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คณะด ำเนินกำรโครงกำรถ่ำยทอด “การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อ
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (The production of fertilizers and soil conditioners from 
natural calcium for growing jasmine rice. Thung Kula Rong Hai)”   ขอขอบพระคุณ  ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ที่ได้สนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นี้  
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ คณบดี รองคณบดี และหัวหน้ำภำควิชำเคมี สถำบันเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ที่เอ้ืออ ำนวยสถำนที่ “ศูนย์เรียนรู้กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสียชุมชน”ให้เป็น
สถำนที่หลักในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมทั้ง สำรเคมี และอุปกรณ์ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดอบรมนอกพ้ืน ที ่ 
ขอขอบพระคุณผู้น ำชุมชน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลีกลิ้ง นำยปรินทร นำห่อมวรกุล สมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลีกลิ้ง ผู้ใหญ่บ้ำนทั้ง 10  หมู่บ้ำนต ำบลคลีกลิ้ง  ที่ได้รวบรวมเกษตรกรผู้สนใจเข้ำรับกำรอบรม
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นี้  และที่ส ำคัญต้องขอขอบพระคุณเกษตรกรที่มีควำมตั้งใจและสนใจเข้ำรวมกำรอบรม    
จนได้ผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ำยที่ขำดไม่ได้ ต้องขอขอบพระคุณบิดำ มำรดำ ภรรยำ และเพ่ือนสนิท        
ทุกท่ำน ที่อุทิศเวลำรวมกิจกรรม และอยู่เคียงข้ำงจนกำรด ำเนินงำนอบรมแล้วเสร็จ หวังว่ำอนำคตองค์ควำมรู้เรื่อง
สำรปรับปรุงดินสูตรต่ำง ๆ และปุ๋ยจำกแคลเซียมธรรมชำตินี้ จะได้รับกำรน ำไปใช้ เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิตพืช ให้แก่เกษตรกรผู้น ำไปใช้  ได้เป็นอย่ำงดี 
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        ผศ.ดร. บรรจง  บุญชม   
      ผศ.ดร. เชษรฐำ  รัตนพนัธ์ 

 
 
 

 



 

บทคัดย่อ 
 

โครงการอบรมถ่ายทอดเรื่อง “การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพ่ือ
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้”  ได้ด าเนินการเป็นเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558  ถึง
เดือนมกราคม 2559 จัดอบรม  3  สถานที่ ในต าบลคลีกลิ้ ง อ าเภอศิลาลาด จั งหวัดศรีสะเกษ คือ                  
1) สวนสาธารณะ บ้านคลีกลิ้ง 2) อาคารประชุมหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ และ 3) ที่ท าการ นายก อบต. บ้านโจดนา
ห่อม จัดกิจกรรมอบรมสถานที่ละ 4  ครั้ง แก่เกษตรกรชาวนารวมจ านวน 245 ราย ครั้งที่ 1 อบรมการผลิตสาร
ปรับปรุงดินแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม ครั้งที่ 2 อบรมการผลิตปุ๋ยฮอร์โมนน้ า สูตร เร่งการเจริญเติบโต      
ราก ล าต้น ใบ ต้านทานโรค ครั้งที่  3  อบรมการผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอย สูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง 
สร้างเมล็ด และครั้งที่ 4 อบรมและเก็บผลข้อมูลจากการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากเปลือกหอยแหล่ง
แคลเซียมธรรมชาติ  ผลจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ผลิตสารปรับปรุงดินไปใช้เองจ านวน  500 กก./คน 
ปุ๋ยน้ า จ านวน 2  ลิตร/คน/สูตร  โดยเกษตรกรได้น าไปใช้ เริ่มตั้งแต่ การเตรียมดินก่อนเพาะปลูก โดยการ
หว่านสารปรับปรุงดิน พบว่าดินมีลักษณะทางกายภาพดีขึ้น ดูจากการเจริญเติบโตของต้นข้าว หลังจากข้าวอายุ
สองเดือนใช้ฮอร์โมนน้ า เร่งการเจริญเติบโตฉีดพ่น พบว่า ต้นข้าวใหญ่แข็งแรง ใบชัน เขียวเข้ม ถัดมาเดือนที่
สามใช้ปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอย เร่งแตกกอ ออกรวง พบว่ามีจ านวนกอและจ านวนรวงและเมล็ดต่อรวงเยอะ 
สุดท้าย หลังการเก็บเก่ียว การเก็บข้อมูล พบว่า เกษตรกรมีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงกว่าเดิม ได้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า  
575 กก./ไร่ ที่ส าคัญต้นทุนปุ๋ยและยา เฉลี่ย 540 บาทตอ่ไร่ อีกประเด็นช่วยก าจัดขยะเปลือกหอยที่ไม่มีราคาได้
ไม่ต่ ากว่า 40 ตันต่อปี ดังนั้น งานถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ มี 2 ช่วย คือ ช่วย“ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าวแก่
เกษตรกร” และ ช่วย“ก าจัดขยะเปลือกหอย โดยท าให้มีราคาแทนที่จะไร้ค่า สร้างรายได้แก่ชุมชนที่มีอาชีพแกะ
เนื้อหอยจ าหน่าย” ในบางพ้ืนที่ประเทศไทย     
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สารเอ-50 (A-50)       สารประกอบที่มีกรดอะซิติกความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้จากศูนย์
เรียนรู้ สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไขสิทธิบัตร) 

สารเอส-20 (S-20)      สารประกอบที่มีก ามะถันความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้จากศูนย์เรียนรู้ 
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เรียนรู้ สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไขสิทธิบัตร) 

สารพี-50 (P-50)         สารประกอบที่มีฟอสฟอรัสความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้จากศูนย์
เรียนรู้ สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไขสิทธิบัตร) 

สารเอน-50(N-50)        สารประกอบที่มีไนโตรเจนความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้จากศูนย์เรียนรู้ 
สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไขสิทธิบัตร) 

สารเอสพี-21(SP-21)    สารประกอบที่มีก ามะถันและฟอสฟอรัสความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้
จากศูนย์เรียนรู้สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไขสิทธิบัตร) 

สารเอนพี-57 (NP-57)   สารประกอบที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้
จากศูนย์เรียนรู้สจล. (เป็นความลับตามเงือนไขสิทธิบัตร) 

สารเอสพีเอน-214 (SPN-214)    สารประกอบที่มีก ามะถัน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสความเข้มข้นค่าหนึ่งๆ 
ที่ผลิตได้จากศูนย์เรียนรู้สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไขสิทธิบัตร) 

สารสแปน-2146 (SPAN-2146) สารประกอบที่มี อะซิติก ก ามะถัน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสความเข้มข้น
ค่าหนึ่งๆ ที่ผลิตได้จากศูนย์เรียนรู้สจล. (เป็นความลับตามเงื่อนไข
สิทธิบัตร) 

หัวเชื้อฮอร์โมนน้ าเปลือกหอย ผงเปลือกหอยที่ผ่านการท าปฏิกิริยากับสาร A-50, S-20, N-70  และ P-
70 มีสารประกอบแคลเซียมต่าง ๆ คือ แคลเซียมไนเตรท แคลเซียม
ฟอสเฟต แคลเซียมซัลเฟต  และ แคลเซียมอะซิเตท 

หัวเชื้อปุ๋ยสกัดเปลือกหอย เร่งดอก 
ผล  

ผงเปลือกหอยที่ผ่านการท าปฏิกิริยากับสาร P-70 มีสารประกอบ 
แคลเซียมฟอสเฟต  

หัวเชื้อปุ๋ยสกัดเปลือกหอย  สร้าง
ผล ขั้วเหนี่ยว เพิ่มขนาด  

ผงเปลือกหอยที่ผ่านการท าปฏิกิริยากับสาร N-70  และ P-70 มี
สารประกอบแคลเซียมต่างๆ คือ แคลเซียมไนเตรท และ แคลเซียม
ฟอสเฟต  

หัวเชื้อปุ๋ยสกัดเปลือกหอย  สร้าง
ผล ผิวสวยได้รสชาติ ไล่แมลง 
ต้านทานโรค  

ผงเปลือกหอยที่ผ่านการท าปฏิกิริยากับสาร A-50 N-70  และ P-70 มี
สารประกอบแคลเซียมต่างๆ คือ แคลเซียมไนเตรท แคลเซียมฟอสเฟต 
แคลเซียมซัลเฟต แคลเซียมอะซิเตท 

ฮอร์โมนน้ า  ผลิตจากการหมักกากน้ าตาล กับจุลินทรีย์ พด. 2 พด. 3 และพด. 7 
 

 



1 
    

บทที่ 1 บทน ำ  
           
             จากการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2558  ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/
สังคม)  หัวข้อเรื่อง “ การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพ่ือเพาะปลูก  ข้าวหอมมะลิ 
เข ต ทุ่ ง กุ ล าร้ อ ง ไห้  (The production of fertilizers and soil conditioners from natural calcium for 
growing jasmine rice. Thung Kula Rong Hai)” ด้วยงบประมาณสนับสนุน 580,000 บาท ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 8 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 - มกราคม 2559  คณะผู้ด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้   
ได้แบ่งรายละเอียดของเนื้อหาเพ่ือน าเสนอจัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ประกอบด้วย  5  ส่วน  ได้แก่ บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยี บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน บทที่ 4  ผลการด าเนินงาน และสุดท้าย บทที่ 5 สรุป
และข้อเสนอแนะ  รายละเอียดในแต่ละบทจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยที่ เกี่ยวข้อง  และในส่วนของบทที่ 1  
ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ คือ  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต
ของการด าเนินงาน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยเนื้อหาเหล่านี้จะถูกกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ควำมเป็นมำ 
  ข้าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice หรือ Official name "Thai Hom Mali") เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่น
ก าเนิดในไทย มีเอกลักษณะเด่น คือ กลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่ไหนในโลก ก็ไม่ไดคุ้ณภาพดีเท่ากับ
ปลูกในไทย โดยเป็นพันธุ์ข้าวของไทยที่เป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อไปทั่วโลก  ประวัติความเป็นมาเริ่มต้น คือ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2497 นายสุนทร สีหเนิน พนักงานข้าว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวหอมในเขตอ าเภอบางคล้า 
ได้จ านวน 199 รวง แล้ว ดร.ครุย บุณยสิงห์ (ผู้อ านวยการกองบ ารุงพันธุ์ข้าวในขณะนั้น)ได้ส่งไปปลูกคัดพันธุ์
บริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่ สถานีทดลองข้าวโคกส าโรง (ขณะนี้เป็นสถานีข้าวลพบุรี) ด าเนินการคัดพันธุ์โดย
นักวิชาการเกษตรชื่อนายมังกร จูมทอง ภายใต้การดูแลของนายโอภาส พลศิลป์ หัวหน้าสถานีทดลองข้าวโคกส าโรง 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้พันธุ์บริสุทธิ์ข้าวขาวดอกมะลิ 4-2-105 และคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ข้าวได้อนุมัติ
ให้เป็นพันธุ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยเกษตรกรทั่วไปเรียกว่า “ขาวดอกมะลิ 
105” ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว “ขาวดอกมะลิ 105” จนได้ข้าวพันธุ์ “กข 15” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
ประกาศให้ ข้าวทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวหอมมะลิไทย 
 ข้าวหอมมะลิในปัจจุบันที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ 
กข.15 ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิราคาตกต่ าลงมาเรื่อยๆ เนื่องจาก ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าว
หอมมะลิ 105 โดยผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 80-100 ถัง/ไร่ ปลูกได้หลายครั้งต่อปี และสามารถปลูกได้ดีในที่ลุ่มบริเวณที่
ราบภาคกลาง ขณะที่ข้าวหอมมะลิ 105 นั้นจะให้ผลผลิตต่อไร่เพียง 30-40 ถัง/ไร่ และปลูกได้ดีในบางพ้ืนที่เท่านั้น 
โดยเฉพาะเขตทุ่งกุลาร้องไห้  เพราะข้าวหอมมะลิ ชอบ ดินปนทราย พ้ืนที่เป็นนาดอน ใช้น้ าฝนในการเพาะเลี้ยงนา
บริเวณใดมีลักษณะอย่างนี้ จะได้ผลผลิตดีที่สุด เมล็ดข้าวจะยาว เรียว บิดนิดๆ ขาว ใส พอแกะออกมาเป็นข้าว
กล้อง จะเป็นสีขาว ใส ที่ส าคัญคือที่เมล็ดไม่มีท้องไข่ มีจมูกข้าวเล็ก แต่นาที่ไหนใช้การเพาะเลี้ยงแบบวิดน้ า ก็จะได้
แค่ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมเหลือง 
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 ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก ณ ที่แห่งนี้คือ ที่ราบอันมีอาณาเขตกว้างขวาง
ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ด้วยเนื้อที่ประมาณ 2,107,691 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด อยู่ในเขต จังหวัดสุรินทร์ 
(อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่าตูม) , จังหวัดมหาสารคาม (อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย), จังหวัดบุรีรัมย์ (อ าเภอพุทไธสง), 
จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร (อ าเภอมหาชนะชัย) และ จังหวัดร้อยเอ็ด (อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอเกษตรวิสัย 
อ าเภอสุวรรณภูมิ และ อ าเภอโพนทราย)  เมื่อในอดีตบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เป็นใต้ทะเลโบราณมาก่อน จึงพบว่ามี
เกลือละลายปนอยู่ในดินค่อนข้างสูง บางช่วงมีหินเกลือปะปนอยู่ค่อนข้างสูง บางช่วงมีหินเกลือปะปนอยู่เป็นชั้น
หนา 250 เมตร เฉพาะดินชั้นบน เป็นดินร่วนปนทรายสภาพเป็นกรดปานกลาง ดินชั้นล่างบางช่วงเป็น ดินเหนียว
ปนทรายเป็นดินจืดไม่มีแร่ธาตุและอาหารอันจะช่วยหล่อ เลี้ยงต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้เลย 
 ด้านสภาพภูมิอากาศของทุ่งกุลาร้องไห้ก็เป็นทุ่งหญ้า เขตศูนย์สูตร (Tropical Savannah Climate) คือ 
มีฝนตกเป็นช่วงๆ พ้ืนที่มีการระบายน้ าไม่ดี ถ้าฝนตกจะเกิดน้ าท่วมฉับพลัน ดินก็ไม่อุ้มน้ า ดังนั้นพอฝนทิ้งช่วงก็จะ
แห้งแล้งทันที บางแห่งแตกระแหง บางแห่งมองเห็นเม็ดเกลือเล็กๆ ขึ้นจับหน้าดินขาวพราวไปทั้งทุ่ง แม้ว่าทุ่งกุลา
ร้องไห้จะมีล าน้ าส าคัญหลายสายไหลผ่าน แต่เนื่องจากทุ่งกุลาร้องไห้มีพ้ืนที่ลาดเอียงต่ าจากตะวันตกไปตะวันออก 
ดังนั้นสายน้ าเหล่านี้จึงรีบไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในรอบการผลิต ผืนดินแห่งนี่ต้องเผชิญกับ
สภาพ 5 มหาโหด คือ ดินทรายรสเค็ม น้ าท่วมหนัก สภาพแห้งแล้ง อากาศหนาวเย็น และหมอกลงจัด ซึ่งสภาพ
มหาโหดทั้ง 5 ประการนี้กล่อมเกลาและบ่มเพาะให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติ และกลิ่นอัน
แตกต่างจากข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพ้ืนที่อ่ืนๆ สภาพแห้งแล้งที่มีแดดจัดราว 70% ของช่วงเวลาปลูก ท าให้ทุ่งกุลา
ร้องไห้มีแสงแดด และสภาพอากาศไม่เหมือนแหล่งผลิตอ่ืนๆ อาทิ ประเทศปลูกข้าวค้า คือ“เวียดนาม” ซึ่งต้องพบ
เจอพายุและ มรสุมมากมาย พละก าลังที่จะประชันกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จึงเป็นอันตกไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสภาพมหาโหด 2 ประการหลัง เป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ที่ท าให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีกลิ่นหอม อันโดดเด่น
และมีเสน่ห์เกินบรรยาย ท้องทุ่งอันไพศาลที่สุดแสนแห้งแล้ง ผืนนี้ยังคงงดงามอร่ามด้วยสีเหลืองทอง ในฐานะแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก 
 ข้าวหอมมะลิที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 
ความหอมของข้าวหอม มะลิ เกิดจากสารระเหยชื่อ 2-acetyl-1-pyroline ซึ่งเป็นสารที่ระเหยหายไปได้ การรักษา
ความหอมของข้าวหอมที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาข้าวเปลือก การสีข้าว และการเก็บรักษาข้าวที่
สีเรียบร้อยแล้วการจะรักษาความหอมของข้าวเอาไว้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาวะแวดล้อมที่ร้อนอบอ้าวและมี
ความชื้นสูง การตากแดดหรือใกล้สถานที่ร้อนจัดเป็นเวลานานๆ เป็นสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยงอย่างยิ่งสภาวะที่เหมาะสม
คือ แหล่งที่มีอากาศค่อนข้างเย็นอากาศถ่ายเทได้ดีและมีความชื้นไม่สูงนัก ควรเก็บข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่ า 14 - 
15%    
  
1.2 ปัญหำ 

ปัญหาการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้   คือผลผลิตค่อนข้างต่ าสถิติเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 300-
400 กก.ต่อไร่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจัด ขาดธาตุอาหาร  มีคุณสมบัติเป็นกรดในบางพ้ืนที่ มีการ
แพร่กระจายของดินเค็ม ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและปัญหาน้ าท่วมในช่วงต้นและช่วง
ปลายฤดูท านา  ขาดการปรับปรุงบ ารุงดินและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซึ่งก่อนการเพาะปลูกจะมีปรับปรุง
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บ ารุงดินโดยการเตรียมดินด้วยการโรยปุ๋ยหมักหรือแกลบก่อนการไถปลูกเท่านั้น ท าให้ดินยังขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงหันมาดูแลรักษาโดยการใช้ปุ๋ยและยาเคมีจ านวนมาก  โดยเฉพาะปุ๋ย เกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีที่
มีราคาแพง โดยจะใช้ปุ๋ยประมาณ  3  ครั้ง  คือ  ครั้งแรก เพ่ือให้ต้นข้าวลงรากและเจริญเติบโต ครั้งที่สองสร้าง
ความเขียว ความแข็งแรง และช่วยการแตกกอของข้าว ครั้งสุดท้ายกระตุ้นรวงและสร้างเมล็ดให้สมบูรณ์ ท าให้
ต้นทุนการผลิตข้าวยิ่งสูงขึ้นไป อีกปัญหาหนึ่ง คือข้าวหอมมะลิในปัจจุบันพบว่า กลิ่นหอมของข้าวลงลดและกลิ่น
จางลงเรื่อยๆ ไม่คงทนเหมือนในอดีต โดยปัญหาสุดท้ายนี้ นักวิชาการบ้างก็ตั้งสมมุติฐานว่า น่าจะเกิดจากลักษณะ
พันธุกรรม สรีรวิทยาทางชีวภาพของข้าว บ้างก็ว่าเกิดจากการขาดธาตุอาหารที่จ าเป็นในการสร้างกลิ่น เนื่องจากดิน
เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมกับก่อนฤดูปลูก เกษตรกรมักนิยมเผาตอซังข้าว ซึ่งเป็น
ปัจจัยท าให้ดินขาดธาตุอาหารที่เกิดจากการหมักตอซังข้าวเหมือนในอดีต  

จากพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีเอกลักษณ์พิเศษของทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นสินค้าบริโภคคุณภาพดีที่มีความ
ต้องการของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก แต่กับมีปัญหาด้านผลผลิตน้อย ลงทุนสูง และคุณภาพกลิ่นไม่
หอม  ท าให้คณะวิจัยสนใจถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน เทศบาลต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดย
อ าเภอนี้เป็นเขตทุ่งกุล้าร้องไห้ที่มีพ้ืนที่แสนกว่าไร่ เป็นเขตรอยต่อจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร  โดยการถ่ายทอด
มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรจ านวน  300 คน (ครอบครัว)  โดยได้รับการสนับสนุนในการสร้างกลุ่มสมาชิกจาก
ผู้น าชุมชน คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลคลีกลิ้ง  
กิจกรรมการถ่ายทอดประกอบด้วยองค์ความรู้  4  เรื่อง คือการอบรมการผลิตสารปรับปรังดินเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพดิน  
การอบรมการผลิตปุ๋ยแคลเซียมแมกนีเซียมไนเทรตและแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตจากโดโลไมต์ การอบรมการ
ผลิตปุ๋ยน้ าหมักจากเปลือกหอยและโดโลไมต์  สูตรเร่งการเจริญเติบโต  การอบรมการผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือก
หอยหรือแหล่งแคลเซียมธรรมชาติ สูตรแตกกอ กระตุ้นร่วง สร้างเมล็ด  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ภารกิจของ 
“ศูนย์เรียนรู้การผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ยเพ่ือผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้” ที่ผลิตสินค้าคือ สารปรับปรุงดิน
และปุ๋ย และข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เพ่ือการค้า อันจะเป็นการสร้างงาน และรายได้แก่ชุมชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แบบพ่ึงตนเอง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านเกษตรประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอ่ืนภายในประเทศได้ในอนาคต  

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้การผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ยเพ่ือผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องให้” โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสมาชิกจ านวนไม่ต่ ากว่า 300 คน ที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์พ้ืนที่สร้างศูนย์คือ กองทุนหมู่บ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ 3 ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัด      
ศรีสะเกษ  จาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง นายปรินทร  นาห่อมวรกุล 
          1.3.2 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จ านวน 4 สูตร คือ 1. สารปรับปรุงดิน
ผสมยิปซัม คีเซอร์ไรต์ ฟอสโพยิปซัม จากแคลเซียมและแมกนีเซียมธรรมชาติ  2.  ปุ๋ยแคลเซียมแมกนีเซียมไนเทรต
และแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตจากโดโลไมต์ 3. ปุ๋ยน้ าหมักจากเปลือกหอยและโดโลไมต์  สูตรเร่งการ
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เจริญเติบโต  4. ปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอยหรือแหล่งแคลเซียมธรรมชาติ สูตรแตกกอ กระตุ้นรวง สร้างเมล็ด โดย
จัดอบรมจ านวน  4  ครั้ง  แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯและผู้สนใจทั่วไป ครั้งละไม่ต่ ากว่า 50 คน   

1.3.3 เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ คือ การผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย และข้าวหอมมะลิบรรจุ ถุงเพ่ือ
การจ าหน่าย ในยีห้อศูนย์เรียนรู้ อันเป็นการสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน  

1.3.4 เพ่ือสร้างเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างๆ น้อย 2 คนในการท าแปลงเกษตรพอเพียงเพ่ือการเรียนรู้ ของ
ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

1.3.5 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สถาบันการศึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ คือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

1.3.6 เพ่ือสร้างศูนย์ต้นแบบ เพ่ือการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ภายในประเทศ  
 
1.4  ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
           1.4.1. สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้การผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ยเพ่ือผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องให้” สนับสนุนโดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลา
ลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
           1.4.2. สร้างกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ จ านวนไม่ต่ ากว่า 300 คน โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของผู้น าชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง  
           1.4.3. สร้างคู่มือองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดเรื่อง “การผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ยเพ่ือผลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องให้” จ านวน 1 เรื่อง เพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกรทั้งท่ีเป็นสมาชิกและผู้สนใจ จ านวน 500 เล่ม 
           1.4.4. สร้างเกษตรกรผู้น า เพ่ือเป็นแปลงสาธิตเรื่องเกษตรพอเพียง ส าหรับเป็นแหล่งศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
ในต าบลคลีกลิ้งจ านวน 2 คน (พ้ืนที่) 
           1.4.5. สร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 2 ประเภท คือสารปรับปรุงดินและปุ๋ยเพ่ือจ าหน่ายแก่ชุมชน และการผลิต
ข้าวหอมมะลิทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวเพื่อการจ าหน่ายในชุมชนเมือง 
           1.4.6. สร้างความร่วมมือของหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบที่ยั่งยืน ประกอบด้วย หน่วยงาน
การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยระดับชาติ 
คือ ส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง (อบต.) และ    
ที่ส าคัญเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 300 คน ในเขตต าบลคลีกลิ้ง  
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ได้อาคารศูนย์การเรียนรู้ ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ อันจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์ความรู้จากการจัดอบรมในครั้งนี้ หรือจะมีองค์ความรู้ทางวิชาการอ่ืน ๆ จากหน่วยงานภาคอ่ืน ๆ เข้าไปจัด
กิจกรรมในอนาคต   
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     1.5.2  ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศูนย์เรียนรู้ จากกลุ่มเกษตรกร 2 ประเภท คือ สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยน้ า และ
ข้าวสารขาวหรือข้าวกล้องที่ผลิตได้จากศูนย์ เพ่ือจ าหน่าย  สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคต  

1.5.3  ได้เกษตรกรแบบอย่างปราชญ์ชาวดินจ านวน 2 คน ในพื้นท่ีต าบลคลีกลิ้ง  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
     1.5.4  ได้กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิ ด้วยสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยที่พ่ึงพาต้นเอง ลดต้นทุนการผลิต เป็น 
แบบอย่างแก่ชุมชนอ่ืน ๆ  
     1.5.5  ได้ความร่วมมือหลายๆ ภาคส่วน คือ ส่วนวิชาการ ส่วนสนับสนุนงานวิจัย ส่วนบริหารชุมชน และ 
กลุ่มเกษตรกร  
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บทที่ 2  องค์ความรู้และเทคโนโลย ี
   
2.1 ความรู้เรื่องธาตุอาหารพืช 

 ความจ าเป็นในการปรับปรุงบ ารุงดินสืบเนื่องจาก เมื่อเราลงมือปลูกพืชชนิดใด ๆ จะท าให้เกิดความ
เคลื่อนไหวของธาตุอาหารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน ทั้งนี้เพราะระหว่างพืชก าลังเจริญเติบโตภายในโครงสร้างเนื้อดินเกิด
การระบายการดูดซึมธาตุอาหาร ไปใช้เพ่ือเก็บสะสมไว้ภายในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ล าต้น ดอก และผล ด้วยเหตุนี้ 
ธาตุอาหารจึงมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตพืช ซึ่งพืชจะได้รับจากดิน มีจ านวน  14  ธาตุ แบ่ง
ตามปริมาณที่พืชต้องการออกเป็น  3  กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 ธาตุอาหารหลัก เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก และมักพบขาดแคลนในดินทั่วไป มี  3  
ธาตุ คือ ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  และโพแทสเซียม (K) 
 กลุ่มที่ 2 ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมากเช่นเดียวกันกับธาตุอาหารหลัก มี 3  ธาตุ 
คือ แคลเซียม (Ca)  แมกนีเซียม (Mg)  และ ก ามะถัน (S)  ในอดีตมักไม่พบว่าขาด แต่ปัจจุบันเมื่อเกษตรกรหันมา
ใช้ปุ๋ยและยาต่าง ๆ มากข้ึน มีผลท าให้ดินมีสภาพเป็นกรด จึงส่งผลให้ธาตุรองลดน้อยลง  
 กลุ่มที่ 3 จุลธาตุ เป็นธาตุที่พืชต้องการปริมาณน้อย แต่พืชไม่สามารถขาดธาตุเหล่านี้ได้  มี  8  ธาตุ 
เหล็ก (Fe)  ทองแดง  (Cu) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn)  โบรอน (B) คลอรีน (Cl)  นิกเกิล (Ni) และโมลิบดีนัม 
(Mo)  โดยธาตุทั้ง  8  ธาตุนี้ ไม่มี ไม่ได้ ท าให้พืชขาด แต่ถ้ามีมากเกินไป ก็จะเกิดภาวะความเป็นพิษแก่พืชได้
เช่นกัน จึงต้องใช้ให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม 
 2.1.1 การขาดธาตุอาหารของข้าวและการจัดการ 
 Dobermann and Fairhurst (2000) และกองปฐพีวิทยา (2543) ได้อธิบายสาเหตุและลักษณะอาการ
ขาดธาตุอาหารต่างๆ ตลอดจนวิธีการป้องกันและแก้ไขไว้ดังนี้ 

1. การขาดไนโตรเจน (Nitrogen deficiency) 
  ในพืชทั่วไป ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกรดอะมิโน (Amino acids) กรดนิวคลีอิก 

(Nucleic acids) นิวคลีโอไทล์ (Nucleotile) และคลอโรฟิลล์ ไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมขนาด
ใบ เพ่ิมจ านวนเมล็ดต่อรวง เพ่ิมจ านวนเมล็ดดีต่อรวง และเพ่ิมปริมาณโปรตีนในเมล็ด ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่
พบว่าขาดในนาข้าวทั่ ว ไป โดยเฉพาะในนาดินทรายที่มีระดับอินทรียวัตถุต่ า  เช่นที่พบทั่ ว ไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้าวที่ขาดไนโตรเจนจะมีใบแก่หรือบางครั้งใบทั้งหมดเป็นสีเขียวอ่อน ปลายใบเหลือง ถ้า
ขาดรุนแรงใบแก่จะตายเหลือเพียงใบอ่อน ใบแคบ สั้นและตั้งตรง มีสีเขียวปนเหลือง การขาดไนโตรเจนมักเกิดใน
ระยะข้าวแตกกอและระยะก าเนิดช่อดอก ซึ่งเป็นระยะที่ข้าวมีความต้องการไนโตรเจนสูง การขาดไนโตรเจนส่งผล
ให้การแตกกอลดลง ต้นข้าวแคระแกรน แตกกอน้อย มีเมล็ดดีต่อรวงลดลงท าให้ผลผลิตข้าวลดลง อาการขาด
ไนโตรเจนจะคล้ายกับอาการขาด “ก ำมะถัน” แต่การขาดก ามะถันจะไม่พบบ่อยนักและมักแสดงอาการที่ใบอ่อน
ก่อนจะลามไปทั้งต้น การขาดไนโตรเจนเล็กน้อยยังคล้ายกับการขาดธาตุเหล็ก ต่างกันที่การขาดธาตุเหล็กจะเกิดกับ
ใบอ่อนที่ก าลังจะพ้นกาบใบออกมา  สาเหตุของการขาดไนโตรเจนในข้าวเกิดจากดินนามีระดับไนโตรเจนต่ า การใส่
ปุย๋ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ดินขาดน้ า การใส่ปุ๋ยด้วยวิธีและเวลาที่ไม่เหมาะสม การสูญเสียไนโตรเจนไป
กับผลผลิตที่ เก็บเกี่ยว รวมทั้ งการที่ดินมีการสูญเสียไนโตรเจนจากขบวนการต่างๆ ( Volatilization, 
Denitrification, การถูกชะล้างสู่ดินชั้นล่าง) สูง  
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การจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการขาดไนโตรเจนในข้าวสามารถท าได้โดย                              
 การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้แก่ข้าว เป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุด โดยข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่โดยมีใบ 

เขียวขึ้น มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นหลังจากใส่ปุ๋ย 2–3 วัน อย่างไรก็ตามการตอบสนองนี้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว ชนิด
ดิน สภาพภูมิอากาศ ชนิดปุ๋ยและปริมาณท่ีใช้ รวมทั้งเวลาและวิธีการที่ใส่ 

 การใช้วัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด มูลสัตว์ ฟางข้าว เป็นต้น ในการเพิ่มระดับอินทรียวัตถุและ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณ ไนโตรเจนในดินในระยะยาว 

 ปรับปรุงดินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนโดยใส่วัสดุที่มีความสามารถในการ 
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capapcity - CEC) สูง เช่น Zeolite (CEC 200-300 cmol/ดิน 1 
กก.), Vermiculite (CEC 100-200 cmol/ดิน 1 กก.) 

  2. การขาดฟอสฟอรัส (Phosphorus deficiency) 
  ฟอสฟอรัส (P) เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญของ Adenosine triphosphate (ATP) นิวคลี โอไทล์  
(Nucleotile) กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids) และฟอสโฟไลปิด (Phospholipid) ฟอสฟอรัสจะช่วยในการแตกกอ 
การพัฒนาของราก การออกดอกและการสุกแก่ของข้าว ปุ๋ยฟอสเฟตจะจ าเป็นมากส าหรับข้าวที่ระบบรากยังไม่
พัฒนาเต็มที่ เช่น หลังการปักด าใหม่ๆ ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเป็นปุ๋ยรองพ้ืนก่อนการปักด าหรือในวันปักด า 
            ข้าวที่ขาดฟอสฟอรัสจะแคระแกรน การแตกกอน้อย ใบแคบ สั้น ตั้งตรงและมีสีเขียวเข้ม ล าต้นผอมเรียว 
ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต จ านวนใบ จ านวนรวงและจ านวนเมล็ดต่อรวงลดลง ใบอ่อนสมบูรณ์ดีแต่ใบแก่จะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและตายในที่สุด ถ้าพันธุ์ข้าวที่ปลูกสามารถผลิต Anthocyanin ได้ใบอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือ
สีม่วง ในดินที่เป็นกรดการขาดฟอสฟอรัสมักจะเกิดร่วมกับเหล็กเป็นพิษ 

สาเหตุของการขาดฟอสฟอรัสเกิดจากการมีระดับ ฟอสฟอรัสในดินนาต่ าหรือถูกตรึงโดยดินจนพืช
น ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (จะเกิดในดินที่เป็นกรดจัด) การใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช วิธีการปลูกแบบ
นาหว่านมีโอกาสท าให้ข้าวขาดฟอสฟอรัสมากกว่าปลูกแบบปักด าเพราะ ต้นข้าวจะหนาแน่นกว่าและมีรากตื้นกว่า
ข้าวที่ปลูกแบบปักด า  

  การจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการขาดฟอสฟอรัสสามารถท าได้โดย 
 ควรไถกลบฟางข้าวลงในแปลง เพราะถึงแม้ว่าปริมาณฟอสฟอรัสในฟางข้าวจะมีน้อย แต่จะช่วยรักษา

ระดับฟอสฟอรัสในดินในระยะยาว 
 ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยคอกและวัสดุอินทรีย์อ่ืนๆ ให้กับข้าวอย่างพอเพียง เพ่ือชดเชยกับธาตุอาหารที่

สูญเสียไปจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
       3. การขาดโพแทสเซียม (Potassium deficiency) 

             โพแทสเซียม (K) มีส่วนส าคัญในการเคลื่อนย้ายสารอาหารหรือผลผลิตจากการสังเคราะห์แสง ในพืช 
โพแทสเซียมจะช่วยท าให้ผนังเซลล์แข็งแรง เพ่ิมพ้ืนที่ใบและปริมาณคลอโรฟิลล์ ชะลอการร่วงของใบ ช่วยเพ่ิม
จ านวนเมล็ดและจ านวนเมล็ดดีต่อรวง เพ่ิมน้ าหนักเมล็ด แต่ไม่ช่วยในการแตกกอ ข้าวที่ขาดโพแทสเซียมต้นจะ
แคระแกรน การแตกกอลดลง ใบสั้น เหี่ยวแห้ง ใบโน้มลง (Droopy) และมีสีเขียวเข้ม ใบล่างจะมีปลายใบสีน้ าตาล
เหลือง มีสีเหลืองระหว่างเส้นใบโดยเริ่มจากปลายใบและขอบใบแล้วค่อยๆ ลุกลามสู่โคนใบในที่สุด ต่อมาใบจะแห้ง
และกลายเป็นสีน้ าตาล ถ้าการขาดรุนแรงมากขึ้นบางครั้งจะมีจุดประสีน้ าตาลบนใบที่เป็นสีเขียวเข้ม โดยเริ่มที่
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ปลายใบก่อนจะขยายสู่ส่วนอ่ืนๆ ของใบ รวงข้าวจะผอมยาว อาจมีจุดด่าง ขนาดและน้ าหนักของเมล็ดลดลง การ
หักล้มสูง มักจะเกิดในระยะหลังของการเจริญเติบโต อาการขาดโพแทสเซียมนี้อาจสังเกตเห็นได้ยากในข้าวทั่วไป  
            สาเหตุของการขาดโพแทสเซียมเกิดจากการปลูกข้าวในดินทรายหรือดินที่มีปริมาณดินเหนียวต่ า มีธาตุ
โพแทสเซียมในดินต่ าหรือไม่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ หรือดินที่มีการชะล้างสูง นอกจากนี้อาจพบอาการขาด
โพแทสเซียมในดินอินทรีย์ เช่น ดินพีท (Peat) ดินมัก (Muck) 

            การจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการขาดโพแทสเซียมสามารถท าได้โดย 
 ควรไถกลบฟางข้าวลงในแปลง เพราะถึงแม้ว่าปริมาณโพแทสเซียมในฟางข้าวจะมีน้อย แต่จะช่วย

รักษาระดับโพแทสเซียมในดินในระยะยาว 
 ใส่ปุ๋ยโพแทซ ปุ๋ยคอกและวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ให้กับข้าวอย่างพอเพียง เพ่ือชดเชยกับธาตุอาหารที่สูญเสีย

ไปจากการเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
4. การขาดแคลเซียม (Calcium deficiency) 

 ธาตุแคลเซี่ยม (Ca)  มีหน้าที่ต่างๆในพืช คือ  เป็นองค์ประกอบในสาร calcium pectate ซึ่งจ าเป็นใน
การแบ่งเซลล์ของพืช เป็นตัวแก้ฤทธิ์ของสารพิษต่างๆ เช่น กรดอินทรีย์ เป็นตัวต่อต้านฤทธิ์ของสารออกซิน (auxin) 
ซึ่งเป็นสารเร่งการขยายตัวของเซลล์ให้ยาวออก ถ้าไม่มีแคลเซียมแล้ว จะท าให้เซลล์ยาวผิดปกติ  ช่วยในการสร้าง
โปรตีน เนื่องจากแคลเซียมท าให้พืชดูดไนโตรเจนได้มากขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งและโปรตีนในขณะที่พืช
ก าลังสร้างเมล็ด ส่งเสริมการเกิดปมของรากถ่ัว 

 ดินและอาการพืชขาดธาตุ :  ดินที่เป็นกรดจัด (pH ต่ ากว่า 5.0)  ดินที่มีการใช้ปุ๋ย N. P. K. สูง  ต้นพืชโต
ช้า รากไม่เจริญ รากสีน้ าตาล  ยอดกิ่งกุด ไม่เจริญ ใบยอดม้วน และแห้งตาย  ให้มีการสะสมธาตุไนโตรเจน มากข้ึน  
Ca จะเคลื่อนย้ายโดยตรงไปท่ียอดอ่อน ไม่เคลื่อนย้ายจากใบแก่ไปสู่ใบอ่อน 
          5. การขาดแมกนีเซียม (Magnesium deficiency) 

      แมกนีเซียม (Mg) ช่วยในการท างานของเอนไซม์หลายชนิด เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคลอโรฟิลล์จึงมี
ส่วนในการสังเคราะห์แสง และการสังเคราะห์โปรตีนด้วย แมกนีเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย อาการขาดจึงมัก
เกิดกับใบแก่ก่อน ต้นข้าวที่ขาดแมกนีเซียมจะมีอาการคล้ายการขาดโพแทสเซียม คือจะมีสีซีด พ้ืนที่ระหว่างเส้นใบ
จะเป็นสีเขียวซีด โดยจะเกิดกับใบแก่ก่อนและเมื่อขาดมากขึ้นจะลามมาถึงใบอ่อน ในกรณีที่ขาดรุนแรงใบแก่ขอ ง
ข้าวจะกลายเป็นสีเหลือง ข้าวมีการแตกกอ จ านวนใบและขนาดใบปกติ แต่ใบจะบิดไปมาและโน้มลง (Droopy) 
ข้าวจะมีจ านวนและน้ าหนักเมล็ดลดลง คุณภาพเมล็ดไม่ดี การขาดแมกนีเซียมมักพบในดินที่เป็นกรดและมี CEC 
ต่ า และดินทรายที่มีอัตราการซึมน้ าและการชะล้างสูง   สาเหตุของการขาดแมกนีเซียมเกิดจากดินมีปริมาณ
แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว การจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการขาด
แมกนีเซียมสามารถท าได้โดยใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม ปุ๋ยคอกและวัสดุอินทรีย์อ่ืนๆ ให้กับข้าวอย่างพอเพียง เพ่ือชดเชย
กับธาตุอาหารที่สูญเสียไปจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

      6. การขาดก ามะถัน (Sulfur deficiency) 
            ก ามะถัน (S) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกรดอะมิโนและโคเอนไซม์ ที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และ
สังเคราะห์โปรตีน ก ามะถันไม่ค่อยเคลื่อนย้ายในพืชท าให้อาการขาดเกิดกับใบอ่อนก่อน  
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 ต้นข้าวที่ขาดก ามะถันจะมีอาการคล้ายกับการขาดไนโตรเจน ต่างกันตรงที่การขาดไนโตรเจนจะเกิดที่ใบ
แก่ก่อน แต่การขาดก ามะถันจะเกิดที่ใบอ่อนก่อนแล้วตามด้วยใบแก่ โดยเริ่มแรกท่ีกาบใบจะมีสีเหลืองแล้วลุกลามสู่
ใบ อาจพบต้นข้าวมีสีเหลืองทั้งต้นในระยะแตกกอ ความสูงและการแตกกอลดลง ต้นข้าวและใบข้าวเล็กลง 
นอกจากนี้การขาดก ามะถันยังท าให้การเจริญเติบโตและการพัฒนาของข้าวช้าลง รวงข้าวจะน้อยและสั้น จ านวน
เมล็ดต่อรวงลดลง จ านวนท้องไข่ของเมล็ดเพ่ิมขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าข้าวที่ขาดก ามะถันจะแสดงอาการ
ใกล้เคียงกับการขาดไนโตรเจนมาก จนบางครั้งไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ชัดเจน การวินิจฉัยที่แม่นย าอาจ
ต้องใช้ผลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช มาประกอบด้วย 
         การขาดก ามะถันมีสาเหตุมาจากหลายประการ ที่ส าคัญคือดินมีปริมาณก ามะถันไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต การใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่มีก ามะถันเป็นส่วนประกอบ เช่น ยูเรีย, 0-46-0 เป็นต้น รวมทั้งการเผาฟางข้าวหลัง
เก็บเกี่ยว การขาดก ามะถันมักพบในดินที่มีการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) สูง โดยแร่ที่อยู่ในรูปออกไซด์จะดูด
ยึดซัลเฟตไว้ หรือพบในดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า เนื้อดินเป็นทรายจัด หรือพ้ืนที่ที่มีการเผาฟางข้าวเป็นประจ า 
         การจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการขาดก ามะถันสามารถท าได้โดย 
 ในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือฟอสเฟต ควรเลือกใส่ชนิดที่มีก ามะถันเป็นส่วนประกอบ เช่นปุ๋ยแอมโมเนียม   

ซัลเฟต (26% S), ซิงเกิลซูเปอร์ฟอสเฟต (12% S), โพแทสเซียมซัลเฟต (18% S) เป็นต้น  
   ควรไถกลบฟางหลังเก็บเกี่ยว ไม่ควรเผาเพราะการเผาท าให้ก ามะถันในฟางข้าวสูญเสียถึงร้อยละ 40–60 

ในกรณีที่พืชแสดงอาการขาดให้ใส่ปุ๋ยก ามะถัน เช่น  ยิปซัม (17% S) หรือ Elemental S (97% S) ในอัตรา
ประมาณ 1.5 กก. S/ไร่  

 7. การขาดซิลิกอน (Silicon deficiency) 
            ซิลิกอน (Si) เป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ส าหรับข้าว แต่หน้าที่ของธาตุนี้ในพืชยังไม่ทราบแน่ชัด ซิลิกอน
จ าเป็นในการพัฒนาใบ รากและล าต้นที่แข็งแรง ซิลิกอนที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ช่วยให้พืชต้านทานโรค 
แมลงและปลวกดีขึ้น ข้าวที่ได้รับซิลิกอนพอเพียงจะมีใบและล าต้นตั้ง ท าให้การสังเคราะห์แสงดีขึ้น ข้าวที่ขาด
ซิลิกอนจะมีใบไม่กระด้างและโน้มลง (Droopy) ท าให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงลดลง ข้าวจะอ่อนแอต่อ
การท าลายโรคและแมลง การขาดที่รุนแรงจะเกิดจุดสีน้ าตาลบนใบข้าว จ านวนรวงต่อตารางเมตรและจ านวนเมล็ด
ดีต่อรวงลดลง ข้าวจะหักล้มมาก การขาดซิลิกอนมีสาเหตุจากการที่ดินมีปริมาณซิลิ กอนไม่เพียงพอต่อการเจริญ 
เติบโต วัตถุต้นก าเนิดดินมีปริมาณซิลิกอนต่ า รวมทั้งการขนฟางออกจากแปลงนาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันก็
ท าให้ดินขาดซิลิกอนได้เช่นกัน การขาดซิลิกอนมักพบในดินนาที่เสื่อมโทรม ดินพีทที่มีปริมาณซิลิกอนต่ า และดินนา
น้ าฝนที่มีการชะล้างสูง เช่นดินนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         การจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขการขาดซิลิกอนสามารถท าได้โดย 
 การไถกลบฟางลงในแปลงนาเป็นประจ า จะช่วยเพ่ิมปริมาณซิลิกอนในดิน เพราะในฟางข้าวมีปริมาณ

ซิลิกอนค่อนข้างสูงคือร้อยละ 5–6 
 หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงเกินไป แม้ว่าการใส่ไนโตรเจนมากจะท าให้พืชดูดใช้ไนโตรเจน

และซิลิกอนมากขึ้น แต่ความเข้มข้นของของซิลิกอนในพืชจะลดลง เนื่องจากพืชผลิตน้ าหนักแห้งมาก
กว่าเดิม 

ในกรณีที่พืชแสดงอาการขาดซิลิกอน ให้ใส่ปุ๋ยที่มีซิลิกอนเป็นส่วนประกอบให้แก่ข้าว โดยใส่แคลเซียมซิลิเกตใน
อัตรา 20–30 กก./ไร่ หรือโพแทสเซียมซิลิเกตในอัตรา 6–10 กก./ไร่  
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  2.1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย 
ปุ๋ย คือ ธาตุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือท าขึ้นก็ตาม ส าหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่

พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพ่ือบ ารุงความเติบโตแก่พืช  ปุ๋ยมีอยู่มากมาย
หลายชนิด เพ่ือเข้าใจง่าย ในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยที่ได้จากธาตุอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึง ปุ๋ยเชิงเดียว ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิง
ประกอบ และหมายความตลอดถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนพลาสเตอร์
หรือยิบซั่ม 

2. ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท าให้ชื้น สับ บด หมัก ร่อน หรือวิธีการอ่ืน 
แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคม ีปุ๋ยอินทรีย์มีหลายชนิดที่ควรทราบมีดังนี้ 

2.1 ปุ๋ยหมัก ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษวัสดุ เช่น หญ้า ใบไม้ ฟางข้าว กากอ้อย แกลบ ขุยมะพร้าว 
เปลือกสับปะรด ซังข้าวโพด จนกระท่ังเน่าเปื่อย ผุพัง กลายเป็นธาตุอินทรีย์ที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น และมีสีน้ าตาล
ปนด า 

2.2 ปุ๋ยคอก ได้แก่  ปุ๋ยที่ ได้จากมูลและสิ่ งขับถ่ายของสัตว์  เช่น โค กระบือ สุกร ไก่  เป็ด ห่าน  
          2.3 ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชและไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่  เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า ถั่วพร้า      
ปอเทือง โสน 

        3. ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึงการที่ใช้จุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางเคมีชีวะ และการ
ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ตลอดจนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชจากอินทรียวัตถุ หรือจากอนินทรีย์วัตถุ เช่น เชื้อ
ไรโซเบียม หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน จะสามารถเพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้กับดินและพืช 

    2.1.3 ปุ๋ยสูตรและแม่ปุ๋ยที่ส าคัญต่าง ๆ ทางการค้า  
     ในท้องตลาดธาตุอาหารของพืช ที่น่าสนใจและมีจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  เรียกกันว่า แม่ปุ๋ย  แสดงใน

ตารางที่ 2.1 โดย ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นมาโดยมีปริมาณธาตุอาหารในสูตรเข้มข้นมาก  การผลิตเป็นการท า
ปฏิกิริยาเคมี แม่ปุ๋ยไม่มีสารตัวเติม โดยแม่ปุ๋ยอาจมีธาตุปุ๋ยธาตุใดธาตุหนึ่งหรือมากกว่าเป็นองค์ประกอบ เช่น แม่
ปุ๋ย โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) ประกอบด้วยธาตุ N และ P แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) 
ประกอบด้วยธาตุโพแทสเซียมธาตุเดียว เป็นต้น 

ตารางท่ี 2.1   แสดงปุ๋ยสูตรต่าง ๆ  

ชื่อ สูตร ปริมาณธาตุอาหาร หมายเหตุ 
แอมโมเนียมไนเทรต NH4NO3 33-34%N ปฏิกิริยาเป็นกรด 
แอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl 28%N ปฏิกิริยาเป็นกรด 
แอมโมเนียมซัลเฟต NH4SO4 21%N 24%S ปฏิกิริยาเป็นกรด 
แอมโมเนียมไบ
คาร์บอเนต 

NH4HCO3 17%N ไม่มีปฏิกิริยาเป็นกรด  คุณภาพต่ า 
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ชื่อ สูตร ปริมาณธาตุอาหาร หมายเหตุ 
ยูเรีย CO(NH4)2 46%N ปฏิกิริยาเป็นกรด 
โมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟต 

NH4HPO4 11%N  22%P ละลายได้ดี ออกฤทธิ์เร็ว มี
ปฏิกิริยาเป็นกรด 

ไดแอมโมเนียม ฟอสเฟต (NH4)2H2PO4 18-21%N  20% P ละลายได้ดี ออกฤทธิ์เร็ว มี
ปฏิกิริยาเป็นกรด 

แคลเซียมไนเตรท Ca(NO3) 2.4H2O 15%N ละลายได้ดี ออกฤทธิ์เร็ว 
แมกนีเซียมไนเตรท Mg(NO3) 2.6H2O 11%N ละลายได้ดี ออกฤทธิ์เร็ว 
ยูเรีย ฟอสเฟต CO(NH4)2 + H3PO4 18% N 20% P ละลายได้ดี มีปฏิกิริยาเป็นกรด 
ซิงเกิล ซุปเปอร์
ฟอสเฟต 

Ca(H2PO4)2.H2O 
+CaSO4.2H2O 

7-9%P   12%S  
13-20%Ca 

ละลายได้ดี ปฏิกิริยาเป็นกลาง 
(16-21% P2O5) 

ทริปเปิล ซุปเปอร์
ฟอสเฟต 

Ca(H2PO4)2.H2O 18-22%P   1.4%S  
9-14%Ca 

ละลายได้ดี ปฏิกิริยาเป็นกลาง 
(41-50% P2O5) 

หินฟอสเฟตบางส่วน Ca3(PO4)2 10-11%P ละลายน้ าได้มากกว่า 1/3 (23-
26% P2O5) 

หินฟอสเฟตบดละเอียด Ca3(PO4)2 11-17%P  33-
36%Ca 

ออกฤทธิ์ช้า (25-29% P2O5) 

โปแตสเซียมคลอไรด์ KCl 50% K 60% K2O 
โปแตสเซียมไนเตรท KNO3 37% K 13% 44% K2O 
โปแตสเซียมซัเฟต K2SO4 40-43% K 18% S 50% K2O 
แลงไบไนต์ K2SO4 + MgSO4 18% K 11%Mg 

22%S 
ออกฤทธิ์เร็ว 

คีเซอไรต์ MgSO4
.H2O 9%Mg  23%S ละลายดี ออกฤทธิ์เร็ว 

แมกนีเซียมคลอไรด์ MgCl2 9%Mg ละลายดี ออกฤทธิ์เร็ว 
แมกนีเซียมออกไซด์ MgO 55-60% Mg ออกฤทธิ์เร็ว ใช้เป็นปุ๋ยทางใบ 
โดโลไมต์ MgCO3+CaCO3 13% Mg  21%Ca ออกฤทธิ์ช้า ปริมาณ Ca  และ  

Mg  ไม่แน่นอน 
ยิบซั่ม CaSO4.2H2O 17% S ออกฤทธิ์ช้า 
ก ามะถันผง S 97% ออกฤทธิ์ช้า 
ก ามะถัน เคลือบยูเรีย CO(NH2)2 + S 6-30% S 30-40%N ออกฤทธิ์ช้า 
กรดบอริค H3BO3 17%B ออกฤทธิ์เร็ว 
แมงกานีสซัลเฟต MnSO4.H2O 32.5%Mn 8.9%S ออกฤทธิ์เร็ว 
คอปเปอร์ซัลเฟต CuSO4.5H2O 25%Cu 12.8%S ออกฤทธิ์เร็ว 
ซิงค์ซัลเฟต ZnSO4.7H2O  ออกฤทธิ์เร็ว 
เหล็กคีเลต Fe-EDTA  ออกฤทธิ์เร็ว 
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 ปุ๋ยสูตรในตารางที่ 2.1 นี้จะมีปริมาณธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ตามสูตร โดยโรงงานผลิตปุ๋ยสูตรผสม เช่น  
15-15-15 ก็จะหาแม่ปุ๋ยมาผสมกันให้ได้สูตรที่ต้องการนี้ โดยจะเป็นแม่ปุ๋ยใด ๆ มาผสมกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับต้นทุน 
และแม่ปุ๋ยส่วนใหญ่ก็มักจะน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ท าให้ปัจจุบันปุ๋ยเคมีจึงมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชสูงขึ้นไปด้วย 
 
2.2 องค์ความรู้การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติ 

จากงานวิจัยของ บรรจง  บุญชม และคณะ ได้คิดค้นกรรมวิธีการผลิตแคลเซียมรูปต่าง ๆ คือ โมโน
แคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) ไดแคลเซียมฟอสเฟต (CaHPO4.2H2O) และไตรแคลเซียมฟอสเฟต 
(Ca3(PO4)2)  ตั้งแต่ปี 2009 โดยสารตั้งต้นที่ใช้ผลิต คือ แคลเซียมคาร์บอเนต (99% CaCO3) กับกรดฟอสฟอริก 
(85%H3PO4) ที่มีความบริสุทธิ์สูง จากกรรมวิธีการเตรียมที่คิดค้นได้ ได้ถูกน ามาเตรียม โดยการเปลี่ยนแหล่งสาร
ต้นที่เป็นแคลเซียม ทั้งที่เป็นหินแร่ธรรมชาติ คือ ปูนต่าง ๆ คือ หินปูน ปูนขาว โดโลไมต์ และที่มาจากขยะเหลือทิ้ง
จากสิ่งมีชีวิต คือ เปลือกหอยต่าง ๆ เปลือกไข่ และกระดูก เป็นต้น  ตารางที่ 2.2  แสดงแหล่งของแคลเซียมและ
ปริมาณที่แคลเซียมในมีอยู่ในวัตถุดิบต่าง ๆ  

จากวัตถุดิบในตารางที่ 2.2 งานวิจัยถ่ายทอดนี้ เล็งเห็นว่า เปลือกหอยเป็นขยะทีมีปริมาณมหาศาล โดยพบ
ในจังหวัดชลบุรี มีเปลือกหอยนางรม กองเป็นขยะวันละไม่ต่ ากว่า 50 ตัน เนื่องจากชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างแกะหอย
นางรมจ าหน่าย จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม มีเปลือกหอยแมลงภู่ หอยลาย หอยตลับ เพราะ
ประชาชนในจังหวัด ท างานในโรงงานแกะเนื้อหอย เพ่ือส่งไปท าหอยกระป๋อง ก็มีจังหวัดละไม่ต่ ากว่า 100 ตันต่อ
วัน  และยังมีจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีพ้ืนที่ขอบเขตติดชายฝั่งทะเล ก็มีเปลือกหอยกองเป็นขยะ สะสมเพ่ิมข้ึนทุกวัน  แม้จะ
มีการแปรรูปเปลือกหอยไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น บดเป็นอาหารสัตว์ ท าปูน ผสมเป็นอิฐบล็อค ไปบางส่วน แต่
ปริมาณก็ยังมีเหลือปริมาณมหาศาล ดังรูปที่ 2.1  แสดงกองเปลือกหอย ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร   

เปลือกหอยได้จากหอยซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสคา (Phylum Molluska) ซึ่งจัดเป็นไฟลัมที่ใหญ่ที่สุดไฟลัม
หนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ทั่วไปทั้งในน้ าเค็ม น้ าจืด และบนบก ตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมนี้คือ หอยสอง
ฝา (bivalve) หอยฝาเดียว (gastropod) ปลาหมึกและลิ่นทะเล เป็นต้น สัตว์ในไฟลัมนี้มีแผ่นเท้าที่แข็งแรง มี
เปลือกท่ีมีธาตุประกอบพวกหินปูน(Calcareous) ซึ่งสร้างจากเยื้อใต้เปลือก 2 เปลือกของหอยเกิดขึ้นตั้งแต่หอย ยัง
เป็นตัวอ่อนระยะเวลิเจอร์ (veliger) และเมื่อหอยโตขึ้นจะสร้างเปลือกเพ่ิมข้ึน และเปลือกท่ี สร้างเพ่ิมเติมข้ึนในช่วง
หลังนี้สร้างจากเยื้อแมนติล เปลือกของหอยฝาเดียวและหอยสองฝา ประกอบด้วยชั้นของธาตุ 3 ชั้น คือ 

1. เพอริโอสทราคัม (periostracum) ชั้นนอกสุด ลักษณะเป็นแผ่นบางมีสี ส่วนประกอบทางเคมีเป็นธาตุ
โปรตีนของเขาสัตว์ มีชื่อเฉพาะว่า คอนคิโอลิน (conchiolin) 

2. พริสเมทิค (prismatic) เป็นชั้นกลาง มีความหนามากกว่าชั้นอื่น ส่วนประกอบทางเคมีเป็นผลึกทรงสูง
ของแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) อัดตัวกันแน่น และเรียงตัวตั้งฉากกับชั้นแรก นอกจากนี้ยังพบ
แผ่นผลึกแคลไซด์ (calcite) และอราโกไนต์ (aragonite) ในชั้นนี้อีกด้วย 

3. เนเครียส (nacreous) เป็นชั้นในสุด เป็นผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีลักษณะ เป็นแผ่นแบนบาง
และมันวาวเรียงซ้อนๆ กัน เรียกว่า ชั้นมุก เพราะเป็นบริเวณท่ีมีการสร้างมุก (pearl) ในหอยสองฝาบางชนิด 
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ตารางท่ี 2.2 ธาตุประกอบที่มีธาตุแคลเซียม  

วัสดุ สูตรทางเคมี %Ca 
เปลือกหอยต่าง ๆ  CaCO3 30-40 
เปลือกไขต่่าง ๆ  CaCO3 30-40 
ปูน   
หินปูน CaCO3 32 
หินโดโลไมต ์ CaCO3 + MgCO3 22 
ปูนขาว Ca(OH)2 46 
ปูนมาร์ล CaCO3 24 
ปูนสุก CaO 60 
ปุย๋ธาตุหลัก   
แคลเซียมไนเตรท Ca(NO3)2 22 
ซุปเปอร์ฟอสเฟตธรรมดา Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O 18-21 
ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต Ca(H2PO4)2 13 
ธาตุอ่ืนๆ    
ยิปซัม หรือเกลือจืด CaSO4.2H2O 23 
แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 36 

 
หอย จัดแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ  
หอยฝาเดียว จัดอยู่ใน Class Gastropode สามารถด ารงชีวิตอยู่ในแทบทุกสภาพ ของระบบนิเวศ และ

เป็นกลุ่มเดียวที่สามารถขึ้นมาด ารงชีวิตอยู่บนบกได้ หอยฝาเดียวมีรูปร่าง ทรงกรวย (conic) มียอดแหลมและขด
เป็นวงกลม ภายใต้เปลือกกลวง และมีตัวหอยบรรจุอยู่ หอยฝาเดียวส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลึกของหินปูน หรือ
แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) พวกอราโกไนต์ (aragonite) หรือ แคลไซด์ (calcite) หรือมีทั้งสอง
อย่างปนกัน แต่ในหอยบกนั้น ธาตุประกอบแคลเซียมที่พบบ่อยคือ แคลเซียมฟอสเฟต(calcium phosphate) ผลึก
ของแคลเซียมคาร์บอเนตนี้จะปนหรือแทรกอยู่ในธาตุประกอบ พวกควิโนนแทนด์โปรตีน (quinonetanned 
protein) เรียกว่า คอนคิโอลิน หรือ คอนลิน (conchiolin, conchin) ซึ่งธาตุประกอบอินทรีย์นี้มีอยู่ประมาณ 1/3 
ของน้ าหนักเปลือก นอกจากนี้อาจพบธาตุเคมีพวกซิลิกา (silica) อะลูมินา (alumina) และออกไซด์ (oxide) ของ
เหล็กปนอยู่ในเปลือกหอยเล็กน้อย 

หอยสองฝา จัดอยู่ใน Class Bivalia (Pelecypode) อาศัยอยู่ในทะเล น้ ากร่อยน้ าจืด แต่ไม่สามารถข้ึนมา
อยู่บนบกได้ หอยสองฝาโดยทั่วไปมีล าตัวแบนข้าง (lateral compress ) เพ่ือให้เหมาะสมกับการขุดโคลนทราย
เพ่ือฝังตัว 
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รูปที่ 2.1 แสดงกองขยะเปลือกหอยชุมชนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ผลิตภัณฑ์แคลเซียมรูปแบบต่าง ๆ ผลิตจากเปลือกหอย และแร่หินธรรมชาติ  
จากลักษณะองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหอย ได้มีการท าวิจัยวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมี

ของเปลือกหอยชนิดต่างๆ ไว้  พบว่า เปลือกชนิดต่าง ๆ จะมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในช่วง 80-98 % โดย
มีปริมาณแคลเซียมประกอบอยู่ในช่วง 31-42% ขึ้นอยู่กับชนิดเปลือกหอย  เช่น หอยเชอรี่ 27.85-32.50 %Ca  
หอยนางรม 38.0-42.5%Ca หอยแครง 39.0-41.2%Ca  และหอยแมลงภู่  34.4-38.5%Ca  โดยปริมาณ
องค์ประกอบที่เหลือ จะเป็นธาตุชนิดอ่ืน ๆ เช่น แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ซิลิกา แมงกานีส  และยังมีกลุ่ม
โปรตีนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันตามแหล่งที่หอย
เจริญเติบโตในแต่ละภูมิภาคและแหล่งน้ า แต่ก็ถือว่าองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมด เป็นธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
อาหารของพืชทั้งนั้น     

จากเปลือกหอยที่มีองค์ประกอบแคลเซียมเป็นหลักนั้น สามารถน ามาผลิตเป็นปุ๋ยจากการค้นพบกรรมวิธี
การผลิตปุ๋ยได้ด้วยวิธีง่ายๆ และประหยัด ไม่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ซับซ้อน และไม่จ าเป็นต้องอาศัยความ
ช านาญหรือเชี่ยวชาญของผู้ผลิตแต่อย่างใด ของ กลุ่มวิจัยของบรรจง  บุญชม และคณะ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จาก
เปลือกหอย มีดังต่อไปนี้  

1. ซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O)   
ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่มีขายตามท้องตลาดมีปริมาณ ฟอสฟอรัส ประมาณ 9-21 % แถม

ยังมียิบซัมหรือเกลือจืดที่ให้ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียมและก ามะถัน ได้ด้วย ปกติผลิตมาจากกรรมวิธีการผลิตปุ๋ย
ฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟต หรืออาจมาจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่เก่ียวข้อง  
 ส าหรับองค์ความรู้นี้ จะผลิตปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต จากสารตั้งต้น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 เป็นแหล่ง
แคลเซียมที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เปลือกหอยบด เปลือกไข่บด แร่หินปูนต่าง ๆ ปูนขาว ปูนสุก ปูนดิบ หินปูน และหิน
โดโลไมต์  โดยขนาดอนุภาคไม่ต่ ากว่า  100  เมช  ชนิดที่ 2 เป็นของเหลว ที่คิดค้นได้จากนักวิจัย ประกอบสาร 2 
ชนิด คือ สารละลายที่มีฟอสฟอรัส และสารละลายที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฟอสฟอรัสและก ามะถัน เพ่ือให้ผลิตปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟตที่มี ฟอสฟอรัส มี % ต่าง ๆ ได้ตามที่จะก าหนด สาร
ชนิดที่ 2 นี้ เป็นของเหลว ที่ตั้งซื่อเป็นความลับ ว่า  SP-24   ด้วยกรรมวิธีการวิธีการผลิตดังแผนภาพ แค่ผสม
ระหว่างของแข็งที่เป็นแหล่งของแคลเซียมชนิดใดชนิดหนึ่ง และของเหลว  SP-24  ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการ
ค่อย ๆ ปล่อยของเหลวลงไปในของแข็งและปั่นกวน ไม่เกิน  30 นาที ก็จะได้ปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 
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2. ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O)   
ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส มี P ประมาณ 40-56%  ปัจจุบันผลิตมาจากโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟต    

ที่ใช้วัตถุดิบเป็นหินฟอสเฟตกับกรดฟอสฟอริก  แต่จากองค์ความรู้นี้ จะผลิตจาก วัตถุดิบ เป็นแคลเซียมจาก
ธรรมชาติที่กล่าวไว้ กับสารตั้งต้นที่มีองค์ประกอบของฟอสฟอรัส ที่มีความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงตามความต้องการจะ
ผลิตทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ให้มี P %  เท่าไร  โดยเรียกชื่อเป็นความลับ ว่า P-70  ส่วนกรรมวิธีการผลิตก็คล้าย
กับกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต เปลี่ยนเฉพาะ สารที่เป็นของเหลว SP-24 เป็น P-70  และปริมาณ
สารที่ต้องท าปฏิกิริยาที่เหมาะสมเท่านั้น   

3. แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) 
ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน มี N 15%  ปัจจุบันผลิตมาจากโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ที่ใช้วัตถุดิบ

เป็นหินปูนกับกรดไนตริก  แต่จากองค์ความรู้นี้ จะผลิตจาก วัตถุดิบ เป็นแคลเซียมจากธรรมชาติที่กล่าวไว้ กับสาร
ตั้งต้นที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจน โดยความเข้มข้นได้คิดค้นมาให้ลงตัว เพ่ือจะได้ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว โดย
เรียกชื่อเป็นความลับ ว่า N-40  ส่วนกรรมวิธีการผลิตก็คล้ายกับกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 
เปลี่ยนเฉพาะ สารที่เป็นของเหลว SP-24 เป็น N-40  และปริมาณสารที่ต้องท าปฏิกิริยาที่เหมาะสมเท่านั้น   

4. ยิปซัม (CaSO4.2H2O) และฟอสโฟยิปซัม  
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือเกลือจืด เป็นสารปรับปรุงดินที่แก้ไขดินเสื่อมบางกรณี ปกติได้มาจากแร่ยิปซัม

ธรรมชาติ และได้มาจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน  ขณะที่ฟอสโฟยิปซัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีผสมระหว่างยิปซัม มากกว่า 90% กับที่เหลือเป็นแคลเซียมฟอสเฟต เป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิต
ปุ๋ยฟอสเฟต และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ส าหรับองค์ความรู้นี้ จะผลิตยิปซัมและฟอสโฟยิปซัม จาก
แคลเซียมแหล่งที่กล่าวไว้ และสารตั้งต้นของเหลวเป็นสารที่มีองค์ประกอบก ามะถัน อยู่ในความเข้มข้นที่ได้คิดค้นไว้
แล้ว เหมาะกับการท าปฏิกิริยาพอดีกับแหล่งแคลเซียมที่เป็นของแข็งได้อย่างลงตัว ปฏิกิริยาไม่รุ่นแรง ง่าย รวดเร็ว 
เรียกสารนี้ในชื่อเป็นความลับว่า  S-20  ขณะที่ฟอสโฟยิปซัม จะใช้สารตั้งต้นเป็น SP-21  ด้านกรรมวิธีการผลิตของ
ทั้งคู่จะคล้ายกับกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต เปลี่ยนเฉพาะ สารที่เป็นของเหลว SP-24 เป็น S-20 
หรือ  SP-21  โดยจะใช้ปริมาณสารที่ต้องท าปฏิกิริยาที่เหมาะสมเท่านั้น    

5. แคลเซียมอะซิเตท (Ca(CH3COO)2.2H2O)  
 ผลิตภัณฑ์นี้มีจ าหน่ายทั่วไปในตลาด ผ่านการผลิตจากหินปูนกับกรดอะซิติก  แต่มีกรรมวิธีการผลิตที่
ซับซ้อน ยุ่งยากมาก ขณะที่องค์ความรู้นี้จะเสนอกรรมวิธีการผลิตที่ง่าย จากแคลเซียมแหล่งต่างๆ ในตารางที่  2.2 
กับสารที่เป็นชื่อลับ ว่า A-50 กรรมวิธีการผลิต คล้ายกับกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยซิงเกิลซุปเปอร์ฟอสเฟต เปลี่ยนเฉพาะ 
สารที่เป็นของเหลว SP-24 เป็น A-50  และปริมาณสารที่ต้องท าปฏิกิริยาที่เหมาะสมเท่านั้น   

แคลเซียมบดขนาด> 100 เมช SP-24 
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 จากองค์ความรู้การผลิตสารทั้ง 5 ชนิด จะถูกน ามาผลิตเป็นแม่ปุ๋ยที่สามารถทดแทนปุ๋ยทางการค้าทั้ง       
5 ชนิดในตลาดที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และผลิตเองในประเทศก็ราคาแพงในปัจจุบัน ได้ด้วยกรรมวิธีที่ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ใช้เครื่องไม้เครื่องมือราคาถูกไม่ซับซ้อน อันเป็นเทคโนโลยีง่ายประหยัด  ที่ส าคัญเกษตรกรได้มีการ
ใช้สารทั้ง  5  ชนิด ตั้งแต่เริ่มต้นท าการเกษตรกรทั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน มาช้านาน นอกจากนั้น หากเราน าเอาแร่
โดโลไมต์ คือ แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต มาผลิตแทนเปลือกหอย หรือหินปูน เราจะได้สารประกอบ
แมกนีเซียมเพ่ิมขึ้นมา คือ  1. แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) 2. แมกนีเซียมฟอสเฟต (Mg(H2PO4)2.2H2O และ  
MgHPO4.3H2O) 3. แมกนีเซียมไนเตรท (Mg(NO3)2) 4. แมกนีเซียมอะซิ เตท (Mg(CH3COO)2.2H2O)   โดย
สารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ผลิตได้นี้ ล้วนแต่เป็นปุ๋ย ดังแสดงในตารางที่ 2.1  และมีประโยชน์ต่อพืช
ดังที่กล่าวมาก่อนนี้ โดยหากเราต้องการสารเหล่านี้ เราต้องซื้อในท้องตลาด  ส่วนใหญ่จะเป็นยีห้อที่สั่งจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง แต่หากผลิตจากเปลือกหอยหรือแร่หินในตารางที่ 2.2  จะพบว่ามีราคาต่ ามาก เมื่อ
น ามาผลิตตามกรรมวิธีที่จะถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้สนใจ โดยการอบรมถ่ายทอด การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน
แก่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ใน ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษนี้ จะจัดอบรบ 
เพ่ือถ่ายทอดการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย 3 ชนิด ดังนี้  

1. การผลิตสารปรับปรุงดินสูตร อุดมสมบูรณ์  มีสารประกอบ  10  ชนิด ในหนึ่ง สูตร  คือ ยิปซัม ดีเกลือ 
แคลเซียมไนเตรท แมกนีเซียมไนเตรท แคลเซียมฟอสเฟต แมกนีเซียมฟอสเฟต แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียม
คาร์บอเนต แคลเซียมอะซิเตท แมกนีเซียมอะซิเตท  โดยนอกจากจะเป็นสารปรับปรุงลักษณะกายภาพของดินให้มี
ความร่วนซุ่ย อุ้มน้ า จับกันเป็นก้อนของเม็ดดิน ยังสร้างความอุดสมบูรณ์ คือให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นแก่พืช หลาย
ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน พร้อมทั้งกรดอินทรีย์ คือ กรดอะซิติก ที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดปัญหา เรื่องโรครากเน่า โคนเน่าของต้นข้าวได้  เมื่อใช้สารปรับปรุงดินนี้แล้ว 
จึงช่วยเกษตรกรลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง ท าให้ประหยัดต้นทุนเรื่องปุ๋ยได้  โดยวิธีการใช้และฉลากคู่มือการใช้             
ดังรูปที่  2.2 

2.  ออร์โมนพืช สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น ใบ  โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนี้ ประกอบไปด้วย สารทริป
เปิ ล ซุ ป เปอร์ ฟอส เฟต  (Ca(H2PO4)2.H2O) แคล เซี ยม ไน เตรท  ( Ca(NO3)2) และ   แคล เซี ยมอะซิ เ ตท 
(Ca(CH3COO)2.2H2O)  ที่ผลิตได้จากเปลือกหอย และสารประกอบ  แมกนีเซียมไนเตรท แมกนีเซียมฟอสเฟต และ
แมกนีเซียมอะซิตท ที่ผลิตได้จากแร่โดโลไมต์   โดยกรรมวิธีคือ การผลิตสารข้างต้นก่อน จากน ามาสารผสมที่ผลิต
จากเปลือกหอย 15  กก. และผลิตจากโดโลไมต์ 15 กก. มาละลายน้ าในถังขนาด 100  ลิตร  จ านวนน้ า  50  ลิตร 
คนให้ละลายให้มากท่ีสุด ซึ่งจะเหลือกากตะกอนประมาณ  5-10 %  แล้วค่อยเติมกากน้ าตาล 10 กก. คนให้เข้ากัน 
แล้วเติมจุลินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ พด. 2   จ านวน 1 ซอง และพด. 3  จ านวน  1 ซอง  คนเบา ให้กระจาย
อย่างทั่วถึงในถัง จากนั้น ปิดฝาถังไว้ประมาณ  2  วัน ก็เป็นอันว่าใช้งานได้  โดยวิธีการใช้ แสดงดังรูปที่  2.3  
ปริมาณการใช้โดยทั่วไป คือ  ฮอร์โมนพืช  1  ลิตร จะใช้ผสมน้ าได้ 1,000 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในนาได้ 10 ไร่ ใช้ในช่วง
ข้าวก าลังต้องการการเจริญเติบโต และสร้างความแข็งแรง 
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รูปที่  2.2 แสดงฉลากวิธีการใช้สารปรับปรุงดินที่ผลิตได้จากองค์ความรู้นี้ 

 
3. อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร เร่งดอกผล สร้างร่วงและเมล็ด สูตรนี้ ผลิตจากสารประกอบ คือ 

แคลเซียมไนเตรท และแคลเซียมฟอสเฟต ผลิตจากเปลือกหอย และแคลเซียมแมกนีเซียมไนเตรท และแคลเซียม
แมกนีเซียมฟอสเฟต ผลิตจากโดโลไมต์ โดยสารประกอบเหล่านี้ ละลายน้ าได้ดี จึงน าเอาสารประกอบเหล่านี้ไป
ละลายน้ า โดยปริมาณ คือ สารประกอบผลิตจากเปลือกหอย 20 กก. ผสมกับสารประกอบผลิตจากโดโลไมต์ 10  
กก. มาใส่ในถัง 100 ลิตร ละลายน้ าให้ครบ 100  ลิตร ก็จะได้อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย 100 ลิตร โดยมี
วิธีการใช้ ดังแสดงในรูปที่  2.4  ปริมาณการใช้ 1 ลิตร ผสมน้ าได้ 1,000  ลิตร ปริมาณการใช้ ได้ 10 ไร่  ใช้ในช่วง
ข้าวก่อนแตกกอ และออกรวง กระตุ้นการแตกกอ และกระตุ้นการสร้างรวง สร้างเมล็ดให้สมบูรณ์ ได้น้ าหนัก   

จากผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้อยู่แล้ว โดยหาซื้อได้ในท้องตลาด แต่หากเรามาผลิตใช้
เอง จากวัตถุดิบ คือ เปลือกหอย และโดโลไมต์ ที่ต้องมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบแคลเซียมหรือแคลเซียม
แมกนีเซียมรูปต่าง ๆ โดยหากเป็นสารปรับปรุงดินที่ต้องการคือให้อยู่ในรูปสารประกอบที่ละลายน้ า ได้บางส่วน 
ต้นทุนการผลิตไม่เกิน 5  บาท/กก. ซึ่งเมื่อใช้แล้วให้ลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงอย่างน้อย 20%  หรือมากสุดประมาณ 
80%  และหากเป็นหัวเชื้อผลิตฮอร์โมนและอาหารสูตรพืช ต้องแปรรูปเปลือกหอยและโดโลไมต์ให้อยู่ในรูปที่
ละลายน้ าได้เพราะผลิตภัณฑ์  2  ชนิดหลังนี้ น ามาผลิตเป็นปุ๋ยน้ า  ในเรื่องของต้นทุนการผลิต ไม่เกินลิตรละ 100 
บาท ซึ่งอัตราการน าไปใช้งาน 1  ลิตร ใช้ได้  10 ไร่  สรุปแล้วการใช้ผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากเปลือกหอย 
จะลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิได้ 
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รูปที่ 2.3  แสดงฉลากฮอร์โมนพืช สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น ใบ 
 

 

รูปที่ 2.4  แสดงฉลากการใช้ปุ๋ย อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร เร่งดอกผล สร้างร่วงและเมล็ด 
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บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน 
  
 บทที่ 3 นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการด าเนินงาน และภาพกิจกรรมการจัดอบรมด าเนินการ
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินแก่เกษตรกรชาวนา จ านวน 245 คน เพ่ือน าสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยน้ า  
2 สูตร กลับไปใช้กับข้าวหอมมะลิ  รายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้ออธิบายดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การด าเนินงาน 

 รูปแบบการจัดอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพ่ือ
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เขตทุ่งกุลาร้องไห้” ประกอบด้วยขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ และรับสมัครผู้สนใจเข้ามาเป็นสมาชิก และคัดเลือกเกษตรกร
ตัวอย่างที่จะเป็นผู้น าในการกท าลงสาธิตเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงไม่ต่ ากว่า 2 คน เพ่ือสร้างต้นแบบและแหล่ง
ดูงานให้แก่ชุมชนและเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้ง คู่มือการจัดอบรมตลอด
ระยะเวลาที่จะด าเนินการจัดอบรม และแบบประเมินการจัดอบรม 

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการด าเนินการจัดการอบรมจ านวน 4 ครั้ง ภายใน 8 เดือน ตามท่ีระบุไว้  

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนเปิดแหล่งอบรมเป็นสถานที่เรียนรู้ หรือแปลงสาธิตให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ พร้อมทั้งมีสาร
ปรับปรุงดิน ปุ๋ย และข้าวกล้อง และข้าวขาวหอมมะลิ เพ่ือจ าหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากศูนย์ เพ่ือการ 
จ าหน่าย สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงหมายก าหนดการด าเนินการฝึกอบรม 

        เดือนที่การด าเนินการ ประจ าปี  2558 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 59 

การประสานงานกับผู้น าชุมชน
และเกษตรกร และเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

         

อบรมถ่ายทอด  1st           
อบรมถ่ายทอด  2nd           
อบรมถ่ายทอด  3rd           
อบรมถ่ายทอด  4th            
จัดท ารูปเล่มรายงานสมบูรณ์
และคู่มือกิจกรรม 
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  กิจกรรมการอบรมตั้งแต่เริ่มต้น คือ  การประสานงานกับผู้น าชุมชนและเกษตรกร และเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และวัตถุดิบ  และการจัดอบรมจ านวน  4  ครั้ง  เริ่มต้นปรึกษากับนายก อบต. คลีกลิ้ง นายปรินทร        
นาห่อมวรกุล และประสานกับตัวแทนกลุ่มที่จะจัดเป็นตัวแทนหมู่บ้าน 3  หมู่บ้าน คือ บ้านโพธิ์  บ้านคลีกลิ้ง และ
บ้านโจดนาห่อม โดยทั้ง  3 หมู่บ้านจะเป็นผู้ประสานงานและจัดดูแลสถานที่เพ่ือการจัดการอบรมและเป็นผู้ ท า
แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินที่ผลิตได้จากการอบรมถ่ายทอดในครั้งนี้   โดยรูปที่  3.1  แสดงวัตถุ  2  
ชนิด คือ โดโลไมต์ และเปลือกหอยบด จ านวน 60  ตัน  และถัง 20 ลิตร จ านวน 40  ถัง ซึ่งสารที่บรรจุในถังจะ
หนัก 30 กก.  ซึ่งเป็นสารตั้งต้นส าหรับใช้ผลิตสารปรับปรุงดิน โดยเป็นหัวเชื้อเข้มข้น ที่ต้องน าไปผสมกับน้ าใน
อัตราส่วน 1  ถัง ผสมน้ าได้ 4 ถัง   โดยจะสามารถผลิตสารปรับปรุงดิน จ านวน  80 ตัน  
 

 
รูปที่ 3.1 แสดงวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้รองรับการจัดอบรม 
 การจัดอบรมครั้งที่ 1 เริ่มเดือนพฤษภาคม เป็นการจัดอบรมผลิตสารปรับปรุงดิน โดยสูตรที่เตรียม
ถ่ายทอดในการอบรมนี้ คือ สูตรสารปรับปรุงดินที่ประกอบด้วยสาร คือ แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต แคลเซียม
แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟต แคลเซียมแมกนีเซียมไนเตรท แคลเซียมแมกนีเซียมอะซิเตท  
โดยจุดที่จัดอบรม มี 3 จุด ตามหมู่บ้านที่ได้ประสานกับผู้ประสานงานกลุ่มเอาไว้  โดยรูปแบบการจัดอบรม คือ การ
จัดเตรียมอุปกรณ์ 2 อย่าง คือ กระบะผสมปูน และจอบผสม  ส่วนวัตถุดิบ มี 2 เช่นเดียวกัน  คือ โดโลไมต์และ
เปลือกหอยบด กับสารตั้งต้น   แล้วตามจุดอบรม จะใช้เวลาอบรมประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเมื่อผู้เข้ารับการอบรมเริ่ม
ลงทะเบียน ก็จะเปิดการอบรม โดยการสาธิตการผลิตสารปรับปรุงดิน โดยจะให้ตัวแทน ทดลองท า คนละกระบะ
ผสมปูน  โดยการเท โดโลไมต์และเปลือกหอยบด 1 กระสอบๆ ละ 50 กก. ลงในกระบะผสมปูน  จากนั้นชั่งสารตั้ง
ต้นใส่ถังขนาด 20  ลิตร มาประมาณ 20 กก.  แล้วค่อย ๆ เทลงในกระบะผสมปูนที่บรรจุ โดโลไมต์และเปลือกหอย
บด 50 กก. แล้วคนผสมด้วบจอบ ในระหว่างนั้น จะเกิดแก๊สสีขาวเป็นควันฟุ้งกระจาย ควรใช้ผ้าปิดจมูก และอยู่
เหนือลม ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เมื่อเสร็จแล้ว จะได้ สารปรับปรุงดินเป็นผงที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม ต่างจาก
ลักษณะที่ปรากฏของโดโลไมต์และเปลือกหอยบด ซึ่งไม่ฟุ้งกระจายและมีน้ าหนัก  โดยแต่ละจุดจะสาธิตในรูปแบบ
เดียวกัน จากนั้น จะฝากวัตถุดิบตั้งต้น และอุปกรณ์ เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม มาใช้  เพ่ือผลิตในวันถัดไป
ที่สะดวก หรือวันที่ต้องการน าไปใช้ในการปรับปรุงดิน ก่อนการปลูกข้าวที่จะมาถึง  
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โดยใครใคร่ท าไปใช้จ านวนเท่าไร ก็มาเบิกอุปกรณ์และวัตถุดิบตั้งต้นไปใช้ผลิตได้  โดยก าหนดไว้ ทุกคนจะได้สาร
ปรับปรุงดินเฉลี่ยแล้วคนละ 300 กก.  ถ้าหรือความต้องการมากกว่านั้น  ก็ต้องสั่งวัตถุดิบตั้งต้นเพ่ิมเอง  โดยรูปที่ 
3.2 แสดงกิจกรรมในการผลิตสารปรับปรุงดินของ 3 หมู่บ้าน  
 

 
รูปที่ 3.2  แสดงภาพกิจกรรมการผลิตสารปรับปรุงดิน ณ บ้านโพธิ์ บ้านคลีกลิ้ง และบ้านโจดนาห่อม  
 
ส าหรับการน าไปใช้ส าหรับเตรียมดิน มีรูปแบบการใช้หลายวิธีที่ตามความเหมาะสม  คือ 
 วิธีที่ 1 การหว่านหรือโรยทั่วแปลงนา ในปริมาณ 50-100 กก./ไร่ หรือการผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
ในอัตราส่วน 100 กก. ต่อปุ๋ย 500 กก. แล้วน าไปหว่านหรือโรยทั่วนา จ านวน 50-100 กก./ไร่  จากนั้นค่อยไถกลบ
หรือไถพรวน  
 วิธีที่ 2 หากเมื่อได้ท าการหว่านข้าวไปแล้ว (ปกติเกษตรกรท านาหว่าน)  ก็ให้น าสารปรับปรุงดินที่ผลิตได้
นั้น ไปหว่านให้ทั่วพื้นนาได้เลย  โดยไม่ต้องท าอะไรเพ่ิม เติม เพราะเมื่อมีน้ า สารปรับปรุงดินจะละลายซึมลงดิน
อย่างช้า เพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชและช่วยปรับสภาพกายภาพของดินได้ด้วย โดยรูปภาพที่ 3.3  แสดงการ
เตรียมดินหลังจากการใส่สารปรับปรุงดินที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ 

 

 
รูปที่ 3.3  แสดงการเตรียมดินหลังการใช้สารปรับปรุงดิน คือ ไถกลบ 
 
  การอบรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นหลังจาก ข้าวได้ปลูกไปแล้วประมาณเดือนถึงเดือนครึ่ง โดยต้นข้าวก าลัง
เจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนๆ สูงประมาณ 1 ฟุต  ในปลายเดือน มิถุนายนถึงต้นกรกฏาคม  และอยู่ในช่วงที่เกษตรกร
ต้องใช้ปุ๋ยในครั้งแรก โดยปกติ แล้วจะเป็นปุ๋ยที่มีตัวแรก คือ ไนโตรเจนสูง  ซึงส่วนใหญ่จะใช้ ยูเรีย  ดังนั้น จึงเป็น
เวลาที่เหมาะสมที่จะอบรมถ่ายทอดการผลิตฮอร์โมน สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ   โดยกิจกรรม
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การอบรมแสดงไว้ในรูปที่ 3.4 รูปแบบการอบรม คือ การน าเอาหัวเชื้อผงที่ผลิตจากเปลือกหอยและโดโลไมต์ให้สาร
แคลเซียมและแมกนีเซียมรูปที่เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ าได้  มาละลายน้ า โดยน าเองผงสารประกอบนั้นมา 60 กก. มา
ละลายน้ าในถัง 200 ลิตร และเติมกากน้ าตาล 40 กก. แล้วเติมผงจุลินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน พด.2 และ พด.3  
คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถัง ใช้เวลาหมักประมาณ 2 วัน ก็เป็นอันเสร็จ จากนั้น ค่อยให้ผู้เข้าอบรม น าภาชนะ เป็น
ขวดน้ าหรือแกลลอน มาบรรจุไปใช้ โดยมีคู่มือแนะน าวิธีการใช้ คือ 
  วิธีที่ 1 ฉีดพ่นทางใบและล าต้น  แล้วตกลงดิน ให้ข้าวดูดซึมทางรากใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ผสมน้ า 1,000 ลิตร  
ซึ่งจะใช้ได้ประมาณ 10 ไร่  
 วิธีที่ 2  ผสมกับปุ๋ยที่จะใช้หว่าน โดยการผสมน้ าในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ า 250 ลิตร แล้วน าไปพรมหรือ
สเปรย์ใส่เม็ดปุ๋ย และผึ่งให้แห้ง แล้วค่อยน าไปหว่าน อัตราการหว่านปุ๋ยที่ผสมฮอร์โมนน้ านี้ ให้ใช้ไร่ละ 10-15 กก.  
โดยปกติเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมี ประมาณ 50 กก. ต่อ 3 ไร่  
 

 
รูปที่  3.4  แสดงกิจกรรมการผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ 
 
 การอบรมครั้งที่ 3 จัดขึ้นในต้นเดือนกันยายน เป็นเวลาที่ข้าวมีอายุประมาณ 2.5 เดือน อยู่ในระยะก าลัง
จะแตกตก ออกรวง แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรท านาหว่าน การแตกกอจึงน่าจะสังเกตได้อยาก ในการอบรมครั้งนี้ ได้
น าเอาองค์ความรู้ การผลิตปุ๋ยน้ า อาหารเสริมพืช สกัดจากเปลือกหอย สูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด  
โดยน าเอาเปลือกหอยบด 30 กก. ใส่กระบะผสมปูน จากนั้นค่อยเทสารตั้งต้นที่เรียกว่า พี 70 ลงไปอย่างช้า  จน
ครบจ านวน 80 กก. ขณะเทผสมให้คนอย่าให้ฟองอากาศล้นกระบะผสมปูน เมื่อเทสาร พี 70 หมดแล้ว คนไปไม่ให้
มีฟอง ก็หยุดคน ตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง  หากพ่ึงแดด ก็ประมาณ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ถ้าอยากให้แห้งสนิทก็ประมาณ 1  คืน  
เมื่อเสร็จแล้ว จะได้หัวเชื้อสารแคลเซียมรูปหนึ่งจากเปลือกหอย ที่สามารถละลายน้ าได้ โดยจะเอาไปละลายน้ าใน
ถัง 200 ลิตร ในการปริมาณการใช้คือ หัวเชื้อแคลเซียมสกัดจากเปลือกหอย 60 กก. ละลายน้ า 200 ลิตร  วิธีการ
ผสมใช้ไม้คนให้หัวเชื้อละลายให้หมด ใส่น้ าให้ครบตามจ านวน รอประมาณ 10-15 นาที ให้ตะกอนที่ไม่ละลายนอน
ก้นถัง จะได้ปุ๋ยมีลักษณะเป็นสีเหลือง ก็สามารถน าเอาขวดมาบรรจุไปใช้งานได้ โดยอัตราการใช้ คือ ปุ๋ย 1 ลิตร 
ผสมน้ า 1,000 ลิตร ใช้ได้พ้ืนนาประมาณ 10 ไร่ ใช้ฉีดพ่นทางใบและล าต้น  อีกวิธีหากเกษตรกรไม่อยากฉีดพ่น ก็
สามารถน าปุ๋ย 1 ลิตร ผสมน้ า 250 ลิตร แล้วน าไปฉีดพรมลงในเม็ดปุ๋ยที่จะใช้หว่าน ในช่วงเดือนนี้ ซึ่งมักจะเป็นปุ๋ย
เม็ดกระตุ้นแตกกอและรวง โดยเมื่อน าไปใช้หว่าน จากที่เคยหว่าน 2-3 ไร่ 50 กก. ก็ให้ใช้ 4-5 ไร่ 50 กก. จะเป็น
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การประหยัดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้ รูปที่ 3.5 แสดงภาพกิจกรรมการอบรมผลิตปุ๋ยอาหารเสริม สูตร กระต้นแตกกอ ออก
รวง สร้างเมล็ด โดยเนื่องจากการท าหัวเชื้อแคลเซียมรูปที่ละลายน้ าได้จากเปลือกหอย จะใช้เวลานานกว่าจะแห้ง   
ทางนักวิจัยก็เลยท าการผลิตหัวเชื้อเอง ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

 
รูปที่ 3.5  แสดงภาพกิจกรรมการอบรมผลิตปุ๋ยอาหารเสริม สูตร กระต้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด 
 
 การอบรมครั้งที่ 4 รูปแบบการอบรมจะแตกต่างออกไป เนื่องจากไม่ได้จัดงานเป็นกลุ่ม แต่จัดลักษณะ
การออกส ารวจแปลงนาของผู้เข้าอบรม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพราะเป็นเดือนที่ข้าวออกรวง สีเหลืองอร่ ามทั่ว
แปลงนาหลายพันไร่ ในต าบลคลีกลิ้ง โดยได้ลงแปลงนา พูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น มี
ปัญหาเพลี้ย เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากเน่า แล้วข้าวยืนต้นตาย ปัญหาข้าวเมล็ดลายด าปน และข้าวหอมมะลิมีข้าว
สายพันธุ์อ่ืนผสม  และเก็บข้อมูล เกี่ยวข้าวจ านวน 20 แปลงของชาวนา  วัดความสูงของต้น ขนาดล าต้น จ านวน
กอ จ านวนรวงในหนึ่งต้น  จ านวนเมล็ดในหนึ่งรวง และจ านวนรวงในหนึ่งต้น รวมทั้งเมล็ดดีและเมล็ดเสีย  เพ่ือ
น ามาประเมินค านวณผลผลิตต่อไร่เบื้องต้น  ลักษณะการอบรมนี้ จึงถือเป็นการลงแปลงเก็บรายละเอียดเกษตรกร
เป็นรายๆ ไป ไม่สามารถจัดรวมกลุ่มได้ เพราะจะเป็นการเสียเวลาเกษตรกรโดยไม่เกิดประโยชน์ โดยรูป
รายละเอียดการลงพ้ืนที่ แสดงไว้ในรูปที่ 3.6 
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รูปที่ 3.6  แสดงภาพกิจกรรมการลงพื้นที่นาข้าว ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพ่ือเก็บข้อมูล 
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บทที่ 4  ผลการด าเนินงาน 
 

จากการด าเนินการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่ง
แคลเซียมธรรมชาติเพ่ือเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เขตทุ่งกุลาร้องไห้  (The production of fertilizers and soil 
conditioners from natural calcium for growing jasmine rice,Thung Kula Rong Hai)” ใช้ เวลา  8 เดือน 
นับตั้งแต่ มิถุนายน 2558 จนถึง มกราคม 2559  ที่ได้รับทุนอุดหนุนประเภทโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2558   ด้วยงบประมาณ 568,000 บาท  โดยได้วางแผนการ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลีกลิ้ง คือ นายปรินทร นาห่อมวรกุล เป็นผู้น ากลุ่มชุมชน ได้รวบรวมจ านวนเกษตรกรผู้สนใจจ านวน  
245 ครอบครัว โดยแบ่งพ้ืนที่จัดอบรม 3  สถานที่  คือ ณ ลานชุมชนบ้านคลีกลิ้ง อาคารประชาคมหมู่บ้าน      บ้าน
โพธิ์ และ ที่ท าการนายก อบต. บ้านโจดนาห่อม โดยจ านวนครั้งของการจัดอบรมในแต่ละพ้ืนที่ 4 ครั้ง       ครั้งที่ 1 
เริ่มเดือนพฤษภาคม คือ ช่วงเตรียมดิน ก่อนการเพาะปลูก จัดการอบรมการผลิตสารปรับปรุงดิน ครั้งที่ 2 เดือน
กรกฎาคม ช่วงอายุข้าว ก าลังต้องการการเจริญเติบโต การอบรมครั้งนี้ จึงอบรมการผลิตฮอร์โมนสูตรเร่งการ
เจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาข้าวก าลังจะเริ่มการแตกกอ ออกรวง และ
สร้างเมล็ด ครั้งนี้ จึงอบรมถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง 
สร้างเมล็ด และครั้งที่ 4 ช่วงพฤศจิกายน จนถึงธันวาคม ครั้งนี้เป็นช่วงข้างออกรวงเหลืองทองอร่ามทั่วทั้งต าบล    
คลีกลิ้ง ดังนั้นการอบรมครั้งนี้ คือ การเข้าถึงเกษตรกรให้ค าปรึกษาและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่           
การเพาะปลูก จนถึงเก็บเก่ียว โดยรายละเอียดผลงานด าเนินการถ่ายทอดตั้งแต่เริ่มต้นจะอธิบายต่อไปนี้ 

 

4.1 ช่วงก่อนเริ่มและเริ่มต้นกิจกรรม 
 จากการประสานงานผู้น าชุมชน นายก อบต. คลีกลิ้ง นายปรินทร นาห่อมวรกุล ได้ประสานกับหมู่บ้านใน
เขตต าบลคลีกลิ้ง จ านวน 10 หมู่บ้าน เพ่ือรับสมัครผู้สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดในครั้งนี้ โดยได้
แจกใบสมัคร และรวบรวมผู้สมัครตามรายชื่อ โดยแบ่งเป็นหมู่ต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 245 คน และได้ปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดอบรม เนื่องจากหากจัดอบรมสถานที่เดียวกันแก่เกษตรกรทั้ง 245 คน อาจเสียเวลา และไม่สามารถจัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ออกแบบการจัดอบรมจ านวน 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะจัดอบรมใน 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ส่วน
บุคคล บ้านคลีกลิ้ง อาคารประชาคมหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ และที่ท าการนายก อบต. บ้านโจดนาห่อม หมู่ 3 โดย
เกษตรกรใดมีอยู่ใกล้ที่ไหน หรือสะดวกเวลาใด ก็สามารถเข้าอบรม ณ ตรงที่สะดวกได้เลย โดยขอเสนอการจัด
อบรมรูปแบบนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรูปภาพสถานที่จัดอบรม แสดงไว้ในรูปที่ 4.1  
 

4.2 การจัดอบรมครั้งที่ 1 การผลิตสารปรับปรุงดิน 
 การจัดการอบรมครั้งที่ 1 ช่วงที่เกษตรกรก าลังจะลงมือท านา ในแต่ละปี จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม โดยจะต้องมีการเตรียมดิน ไถพรวนดิน ไกกลบตอซัง หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่
เหมาะสมในการจะอบรมการผลิตสารปรับปรุงดิน เพ่ือน าไปใช้หว่านหรือโรยก่อนการไถพรวน โดยผลจากการ
อบรมการผลิตสารปรับปรุงดินแล้ว เกษตรกรได้น าสารปรับปรุงดินไปในนาของตนเอง เกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 50 
ได้สังเกตผลหลังการใช้ พบว่า ดินมีลักษณะพรุน อุ้มน้ า ฟู่ขึ้นดี และต้นข้าวมีอัตราการเจริญเติบโตดี ต้นสูง 
ประมาณ 30 เซนติเมตร ล าต้นแข็งแรง ใบเหยียดตรงและหนา โดยรูปที่ 4.2 แสดงลักษณะต้นข้าวหลังจากหว่านไป



26 
 

แล้วประมาณ 20-35  วัน  โดยลักษณะต้นข้าวแปลงที่ใช้สารปรับปรุงดินจะมีลักษณะแตกต่างจากต้นข้าวที่ดินไม่ได้
ใส่สารปรับปรุงดิน คือล าต้นเล็ก ไม่สูง และใบโค้งงอ ไม่ชัน และไม่หนา  และสังเกตจากความพึงพอใจหลังจากการ
ใช้สารปรับปรุงดิน ท าให้เกษตรกรมีความสนใจอยากได้สารปรับปรุงดินไปใช้กับแปลงนาที่ไม่ได้ใส่ เป็นจ านวนมาก 
แต่เนื่องจากสารปรับปรุงดิน ที่เตรียมไว้เพ่ือแจกจ่ายกับสมาชิก มีไม่เพียงพอ ในการอบรมครั้งนี้ จึงได้แนะน าให้
เกษตรกรที่สนใจอยากได้สารปรับปรุงดินเพ่ิม รวบรวมจ านวนที่ต้องการ เพ่ือแนะน าให้จัดซื้อวัตถุดิบ คือ สารตั้งต้น 
และเปลือกหอยบดหรือโดโลไมต์มาแล้ว โดยจะประสานแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ 
 

 
รูปที่ 4.1 แสดงสถานที่จัดอบรม 3 พ้ืนที่ ในเขตต าบลคลีกลีกลิ้ง ก. สวนบ้านคลีกลิ้ง ข. อาคารประชาคม บ.โพธิ์ 
และ ค. ที่ท าการ นายก อบต. คลีกลิ้ง  
 

 
รูปที ่4.2 แสดงลักษณะต้นข้าวหลังจากหว่านไปแล้วประมาณ 20-35 วัน  บนแปลงนาที่ใช้สารปรับปรุงดินจากการ
อบรมการผลิตสารปรับปรุงดิน 
  
4.3 การจัดอบรมครั้งที่ 2 การผลิตฮอร์โมน สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ 
 การอบรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปลายเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ าในแปลงนาเพราะเป็นช่วงมีน้ าฝน และ
เป็นช่วงที่เกษตรกรก าลังจะใส่ปุ๋ย ซึ่งปกติแล้วมักจะใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง อย่างเช่น ยูเรีย  ดังนั้น การอบรมครั้งนี้ 
เพ่ือผลิตปุ๋ยฮอร์โมนน้ าสกัดจากเปลือกหอย สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ การอบรมครั้งนี้ วางแผน
ให้จัดแบบกระชับเรื่องเวลา เพราะเกษตรกรมีลักษณะนิสัย ต้องการความง่ายและรวดเร็ว ไม่อยากเสียเวลานาน    
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ในการอบรมหลายชั่วโมง จึงวางแผนจัดเตรียมหัวเชื้อผง ที่จะน าไปละลายน้ า แล้วผสมกับฮอร์โมนที่ผลิตจาก 
จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่หมักกับกากน้ าตาลมาแล้วเป็นเวลา  2-3  วันไว้แล้ว โดยเพียงน้ าเอาหัวเชื้อผง        
มาละลายน้ าแล้วผสมกับฮอร์โมน ก็จะใช้งานได้เลย เพียงน าเอาขวดเปล่าหรือภาชนะบรรจุมากรอกเอาปุ๋ยฮอร์โมน 
น้ านี้ไปใช้คนละ 1 ลิตร ตามค าแนะน าที่บอกไว้ในการด าเนินก็เป็นอันว่าใช้ได้  โดยการใช้งาน เกษตรกรใคร่ใช้
รูปแบบใด ถนัดแบบไหน ก็ขึ้นกับตัวเกษตรกรเอง โดยผลจากการใช้งานเกษตรกรผู้ใช้มีความพ่ึงพอใจอย่างยิ่ง 
เพราะ ต้นข้าว มีการเจริญเติบโต ดี สังเกตจากต้นข้าวต้นใหญ่ ใบหนา ชัน ลมพัดแข็งแรง ใบไม่ไหวเอนง่าย ๆ ลู่ลม 
ไม่ล้ม สังเกตได้จากรูปที่ 3.3 แต่จากการอบรม พบว่าเกษตรกรมีความต้องการปุ๋ยปริมาณมาก โดยมีการเอาขวด
หรือภาชนะมาบรรจุมามากกว่าจ านวนที่ก าหนด จนต้องผลิตปุ๋ยฮอร์โมนน้ า สูตรนี้เพิ่ม จ านวนหลายร้อยลิตร  
 

 
รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะต้นข้าวหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 1.5-2 เดือน บนแปลงนาที่ใช้สารปรับปรุงดินจากการ
อบรมการผลิตสารปรับปรุงดินและใช้ปุ๋ยฮอร์โมนน้ า สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ 
 
4.4 การจัดอบรมครั้งที่ 3 การผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอย สูตรกระตุ้นแตกกอ ออกรวงและสร้างเมล็ด 
 การอบรมครั้งที่ 3 เป็นการอบรมการผลิตปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยสูตรกระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด  
โดยถึงช่วงข้าวถึงวัยจะแตกกอ และกระตุ้นรวง คือประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกร
จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีหรืออินทรีย์ สูตรที่ช่วยกระตุ้นแตกกอ ออกรวง และสร้างเมล็ด ดังนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการจะจัดอบรมการผลิตปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยสูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง และสร้างเมล็ด โดยเมื่อ
อบรมเสร็จ เกษตรกรได้น าเอาปุ๋ยน้ านี้ไปใช้ ตามวิธีที่แต่ละคนถนัด พบว่าลักษณะต้นข้าว มีจ านวนกอเฉลี่ยส าหรับ
นาหว่านประมาณ 7-9 ต้น  แต่บางรายเป็นนาด า จะมีจ านวนการแตกกอ ประมาณ 14-35 ต้น เลยทีเดียว โดยรูป
ที ่3.4 แสดงต้นข้าวหลังจากการใช้ปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอย สูตรกระตุ้นแตกกอ ออกรวง และสร้างเมล็ด  โดยช่วงนี้
จะเห็นลักษณะของจ านวนกอได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงความสูงของล าต้น และขนาด  
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รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะต้นข้าวหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 2.5-3 เดือน  บนแปลงนาที่ใช้สารปรับปรุงดินจาก
การอบรมการผลิตสารปรับปรุงดิน ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนน้ า สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ และการใช้ปุ๋ยสกัด
จากเปลือกหอยสูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง และสร้างเมล็ด 
 
4.5 การจัดอบรมครั้งที่ 4 การติดตามเก็บข้อมูลหลังการเพาะปลูก ก่อนการเก็บเกี่ยว  

การอบรมครั้งที่ 4 เป็นการลงพ้ืนที่เกษตรกรรายบุคคล เนื่องจากหากจะจัดอบรมรวบรวมเกษตรกรมาร่วม
กันเป็นไปได้ยาก เพราะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว จึงท าให้เกษตรกรสนใจการจัดอบรมหรือหันไปท าเรื่องอ่ืนยาก          
การอบรมจึงเน้นการลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกรหรือปรึกษาหารือ พูดคุยสอบถาม และลงแปลงนา ดูปัญหา อุปสรรค 
และผลที่เกิดขึ้น และเก็บตัวอย่างแปลงนา โดยพบว่า เมล็ดข้าวหลายๆ ราย มีลักษณะสีด า หรือเมล็ดด า พบว่า
จ านวนรวงต่อต้น ประมาณ 10-25 รวง และมีจ านวนเมล็ดต่อรวง ประมาณ 96-220 เมล็ดต่อรวง โดยรูปที่ 4.5  
แสดงจ านวนเมล็ดต่อร่วงที่เก็บตัวอย่างในแปลงนาจ านวน 20 แปลงนา ของเกษตรกร 20 ราย  

 

 
 

รูปที่  4.5  แสดงลักษณะจ านวนรวงและจ านวนเมล็ดรวง ทั้งเมล็ดสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลังการปลูกตั้งแต่ใช้
สารปรับปรุงดินจากการอบรมการผลิตสารปรับปรุงดิน ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนน้ า สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และ
ใบ และการใช้ปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยสูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง และสร้างเมล็ด 
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4.6 สรุปผลประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
 

    จากการด าเนินการถ่ายทอดวิชาการได้สรุปผลประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
ต่อสังคมที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่ง
แคลเซียมธรรมชาติเพ่ือเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้  (The production of fertilizers and soil 
conditioners from natural calcium for growing jasmine rice. Thung Kula Rong Hai)”  ณ ต าบลคลีกลิ้ง 
อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ ได้สรุปผลการประเมินแสดงในตาราง ที่ 4.1  และ  4.2  ดังนี้  

 
ตารางที ่4.1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 114 46.53 
หญิง 131 53.47 
รวม 245 100.00 

 
ตารางที ่4.2 รายการที่ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

ค่า 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 

ความ 
หมาย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านได้รับบริการที่ประทับใจ 30 
(12.24) 

187 
(76.33) 

28 
(11.42) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 80.16 มาก 

2. ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความ 
   ต้องการ 

36 
(14.69) 

187 
(72.65) 

31 
(12.65) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 80.40 มาก 

3. ท่านได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 46 
(18.77) 

188 
(76.73) 

11 
(4.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 82.86 มาก 

4. ความรู้ที่ท่านไดร้ับสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ได ้

43 
(17.55) 

178 
(72.65) 

24 
(9.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 81.55 มาก 

 
สรุปผล 

พบว่าความพึงพอใจต่อประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ได้แก่  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการและได้รับบริการที่ประทับใจ   
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บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ  
 

           จากการอบรมถ่ายทอดการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอยเพ่ือเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้โดยระยะเวลาการอบรม 8 เดือน กับจ านวนการอบรม 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มกราคม สามารถสรุปผลการจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และข้อเสนอ
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 
5.1 สรุปทั่วไป 

จากการด าเนินการการอบรมถ่ายทอด ในระยะ 8 เดือน ณ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ทุ่ง
กุลาร้องไห้  บริเวณต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มต้นได้ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน 
คือ นายปรินทร นาห่อมวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง ได้ประสานกับตัวแทนหมู่บ้านใหญ่ ๆ ใน
ต าบล คือ บ้านโพธิ์  บ้านคลีกลิ้ง และบ้านโจดนาห่อม โดยทั้ง 3 หมู่บ้านจะมีบ้านละ 2 หมู่ และมีหมู่บ้านเล็ก
ล้อมรอบในระยะทางที่ใกล้ ๆ เหมาะแก่การจัดเป็นสถานที่จัดอบรม แล้วได้จัดลงทะเบียนเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้า
รับการอบรม ที่วางไว้ในโครงการอบรม คือ 300 คน แต่เมื่อรับสมัครมีผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 245 คน 
ต่อจากนั้น ได้เริ่มจัดท าเอกสารส าหรับการอบรม โดยจัดเป็นท าเป็นคู่มือแจกในการอบรม จ านวน 500 เล่ม และ
ก าหนดการจัดอบรม วางแผนไว้ 4 ครั้ง ในแต่จุดหมู่บ้านที่ก าหนด คือ สวนสาธารณบ้านคลีกลิ้ง อาคารประชุม
หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ และที่ท าการนาย อบต.บ้านโจดนาห่อม  ผลการจัดอบรมและผลการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การจัดอบรมไปใช้ สรุปได้ดังนี้ 

เริ่มต้นก่อนจัดอบรม คือ ได้เตรียมวัสดุ ประกอบด้วย 2 อย่าง  คือ เปลือกหอยบด และโดโลไมต์ ได้จัดซื้อ
และขนส่งไป จ านวน 60 ตัน โดยงบประมาณรวมค่าขนส่งประมาณ 2,500 บาท/ตัน สารอีกชนิด คือ สารตั้งต้น ที่
ใช้แปรสภาพ เปลือกหอยบด และโดโลไมต์ เป็นสารปรับปรุงดิน และเป็นหัวเชื้อปุ๋ยน้ า 2  สูตร ที่มีหลายสาร 
สอดคล้องกับสูตรแต่ละชนิด เฉลี่ยแล้ว ราคาสารตั้งแต่ประมาณ 50,000 บาท/ตัน  จัดซื้อประมาณ 6 ตัน  จากนั้น
ได้จัดซื้ออุปกรณ์ ประกอบด้วย กระบะผสมปูน จ านวน 20 ใบ พร้อม จอบผสมปูน ถังขนาด 200 ลิตร จ านวน 20 
ใบ พร้อมไม้พาย คล้ายไม้พายเรือ จ านวน 3 อัน  โดยจัดเตรียมแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 

การจัดอบรมครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนช่วงการเตรียมดิน ไถพรวน ไถกลบ และโรยปุ๋ยหมักและ 
ปุ๋ยคอก เป็นช่วงที่เหมาะส าหรับการอบรมผลิตสารปรับปรุงดิน เพ่ือน าไปใช้ก่อนการเตรียมดิน การอบรมได้ให้
เกษตรกรผลิตสารปรับปรุงดินคนละ 50 กก. ในวันอบรม จากนั้นผู้ใดสนใจอยากได้ปริมาณมากกว่านี้ ก็ให้มาผลิต
เองวันหลัง โดยก าหนดให้ได้คนละ 500 กก. ซึ่งจะน าไปใช้ได้ประมาณ 10 ไร่  ผลจากนั้นไปใช้ หลังจากเกษตรกร
ได้ใช้ไปแล้ว เกษตรกรสังเกตประมาณ 1 เดือน เห็นว่าดินมีลักษณะฟู่ ร่วนซุ้ยดี  อุ้มน้ าได้ดี แล้วข้าวที่หว่านไปแล้ว 
งอก เจริญได้ดี สม่ าเสมอ แตกต่างจากฤดูปลูกปีก่อนนี้อย่างเห็นได้ชัด โดยแม้แต่ฝนตกลงมาช้า ข้าวยังไม่ตาย 
เกษตรกรมีความพ่ึงพอใจกับสูตรสารปรับปรุงดินที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีบางส่วนที่ไม่ค่อย
สนใจเท่านั้น 

การอบรมครั้งที่ 2 จัดหลังจากหว่านข้าวไปแล้วประมาณ 1 เดือน คือปลายมิถุนายน การอบรมถ่ายทอด
ครั้งนี้ คือ การผลิตปุ๋ยฮอร์โมนน้ าสกัดจากเปลือกหอย โดยวางแผนอบรมผลิตปุ๋ยน้ านี้ หมู่บ้านละ 200 ลิตร รวม
การผลิตทั้งสามหมู่บ้าน 600 ลิตร เสร็จการอบรมเกษตรกรได้น าขวดน้ าดื่มหรือแกลลอนมาบรรจุไปใช้งาน และได้
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ฉลากวิธีการใช้งานไปด้วย พบว่าเกษตรกรมีความต้องการปุ๋ยจ านวนมากกว่าที่ก าหนดไว้ในการผลิต คือ 600 ลิตร 
จึงเพ่ิมปริมาณการผลิตแจกเกษตรกรเพ่ิมเป็น 1,200 ลิตร  หลังจากนั้น อีกเดือนถัดมาได้สอบถามความพ่ึงพอใจ
หลังการใช้ปุ๋ยฮอร์โมนน้ าสกัดจากเปลือกหอย สูตรเร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ พบว่าเกษตรกรเล่าเป็น
เสียงเดียวกันว่า ต้นข้าวใหญ่ แข็งแรง ใบหนา ชูชัน สีเขียว  โดยมีบางรายได้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี แต่ลดปริมาณปุ๋ยเคมี  
มีบางรายแทบไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  และมีบางรายใส่ปุ๋ยเคมีเท่าเดิมแล้วใช้ปุ๋ยน้ านี้ร่วม แต่ทุกคนบอกว่า สังเกตลักษณะต้น
ข้าวสวยงามเท่ากัน แม้จะใช้ปุ๋ยรูปแบบใด จนมีหน่วยงานภายในจังหวัดหลายหน่วยงานมาเยี่ยมดูแปลงนาของ
ต าบลคลีกลิ้ง กล่าวว่า ข้าวสวยงามมาก กว่าที่อ่ืน  

การอบรมครั้งที่ 3 เป็นการอบรมผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอย สูตรกระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด 
โดยวางแผนผลิตปุ๋ยนี้จ านวน 600 ลิตร หมู่บ้านละ 200 ลิตร แจกจ่ายผู้เข้าอบรมจ านวน 300 คนๆ ละ 2 ลิตร แต่
เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการปุ๋ยมากกว่าที่วางแผน จึงได้ผลิตเพ่ิมจ านวน 600 ลิตร รวมเป็น 1,200 ลิตร   
โดยเกษตรกรทุกรายได้น าไปใช้ ทั้งใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและไม่ใช้ร่วม ผลจากการใช้ประมาณ 1 เดือน ข้าวมีการแตก
กออย่างดี โดยนาหว่าน มีจ านวนต้นประมาณ 7-9 ต้น และนาปัก (นาด า) มีจ านวนต้นต่อกอ ประมาณ 12-30  ต้น 
เลยทีเ่ดียว โดยเก็บข้อมูลขณะข้าวก าลังตั้งท้อง  

การอบรมครั้งที่ 4 ก่อนการเก็บเกี่ยว คือต้นธันวาคม ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากแปลงเกษตรกรรายบุคคล 
เนื่องจากช่วงนี้มีเกษตรกรบางรายก าลังเก็บเกี่ยวข้าวและตากข้าว จึงเป็นอุปสรรคในการจะจัดอบรมแบบรวมผู้เข้า
อบรมในเวลาเดียวกัน จึงต้องลงแปลงพ้ืนที่เกษตรกร เก็บข้อมูล และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร พบว่า ฤดูปลูก
ปีนี้ ลักษณะเมล็ดข้าวมีลักษณะจุดด า หรือท่ีเรียกว่าเมล็ดลายด า โดยพบว่าเป็นทุกแปลงนา ทั้งที่ใช้ปุ๋ยในการอบรม
ครั้งนี้และแปลงเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยนี้ จึงน่าจะเป็นที่เมล็ดพันธุ์ที่น ามาปลูก ส่วนข้อมูลที่เก็บจากแปลงนา
เกษตรกร 20 ราย คือ ความสูงของต้นข้าว อยู่ประมาณ 90-120 ซม. ขนาดล าต้น 0.30-0.80 ซม. จ านวนเมล็ดต่อ
รวง 120-240 เมล็ด โดยมีเมล็ดเสียคิดเป็นร้อยละ 20 จึงค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ คาดว่าเกษตรกรน่าจะได้ผล
ผลิตข้าวหอมมะลิประมาณ 500 กก./ไร่ กันแทบทุกคน  และผลสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้น เพราะหลังจากเก็บเกี่ยว
เกษตรกร พบว่าเกษตรกรได้ผลผลิตต่ าสุด คือ 520 กก./ไร่ สูงสุด 1105 กก.ไร่  โดยยืนยันจากปากเกษตรกรผู้ใช้ 
และใบเสร็จหลังจากการจ าหน่ายข้าวแบบเหมา 

สรุปผลจากอบรมการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ า 2 สูตร จากเปลือกหอย แก่เกษตรกร 245 ราย       
ในต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  สามารถแปรรูปเปลือกหอยที่เป็นขยะจ านวน 40 ตัน และ      
โดโลไมต์ 60 ตัน เป็นสารปรับปรังดิน แก้ปัญหาดินทราย ไม่อุ้มน้ า และไม่อุดมสมบูรณ์  ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ๋ยและสารชนิดอ่ืนที่ราคาแพงได้อย่างดี และผลิตปุ๋ยน้ า 2 สูตร ที่เหมาะสมกับการใช้งาน 2  ช่วงอายุของข้าว คือ 
ช่วงต้องการการเจริญเติบโต คือ ปุ๋ยฮอร์โมนน้ า เร่งการเจริญเติบโต ราก ล าต้น และใบ สร้างความแข็งแรง ท าให้
ข้าวมีความแข็งแรง ต้านทานโรคด้วยตัวของต้นข้าวเอง  ช่วยให้เกษตรกรลดปุ๋ยและยาที่เคยใช้เหมือนในอดีตได้   
โดยจะลดค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นกับเกษตรกรแต่ละราย  ส่วนช่วงที่ข้าวก าลังจะแตกกอ ออกรวง ปุ๋ยน้ า
สกัดเปลือกหอย กระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด โดยสูตรนี้ก็ช่วยให้เกษตรกรลดปริมาณปุ๋ยเดิมที่เคยใช้ลง 
หรือไม่ใช้ปุ๋ยเลยก็ได้  ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยว หลังจากการใช้สารปรังปรุงดินและปุ๋ยตั้งแต่เริ่มอบรมจนเสร็จสิ้นการอบรม  
เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตข้าว คิดเป็นร้อยละ 20-100 ที่ส าคัญเกษตรกรทุกรายได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากในอดีต 
คือ จะผลิตข้าวหอมมะลิได้ประมาณ 300-375 กก./ไร่ แต่ในปีนี้ ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 575 กก./ไร่ นับว่าผลจาก
การใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากเปลือกหอยและแคลเซียมธรรมชาตินี้ ช่วยทั้งการลดปริมาณขยะเปลือกหอย 
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รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเกษตรกรในเรื่อง ลดค่าปุ๋ยและยา ที่ส าคัญที่สุด ยังช่วยเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
5.2 อุปสรรค์และข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 อุปสรรค์ 
  อุปสรรค์ของการด าเนินงานอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ ที่ตั้งเป้าหมายจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 300 
ครัวเรือน  แต่เมื่อด าเนินการจริง มีจ านวนผู้เข้าอบรม 245 คน ปัญหาเนื่องจากผู้น้ าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาต าบล รองนายกและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความขัดแย้งกันทางการเมือง จึงไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมในการจัดอบรม อีกทั้งยังถอนตัวออกจากการประสานงานกับเกษตรกร ท าให้ทุกครั้งที่มีการจัดอบรม ขาด
การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะประกาศเสียงตามสายให้กับลูกบ้านได้ทราบ จึงได้เกษตรกรเข้าร่วมตาม จ านวน
ดังกล่าว และจากจ านวนเกษตรกรจ านวน 245 คน หากด าเนินการจัดอบรมพร้อมกันในสถานที่เดียว ครั้งเดี่ยว นั้น  
ยิ่งล าบากอย่างยิ่ง เพราะธรรมชาติของเกษตรกรเองที่จะมีเวลาว่างพร้อมกัน และรอคนทุกคนให้มาพร้อมกัน หรือ
เสียเวลารอกันจนครบทั้ง 245 คนทุกครั้ง และยังมีปัญหาเรื่องการเดินทาง และการจัดการพ้ืนที่รองรับ ล้วนเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่ง ดังนั้น เพ่ือความสะดวก ผู้จัดอบรม จึงแบ่งพ้ืนที่จัดอบรม 3 พ้ืนที่ ดังที่อธิบายในเนื้อหา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน  อีกประเด็นที่เป็นอุปสรรค เกษตรกรมีการศึกษาน้อยและอยู่กลุ่มสูงวัย  และทุก
ครั้งการจัดอบรมจะพะวงเรื่องต้องกลับไปดูแปลนนา ดังนั้น ระยะเวลาการอบรม ต้องใช้เวลาที่สั้นกระชับ และได้
ประโยชน์สูงสุด  
 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินโครงในระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่าน ผู้ด าเนินโครงการอบรมถ่ายทอดวิชาการ การแปรรูป
เปลือกหอย ต้องขอขอบพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้การสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณด าเนินงาน และได้สร้างโอกาสให้งานวิจัยที่อยู่บนหิ้งได้ลงไปสัมผัสกับเกษตรกร จนถึงข้ันน าไปใช้ได้จริง
และท าได้จริงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยโครงการนี้ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2556  จนถึงปี 2558  โดย
ผลิตภัณฑ์ในการอบรมครั้งนี้ ตั้งชื่อว่า “เซล ฟอส โกร (Shell Phos Grow)” โดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน และ
เกษตรกรจ านวนมากได้ให้ความสนใจ ได้ติดต่อนักวิจัยโดยตรง เพ่ือให้น าความรู้นี้ไปถ่ายทอด อาทิเช่น กลุ่ม
เกษตรกรรายย่อย เพาะปลูกอ้อย จังหวัดนครราชสีมา ชาวสวน จังหวัดราชบุรี ชาวนา จังหวัดสระบุรี เกษตรกร 
ชาวจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  โดยได้หางบประมาณในการจัดอบรม จากหน่วยงานในท้องถิ่นเอง หรืองบประมาณ
ส่วนตัวของเกษตรกรเอง จึงคาดว่าปีนี้ น่าจะมีการจัดอบรมในหลายพื้นที่กล่าวมาเบื้องต้น  อีกประเด็นคือ แหล่งที่
มีเปลือกหอยที่เป็นขยะมหาศาลสร้างปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อม ก าลังให้ความสนใจที่จะน าเอาองค์ความรู้นี้ไป
แก้ปัญหา เช่น เมืองพัทยา  
 สรุปจากที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ “เซล ฟอส โกร”  ที่หมายความว่า สารสกัดจากเปลือกหอย เพ่ือสร้างการ
เจริญเติบ โต แข็งแรง แก่พืช  ประสบความส าเร็จในการด าเนินการถ่ายทอดวิชาการแก่ชุมชน และก าลังขยายไปสู่
เชิงพาณิชย์  โดยมีความต้องการและสนใจจากเกษตรกรทั่วประเทศ ในระยะเวลาการถ่ายทอดตั้งแต่ปี 2556  ถึง  
2558  ผลิตภัณฑ์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาเรื่องพืชมีมากมาย ทั้งโรคพืชและแมลงต่างๆ นักวิจัย
จึงมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “เซล ฟอส โกร” สูตรใหม่ๆ  เพ่ือมุง่แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอยู่เสมอ 
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09.00-10.00 น. รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้ำน 
10.00-12.00 น. บรรยำยควำมรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมกำรอบรมปุ๋ยฮอร์โมนน้ ำเปลือกหอยและแร่หินปูน 

สูตรเร่งกำรเจริญเติบโต และกำรใช้อย่ำงถูกวิธีและมีประสิทธิภำพที่สูงสุด 
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. ภำคปฏิบัติ ผลิตฮอร์โมนน้ ำเปลือกหอยและแร่หินปูน เพ่ือให้สมำชิกน ำกลับไปใช้งำน 
15.00-15.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.30-16.30 น. ศึกษำดูงำนแปลงสำธิตกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
16.30 น. เดินทำงกลับภูมิล ำเนำ โดยสวัสดีภำพ 
ครั้งที่ 3  จัดระหว่าง ปลายส.ค.- ต้น ต.ค. 58 จัด 5  จุด ตามหมู่บ้านที่ตั้งเป็นศูนย์อบรม 
09.00-10.00 น. รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้ำน 
10.00-12.00 น. บรรยำยควำมรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมกำรอบรมปุ๋ยน้ ำสกัดเปลือกหอยและแร่หินปูน 

สูตร แตกกอ กระตุ้นรวง สร้ำงเมล็ด และกำรใช้อย่ำงถูกวิธีและมีประสิทธิภำพที่สูงสุด 
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. ภำคปฏิบัติ ผลิตปุ๋ยน้ ำสกัดเปลือกหอยและแร่หินปูน เพ่ือให้สมำชิกน ำกลับไปใช้งำน 
15.00-15.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.30-16.30 น. ศึกษำดูงำนแปลงสำธิตกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
16.30 น. เดินทำงกลับภูมิล ำเนำ โดยสวัสดีภำพ 
ครั้งที่ 4  จัดระหว่าง พ.ย. 58 จัด ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโจดนาห่อม  
09.00-10.00 น. รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้ำน 
10.00-11.00 น. -นำยก อบต. คลีกลิ้ง กล่ำวต้อนรับ ผู้บริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

ผู้บริหำร สจล. และคณะวิทยำกร 
-วิทยำกร กล่ำวรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
-ท่ำนรองเลขำธิกำร วช. กล่ำวเปิดงำน 
-ผู้น ำแต่ละกลุ่ม มอบของที่ระลึกแก่ รองเลขำธิกำร วช. และผู้บริหำร สจล. 

11.00-12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหำ อุปสรรค์ สรุปงำนกำรอบรมทั้งหมด 
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการการผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติ 
เพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 นำงพรม อุไธสง 41 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
2 นำยประเสริฐ สันทำรุนัย 38 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
3 นำงอ ำพร บุญเชิด 53 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
4 นำงเยี่ยม อำมำตร 21 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
5 นำยอ้วย บัวภำ 27 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
6 นำงสองเมือง นุ่มนวล 20 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
7 นำงสอน ชูเนตร 28 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
8 นำยสุรัตน์ ควรชม 3 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
9 นำยอ ำคำ โพธิบุตร 58 หมู่ที่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
10 นำยประพันธ์ ประสำร 83 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
11 นำยนวน สุนำ 131หมู่ที่2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
12 นำยนงค์ กองจันทร์ 92 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
13 นำยถวิล สุโพธิ ์ 21 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
14 นำงปิ่นแก้ว สุนำ 127หมู่ที่2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
15 นำยหนู สุจริตภักดี 49 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
16 นำงนำรี สุโพธิ์ 130หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
17 นำงจันทร์เพ็ญ ยำงโสม 87 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
18 นำยธีระ สีทำน้อย 138หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
19 น.ส.กัญญำ นรสำร 109หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
20 นำยหนูเตรียม สุนำ 50 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
21 น.ส.เกษี สุโพธิ ์ 80/2หมู่ท่ี 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
22 นำยเลิศชำย จันทองแท้ 43 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
23 นำงส ำเริง สุโพธิ์ 33 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
24 นำงบุญโฮม สุโพธิ์ 125 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
25 นำยสัว สุโพธิ ์ 117 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
26 นำงสุมนำ สุโพธิ์ 36 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
27 นำงทองม้วน มณีวงค์ 11 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
28 นำงเรณู ธรรมวัติ 30 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
29 นำยสมำน สุโพธิ์ 56 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
30 นำงจ ำนวน สุโพธิ์ 27/1หมู่ท่ี 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
31 นำยอนุพงษ์ พวงใส 34 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
32 นำยส ำรวย สุนำ 52 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
33 นำยใส สุโพธิ์ 23 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
34 นำยสุบิน สุโพธิ์ 19 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
35 นำยทองค ำ โพธิ์งำม 51 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
36 นำงประหยัด ค ำพันธ์ 139 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
37 นำงสงัด สุโพธิ์ 96 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
38 น.ส.ทองสำ สุโพธิ์ 25 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
39 นำงสัมฤทธิ์ สุโพธิ์ 28 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
40 นำยสุพล บุญชม 26 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
41 นำงยุพิน วิชำพูล 98 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
42 นำยวันทอง ค ำพันธ์ 143 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
43 นำงประมูล สุโพธิ์ 122 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
44 นำงบุญเติม ตะเคียน 16 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
45 นำงเกลี้ยง ค ำเขื่อง 5 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
46 น.ส.จันทร์เพ็ญ ศิลปชัย 38 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
47 นำงบุญกอง สุโพธิ์ 136 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
48 นำยวิชิต ขวัญทอง 133 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
49 นำยสมพร สุวรรณค ำ 118 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
50 นำยสำยันต์ ใจจุลละ 85 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
51 นำยมำ ประสำร 32/1หมู่ท่ี 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
52 นำงอรทัย กุมภิโร 132 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
53 นำยพยุงศักดิ์ ทองด้วง 79 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
54 นำงอ ำพร โพธิ์ทอง 41 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
55 นำยสมศักดิ์ สุโพธิ์  129 หมูท่ี่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
56 น.ส.นิพำ สุนำ 77 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
57 นำยสุชำติ ทีภูงำ 13 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
58 นำยทองเดือน บุตรพิลำ 27 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
59 น.ส.ภวันตี ศิริรัตน์ 32 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
60 นำยบุญกอง สุนำ 74 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
61 นำงรัญจวน สุโพธิ์ 19 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
62 นำงทองสุข ประสมสิน 30 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
63 น.ส.ยุพิน สุโพธิ ์ 6 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
64 น.ส.นภำ สุโพธิ ์ 43 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
65 นำยปิ่น รำษี 22 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
66 นำยค ำพันธ์ เนื่องแนวน้อย 55 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
67 น.ส.ศิริพร สุโพธิ ์ 34 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
68 นำงสนิท ประสำร 8 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
69 นำงสังเวียน สุนำ 28 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
70 นำงส ำลวน โพธิ์งำม 50 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
71 นำงสมคิด ศรีสุขเจริญรัตน์ 59 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
72 นำยมำ สำยเงิน 11 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
73 นำยสนั่น สุโพธิ ์ 23 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
74 นำยผ่ำน โพธิ์งำม 16 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
75 นำงสุพี จริยมำ 78 หมู่ที่ 8 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
76 นำยสมพงษ์ อักษร 3 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
77 นำงสมพร บัวภำ 49 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
78 นำงเขียน จริยะมำ 47 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
79 นำยสง่ำ วงษ์ค ำไชย 27 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
80 นำงสุภำศรี สีงำม 62 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
81 นำยปรีชำ ภูมิชัย 73 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
82 นำยอ่อน สีแก้ว  13 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
83 นำงกุหลำบ เอมรัตน์ 43 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
84 นำงจีรมย์ ธรรมวิเศษ 58 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
85 นำงทองปุ่น สำยโสม 20 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
86 นำงค ำปิ่น อัคพัฒน์ 16 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
87 นำยสุพจน์ นำห่อม 1 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
88 น.ส.โกวิน แสงนำค  81 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
89 นำยสมบัติ ชนะมี 64 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
90 นำยสำ เพียงตำ  38 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
91 นำงดวงจันทร์ บัณฑิตธรรม 48 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
92 นำยประมูล ธรรมวัติ 30 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
93 นำงมะลิ บัณฑิตธรรม 102 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
94 นำยอุดม แดงเดื่อ 51 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
95 นำงสุบรรลุ ศรียงยศ 18 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
96 นำยผึ้ง วงค์มุก 77 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
97 นำงพวงพยอม  นรสำร 33 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
98 นำงบุญชู สมศรี 87 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
98 นำงอุบล ปกป้อง 71 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
100 นำงหนูสินธ์ วิรุณพันธ์ 67 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
101 นำงปุ่น รำตะก่ัว 79 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
101 นำยดอกรัก วรรณโครต 93 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
102 นำงค ำผำย นำห่อม 74 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
103 น.ส.รัตนำภรณ์ ค้ ำคูณ 41 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
104 นำยป้อม นำห่อม 56 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
105 นำงพี วรรณโครต 14 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
106 น.ส.บังอร นำห่อม 97 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
107 นำงบรรจง งำมแสง 29/1หมู่ท่ี 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
108 นำงจินดำ ปำนง่อม 5 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
109 นำงพิกุล จันทร์หอม 29/1หมู่ท่ี 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
110 นำงบุญยัง เทพำ 21 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
111 นำงสงบ ค้ ำคูณ 35 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
112 นำงหลอมทอง ไชยอินทร์ 70 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
113 นำยประเสริฐ สีเสน  29 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
114 นำงบัวแก้ว สีวิสุทธิ์ 92 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
115 นำยเลียงศักดิ์ วรรณโครต 69 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
116 นำยบุญเหลือ ศรีแก้ว 12 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
117 นำงส ำรำญ แก้วพิลำ 10 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
118 นำยไวพจน์ สุภำพ 9 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
119 นำงเจียม สีวิสุทธิ์ 88 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
120 นำยมำย สนิท 22 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
121 นำงเมือง นำห่อม 60 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
122 นำงนงเยำว์ มำลัยทอง 89 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
123 นำงบัวพันธ์ โพธิบุตร 78 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
124 นำงบัวผัน มำหนองหว้ำ 37 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
125 นำงทองภู เพ่ียงตำ 24 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
126 นำงจันทร์ นำห่อม 44 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
127 นำงบุญธรรม วิรุณพันธ์ 54 หมู่ที่ 9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
128 นำงส ำเนียง สนิท 79 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
129 นำงส ำรำญ จันทะศิลำ 51 หมูท่ี่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
130 นำงวงษ์ สนิท 259 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
131 นำงนงค์ ธรรมวิเศษ 74 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
132 นำงส ำเนียง นิลวรรณ 242 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
133 นำงกัญญำ สีเสน 253 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
134 นำงอุบล พละชัย 250 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
135 นำงบัวลำ บุดดำ 111 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
136 นำงปิ่น นำห่อม 175 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
137 นำยบุญโฮม ผิวจันทร์ 58 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
138 นำงดวงจันทร์ นำห่อม 206 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
139 นำยพรม นวนยี่ 183 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
140 นำยสมช่วย เล็บขำว 39 หมู่ที่ 4 ต.นำนวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  
141 นำยสมดี โคสอน 151/1หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
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142 นำงยินทำ นำห่อม 43 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
143 นำยสัมฤทธิ์ พีรภำค 203 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
144 น.ส.สุมำลี นำห่อม 125 หมู่ที ่3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
145 นำงรำตรี สำมชัย 174 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
146 นำงอ้วน เทียมทัด 41 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
147 น.ส.เลี่ยม วิรุณพันธ์ 70 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
148 นำยประจัก ศรีสมุทร 257 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
149 นำยค ำฟอง ผิวจันทร์ 213 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
150 นำยสิทธิพงษ์ โพธิ์ทอง 131/1หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
151 นำงอ่อนสี วิรุณพันธ์ 225 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
152 นำงปรำณี ขวัญทอง 5 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
153 นำยยงยุทธ สีตะโกเพชร 46 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
154 นำงเม็ง จ ำเริญ 126 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
155 นำยส ำเภำ กองจันทร์ 116 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
156 นำงบุญยอด ศรีสมุทร 237 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
157 นำงพิศมัย สำยโสม 201 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
158 นำงสลำง แจ้งจิตร 11 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
159 นำงฝ้ำย ยินดี 262 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
160 นำงสังข์ ค ำแสน 264 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
161 น.ส.บัวรินทร์ ศรีแก้ว 240 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
162 นำยจันทร์ บุญชม 188 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
163 นำงสุข ไชยงำม 170 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
164 นำงสุพิชญ์ ทมไมล์ 202 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
165 นำงสงกำ แดงเดื่อ 12 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
166 นำยทองค ำ ศรีแก้ว 246 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
167 นำงวำรี กมล 150 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
168 นำยวิสุทธิ์ ศรีแก้ว 2 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
169 นำยสุรินทร์ อักษร 33 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
170 นำยด้วง ทีฆะสุข 140 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
171 นำงรัตนำภรณ์ นำห่อม 21 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
172 นำงอุรำ นำห่อม 245 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
173 นำยบุญถม นวนยี่ 249 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
174 นำยมงคล บุญกัณหำ 47/1หมู่ท่ี 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
175 นำงโสภำ เทียมทัด 227 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
176 นำงบัวสอน สุโพธิ์ 233 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
177 นำงสงวน ทองสุทธิ์ 195 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
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178 นำงจันทร์ สุโพธิ์ 124 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
179 นำงหนูจันทร์ พีระภำพ 179 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
180 นำงสุบรรณ บุญล้วน 184 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
181 นำยอุดร สำยโสม 210 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
182 นำงค ำตำ นำห่อม 228 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
183 นำยบุญโฮม ทนฤทธิ์ 65 หมู่ที่ 5 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
184 นำยดม จ ำปำ 5 หมู่ที่ 10 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
185 นำยสมชำย สิงห์โท 42 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
186 นำงดัชนี กมล 125 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
187 นำยสุธำนี กตะศิลำ 43 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
188 นำยอุไร สิทธิ์จันทร์ 122 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
189 นำงเกษร ค ำภีระ 70 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
190 นำยเส็ง แก้วพิลำ 45 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
191 นำงสกำวเดือน เทพจันดำ 183 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
192 นำยสำกล กมล 35 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
193 นำงดวงพร กมล 48 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
194 นำยสุดใจ ค้ ำคูณ 154 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
195 นำยกำสิน นำห่อม 195 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
196 นำยไสว นำห่อม 39 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
197 นำงอุทัย ทองสุทธิ์ 53 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
198 นำยบัวภำ ค ำแสน 41 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
199 นำยค ำสอน พรบุญ 25 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
200 นำงค ำพันธ์ ค้ ำคูณ 144/2หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
201 นำยไสว สิทธิจันทร์ 14 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
202 นำงจันทร์ดี สิงห์โท 14/1หมู่ท่ี 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
203 นำยสุพรรณ กตะศิลำ 5 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
204 นำงเจริญศรี กมล 69 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
205 นำงสมศรี อ้วนศรี  72 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
206 นำยหยำด พรบุญ 34 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
207 นำงประกำยด ำ เทพจันดำ 127 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
208 นำยไช ทองสุทธิ์ 67 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
209 นำยขุนหำญ กมล 9 หมู่ที่ 11 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
210 นำยบุญหลวย ทองสุทธิ์ 64 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
211 นำยฤทธิชัย ค้ ำคูณ 61 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
212 นำยศรีสะอำด ทองสุทธิ์ 197 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
213 นำงกนกพร ยำนยิ่ง 142 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
214 นำยหลอม แสงแก้ว 138 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
215 นำยใบ สิงห์โท 28 หมู่ที่ 7 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
216 นำยสกล กตะศิลำ 43 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
217 น.ส.จินตนำ ทองกลม 50 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
218 นำยเฉวียน ทองสุทธิ์ 192 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
219 นำยเสงี่ยม เพียงตำ 251 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
220 นำยสงัด กตะศิลำ 277 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
221 นำยสุเทพ กมล 298 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
222 นำงศุภัทตรำ เพรำะแก้ว 249 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
223 นำงส ำรำญ กตะศิลำ 58 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
224 นำยบุญกอง กมล 8 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
225 นำยจันทร์ กมล 279 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
226 นำยอรุณ กตะศิลำ 22/1 หมูท่ี่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
227 นำยอุดม ทองสุทธิ์ 179 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
228 น.ส.เข็มทอง กมล 49 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
229 น.ส.พรทิพย์ สุภำพ 48 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
230 นำงอ ำนวย ทองสุทธิ์ 286 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
231 นำยนุกูล หวำยฤทธิ์ 265 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
232 นำยทองสม กมล 289 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
233 นำงทัศนีย์ วรรณวงษ์ 27 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
234 นำงไสว กะตะศิลำ 183 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
235 นำยเจริญชัย กะตะศิลำ 258 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
236 นำงวันเพ็ญ แสนพลเมือง 144 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
237 นำยสมพงษ์ มำตยำรักษ์ 26/2หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
238 นำยธนะรัตน์ อ ำนวย 189 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
239 นำยทรัพย์ สุโพธิ์ 53 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
240 นำยส ำรอง เทพจันดำ 6 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
241 นำงสมบูรณ์ จันภักดี 24 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
242 นำยสมร ค ำพันธ์ 15 หมู่ที่ 2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
243 นำงวิไลวรรณ จันทรดี 20 หมู่ที่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
244 นำงอ ำภำ ทองสุทธิ์ 54 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
245 นำยสมำน ทองสุทธิ์ 10 หมู่ที่ 1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลำลำด จ.ศรีสะเกษ  
 



แบบประเมิน 
โครงการบริการวิชาการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน ้าเสียชุมชน  

เรื่อง การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 
ณ เทศบาลต้าบลคลีกลิ ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 

..............................................................................................................................................................................................................  
 

ค้าชี แจง  โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. เพศ       ชาย                   หญิง 
๒. สถานภาพ   ผู้น าชุมชน             ก านัน         ผู้ใหญ่บ้าน   ชาวนา   

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในการจัดโครงการอบรมครั งนี  
             กรุณากรอกแบบประเมินตามความคิดของท่าน เพ่ือน้าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการอบรมครั งต่อไป 
 

ประเด็นความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
 

ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ไม่
สามารถ

ประเมินได ้
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การฝึกอบรม 
๑. การรับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม       
๒. รูปแบบการจัดโครงการอบรม       
๓. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัโครงการอบรม       
๔. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการอบรม       
๕. ความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ       
๖. การประสานงานและการบริการของเจ้าหน้าท่ี       
๗. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก          
๘. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ       
วิทยากร 
๑. วิธีการถ่ายทอดความรู ้       
๒. สื่อในการน าเสนอและเอกสารประกอบท่ีใช้ในการบรรยาย       
๓. การเปิดโอกาสให้ท่านซักถามและได้ฝึกฝนทักษะ       
๔. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม       
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
๑. ท่านไดร้ับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับผลติภณัฑ์ปุ๋ยเปลือกหอย 
    และวิธีการใช้ปุ๋ยสกัดจากเปลือกหอย เพิ่มมากข้ึน   

      

๒. ท่านไดร้ับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการแปรรปูเปลือกหอยใหเ้ป็นปุ๋ย 
    และวิธีการใช้ปุ๋ยสกัดกับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ถูกต้อง เพิ่มมากข้ึน   

      

๓. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ได ้       
๔. ความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้         
๕. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ       

 

ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  เพื่อให้การจัดครั งต่อไปดีขึ น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………. 
 
 



 
 
ส่วนที่ ๕ การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บรกิารวิชาการต่อสังคม 
ค้าชี แจง  แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บรกิารทางวชิาการต่อสังคมเปน็การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

ระดับการประเมิน 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑.  ท่านได้รับบริการที่ประทับใจ      

๒.  ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      

๓.  ท่านได้รับบริการที่เป็นประโยชน์      

๔.  ความรู้ที่ท่านได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้      

 
ประโยชน์หรือผลกระทบที่ท่านได้รับจากการบริการ 
................................................................................................................................ .............................................................................. ...... 
........................................................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... ..................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ................................................................................ ....... 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................. .......... 
............................................................................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................................................. ....................................................... 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 

 



 

ประวัติผู้ร่วมโครงการ 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  บรรจง  บุญชม 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr Banjong  Boonchom 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจาย์และนักวิจัย 
3.   ต าแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
4. หน่วยงานและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 แฟกส์ 
02329-8415 E-mail kbbanjon@kmitl.ac.th website : 

www.kmilt.ac.th/~kbbanjon/index.htm 
 ที่บ้าน 165 ม.3 ต. คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด…จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่
ได้รับ 

สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถานศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เคมี (เคมีเชิงฟิสิกส์) 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปริญญาโท วท.ม. เคมี (เคมีเชิงฟิสิกส์) 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปริญญาตรี วท.บ. เคมี 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
     วัสดุศาสตร์, สารประกอบโลหะฟอสเฟต, สารประกอบปุ๋ยและอาหารสัตว์, การสังเคราะห์สาร 
 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ  
-เอกสารสิทธิ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด 

1. กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (CaHPO4.2H2O) จากเปลือกหอยแครง และผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากกรรมวิธีดังกล่าว เลขท่ีค าขอ 120100726 (ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 
 2. กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟต แอนไฮดรัส (CaHPO4) จากเปลือกหอยแครง และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
จากกรรมวิธีดังกล่าว เลขท่ีค าขอ 120100727 (ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 
 3. กรรมวิธีการผลิตโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Ca(H2PO4)2.H2O)  จากเปลือกหอยแครง และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว เลขท่ีค าขอ 120100728 (ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 
4. กรรมวิธีการผลิตไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2; TCP) โดยใช้เปลือกหอยแครงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กรรมวิธีดังกล่าว  เลขที่ค าขอ xxxxxxxx (ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 

5. กรรมวิธีการประดิษฐ์แคลเซียมฟอสเฟตรูปต่าง ๆ ไดแคลเซียมฟอสเฟตไฮเดรต (CaHPO4.2H2O) ได
แคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส (CaHPO4) โมโนแคลเซียมฟอสเฟตไฮเดรต (Ca(H2PO4)2.H2O) และไตร



 

แคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) โดยใช้เปลือกไข่ชนิดต่าง ๆ เลขที่ค าขอ xxxxxxxx (ก าลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา) 

6. กรรมวิธีการประดิษฐ์ไดแคลเซียมฟอสเฟต (CaHPO4.2H2O) ยิปซั่ม(แคลเซียมซัลเฟต, CaSO4.2H2O) และ
หินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต, CaCO3) โดยใช้เปลือกหอยและเปลือกไข่ทุกชนิด เลขท่ีค าขอ xxxxxxxx (ก าลัง
อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
7. กรรมวิธีการประดิษฐ์ยิปซั่ม (CaSO4.2H2O) และยิปซั่มผสมหินปูน (CaCO3) โดยใช้เปลือกหอยและเปลือก
ไข่ชนิดต่าง ๆ เลขที่ค าขอ xxxxxxxx (ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 
8. กรรมวิธีการประดิษฐ์ฟอสโฟยิปซั่ม และ/หรือ สารผสมโมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(HPO4)2.H2O; MCPM) 
ยิปซั่ม(แคลเซียมซัลเฟต, CaSO4.2H2O) และหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต, CaCO3) โดยใช้เปลือกหอยและ
เปลือกไข่ทุกชนิด  เลขที่ค าขอ xxxxxxxx (ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา) 
 
 -ประสบการณ์การถ่ายทอดภายในประเทศ 

ปี พ.ศ. ชื่อโครงการถ่ายทอด ผู้สนับสนุนทุน 
2556 การแปรรูปเปลือกหอยเป็นแคลเซียม

ฟอสเฟตเพ่ือใช้ทางการเกษตร 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

พ.ค 57 การผลิตปุ๋ยเปลือกหอยเพ่ือการปลูกข้าวโพด องค์การบริหารทุ่งกอ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  
ส.ค. 57 การจัดสวนสาธิตคนเมืองด้วยปุ๋ยดิน 

ฮอร์โมนอินทรีย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

2557 การผลิตปุ๋ยน้ าสกัดจากเปลือกหอยเพ่ือใช้
ผลิตข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  บญุชม 

 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เปลือกหอยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 
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อาทิตย์ที่ 1 อาทิตย์ที่ 2 อาทิตย์ที ่3 อาทิตย์ที่ 4 อาทิตย์ที่ 5 อาทิตย์ที ่6 อาทิตย์ที่ 7 อาทิตย์ที่ 8 อาทิตย์ที่ 9 อาทิตย์ที่ 10 อาทิตย์ที ่11 อาทิตย์ที่ 12 
12 

อาทิตย์ที่ 13 อาทิตย์ที่ 14 >มากกว่าอาทิตย์ที่ 15 

1. การเตรียมดิน   การไถพรวน
ดินให้สม่่าเสมอ ก่อนท่าร่องปลูก 

ใช้ปุ๋ยเปลือกหอย 

-สูตร 1 ปรับปรุงดิน ที่มีทริปเปิล
ฟอสเฟต ยิปซัม และปูนขาว อัตรา 
100 กก.ต่อไร่ 

-สูตร 2 ปุ๋ยฮอร์โมนเปลือกหอย
อัตรา  1 ลิตร ต่อน ้า 500 ลิตร ฉีด
พ่นลงดิน เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและ
เร่งการเจริญ เติบโต มีจุลินทรีย์
บ้ารุงดิน ป้องกันเชื อโรค เชื อรา 
โรครากเน่า โคนเน่า  

2 การปลูก 

เผยแพร่โดย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน ่าเสียชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 

ใช้ปุ๋ยเปลือกหอย 

-สูตร 3 เร่งการงอกเมล็ด ใช้ปุ๋ย
อัตรา 1 ลิตรต่อน ้า 1000 ลิตร แช่
เม ล็ ด พั น ธุ์ ป ระม าณ  30 น าท ี
(ขึ นอยุ่กับวิธีการปลูก) เพ่ือสร้าง
ความแข็งแรงสมบูรณ์เมล็ด ฆ่าเชื อ
รา ป้องกันการเน่า  เร่งการงอก
เมล็ดรวดเร็วกว่าเดิม ท้าให้อัตรา
การงอกของเมล็ดสูงขึ น   

ใช้ปุ๋ยเปลือกหอย 

-สูตร 2 ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต  ใช้ปุ๋ยอัตรา 1 ลิตรต่อน ้า 1000 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ/ล้า
ต้น/ราดโคนต้น เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต และต้านทานโรคเชื อราและแมลงต่าง ๆ ใช้ทุก ๆ 
15-21 วัน  (ปุ๋ย 1  ลิตรใช้ได้ 10 ไร่) 

-สูตร 4 ป้องกันเชื อโรคและแมลง เช่น โคนเน่า รากเน่า เชื อรา เพลี ยชนิดต่าง ๆ ใช้ปุ๋ยอัตรา 
1 ลิตรต่อน ้า 1000 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ/ล้าต้น/ราดโคนต้น เพ่ือป้องกัน เดือนละ ครั ง แต่ถ้า
เกิดอาการของโรคควรใช้ถี่ขึ น 3-5 วันครั ง    

- สูตร 5 เร่งดอก กระตุ้นเกษร สร้างเมล็ด อัตรา  1 ลิตรต่อน ้า 1000 ลิตร  ฉีดพ่นก่อนที่ข้าว
จะตั งท้อง ออกรวง ท้าให้แตกกอ สร้างรวง สร้างเมล็ดสมบูรณ์ ได้น ้าหนัก 

- สูตร 2 ปุ๋ยฮอร์โมนเปลือกหอย อัตรา 1 ลิตร ต่อน ้า 200 ฉีดพ่นลงดิน หลังการเก็บเกี่ยว 
เพ่ือท้าให้ตอซังย่อยสลายได้เร็วขึ น และปรับสภาพดินให้สมบุรณ์ 

- 

3. การดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 
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