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 ถั่วเหลืองเป็นทั้งพืชตระกูลถั่วและพืชน้ํามัน  ที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงที่ชาวโลกนิยมบริโภค  
จากนิตยสารพืชน้ํามันโลกทราบว่า ปลูกกันมากกว่าพืชอื่น อาทิ คําฝอย ทานตะวัน เรปลีด ถั่วลิสง ปาล์ม
น้ํามัน ประเทศที่ปลูกถั่วเหลืองมากอันดับต้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนติน่า จีน อินเดีย 
ปารากวัย แคนาดา นอกจากนี้ยังสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศสู่ดิน และซากต้นถั่วช่วยปรับปรุงดิน  ไม่ให้
จืดเร็วกว่าเท่าที่ควรถ้าไม่เผาไฟ สําหรับประเทศไทยปลูกกันทางภาคเหนือมานานแล้ว โดยใช้บริโภคในรูป 
ถั่วแระ ถั่วงอกหัวโต น้ําเต้าหู้ เต้าเจี้ยว เต้าหู้ ซีอ้ิว ซ๊อส และอื่นๆ น้ํามันใช้ทอกผัดอาหาร กากใช้เลี้ยงสัตว์บก 
สัตว์ปีก สัตว์น้ํา ซึ่งผู้เขียนให้ความสนใจถั่วเหลืองมาตลอด ดังนี้ 
 ปี 2502  ได้พบถั่วเหลืองพันธ์ุอุสาห์ ให้ผลิตไร่ละ 100 กก.เศษ  มากกว่าพันธ์ุอ่ืนในดินทราย  
จากเอกสารรายงานประจําปีของกองค้นคว้าและทดลอง  กรมกสิกรรม 
 ปี 2509  ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วเหลืองตามตอซังข้าว  ใช้น้ําชลประทานหลังนาปีเจริญเติบโตดี  
ที่บ้านท่าน้ําอ้อย ต.ท่าน้ําอ้อย อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ปี 2512  ร่วมกับคุณพิชิต ประดับทอง ผู้ช่วยนักวิชาการ  ได้ทดสอบปลูกถั่วเหลืองตามตอซังข้าว 
ใช้น้ําชลประทานหลังนาปี  เนื่องจากปลูกล่าไปในช่วงอากาศร้อน ปรากฏได้ผลผลิต 119.4 กก.ต่อไร่  มีรายได้ 
238.80 บาท  เสียค่าใช้จ่ายเงินสด 36.14 บาท  มีรายได้ขั้นต้น 202.66 บาท 
 ปี 2515-18  ร่วมกับคณะนักวิชาการและผู้ช่วย  ศูนย์ไร่นาสาธิตเพชรบุรี อ.ท่ายาง ทดสอบ
จัดระบบปลูกพืชอายุสั้นหลังและก่อนนาปีของชาวนาในเขตชลประทานเพชรบุรี  เนื่องจากมีรายละเอียดมาก
และพืชอื่นอีกหลายชนิด  จึงขอหยิบยกเฉพาะถั่วเหลือง สจ 2  ที่ปลูกหลังนาปี  ขายถั่วแระทั้งต้น  ริดใบออก
เฉลี่ยไร่ละ 1,452.93 บาท  ถั่วเหลืองเม็ดแห้งอีก 4.6 กก.เงิน 20.79 บาท  มีรายได้รวมยังไม่หักรายจ่าย 
1,473.72 บาท  ส่วนถั่วเหลืองอาศัยน้ําฝนต้นฤดูก่อนทํานาปี รวม 4 ปี  ขายถั่วแระเฉลี่ยไร่ละ 890.37 บาท
กับถั่วเมล็ดแห้งอีก 228.83 บาท  รวมรายได้ยังไม่หักรายจ่าย 1,119.20 บาท 
 ปี 2526-28  ร่วมกับคุณสิทธา วรจินดา นักวิชาการเกษตร 7 สํานักงานเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าพระ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น  ได้ทดสอบปลูกถั่วเหลือง สจ 4  อาศัยน้ําฝนต้นฤดู
เดือนพฤษภาคมก่อนทํานาปี  และปลายฤดูฝนเดือนกันยายนที่เลยเวลาปักดําข้าวนาปีแล้ว  ในชุกดินนา
ร้อยเอ็ดที่สูงปรากฏว่า  ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 159.4 และ 201.8 กก. ตามลําดับ 
 จากประสบการณ์ทํางานมานานในอดีต  ซึ่งได้ศึกษาการไถที่เตรียมดินปลูกถั่วเขียวไม่ใช้น้ําหลัง
นาปี  รวมทั้งพบเห็นเกษตรกรปลูกผักกาดหัวไม่ใช้น้ําแถวเจ็ดเสมียน อ.เมืองราชบุรี  และปลูกถั่วลิสง ถั่วเขียว
ไม่ใช้น้ําหลังนาปีในบางอําเภอ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี  โดยคุณเฉลียว แจ้งไพร  อดีตผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต  หัวหน้างานสํารวจและจําแนกดินในพื้นที่ดังกล่าว ต่างชี้แจงว่า  เท่าที่สํารวจตรวจพบเป็นชุดดินนาสรรพ
ยา ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม แกลง แม่สาย เชียงราย หางดง น่าน สีทน ร้อยเอ็ด ดินร่วน ท่าตูม 
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ขายได้ ก
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ขั้นต้น 853 บ
มรายได้ให้กับ
หว่านในนาก็จ
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ท 

 ผู้เขียนได้เส
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หลืองไม่ใช้น้ําห

นอกจาก
อ่ียมกําแพง คุณ
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มาก เป็นอานสิ
อยู่ในเขตชลป

หลังนาปี  ในช
เกี่ยวข้าวนาปี
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ยปี 60 อายุ 8
67 กก.ต่อไร่ 
ธ์ุนครสวรรค์ 1
งอกต่ํา ในก
ทั้งปัญหาพัน

นถึงขณะนี้ต้อ
รษฐกิจการเก
ริมาณรวม 2,
ม 10 ปี มูลค่า
นี้  ผู้เขียนอา
าปะหลัง อ้อย
ไร่จะพากันป
หวา ต่อมานับ
ป็นพลังงานท
สงส์ให้อ้อยรา
ประทานราว 2

ชุดดินนาแม่ส
ปีหอมมะลิ 1
35+25 ซม. 
ใช้สารไตรละ
ะยะฝักถั่วติด
เมล็ดแห้ง 19
อโรโซเบียม ส
ยู่ในเขตชลปร
จะปลูกพืชอื่นอ
นธ์ุเชียงใหม่ 2
ทุมแสน คุณสิ
ต่อไร่ อายุ 92
ช้แนะนําเกษต
าน 75%  ขณ
86-92 วัน เมื
จุดเด่นคือ เ

1 226 และ 2
รณีปลูกครั้งเ
นธ์ุไม่บริสุทธ์ิ

ไ
องสูญเสียเงินต
กษตร  ด้วยค
875,754 ตัน
า 422,215 ลา้
ศัยประสบกา
ย ข้าวโพด ถั่ว
ลูกมาก เอาช
บวันปีทํา ตะว
ทดแทนด้วย มี
าคาสูงตาม ถั่ว
29 ล้านไร่  ถ้า

ายของคุณชา
05  แล้วเผา
ด้วยเครื่องหย
ะโซฟอสพ่นป้
เมล็ด ไม่กําจั
1 กก.ต่อไร่ ข
สารฆ่าแมลง 
ระทานน้ําพอ
อายุสั้นอาศัยน
2  ขอนําผลง
สิทธา วรจินด
2 วัน  เหมาะ
ตรกร  มีจุดเด
ณะที่พันธ์ุเชียง
มื่อเปรียบเทียบ
เก็บเมล็ดพันธ
207 กก.ต่อไร่
เดียวในรอบ 
และความงอ
เมื่อเทียบกับ
ให้การปลูกถั

ได้เผยแพร่เป็
เสนอกระทร
สิงหาคม 25
ไม่ได้รับคําตอ
ตราต่างประเ
วามร่วมมือจ

น มูลค่า 26,68
านบาท ที่เกษ
ารณ์ทํางานมา
วเขียว ถั่วเหลื
ช้างมาฉุดก็เอ
วันเตี้ยน้อยล
มีราคาดี อาทิ
วเหลืองจึงติด
าชาวนารู้จักก

ลี คลังกลาง 
ตอซังข้าวไถด
ยอด 3-4 เมล็
ป้องกันกําจัดห
จัดวัชพืช เมื่อ
ขายเป็นเงิน 1
ค่าเก็บเกี่ยว

อง แต่เป็นนา
น้ําฝนต้นฤดูอี
งานสรุปย่อท
ดา นักวิชาการ
ปลูกในฤดูแล้

ด่นสามารถเก็บ
งใหม่ 60 และ
บกับพันธ์ุนคร
ธ์ุได้นานเหมื
ร่ ตามลําดับ ข

1 ปี  เกษต
อกตํ่าด้วย  ต้
บพืชอื่นต้นทุน
ถั่วเหลืองลดน้
หลังจากที่ดํ

ป็นบทความทา
รวงเกษตรและ
545 กับวันที่ 
อบที่แสดงถึง
เทศมหาศาล 
จากกรมศุลกา
82 ล้านบาท ปี
ษตรกรเสียโอก
านานปี ได้สัง
อง และอื่นๆ 
อาไม่อยู่ เดิม
งเหมือนฝ้าย
 มันสําปะหลั
ตามไป  ดังนั้
การจัดการดี ก็

49 หมู่ 4  ต.
ดะไถแปร คล
ล็ด เสร็จภาย
หนอนแมลงวั
ฝักแก่วันที่ 2

1,910 บาท ส
และนวด รวม
าดอนส่งน้ําไ
อีกครั้งก็ได้ก่อน
างวิชาการไม
รเกษตรกับผู้เ
ล้งใช้น้ําชลประ
บไว้ในสภาพท
ะ สจ 5 ให้เพี
รสวรรค์ 1 ให้
อนพันธ์ุขอน
ขณะที่พันธ์ุแน
รกรต้องซื้อจ

ต้องใช้เมล็ดพั
นการผลิตสูงก
้อยถอยลงมาต
าเนินการปลู
างสื่อสิ่งพิมพ์
ะสหกรณ์  ตา
22 มกราคม 
การเพิกเฉยไ
 ซึ่งเห็นจาก

ากรคือ นําเข้
ปี 2553 รวม 
กาสอย่างน่าเสี
เกตพิจารณา
รวมกันมีเพีย
ถั่วเหลืองเคย
  โดยเฉพาะห

ลัง  ประกอบก
ั้นจึงหมายตา
ก็สามารถปลูก

ท่ากระเสริม 
ลุกเมล็ดถั่วเห
ยใน 3 ช่ัวโมง
วันเจาะต้นถั่ว
29 มีนาคม 2
ส่วนรายจ่ายเป็
ม 975 บาท 
ไม่ได้ จึงปลูก
นทํานาปี 
ม่น้อยกว่า 12
ขียน  ได้พันธ์ุ
ะทาน  ซึ่งกร
ทั่วไปถึง 12 เด
ยง 296 และ 
ห้ผลผลิตในฤดู
แก่น และมีโ

นะนําอ่ืนเก็บแ
จากพ่อค้าท้อ
พันธ์ุ 25-30 
ว่า  ซึ่งเป็นสา
ตลอด 
กถั่วเหลืองแ
เกษตรหลายฉ
ามจดหมายล
2553  จนถึ
ม่สนใจใยดี  
ข้อมูลศูนย์สา
้าเมล็ด น้ํามัน
4,411,727 ต

สยีดาย 
าเห็นว่า พ้ืนที่
ยง 23.7 ล้านไ
ยปลูกกันหลา
หลายปีที่ผ่าน
กับน้ําตาลในต
มองดูพ้ืนที่นา
กถั่วเหลืองไม่ใ

3 

อ.น้ําพอง 
หลืองด้วย 
 วันที่ 30 
ว  รวมทั้ง
545 อายุ  
ป็นเงินสด 
 มีรายได้

กข้าวนาปี 

2 ปี ที่คุณ 
ธ์ุพระพุทธ
มวิชาการ
ดือน ยังมี
297 กก.

ดูแล้งและ
โปรตีนสูง 
แบบทั่วไป
องถิ่นด้วย 
กก.ต่อไร่  
าเหตุหนึ่ง

แนวใหม่นี้  
ฉบับ และ
งวันที่ 14 
งขณะนี้ก็
เรื่องหาย
ารสนเทศ
น กากถั่ว
ตัน มูลค่า 

ตอนปลูก
ไร่ ถ้าปีใด 
ายล้านไร่  
นมาจนถึง
ตลาดโลก
า 66 ล้าน
ใช้น้ําหลัง
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นาปีในชุดดินนาข้างต้น แทรกก่อนทํานาปรังได้ด้วย ส่วนที่เหลืออีก 37 ล้านไร่อยู่ในเขตน้ําฝน  ปกติส่วนใหญ่
ทํานาปีได้ครั้งเดียว  มีรายได้น้อยมากจนให้ปลูกถั่วเหลืองในนาดอน อาศัยน้ําฝนต้นฤดูก่อนทํานาปี  
ที่ธรรมชาติเอื้ออํานวยอยู่แล้ว ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่เป้าหมายกว้างๆ ในการนี้ ด้วยความสํานึกต่อ
คุณแผ่นดินที่ได้รับแรงดึงความไม่ชอบมา หากในอดีต จึงเกิดแรงดลใจที่คิดวางแผนเชิงรุกจัดทําโครงการ 
นําร่องการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนําเข้า ด้วยการสนธิบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังสาระสําคัญ
ต่อไปนี้ 
 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้ ช า ว น านอก เ ข ตชลป ร ะท านท า งภ าค เ หนื อ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทํานาครั้งเดียวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการปลูกถั่วเหลืองแนวใหม่ข้างต้น  
หากได้ผลจะได้เสนอยุทธศาสตร์ปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนําเข้าต่อไป 
 การดําเนินงาน แบ่งตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. จากข้อมูลพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองหลังนาปีรุ่น 2  ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553-เมษายน 2554 
ของกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร  มีชาวนาภาคเหนือปลูกรวม 
16 จังหวัด เนื้อที่ 189,297 ไร่ จังหวัดแพร่ปลูกมากที่สุด 56,010 ไร่ จึงเลือกอําเภอเมืองที่ปลูก 20,165 ไร่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 9 จังหวัด เนื้อที่ 113,345 ไร่  เลือกจังหวัดชัยภูมิที่มีอําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
ปลูก 6,769 ไร่  ซึ่งมีชุดดินนาสีทน และอําเภอบ้านเขว้ามีชุดดินนาท่าตูมด้วยครบ 2 ชุด ในการนี้สอบถาม 
ได้ความว่า  ปลูกกันด้วยการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําและเขื่อนจุฬาภรณ์  แต่จะเลือกปลูกเฉพาะชุดดินนา 
ที่เหมาะสมไกลออกไป  เพื่อจะให้ชาวนาที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วเป็นศูนย์เรียนรู้สอนกันเอง  รวมทั้งมีตลาดรับซื้อ
ผลิตผลแน่นอน 
 2. สําหรับชุดดินนาที่ปลูกแบบไม่ใช้น้ําหลังนาปี  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อํานวยการ
ส่วนสํารวจจําแนกดินที่ 1 และ 3  สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน จัดทําแผนที่ชุดดินนา
เชียงราย หางดง แม่สาย  นอกเขตชลประทานของอําเภอเมืองแพร่ และแผนที่ชุดดินนาสีทน ท่าตูม นอกเขต
ชลประทานของอําเภอเกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 3. ส่วนที่นาปลูกอาศัยน้ําฝนต้นฤดูก่อนทํานาปี  นอกเขตชลประทานเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุและ
ขายฝักสด ทางภาคเหนือ 13 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด รวมพื้นที่ 53,872 และ 3,871 
ไร่ ตามลําดับ  ในการนี้จะใช้ข้อมูลน้ําฝนรายเดือนเมษายน-กรกฎาคม ย้อนหลัง 5 ปีอย่างน้อยของกรม
อุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ แล้วใช้ถั่วเหลืองอายุสั้นพันธ์ุเชียงใหม่ 2  จะได้ไม่เหลื่อมเวลาทํานาปี 
สําหรับชุดดินแนวที่ปลูกไม่มีเงื่อนไขเหมือนข้อ 2 และเลือกที่นาดอนปานกลางในอําเภอเมืองแพร่ อําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อประหยัดเงินและความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน 
 4. เนื่องจากเวลากระชั้นชิด  ถ้าได้รับการอนุมัติควรดําเนินงาน ในกรณีอาศัยน้ําฝนต้นฤดูก่อน
ทํานาปี 2555 เป็นลําดับแรก ตามด้วยการไม่ใช้น้ําหลังนาปี สําหรับทั้ง 2 กรณี จะดําเนินงานในอําเภอ 
ตามข้อ 2 
 5. การจัดทําแปลงทดสอบสาธิต  กรณีอาศัยน้ําฝนต้นฤดูก่อนทํานาปี  ในชุดดินนาดอนที่อําเภอ
เมืองแพร่ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอละ 1 แปลงๆ ละ 1 ไร่  ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่เจาะ
ตรวจสอบว่าเป็นชุดดินอะไร และเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 
ช่วงเดือนเมษายน-ต้นพฤษภาคม 2555  ใช้รถไถที่เตรียมดิน หว่านเมล็ดถั่วเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 2  ที่คลุกเชื้อ 



 

ไรโซเบีย
และฉีดพ
 
นอกเขต
อําเภอบ้
ตัวอย่าง
เมืองแพร
แล้วหยอ
 
ในตําบล
จะทําตาม
 
จําหน่าย
 
 
มีนาคม 2
 
 
มีรายได้
ตัวอย่างที
 
ขึ้นอีกด้ว
 
ดังเห็นได
หายไปเป็
ก็เหมือน
 
การปลูก
มีแผนกา
 
มูลนิธิ กอ
นี้จะเสนอ
ขยายผลใ

นแล้วคลาดก
พ่นฮอร์โมนทีช่

6. ช่วง
ชลประทานที
้านเขว้า จ.ชั
ดิน พันธ์ุถั่วเห
ร่ใช้รถตัดตอซั
อดเมล็ด เอาขี้

7. เมื่อต
 อําเภอใกล้เคี
มหรือไม่ต่อไป

8. ทําก
ผลิตผล เพื่อค

9. จัดทํ
การดําเ

2556 
ผลประโ
1. ชาวน

เพิ่มมากขึ้นโ
ที่ดีมั่งมีศรีสุข 

2. รากป
วย ซึ่งทําให้ช่ว

3. ประ
ด้จากท่ีดินชา
ป็นทะเลเวิ้งว้
กับมีเพิ่มขึ้นอี

4. องค์
กถั่วเหลืองใน
ารปฏิบัติงานที

อนึ่งจะไ
องทุนถั่วเหลอื
อเป็นยุทธศาส
ให้แพร่หลายม

กลบหรือหยอ
ชาวนาเคยใช้ 
เดือนพฤศจิก
ที่อําเภอเมือง
ัยภูมิ ตามลํา
หลือง เชื้อไรโ
ซังข้าวกระทุ้งห
้เถ้ากลบ 
ต้นถั่วเหลืองใ
คียงมาชม พร้
ป 
การบันทึกค่า
คํานวณหาราย
ทาํรายงานและ
นินงานเริ่มต้ั

ยชน์ที่ได้รับ 
นานอกเขตช
ดยใช้แรงงาน

ปมต้นถั่วเหลื
วยยอดการซื้อ
ชากรของไทย
ยทะเลเขตบ
้าง ปกติที่ดิน

อีก 1-2 ไร่ ตา
การอาหารแล
รูปแบบดังกล

ที่ถูกที่ควร จะ
ด้เสนอโครงก
องที่มีอยู่  ซึ่งเ
สตร์การปลูกถั
มากขึ้นต่อไป 

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

ดเมล็ดก็ได้ตา
เก็บเกี่ยวต้นถั
กายน-ธันวาค
งแพร่ ในชุดดิ
ดับ รวม 5 แ
โซเบียม  ตล
หยอดเมล็ดหรื

ในแต่ละแปลง
ร้อมทั้งสัมภาษ

ใช้จ่ายเงินสด
ยได้ขั้นต้นในรู
ะเขียนบทควา
ต้ังแต่เดือนเม

ลประทานที่ย
นที่นาให้เกิดป

องตรึงไนโตร
อปุ๋ยเคมีจากต่
ยเพิ่มขึ้นทุกปี
างขุนเทียน ก

น 1 ไร่ ตามนิติ
มพฤตินัยโดย
ละเกษตรแห่ง
ล่าว  โดยใช้ธ
ช่วยตอบสนอ
การนําร่องปล
เป็นการจุดปร
ถั่วเหลืองทดแ

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

ามความเหมา
ถั่วทั้งแปลง ช่ัง
คม 2555  จัด
ดินเชียงราย แ
แปลงๆ ละ 1
อดจนถึงการ
รือหว่าน แล้ว

งเริ่มแก่ จะได้
ษณ์บันทึกในแ

ดในแต่ละแป
รูปเงินสด 
ามเสนอ 
มษายน 255

ยากจนกว่าใน
ประสิทธิผลสู

รเจนจากอากา
างประเทศน้อ
ปี  ขณะเดียวก
กทม. นับหมื่น
ตินัย ถ้าปลูก
ปริยาย 
สหประชาชาต
ธรรมชาติที่เอ้ื
องได้ทางหนึ่ง
ลูกถั่วเหลืองนี
ระกายก่อให้เกิ
แทนการนําเข้า

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

าะสม  ตลอด
งน้ําหนักผลิตผ
ดทําแปลงทด
แม่สาย หางด
 ไร่ รวม 5 แ
ช่ังน้ําหนักผลิ
คลุมด้วยฟาง

ด้เชิญผู้นําชาว
แบบสอบถาม

ปลง รายได้ก

55 สิ้นสุดเดือ

นเขตชลประท
สูงขึ้น ถ้ารวม

าศสู่ดิน และซ
อยลง 
กันผืนแผ่นดิน
นไร่ กับชายท
พืช 1 ครั้งก็มี

ติ (FAO) กล่า
อ้ืออํานวย  ถ้

นี้แก่หน่วยงา
กิดกับชาวนา 
า  โดยอาศัยต

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

ดจนป้องกันกํา
ผลที่ได้ 
ดสอบสาธิต ก
ดง  รวมทั้งที่
แปลงๆ ละ 1
ลิตผลเหมือน
ตอซังข้าว สว่

วนา
มว่า 

าร

อน

ทาน 
มตัวกันปลูกส

ซากของมันยัง

นไม่เพิ่มขึ้น  แ
ทะเลทางภาค
มี 1 ไร่เท่าเดิม

าวว่า โลกนับวั
้าหากทางกา

านที่สนใจด้วย
เศรษฐกิจในช
ตามรอยทางที

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

าจัดแมลงถ้าม

กรณีไม่ใช้น้ํา
อําเภอเกษตร
 ไร่ การเจาะ
ข้อ 5 สําหรับ
วนที่ จ.ชัยภูมิ 

านต่อ ก็จะเป็

งปรับปรุงบําร

แต่นับวันจะล
คใต้ถูกคลื่นซัด
ม ถ้าปลูกพืช 

วันจะขาดแคล
รกําหนดเป็น

ย การสนับสน
ชุมชนหมู่บ้าน
ที่ชาวนาปลูกกั

5 

มาทําลาย 

หลังนาปี  
รสมบูรณ์ 
ะและเก็บ
บที่อําเภอ
เผาตอซัง 

ป็นชุมชน

รุงดินให้ดี

ลดน้อยลง 
ดกัดเซาะ
2-3 ครั้ง 

ลนอาหาร 
นนโยบาย  

นุนใช้เงิน
น หลังจาก
กันอยู่แล้ว 


