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ทคัดยอ 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการดินในแปลง
เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ และสรางสื่อการเรียนการสอนเรื่อง
การจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ ที่ศูนยการ
เรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา 
เกษตรกรบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ กลองถายภาพ และ
เคร่ืองบันทึกเสียง ระยะเวลาการศึกษาระหวางวันที่  1-30 เมษายน 
พ.ศ. 2553 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดเร่ิมทําการเกษตรอินทรีย
ตั้งแต ป พ.ศ. 2545 ดวยพื้นที่ 6 ไร จัดแบงเปนพื้นที่อาศัย 1 ไร แปลง
ผัก ปลูกไมผล ไมยืนตน 2 ไร ขุดสระน้ํา 3 ไร และเชาทํานา 3 ไร ใน
ระยะแรกมีปญหาน้ําทวม พื้นที่เดิมเปนดินเหนียว      ดินรวนปนทราย 
ดินแหงแลง ขาดความอุดมสมบูรณ จึงมีการจัดการดินในแปลงเกษตร
อินทรียตามแนวพระราชดําริ โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทฤษฎีใหม การอนุรักษดิน แหลงนํ้า แกมลิง     การปลูกพืชปลอด
สารพิษ การปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลายของดิน ทําใหดินเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนดินที่มี ความชุมชื้น อุดมสมบูรณ 
 สรุปผลการศึกษาพบวา นายสวาสดิ์  พุทธรรมา ไดใชวิธีการ
เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริในการจัดการดิน สงผลใหแปลง
เกษตรอินทรียสามารถปลูกพืชไดหลากหลายประเภท ปริมาณผลผลิต
เพิ่มข้ึน ผลผลิตสามารถนําไปบริโภคไดอยางปลอดภัย ครอบครัวมี
ความสุข ลดภาวะโลกรอน สามารถถายทอดองคความรูแกเกษตรกร 
จําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว เปนตัวอยางหน่ึงของการ
จัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ และนําไป
ประยุกตใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน    
 
คําสําคัญ :  การจัดการดิน  เกษตรอินทรีย  แนวพระราชดําริ 
 
1. บทนํา 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและ
วิถีปฏิบัติ แนวทางทางพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤติและใหสามารถดํารงอยูได
อยางม่ันคงและยั่งยืน (องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน,  ม.ป.ป.) 
ประกอบกับเกษตรทฤษฎีใหมเปนแนวเกษตรกรรมในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารพ้ืนที่เพาะปลูก
และแหลงนํ้า เพื่อ           ใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดอยาง
พอเพียงและ มีความเสี่ยงตอการผันผวนภายนอกนอยลง อาทิ ความผัน
ผวนของราคาสินคา ความเสี่ยงจากการพึ่งพาราคาและปจจัยการผลิต

จากตางประเทศอนึ่งทฤษฎีใหมเปนเพียงตัวอยางหน่ึงของการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรเทาน้ัน แตไมใช
ทั้งหมดของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2549)  
 ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินและแร ผสมกับ
ซากสัตว ซากสัตวที่ตายทับถมกันเปนเวลาหลายลานป 
หลังจากเปดปาใหม ๆ ดินยังอุดมสมบูรณปลูกพืชลงไปก็จะ
งดงามและใหผลผลิตสูง แตถาปลูกพืชติดตอกันหลาย ๆ ปไมมี
การปรับปรุงบํารุงดิน ดินจะเส่ือมโทรม เพราะอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหารพืชในดินหมดไป ดินจะแนนทึบ จนพืชที่ปลูกไม
สามารถเจริญงอกงามและใหผลผลิตสูงไดอีกตอไป (ทัศนีย 
อัตตะนันทน และประทีป  วีระพัฒนนิรันดร,  2551) เน่ืองจาก
สภาพดินโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนดินทราย
มีความสามารถในการอุมนํ้าต่ําอีกทั้งการจับยึดกับสารอินทรีย
หรือการแลกเปลี่ยนประจุของธาตุอาหารก็ต่ําทําใหดินขาดความ
อุดมสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับกลุมชุดดินที่ 17 ที่มีลักษณะเนื้อ
ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สวนดินชั้นลางเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวสีนํ้าตาลออนถึงสีเทา 
พบจุดประสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองบางพื้นที่พบ
ศิลาแลงออนหรือกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมอยูในดินชั้นลาง
น้ี ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกรดแกมาก คาความเปนกรด-
ดางอยูระหวาง 4.5-5.5 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปญหาที่พบในการรผลิตขาวนอกเหนือไปจากการ
ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช การขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก  
และความเสียหายจากอุทกภัยในบางพื้นที่แลว การขาดการ
ปรับปรุงบํารุงดินและการจัดการดินที่ไมเหมาะสมในการปลูก
ขาว ติดตอกันเปนระยะเวลานานก็เปนอีกปญหาที่สําคัญ การ
ทําการเกษตรที่ไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน เปนผลทําใหดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา และสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง
อยางมาก (กรมพัฒนาที่ดิน,  2541) พื้นที่เกษตรในเขต
ขอนแกนใต–โคราชเหนือ ผานการทําเกษตรเชิงเดี่ยวแบบใช
สารเคมีมายาวนาน แมเกษตรกรบางสวนจะหันมาทํา
การเกษตรแบบผสมผสานแลว แตก็ตองประสบกับปญหา
ตอเน่ือง คือ ดินแข็ง ดินเค็ม ดินเปร้ียว และดินขาดธาตุอาหาร 
เน่ืองจากดินมีสภาพเสื่อมโทรมอยางหนัก (วิฑูรย  ปญญากุล, 
2553)  
 เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture)  คือเกษตร
อินทรียคือระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาสมดุล
ของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยง
การใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช



และฮอรโมนตาง ๆ ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการตัดตอทาง
พันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอมเนนการใชอินทรียวัตถุ เชน 
ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และ ปุยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงใหมี
ความอุดมสมบูรณ เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรงสามารถตานทานโรค
และแมลงดวยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใช
ประโยชนดวย ผลผลิตที่ไดจะปลอดภัยจากสารพิษตกคางทําให
ปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภคและไมทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม
อีกดวย (สุพจน ชัยวิมล, 2552. เว็บไซต)  

นายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกรบานหวยชัน ตําบลศิลา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดนําการเกษตรอินทรียมาประยุกตใชใน
แปลงเกษตรของตนเอง ซ่ึงมีการจัดการดินโดยการศึกษาจากผูรู   ทดลอง
ดวยตนเอง  ดําเนินการจนไดผลเปนรูปธรรมเปนที่ประจักษ แกคนทั่วไป  
สามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิดในแปลงเกษตร  ปริมาณผลผลิต
เพิ่มข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการดินในแปลงเกษตร
อินทรียตามแนวพระราชดําริ  โดยทําการศึกษาบริเวณศูนยการเรียนรู
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา หมู 4 
บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและปรับปรุงดินที่เส่ือมโทรมของ
เกษตรกรใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชและเปนการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหกับดิน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการดินในแปลงเกษตร
ในโรงเรียนและนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตามแนว
พระราชดําริ 
 2. เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนเรื่องการจัดการดินในแปลง
เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ  
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

1. สถานที่ศึกษา แปลงเกษตรอินทรียตามแนว 
พระราชดําริ ของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกรบานหวยชัน ตําบล
ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ  
กลองถายภาพ และเคร่ืองบันทึกเสียง  

3. ระยะเวลาการศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.  
2553 
  
4. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตามแนว
พระราชดําริ ของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกรบานหวยชัน  เปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการเก็บขอมูลเชิงลึก  โดยการสัมภาษณ 
(Personal Interview)  และการสังเกตการณ  พรอมสรุปเน้ือหา 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ  แบบสัมภาษณ  กลองถายภาพและ
เครื่องบันทึกเสียง  ระยะเวลาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน  พ.ศ. 2553  
สถานที่ศึกษา คือ ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ของ 
นายสวาสดิ์  พุทธรรมา บานหวยชัน ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแกน   
 

5. ผลการศึกษา 
 การศึกษาการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตาม
แนวพระราชดําริ ของเกษตรกรตนแบบ คือ นายสวาสดิ์  
พุทธรรมา เกษตรกรบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ซ่ึงไดทําเกษตรอินทรียมาเปนระยะเวลา 8 ป 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2545 โดยเกษตรกรมีแนวคิดในการลดตนทุน 
การผลิตในแปลงเกษตร เน่ืองจากประสบปญหาภาระคาใชจาย
ในการประกอบอาชีพสูง ข้ึน  การเสื่อมโทรมของดินและ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการใชสารเคมีตาง ๆ ที่เปนอันตราย เกิด
ความไมปลอดภัยในการบริโภคและการปฏิบัติงาน สงผลให
สุขภาพถดถอยตามไปดวย เกษตรกรจึงเร่ิมตนใหความสนใจ
การทําเกษตรอินทรีย  
 ผลการสัมภาษณ พบวา นายสวาสดิ์  พุทธรรมา 
เกษตรกรทานนี้มีภูมิหลังเปนคนจังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพ
เดิม คือ ถีบรถสามลอรับจางเลี้ยงครอบครัว ที่จังหวัดขอนแกน 
ตั้งแตป พ.ศ. 2514 เปนคนที่ประหยัด อดทน อดออม จน
สามารถซื้อรถสามลอถีบใหเพื่อนรวมอาชีพไปรับจางถึง 30 คัน 
และมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ไดรับความไววางใจให
เปนประธานชุมชนคุมหนองคู เทศบาลนครขอนแกนถึง 4 สมัย 
ตอมาป พ.ศ. 2541-2548 เปนผูที่รักและสนใจอาชีพการเกษตร
มานาน แตไมคอยไดศึกษาอยางจริงจังจนกระทั่งเทศบาลนคร
ขอนแกนไดพาไปศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติคิวเซ ที่จังหวัด
สระบุรี จึงเปนแรงบันดาลใจใหหันมาทํากิจกรรมการเกษตร ใน
ระยะแรกก็ลองผิดลองถูก โดยปลูกผักปลอดสารพิษในยาง
รถยนต ผลิตนํ้าสกัดชีวภาพ และปุยอินทรีย ใชเอง   แตก็มี
ขอจํากัดในดานสถานที่ จึงคิดขยับขยายโดยนอมนําแนว
พระราชดําริ อาทิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม มาเปน
แนวทางการดําเนินชีวิต 

เร่ิมตนดําเนินการทําเกษตรอินทรียเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ป พ.ศ. 2545 ไดมาซื้อที่ดินเพื่อทําการเกษตรที่
บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พื้นที่ 6 
ไร ไรละ 70,000 บาท เน่ืองจากในระยะแรกดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา เดิม   เปนที่นาทั้งหมด ทําการปรับพื้นที่ ขุดสระน้ํา
พื้นที่ 2 ไร ลึก 1.5 เมตร สวนบริเวณอื่น ๆ ก็นําดินมาถม
เพิ่มเติม ปลูกพืช เชน ผักสวนครัว ปลูกไมดอก เลี้ยงสัตว เชน 
เปด ไก หาน หมู แตเม่ือถูกนํ้าทวมมจึงขายทิ้งทั้งหมด จากนั้น
จึงนําดินมาถม เพื่อปองกันนํ้าทวม             เกษตรกรตอง
อาศัยความอดทนในการปรับปรุงดินเปนระยะเวลา   กวา 2 ป 
จึงเร่ิมใชประโยชนจากดินไดอยางเต็มที่ ดวยเปนคนที่ชอบ
ไขวควาหาความรูอยูเสมอจึงนําความรูมาปรับใชในฟารมของ
ตนเอง และประกอบกับไดใชภูมิปญญาของตนเองในการคิดคน
วิธีการผลิตทางการเกษตรที่ไมลอกเลียนแบบใครและไดผลดี
มากมาย โดยนําแนวคิดเกษตรธรรมชาติมาใชในฟารมโดยทํา
เกษตรหลายอยาง ไดแก ผลิตและใชปุยชีวภาพจากขยะและมูล
สัตว ทําปุยโบกาฉิ ผลิตสารไลแมลง นอกจากนี้ในการผลิตทาง
การเกษตรจะเนนในเร่ืองการพึ่งตนเองลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก ไมใชปุยเคมีแตผลิตปุยอินทรียชีวภาพใชเอง ไมใช
สารเคมีควบคุมศัตรูพืชแตใชวิธีอื่นแทนดวยเหตุน้ีจึงไดรับเชิญ
ใหเปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณตามที่ตาง ๆ มี



เกษตรกรและประชาชนทุกหมูเหลามาศึกษาดูงานที่ฟารมเปนจํานวน
มาก และยังเปนผูเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม 
ปจจุบันเกษตรกรผูน้ีนับวาประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ แม
จะไมรํ่ารวยแตดํารงชีวิตอยางมีความสุข     แบบพอเพียงและพออยูพอ
กิน ถือไดวาเปนเกษตรกรตนแบบผูหน่ึงที่ควรเอาเปนแบบอยาง  
 การจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  พุทธรร
มา มีประเด็นการศึกษา คือ ปญหาดิน แนวทางการแกปญหาดิน และ
การจัดการดินตามแนวพระราชดําริ ดังน้ี     
 
1.  ปญหาการจัดการดิน 
     จากการสัมภาษณ พบวา นายสวาสดิ์  พุทธรรมา มีปญหา
ในการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรีย ดังน้ี 

     1.1  ความเสื่อมโทรมของดิน ซ่ึงเกิดจากการชะลาง 
พังทลายของดินและการขาดอินทรียวัตถุในดิน  

     1.2  ดินแหงแลง ความอุดมสมบูรณของดินอยูใน 
ระดับต่ํามาก 
      1.3  ดินเหนียวและดินรวนปนทราย  ทําใหคุณสมบัติ
ของดินไมดี โดยเฉพาะดินพื้นที่นา ที่คอนขางเปนดินรวนปนทราย
ละเอียดมีอินทรียวัตถุเปนองคประกอบต่ํา จะมี ผลทําใหดินอัด  ตัวแนน
ทึบยากแกการใชของรากพืช ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารต่ํามาก เปนเหตุให การใชปุยเคมีใหผลตอบสนอง ตอพืชต่ํา 
ผลผลิตตอหนวยพื้นที่ลดลงดวย ดินทราย ที่จับตัวกันแข็ง เม่ือมีนํ้าไหล
ซึมลงไปจะไป แชอยู นํ้าสามารถซึม ผานไดยาก นํ้าขังรากพืช  ขาด
อากาศ พืชไมสามารถเจริญเติบโตได ในพื้นที่ลาดเอียงเกิดปญหา การ
ชะลางพังทลายของดิน มีผลทําใหแหลงนํ้าตื้นเขิน เกิดความแหงแลง  
และน้ําทวมซํ้าซาก  
 2.  แนวทางการแกปญหาดิน  
      จากการสัมภาษณ พบวา นายสวาสดิ์  พุทธรรมา มี
แนวทางการจัดการดินเพื่อแกปญหาดินดังน้ี 

     2.1  ความเสื่อมโทรมของดิน  
           2.1.1  ใชหญาแฝก ในการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน 
ฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณลดการชะลางพังทลายของดิน ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การใชหญาแฝกเพื่อการรักษาดิน 
 

           2.1.2  มีการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน 
อาจจะปลูกพรอมกันในเวลาเดียวกันหรือปลูกกอนหรือหลังก็ได 
จุดประสงคเพื่อใหมีพืชคลุมพื้นที่มากที่สุดเพื่อลดการชะลางพังทลายของ
ดิน และรักษาความชื้นในดิน ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 

  
               2.1.3  การวิเคราะหดินอยางสม่ําเสมอ 
วิเคราะหดินทุกป ทดลองดวยตนเอง เพื่อแกปญหาดินแลว
นํามาปรับปรุงคุณภาพดิน 

2.2  ดินแหงแลง 
       วิธีแกปญหาดนิแหงแลง มีดังน้ี 

2.2.1 การเตรียมดินกอนการปลูก 
2.1.1.1  ไมผล 
           -  การเตรียมแปลง  
              กอนการไถพรวนใสโบกาฉิ 
ไรละ  

100-200 กิโลกรัม ฉีดพน E.M. (1:1:1,000) 
           -  การดูแลรักษา 
                1. ใสโบกาฉิ ปละ 4 คร้ัง 
ตาราง 

เมตรละ 1-2 กํามือ ใตทรงพุมโดยทั่ว 
                2. รด E.M. (1:1:1,000)  
                3. ระยะบํารุงตน ใบ ผล ให 

ฮอรโมนยอดพืชทุก 15-20 วัน 
                4. ระยะตองการดอกให
ฮอรโมน 

ผลไม ทุก 15 วันตอเน่ืองจนกระทั่งติดผลเล็ก ๆ 
                5. ให E.M. ทุก ๆ เดือน 
                6. ใสนํ้าหมักปลาหรือหอย
เชอร่ี 

บํารุงดินที่พื้น 
2.1.1.2  พืชไร 
           -  การเตรียมแปลง 
              ใสโบกาฉิ ไรละ 100-200  

กิโลกรัม ฉีดพน E.M. ไถและพรวนหมักไว 15-20 วัน พรวนอีก
คร้ังแลวปลูก 

           -  การดูแลรักษา 
                1. ใสโบกาฉิ เดือนละครั้ง
หรือ 

มากกวา  
                2. ระยะมีดอกใหฮอรโมน
ผลไม  

ทุก 15 วัน 
2.1.1.3  นาขาว 
           -  การเตรียมแปลง 
              ใสโบกาฉิ ไรละ 100-200  

กิโลกรัม ฉีดพน E.M. ไถดะ หมักไว 15-20 วัน ไถแปร ทําเทือก 
ดําหรือหวานได 

           -  การดูแลรักษา 
                1. ให E.M. ทุกเดือน 
                2. E.M.5 20 วันตอคร้ัง 
                3. ฮอรโมนยอดพืช 
ฮอรโมน 

หอยเชอร่ี ปลา ใสกอนไถไดจะดี 



2.1.1.4  แปลงผัก 
           -  การเตรียมแปลง 
                1. ขุดแปลง หากพืชผักรากยาว  

ควรเตรียมแปลงใหลึกข้ึนเปนรองลึกรูปตัว V 
                2. ใสโบกาฉิ คลุมแปลง ฉีดพน  

E.M. 
                3. หมักไว 7 วัน นํากลาหรือ 

เมล็ดมาปลูก ดังรูปที่ 3  

รูปท่ี 3 การเตรียมดินในแปลงผักอินทรียกอนการเพาะปลูก 
 

2.2.2 การใชวัสดุคลุมผิวหนาดิน เพื่อการอนุรักษ 
ดินและนํ้า และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน โดยสวนใหญมักเปนวัสดุ
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนเศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใชในการเกษตร เชน ฟาง
ขาว ตอซังพืช ตลอดจนใบไมและหญาแหง โดยการนําวัสดุมาคลุมโคน
ตน และระหวางแถวพื้นที่ปลูกในระหวางการเพาะปลูก หรืออาจจะคลุม
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมดินใหเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช เม่ือเศษซากพืชเหลานี้สลายตัวจะไดอินทรียวัตถุ
สําหรับปรับปรุงบํารุงดินดวย ในสภาพไรนาทั่วไปเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต
แลว ควรปลอยเศษเหลือของพืชทิ้งไวในไรนา ไมจุดไฟเผา และเม่ือเร่ิม
เขาฤดูฝนจึงไถกลบ สวนในกรณีของสวนผลไม นิยมใชการคลุมดินเพื่อ
สงวนความชื้นของดินในฤดูแลง โดยเริ่มคลุมดินตั้งแตเดือนตุลาคม กอน
การคลุมดินพรวนดินบริเวณโคนตนกอน เพื่อทําลายวัชพืชที่แยงนํ้าและ  
ทําใหดินเปนกอนเล็ก หลังจากนั้นจึงใชเศษเหลือของพืชคลุมดินบริเวณ
โคนตนอีกที ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 การนําวัสดุธรรมชาติมาคลุมผิวหนาดินใตโคนตนไมในสวนผลไม 
กอไผและแปลงผัก 

 
2.2.3   การอนุรักษสัตวในดิน  มด ไสเดือน ปลวก มี

สวนชวยใหดินรวนซุย ไสเดือนสามารถบงชี้ความ
อุดมสมบูรณของดิน  

นอกจากนี้ปลวกมีประโยชนตอการเพิ่มธาตุอาหารในดิน 
     
2.3  ดินเหนียวและดินรวนปนทราย   

               วิธีแกปญหาดินเหนียวและดินรวนปนทราย มีดังน้ี  

      2.3.1  ใชจุลินทรียชีวภาพ คือ โบกาฉิ  E.M. 
บอล ซ่ึงพัฒนารูปแบบการใชจุลินทรีย E.M. ในนาขาวเปนการ
ปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
สะดวกตอการใชงาน ใสในข้ันตอนการเตรียมดินหรือหวานขาว
แลวก็ไดในอัตราสวน 30 กอนตอไร ใสคร้ังเดียวจนถึงเก็บเกี่ยว 
โดยการโยนลงในแปลงนาเปนจุด ๆ ใหทั่วถึง มีสวนประกอบ
และวิธีทําดังน้ี 

                   2.3.1.1  โบกาฉิ 
สวนประกอบของโบกาฉิ 

-  แกลบดิบ 1  ปบ 
             -  มูลสัตว 1 ปบ 
            -  รําละเอียด 1 ปบ 
              -  E.M. 2 ฝา 
            -  กากน้ําตาล 2 ฝา 
           -  นํ้า 10 ลิตร  
วิธีทําโบกาฉิ 
               -  นําแกลบดิบผสมคลุกเคลากับมูลสัตว 
               -  E.M. นํ้า และกากน้ําตาลผสมกันรด
ให   

ทั่วกอง 
               -  ใสรําละเอียดแลวคลุกเคลาใหเขากัน 
เท 

เปนแปลงส่ีเหลี่ยมผืนผา กลับกองวันละครั้ง ประมาณ 5-7 วัน 
               -  ใสกระสอบหรือถุงตั้งไวในที่รม ดังรูป
ที่ 5     
 
 
 
 

 
        รูปท่ี 5  วิธีการทําโบกาฉิ  

 
2.3.1.2  E.M. บอล 

                              สวนประกอบของ E.M. บอล   
    -  ดินรังปลวก 4 ปบ 
    -  โบกาฉิมูลสัตว 2 ปบ 
    -  หัวเชื้อจุลินทรีย E.M.  

  40  CC  (4 ชอนโตะ) 
     -  กากน้ําตาล 40  CC  (4 ชอนโตะ) 
     -  นํ้าสะอาด ประมาณ 8-10 ลิตร 
     -  สูตรนํ้าหมักชีวภาพ 40  CC   
     -  สูตรนํ้าซาวขาว  40  CC   
     -  สูตรนํ้าหมัก  40  CC   
     -  ฮอรโมนพืช  40  CC   
             วิธีทํา E.M. บอล 
-  ยอยดินรังปลวกใหละเอียด ผสมคลุกเคลากับโบ
กาฉิ 

มูลสัตว  
-  เทสวนผสมที่เปนของเหลวทุกอยาง คนใหเขากัน 



             -  นํามารดดินรังปลวกและโบกาฉิ ผสมใหเขากันหมักไว 1 วัน 
-  นํามาปนเปนกอนลูกเทาลูกเทนนิส ผ่ึงไวในที่รม 3 วัน 
-  เม่ือแหงแลวเกบ็ไวไดนาน 6 เดือน ดังรูปที่ 6 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 6 ดินรังปลวกใชสําหรับทํา E.M. บอล 
 

       2.3.2  การปลูกพืชคลุมดิน  โดยการปลูกพืชที่มีใบ
หนาหรือมีระบบรากแนนสําหรับคลุมและยึดดิน ปองกันการชะลางของ
หนาดินโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเอียง ลดแรงปะทะจากฝนและลม 
เปนการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน เม่ือตน เถา ใบ ของพืชคลุมดินหลน
ทับถมลงในดิน พืชตระกูลถ่ัว รักษาความชุมชื้นในดิน รากชวยใหดิน
โปรง มีชองวางอากาศมากขึ้น สามารถระบายน้ําไดดี 

2.3.3   การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืช 
ขนานไปตามแนวระดับเดียวกันขวางความลาดเทของพื้นที่ ลดอัตราการ
ชะลางและพัดพาดินไป ดังรูปที่ 7  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 การปลูกพืชตามแนวระดับ 
 
       2.3.4  การใชปุยอินทรีย  ไดจากสารอินทรียตาง ๆ 
โดยตรงจากธรรมชาติ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เปนตน 
       2.3.5  การปลูกพืชแซม คือ การปลูกพืชชนิดหน่ึงแลว
ปลูกพืชอีกชนิดหน่ึง แซมระหวางแถวหรือระหวางตน ทําใหพื้นที่ปก
คลุมดวยพืชตลอด เชน ปลูกนอยหนาในสวนฝร่ัง ปลูกมันเทศในสวน
มะมวง เปนตน   
       2.3.6  การปลูกพืชรากลึก เชน หญาแฝก เพื่อชวยให
ดินชั้นลางแตกเพื่อสะดวกในการระบายน้ํา   
 

3.  การจัดการดินตามแนวพระราชดําริ  
       แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นาย
สวาสดิ์  พุทธรรมา นอมนํามาใชในการจัดการดินพื้นที่ของตนเอง มี
หลายประการดังน้ี 

     3.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            สามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางพอเพียง จําหนาย 

สรางรายไดใหกับครอบครัวอยางมีความสุข มีการจัดพิพิธภัณฑพื้นบาน
ในบาน โดยรวบรวมเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณการประกอบอาชีพ
การเกษตรในทองถ่ินมาใหเกษตรกร ประชาชนทั่วไปและเด็กรุนหลังได
ศึกษาเรียนรู รวมทั้งรถสามลอที่ครอบครัวตนเองมีวันน้ีได และที่ไดรับ

ความสนใจจากนักทองเที่ยวมาก คือ “เตา” ซ่ึงบนกระดองเตาจะ
เปนรูปเหมือนของ  พระสมเด็จนับ 10 องค ซ่ึงเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ดังรูปที่ 8 

     รูปท่ี 8  พิพิธภัณฑพื้นบานเพื่ออนุรักษและสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
  3.2  เกษตรทฤษฎีใหม 
       พื้นที่ 6 ไร จัดแบงเปนพื้นที่อาศัย 1 ไร แปลง
ผัก ปลูกไมผล ไมยืนตน 2 ไร ขุดสระน้ํา 3 ไรและเชาทํานา 3 
ไร ดังรูปที่  9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 9  การแบงพื้นที่เปนที่อยูอาศัย  เลี้ยงสัตว ขุดสระน้ํา         
และปลูกพืช 

     3.3  การอนุรักษดิน 
           วิธีการอนุรักษดินและแหลงนํ้าดวยวิธีการ
ตาง ๆ 

อนุรักษดินโดยการใชวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน ไมเผา
ตอซังขาวในนาขาว ปลูกพืชหลายอยางในแปลงเดียวกัน การ
ปลูกพืชตามแนวระดับ อนุรักษสัตวในดิน   

     3.4  การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
   เกษตรกรไมใชสารเคมีในแปลงเกษตร นา
ขาว  

ปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว การกําจัดแมลงศัตรูพืช 
วัชพืช การเตรียมดินและการปรับปรุงคุณภาพดินใชวิธีการทาง
ชีวภาพ   ดังรูปที่ 10-11 
 
 
 
 



ความเสื่อมโทรมของดิน 

ดินเหนียวและ 
ดินรวนปนทราย 

ดินแหงแลง ปลูกหญาแฝก 

การปลูกพืชหลายอยาง 

การเตรียมดินกอนปลกู 

การใชวัสดุคลุมผิวหนาดิน 

ใชจุลินทรียชีวภาพ 

การปลูกพืชคลุมดิน 

การปลูกพืชตามแนวระดับ 

การใชปุยอนิทรีย 

การปลูกพืชแซม 

การอนุรักษสัตวในดิน 

ผลการจัดการดินตอสังคม 
-  ผูนําดานพัฒนาชุมชน 
-  เปนผูเสียสละเพื่อประโยชน   
   สวนรวม           
-  เปนที่ยอมรับของชุมชนและ  
   สังคม 
-  วิทยากรเผยแพรความรู      

ผลการจัดการดินตอสิ่งแวดลอม 
-  ลดปญหาภาวะโลกรอน 
-  ไมมีสารเคมีที่เปนพษิตอ   
    ส่ิงมีชีวิต 
 

ผลการจัดการดินตอพืช 
 -  พืชใหผลผลิตสูง คณุภาพดี  
 -  ดินมีความอุดมสมบูรณ 
    เพิ่มขึ้นพืชเจริญเติบโตดี 
 -  ดินมีคุณสมบัติเหมาะสมตอ  
    พืช 
 -  มีความชุมช้ืนในดิน 
 -  ดินมีสภาพเหมาะสมตอการ 
   ปลูกพืชไดหลากหลายชนิด 

การจัดการดินตามแนวพระราชดําริ 

ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เกษตรทฤษฎีใหม

การอนุรักษดิน 

การปลูกพืช 
ปลอดสารพิษ 

การปลูก 
หญาแฝก 

แกมลิง 

ผลการจัดการดินตอครอบครวั 
-  มีรายไดเลี้ยงครอบครัว 
- มีความพออยูพอกิน 
- เปนแบบอยางที่ดี 
- ครอบครัวมีสุข 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 10  แปลงเกษตรอินทรียปลอดสารเคมีโดยใชปุยชีวภาพ 
 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 11  การทําน้ําสกัดสมุนไพรใชไลแมลงศัตรูพืช 
 

3.5 ปลูกหญาแฝกปองกันพังทลายหนาดนิ  
รักษาความชุมชื้นไวในดิน 

3.6 แกมลิง  
                         มีวิธีการอนุรักษแหลงนํ้า เน่ืองจากภูมิประเทศ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เปนแองขนาดใหญ รูปกระทะหงาย ไม
เอื้อ ใหสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญได จึงตองมีการสรางบออนํ้าขนาดเล็ก
ในไรนาหรือกาการทําแกมลิงในไรนาของตนเอง  เพื่อรองรับ นํ้าฝนมาใช
ประโยชนในครัวเรือน มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่  ทํานามาทําไรนาสวนผสม 
ขุดบอกักเก็บนํ้าฝนหรือขุดบอบาดาล เพื่อสูบนํ้ามาเก็บไวใช ปลูกไมยืน
ตน  ไมปาเศรษฐกิจรอบแปลง เพื่อสรางความชื้นในไรนา สามารถใช
ประโยชนจากบอนํ้าไดตลอด ทั้งป ทั้งเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ใชรดตนไม ไม
เส่ียงกับภาวะภัยแลง   ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนปละถึงหลักแสนบาท 

นายสวาสดิ์  พุทธรรมา ไดพัฒนาดินในแปลงเกษตร 
อินทรียตามแนวพระราชดําริ ใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ การ
จัดการดินใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรีย
ตามแนวพระราชดําริ ดังรูปที่ 12    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12  แผนผังการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียของ        
นายสวาสดิ์  พุทธรรมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 13  แผนผังแสดงผลสําเร็จในการจัดการดินในแปลง

เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ 
 

 
ผลสําเร็จการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรีย 

ตามแนวพระราชดําริของ นายสวาสดิ์  พุทธรรมา  

ปญหาดิน แนวทางแกปญหาดิน

ิ

การจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรีย 
ตามแนวพระราชดําริ 



  4.  แนวทางในการสรางนวัตกรรม 
    ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ปญหามลภาวะทางดิน ซ่ึงเปน
การนําองคความรูและกระบวนการวิจัยไปปรับประยุกตใชกับการจัดการ
เ รียนการสอนที่ เนน ผู เ รียนเปน สําคัญ  พบว า  องคความรู และ
กระบวนการวิจัยสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาชีววิทยา 2 (ว 30106) มาตรฐาน ว 
2.2 ตัวชี้วัด 1,2 และ 3 
 
6. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียตามแนว
พระราชดําริ ของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา พบวา แตเดิมเปนดินทรายที่
เส่ือมโทรมขาดอินทรียวัตถุในดิน ดินแหงแลง จนทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณเหมาะสมตอการปลูกพืชหลากหลายชนิด ปริมาณผลผลิตสูงข้ึน 
มีคุณภาพดี ดินมีอินทรียวัตถุสูงกวาแปลงของเกษตรกรพื้นที่ขางเคียง
ซ่ึงยังคงใชปุยเคมีในการผลิต สามารถนําผลผลิตที่ปลอดภัยไปบริโภค 
จําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว  โดยมีวิธีแกไขปญหาโดยใช
องคความรูดวยความพยายามที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตร   มีการศึกษา
เรียนรู  คนควาสิ่งใหมๆ ดวยตนเอง และจากภาคสวนตางๆ /กลุม/
องคกร/ผูสําเร็จ เพื่อนํามาประยุกตใชในแปลงเกษตรของตนเอง เปน
ตัวอยางหน่ึงของการจัดการดินในแปลงเกษตรอินทรียในทองถ่ินตนเอง 
สรางชีวิตแบบพอเพียง  มีรูปธรรมท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง เปนที่ยอมรับ
ของสังคมชุมชน นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการเผยแพร เปนวิทยากร
ขยายผลองคความรูเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ ที่ไดจากการ
ทดลองและการศึกษา  สูเกษตรกรในชุมชนและผูสนใจ  เกิดเปนศูนย
การเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 จากการสัมภาษณนายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกรที่มีการ
เรียนรูตลอดชีวิต ศึกษาคนควาคําตอบตาง ๆ ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
มีการจัดการดินโดยเนนการเกษตรแบบอินทรียแกปญหาดินเดิมที่เปน
ดินเหนียว และดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเปนนดินที่มีความชุมชื้น อินทรียวัตถุในดินและธาตุอาหาร
เพิ่มข้ึนและความเค็มของดินลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของบัวรมย  
นาชัยเวียง (2551) มีการศึกษาพบวา       นายคําพันธ  เหลาวงษี  ได
ใชวิธีเกษตรอินทรียจัดการดิน  โดยการเลี้ยงดินเพื่อใหดินเลี้ยงพืช  
สงผลใหแปลงเกษตรอินทรียสามารถปลูกพืชไดหลากหลายประเภท  
ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน  ผลผลิตสามารถนําไปบริโภคไดอยางปลอดภัย 
นอกจากนี้สอดคลองกับการศึกษาทดลองการปรับปรุงดิน ภูมินิเวศ
ขอนแกนใต-โคราชเหนือ ที่ประสบปญหา คือ ดินแข็ง ดินเค็ม ดินเปร้ียว 
และดินขาดธาตุอาหาร เน่ืองจากดินมีสภาพเส่ือมโทรมอยางหนัก 
จํานวน 3 จุด แตละจุดแบงพื้นที่ทดลองเปน 3 แปลง คือ 1) แปลงที่ใช
ปุยเคมี 2) แปลงที่ใชปุยหมักจากฟางขาว ข้ีวัว ปุยพืชสดจากถั่วพรา 
และผสมกับนํ้าสกัดชีวภาพ และ 3) ปุยพืชสดจากปอเทืองและน้ําสกัด
ชีวภาพ โดยปลูกขาวหอมมะลิ 108 ในแปลงทดลอง พบวา ทั้งสามแปลง
ใหผลผลิตไมแตกตางกัน สรุปวา การใชปุยธรรมชาติมีตนทุนถูกกวาการ
ใชปุยเคมี ที่สําคัญจะเปนการชวยสรางความอุดมสมบูรณใหดินในระยะ
ยาวดวย 
 ปลูกไมผล ไมยืนตน ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อรักษาการ    ชะลาง
ของหนาดิน ซ่ึงการจัดการดังกลาวไดสอดคลองกับวิธีของ Hudson 
(1981) ที่กลาววา การจัดการพืชที่ดีน้ันจะชวยลดการสูญเสียดินไดถึง

รอยละ 50 การใชวิธีการปลูกพืชคลุมดิน เปนวิธีที่งายตอการ
ปฏิบัติและเสียคาใชจายนอย โดยวิธีการคลุมดิน (Mulching) 
การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Cropping) และการปลูกพืช
หมุนเวียน (Crop Rotation)  
 
7. การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใชประโยชน
ดานตาง ๆ ไดดังน้ี 
 1.  ตนเองและครอบครัว จากการศึกษา พบวา 
การทําแปลงเกษตรอินทรียน้ันสามารถปลูกผักไดตลอดทั้งป 
เน่ืองจากคุณสมบัติของดินที่สมบูรณ ดังน้ันหากเรานําวิธีการน้ี
ไปปฏิบัติ ปรับปรุง ใหสอดคลองกับพื้นที่ของตนเองก็จะเกิด
ผลดี เชนเดียวกับแปลงตัวอยางที่ไดศึกษา ผูวิจัยมีความรู เกิด
ทักษะและแนวคิดเกี่ยวกับการทําวิจัย ผลงานที่ไดผานการ
ตรวจสอบ ตีพิมพ และเผยแพร สามารถนําไปประกอบการ
ประเมินผลงานเพื่อพัฒนาอาชีพของตนได 
 2.  ดานการศึกษา สามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาชีววิทยา โดยให
นักเรียนนําไปประยุกตปฏิบัติจริง ใหเกิดประโยชนได  เปน
แนวทางในการจัดการดินในโรงเรียนและชุมชน ทักษะการทํา
วิจัยนําไปจัดการเรียนรูโดยการทําโครงงานไดทุกรายวิชา นํา
นักเรียนปฏิบัติเหมือนเราทําวิจัยในครั้งน้ี ทําใหผูเรียนเกิด
ทักษะ ความรู และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทําวิจัย  
 3.  ดานสังคม จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําผลที่
ได ไปปฏิบัติและเผยแพร ใหชุมชนไดรับรูและเห็นประโยชน
ของการทําแปลงเกษตรอินทรีย 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาการนําแนวพระราชดําริมาใชจัดการน้ํา  
พืชและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  
 2. ควรศึกษาวิธีการจัดการดินที่มีปญหาตาง ๆ 
ไดแก ดินทรายจัด ดินกรด ดินกรดกํามะถัน ดินเค็ม ดินลูกรัง 
เปนตน 
 3. การชะลางพังทลายของดินที่มีผลตอสมบัติตาง ๆ 
ของดินและธาตุอาหารพืช 
 4. การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตหรือสมบัติดินจาก
การใชปุยอินทรียชนิดตาง ๆ หรือเปรียบเทียบผลผลิตหรือ
สมบัติดินจากการใชปุยอินทรยีกับปุยเคมี   
  
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการครุวิจัยส่ิงแวดลอม
ศึกษา รุนที่  5  ประจําป พ.ศ.2553  ขอขอบพระคุณ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ยรรยงค  อินทรมวง รองศาสตราจารย          
ดร. อุไรวรรณ   อินทรมวง  ดร.อัจฉรา  บุฟผาพันธ  คณาจารย 
นักวิจัยศูนยวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม คณะพี่ เลี้ยง  
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทุก
ทานที่ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลา 1 เดือน และ
นายสวาสดิ์     พุทธรรมมา  ที่ไดใหความรู  และถายทอด



ประสบการณในดาน   ตาง ๆ  จนทําใหผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
และสามารถดําเนินการวิจัยจนประสบผลสําเร็จ ผูบริหาร คณะครู
โรงเรียน    ขามสะแกแสงที่ใหโอกาสในการทํางานวิจัยครั้งน้ี ผลจากการ
ทําวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยจะนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในโรงเรียนและ
ถายทอดใหแกผูเรียน อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต 
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