
 

โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน   
ณ แปลงนาสาธิตนาสาธิต หมู่ 4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

วันพุธที่ 17 มกราคม  2559 
............................................................................................................. 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน ผู้ร่วมงานรับน้้าหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน แก่เกษตรกร  
-  สาธิตการผลิตน้้าหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 
-  สาธิตการผลิตสารขับไล่แมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง  พด. 7  
-  สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานฯ  ฯลฯ   

 

09.00 – 09.30 น. นายธีรชัย ทศรฐ นายอ้าเภออู่ทอง ประธานในพิธี  เดินทางถึงบริเวณงาน 
  

09.30 – 10.00 น.  พิธีเปิด   พิธีกรเชิญ ประธานในพิธีเปิด สู่ปร้าพิธี 
-   ท่านสลัก ทองเรือนดี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนคา กล่าวต้อนรับประธาน 
-   นายวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินฯ กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน  
-   ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานฯ และให้โอวาท    
-   ประธานฯ หัวหน้าส่วนฯ ผู้น้าชุมชน ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์/ปัจจัยการผลิต  
แก่กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ในเขตอ้าเภออู่ทอง  
 

10.00 – 12.00 น. -  ชมการสาธิต การไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพ่ือปรับปรุงบ้ารุงดิน  
-  ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการต่างๆ   
-  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และส้านักงานเกษตรอ้าเภออู่ทอง ให้ความรู้ / บริการ 

แก่เกษตรกร   
 

12.00 – 13.00 น. -  รับประธานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 14.00 น. -   เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  และส้านักงานเกษตรอ้าเภออู่ทองมือง ให้ความรู้ / 
บริการแก่เกษตรกร (ต่อ) 

 

14.00 – 16.00 น. -  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
- เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินสุพรรณ แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าเข้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถ้ามี)  
- งานธุรการ โทร. 035 454081 
- น.ส.ไพริน เพ็งสุข หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ้าเภออู่ทอง  โทร 089 1692051 
- สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เตรียมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  ไว้บริการผู้ร่วมงานทุกท่าน 
 
 



 

ค้ากล่าวต้อนรับประธาน 
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

ณ แปลงนาสาธิตนาสาธิต หมู่ 4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 
 

กราบเรียน ท่านธีรชัย ทศรฐ นายอ าเภออู่ทอง ประธานในพิธี คณะผู้จัดงาน และผู้มี
เกียรติทุกท่าน 

 

กระผม นายสลัก ทองเรือนดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา และพี่น้อ ง
เกษตรกรชาวต าบลดอนคา รู้สึกยินดี ที่ท่านนายอ าเภออู่ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
“โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน” ของชาว
ต าบลดอนคา  ในวันน้ี 

 

ต าบลดอนคา มีประชากรทั้ง ๑๒ ,๕๘๕ คน มีพื้นที่ประมาณ ๔๐ ,๐๐๐ ไร่  ส่วนใหญ่ใช้
ท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน ปลูกอ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ สภาพพื้นที่แบ่ง
ได้เป็น 2 เขต คือ เขตที่ราบติดภูเขา อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ค่อนข้างสูง ระบบชลประทานไม่สามารถเข้าถึง สภาพดินเป็นดินปนทราย และบางพื้นที่มีสภาพ
ดินเป็นดินปนหินกรวดพรุน  พื้นที่ในเขตนี้มีประมาณก่ึงหน่ึงของพื้นที่ทั้งหมด และเขตที่ราบลุ่ม  
อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ระบบชลประทานเข้าได้ทั่วถึง  สภาพดินเป็นดินร่วนและดิน
เหนียวเหมาะสมกับการเพาะปลูก เช่น การท านา  ท าสวน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เกษตรกรมักเผาตอซัง เศษเหลือในไร่นา ด้วยคิดว่าสะดวก และรีบเร่งในการเตรียมดิน 
ใช้พื้นที่ท าการเกษตร ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง อีกทั้งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของของ
ภาวะโลกร้อน ได้อีกทางหน่ึง 

   
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา จึงได้ร่วมกับ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี เพื่อเป็น
การน าร่องการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยวิธีที่สะดวก เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง 
เพราะไม่ต้องซื้อ จัดหา หรือเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น การรณรงค์เป็นอีกช่องทางหน่ึงของการ
ปรับเปลี่ยนความคิดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีของเกษตรกร ให้หันมาใช้ทรัพยากรและวัสดุ
เหลือใช้ที่มีในไร่นาให้มากข้ึน รวมทั้งการปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาท่ีดิน และภูมิ
ปัญญาท่ีเหมาะสม จะเป็นการพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  
 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า “โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อ
ปรับปรุงบ ารุงดิน” จะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวต าบลดอนคา และชาวอ าเภออู่ทอง ท า
ให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย ช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้  สมดังเจตนารมณ์ของ
โครงการฯ และหวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านประธาน สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี  และ
คณะผู้จัดงาน ในโอกาสต่อๆไป ขอกราบต้อนรับ และขอบพระคุณที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานใน
พิธีเปิด  กราบขอบพระคุณ 



 

ค ากล่าวรายงาน 
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

ณ แปลงนาสาธิตนาสาธิต หมู่ 4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
วันพุธที่ 17 มกราคม  2559 

 
 

เรียนท่านธีรชัย ทศรฐ นายอ้าเภออู่ทอง ประธานในพิธี 
 

กระผม นายวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะ 
เจ้าหน้าท่ี ของส้านักงานเกษตรอ้าเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนคา คณะครู 
นักเรียนโรงเรียนวัดสระกร่าง ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชมชน เกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชน 
ต้าบลดอนคา และพื้นที่ใกล้เคียง และคณะผู้จัดงาน กราบขอบพระคุณ นายอ้าเภออู่ทอง ที่
กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูก
พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดิน” ในวันนี้ 

 

การรณรงค์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้าร่องในการปรับปรุงบ้ารุงดิน ด้วยวิธี
ไถกลบตอซังพืช และปุ๋ยพืชสด คือ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว หรือพืชไร่ต่างๆ ไปแล้ว จะเหลือ
เศษพืช ตอซัง ฟางข้าวจ้านวนมาก ไม่น้อยกว่า 1 ตัน/ไร่ หากเผาท้ิงก็จะเป็นการเผาปุ๋ย เผาเงิน 
เผาสิ่งท่ีมีประโยชน์ทิ้งไป รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่ว(ปอเทือง) แล้วไถกลบระยะออกดอก 
เป็นการปรับปรุงบ้ารุงดิน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดินให้สามารถท้าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  

 

นอกจากนี้ สถานีพัฒนาที่ดิน ยังได้ออกร้านนิทรรศการ มีการสาธิตผลิตน้้าหมัก
ชีวภาพ พด.2 สารสกัดสมุนไพรป้องกันก้าจัดศัตรูพืช พด .7 โดยด้าเนินการ ณ แปลงนาสาธิต
นาสาธิต หมู่ 4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดย มีคณะครู นักศึกษา หมอ
ดินอาสา พี่น้องเกษตรกร ผู้มีเกียรติ และผู้สนใจ มาร่วมงาน ประมาณ 210 คน 

 

คณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณที่ท่านประธาน ห่วงใย และให้ความส้าคัญ ในการ
พัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อๆไป 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธาน ได้ท้าพิธีเปิด “โครงการ
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงดิน” และกรุณาให้โอวาท 
ตลอดจนข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ฯ ในครั้งนี้ด้วย ขอกราบเรียนเชิญ ด้วยความ
เคารพ  

 
 



 

ค้ากล่าวเปิดงาน 
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  

ณ แปลงนาสาธิตนาสาธิต หมู่ 4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 
 

เรียน       ท่านวันชัย วงษา   ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี  
ท่านไพริน เพ็งสุข  หัวหน้าหน่วยพัฒนาท่ีดิน พื้นท่ีอ้าเภออู่ทอง   
ท่านชิน ศรีท้าว     หมอดินอาสา ประจ้าอ้าเภออู่ทอง 
ท่านอรทัย อาจหาญ  เกษตรอ้าเภออู่ทอง 
ท่านสลัก ทองเรือนดี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนคา  
ท่านประเสริฐชัย ทรัพประเสริฐ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดสระกร่าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  

ผู้น้าชุมชน หมอดินอาสา พ่ีน้องเกษตรกรต้าบลดอนคา และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน 
 

ข้าพเจ้า รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการ
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดิน”  ในวันน้ี  

จากที่ได้รับฟังค้ากล่าวรายงานของ ท่านผู้อ้านวยการวันชัย วงษา ท้าให้ทราบว่า การ
รณรงค์ให้งดเผาฟาง ตอซังข้าวโพด รวมทั้งการปลูกปุ๋ยพืชสด ถือเป็นการปรับเปลี่ยนความคิด จากการ
เผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว มาเป็นการไถกลบตอซังลงไปในดิน รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ 
เป็นปุ๋ยพืชสด ถือเป็นการปรับปรุงบ้ารุงดิน ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีขั้นตอน
ยุ่งยาก ไม่ต้องขนส่ง หรือเคล่ือนย้ายมาจากที่อื่น นอกจากจะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหารให้กับดินแล้ว ช่วยให้การซึมซับและการดูดใช้น้้าของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้า
ให้การใช้ดินและที่ดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมทั้ง การใช้น้้าหมักชีวภาพ พด .2 สูตร สารสกัด
สมุนไพรป้องกันก้าจัดศัตรูพืช พด.7 ยังเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการปลูกพืช เป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาการเกษตร เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง ผู้บริโภค เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน ได้อีกทางหนึ่ง  

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน”  ในครั้งน้ี จะเป็นนิมิตรหมาย ในการกระตุ้นให้เกษตรกร มีการบริหารจัดการวัสดุ
เหลือใช้ในไร่นา รวมทั้งการปลูกพืชปุ๋ยสด ก็เปรียบเสมือนการสร้างโรงงานปุ๋ย ไว้ในไร่นา เม่ือไถกลบ
คลุกเคล้าลงไปในดิน ก็จะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้พืชที่ปลูกได้เป็นอย่างดี ช่วยให้พืชที่ปลูก 
เจริญเติบโต ให้ผลผลิตสูง พืชมีความแข็งแรง มีความต้านทานโรค แมลง และสภาพที่ไม่เหมาะสม ได้
เป็นอย่างดี ช่วยลดความจ้าเป็นในการใช้สารเคมี สารปราบศัตรูพืช จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลด
การปนเปื้อนสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิด “โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
พร้อมปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดิน” และขอให้คณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มี
เกียรติ ที่มาร่วมงานทุกท่าน จงประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกันตลอดไป  สวัสดี  


