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ใบสมคัรเปนสมาชกิ

สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย
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อาชพี	.....................................		สำนกังาน	..............................................		สถานทีต่ัง้	.....................................................................................................	

โทรศพัท	์.....................................................		ความรู/้ความชำนาญ	.................................................................................................................................	

 ขอสมคัรเปน็สมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

	 	 สมาชกิประเภทสามญั 

	 	 	 รายป 

	 	 	 	 สมคัรใหม	่ชำระคา่ลงทะเบยีน		50.-	บาท	และคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	150.-	บาท	

	 	 	 	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่.......................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	150.-	บาท	

	 	 	 ตลอดชพี	(ชำระครัง้เดยีว)	

	 	 	 	 ชำระคา่ลงทะเบยีน	50.-	บาท	และคา่บำรงุ	1,500.-	บาท	

	 	 	 สมาชกิประเภทวสิามญั 

	 	 	 	 สมคัรใหม	่ชำระคา่ลงทะเบยีน	50.-	บาท	และคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	100.-	บาท	

	 	 	 	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่........................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	100.-	บาท		

	 ชำระเงนิโดย	(เลอืกชำระเพยีงอยา่งเดยีว)	

	 	 เงนิสด	จำนวนเงนิ	................................	บาท	

	 	 โอนเขา้บญัช	ีธนาคารกรงุเทพ	สาขาบางเขน	บญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย	์เลขที	่161–095654–0	

ชื่อบัญช	ี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	 จำนวนเงิน	 .........................	 บาท	 และแนบหลักฐานการโอนเงิน										

เขา้บญัช	ีมาพรอ้มกบัใบสมคัรนี้	

	 	 ธนาณตั	ิสัง่จา่ย	ปณ.	เสนานคิม	ในนาม	นางเกษร	พรพจิติรทรพัย	์กองคลงั	กรมพฒันาทีด่นิ	ถนนพหลโยธนิ	

แขวงลาดยาว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900		จำนวนเงนิ	................................	บาท	

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่แล้ว	 และ/หรือจะมีต่อไป			

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคมฯนีท้กุประการ	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 							(ลงชือ่)	..........................................................................	ผูส้มคัร	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(	.......................................................................	)	

หมายเหต	ุ	เลอืกเครือ่งหมาย	ใน			ทีต่อ้งการ	

	

	 สมาชกิใหม	่เลขที	่.......................		

 สมาชกิเกา่	เลขที	่.........................		
					(เฉพาะเจา้หนา้ที)่	



ใบสัง่ลงโฆษณา

หนงัสอืวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้

	

	

	 	 	 	 เขยีนที	่................................................................................................	

	 	 	 	 วนัท่ี	.................	เดอืน	.....................................	พ.ศ.	....................	

เรยีน		สาราณยีกร	

	 	 	 ขา้พเจา้	...................................................................................................................................................................................	

สำนกังานชือ่	.........................................................................................	ตัง้อยูบ่า้นเลขที	่.................................................................	

ถนน	.............................................................	ตรอก/ซอย	...........................................	ตำบล/แขวง	...............................................	

อำเภอ/เขต	............................................................................	จงัหวดั...................................................................................................	

รหสัไปรษณยี	์ ........................................	 โทรศพัท	์ ................................	 มคีวามประสงคจ์ะลงพมิพ์โฆษณาในหนงัสอื															

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ประจำป	ี..............................	ขนาดเนือ้ทีด่งัตอ่ไปนี้	

	 	 	 (โปรดกา	ในชอ่งสีเ่หลีย่มตามตอ้งการ)	
	 	 	 ปกหลงันอก	4	ส	ี 	 ปกในหนา้,	หลงั		4	ส	ี	

		 	 	 หนา้ธรรมดา	ขาวดำ	
		 	 	 เตม็หนา้	 	 ครึง่หนา้		

	 	 	 รายละเอยีดของการโฆษณา	

		 	 	 มบีลอคโฆษณาแนบมาดว้ย	
		 	 	 ขอใหผู้จ้ดัทำวารสารทำบลอคตามขอ้ความทีก่ำหนด		
	 	 	 คดิคา่โฆษณาทัง้สิน้	...................................................	บาท	(	.........................................................................	)	

	 และใหเ้จา้หนา้ทีม่าเกบ็คา่โฆษณาจำนวน	............................................	บาท	(	...........................................................	)	

	 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน	ฉบบัละ	5	เลม่	

									 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนบัถอื	

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	..............................................................................	)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ตำแหนง่	..............................................................................	

	



 

อตัราคา่โฆษณา/อตัราคา่สมาชกิ 

 อตัราคา่โฆษณาระยะเวลา1ปจำนวน3ฉบบั

	 	 	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

	 	 	ปกใน(หนา้-หลงั)		พมิพ	์4	ส	ี		 เตม็หนา้	 ราคา	 16,000	 บาท	

	 	 	เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา)	พมิพ	์ขาว-ดำ				

	 	 	 	 	 เตม็หนา้	 ราคา	 12,000	 บาท	

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

  1. สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

	 	 2. สมาชกิวสิามญัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

	  3. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขาเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคา่ลงทะเบยีน(คา่ธรรมเนยีมแรกเขา)และคา่บำรงุ

	 	 	 	 	 คา่ลงทะเบยีน	 คา่บำรงุปลีะ	 ตลอดชพี	

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ : 

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปีละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป	
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ว
ารสารอนุรักษ์ดินและน้ำฉบับนี้เป็นการเปิดตัวเป็นฉบับแรกของคณะ

กรรมการชุดใหม	่ ภายใต้การนำของท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ	์นายฉลอง เทพวทิกัษก์จิ	 ซึง่ดำรงตำแหนง่นายกสมาคมอนรุกัษ์

ดนิและนำ้แหง่ประเทศไทย	คนใหม	่เนือ้หาในฉบบัจดัทำขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสทีส่หภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน

นานาชาต	ิ (International	Union	of	Soil	Science,	 IUSS)	 ไดท้ลูเกลา้ถวาย

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม	 และขอพระบรมราชานุญาตให	้			

วันที	่ 5	 ธันวาคม	 เป็นวันดินโลก	 (World	 Soil	 Day)	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเผยแพร	่					

พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินให้ประชาชนทั่ว

โลกไดเ้ปน็ทีป่ระจกัษ์	

	 	 นอกจากนี	้ เป็นการแนะนำคณะกรรมการ

บริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	

และคณะที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่ง

ประเทศไทยชุดใหม	่ พร้อมบอกกล่าวรายละเอียด

นโยบายการดำเนินงาน	 ซึ่งเนื้อหาวิชาการอื่นๆ										

ยงัคงเขม้ขน้	ทัง้ดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้	การปรบัปรงุ

บำรงุดนิ	การสำรวจดนิ	การวางแผนการใชท้ีด่นิ	และสาระอืน่ๆ	อกีมากมาย	

	 	 สุดท้ายนี	้ กองสาราณียกรต้องขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ ได้สละเวลา	

จัดเตรียมข้อมูลที่มีประโยชน	์ และต้องขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาดมา									

ณ	โอกาสนีด้ว้ย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 สาราณยีกร	

6	

บำรงุดนิ	การสำรวจดนิ	การวางแผนการใชท้ีด่นิ	และสาระอืน่ๆ	อกีมากมาย	

 สาราณยีกรแถลง 
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บวา่เปน็ความภาคภมูิใจของชาวปฐพ ี หรอืนกัวทิยาศาสตรด์นิของประเทศ

ไทยทุกคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา	 ได้รับการทูลเกล้า

ทลูกระหมอ่มถวายรางวลั	“นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม (Humanitarian           

Soil Scientist)”	 จากสหภาพวทิยาศาสตรท์างดนินานาชาต ิ (International Union          

of Soil Science)	 เมือ่วนัที	่ 16	 เมษายน	2555	ณ	โรงพยาบาลศริริาช	พรอ้มกนั

นั้นทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาต	ิ ได้ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที	่ 5	

ธนัวาคมของทกุป	ีเปน็	“วนัดนิโลก”	เพือ่เปน็การเทดิพระเกยีรต	ิและจะมกีารเฉลมิ

ฉลองวนัดนิโลก	(World	Soil	Day)	ในประเทศทีเ่ปน็สมาชกิทัว่โลกเปน็ประจำทกุปี	

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูห่วัฯ

โดย ดร.พสิทุธิ ์วจิารสรณ      

  ทีป่รกึษางานโครงการตามพระราชดำริ 

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 

นกัวทิยาศาสตรดนิเพือ่มนษุยธรรม

(HumanitarianSoilScientist)
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(เรือ่งจากปก) 



 

	 	 รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาต	ิ ได้มีมติ

ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายเปน็พระองคแ์รกของโลก	 ทัง้นีเ้ปน็เพราะพระปรชีาสามารถ	

และพระราชกรณยีกจิ	 ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิของประเทศ	 ทีท่รงปฏบิตัิ

มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 40	 ป	ี นับตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นต้นมาจนถึง

ปจัจบุนั	

	 	 ความจริงถ้าจะกล่าวถึงเรื่องดิน	 แม้จะเป็นที่ยอมรับตามหลักการว่า	 ดิน เป็น

รากฐานของการเกษตรทีส่ำคญั แตท่ีด่นิสว่นใหญข่องประเทศกม็ไิดร้บัการดแูลรกัษา

อย่างเหมาะสม	 ดังนั้น	 ความเสื่อมโทรมของดินจึงปรากฎขึ้นอย่างแพร่หลาย	 แต่ด้วย

พระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักอย่างถ่องแท	้

ถึงความรุนแรงและอันตรายของความเสื่อมโทรมของดิน	 รวมทั้งความเสียหายที่มีต่อ

สิง่แวดลอ้ม	พระองคจงึไดพ้ระราชทานแนวพระราชดำรเิกีย่วกบัการฟนฟ ู บรูณะ 

พฒันา และอนรุกัษทรพัยากรดนิเปน็อเนกประการ ซึง่ลว้นแตน่ำประโยชนสขุมาสู่

พสกนกิร 

	 	 พระราชกรณยีกจิทางดา้นปฐพวีทิยาทีเ่ปน็รปูธรรม	ซึง่ทรงมพีระราชดำรใิหจ้ดัทำ

ขึ้น	 มีมากมายหลายโครงการ	 และได้มีการนำเอาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั่ว

ประเทศ	ตวัอยา่งของโครงการเหลา่นี้ ไดแ้ก	่โครงการ	“แกลง้ดนิ”	ของศนูยศ์กึษาการ

พฒันาพกิลุทอง	 อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิ จงัหวดันราธวิาส	 ซึง่เปน็โครงการศกึษา

ทดลองการแก้ ไขปญัหาดนิเปรีย้วจดั	หรอืดนิกรดกำมะถนั	(acid	sulfate	soil)	และผล

ของการศึกษาทดลองได้นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดต่างๆ	 เช่น	

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการปากพนัง) จังหวัดพัทลุง และ

จังหวัดนครนายก เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนา

ดินปัญหา	 เช่น	 ดินทราย ดินตื้น ดินลูกรัง และดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ	์ โดยให	้								

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2555 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.1 December  2012 

8	



ดำเนนิการใหเ้หน็เปน็ตวัอยา่งในศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรติา่งๆ	

อาท	ิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	 จังหวัดเพชรบุร	ี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร	้ จังหวัดเชียงใหม	่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูาน	 จงัหวดัสกลนคร	 รวมทัง้การศกึษาหาวธิกีารใชป้ระโยชน์

ที่ดินอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อขจัดข้อขัดแย้งระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำกับการ

อนรุกัษป์า่ชายเลนของศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน	 จงัหวดัจนัทบรุ	ี เปน็ตน้	

ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งหมด	 ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ ไขปัญหาทาง

ดา้นดนิ	 การเกษตร	 ปา่ไม	้ และสิง่แวดลอ้ม	 ใหส้อดคลอ้งตามสภาพทาง	 “ภมูสิงัคม”                   

(geo-social)	 ซึ่งทรงบัญญัติเป็นนามศัพท์ขึ้น	 ทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้นำเอาส่วน

ราชการทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ	มาปฏบิตังิานรว่มกนั	เพือ่แก้ ไขปญัหาแบบบรูณาการ	โดยวธิี

การแก้ ไขปญัหาตา่งๆ	 เปน็วธิทีีเ่กษตรกรและนกัวชิาการสามารถนำเอาเปน็แบบอยา่ง

ในการแก้ ไขปญัหาได้โดยสดวก	 งา่ยดาย	 และประหยดั	 ซึง่ทัง้หมดทัง้ปวงลว้นแลว้แต่

เปน็ประโยชน์ในทกุภาคสว่น	ไมว่า่จะเปน็ภาครฐั	หรอืภาคเอกชน		

	 	 ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับดินอีกประการหนี่งที่ทรงศึกษาหาวิธีแบบง่ายๆ	 ในการ

แก้ ไขปัญหา	 ที่ ไม่เคยมีนักปฐพีวิทยาของประเทศคนใดนำเอามาใช้มาก่อน	 คือการ

แก้ ไขปญัหาเรือ่งการชะลา้งพงัทลายของดนิ (soil erosion) โดยการปลกูหญา้แฝก  

(vetiver grass) ในรูปแบบต่างๆ	 ซึ่งหญ้าแฝกมีคุณสมบัติดีมากในการยึดดิน	

เนือ่งจากมรีากยาว	 เกาะดนิไดแ้นน่	 ปลกูงา่ย	 และไมเ่ปน็วชัพชืเพราะยากในการแพร่

พันธุ์โดยเมล็ด	 อีกทั้งเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง	 จึงเป็นที่ยอมรับ	 และมีการ

ปลูกกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ดังนั้น	 ด้วยพระปรีชาสามารถ

ในเรื่องหญ้าแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ธนาคารโลกจึงพระราชทาน								

พระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ	 ถวายแผ่นจารึกเฉลิมพระเกียรต	ิ เพื่อเป็นการถวาย		
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ราชสดุดีในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและ

นำ้	 เมือ่	พ.ศ.	 2536	และในปเีดยีวกนันี	้สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้นานาชาตกิ็ ไดข้อ

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็น

พระมหากษตัยิ ์นกัอนรุกัษด์นิและนำ้ดเีดน่ของโลกอกีดว้ย		

	 	 เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเพียงน้อยนิด	 ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับดิน	 ยังมีตัวอย่างอีก

มากมายรวมทัง้พระราชกระแสตา่งๆ	 ทีท่รงรบัสัง่เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากร

ดนิ	ซึง่สามารถหาอา่นได้ในหนงัสอืเทดิพระเกยีรตติา่งๆ	อาท	ิหนงัสอืชือ่	“แมอ่ยากให้

เธออยู่กับดิน”	 ที่จัดทำโดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย	 กรมพัฒนาที่ดิน	 และ														

มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร	 ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ	

ถวายรางวลั	“นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม” 

	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา	 แม้ว่าท่านมิได้เคยทรงร่ำเรียนวิชา

ปฐพวีทิยามาเลย	 แตก่ท็รงใหค้วามสนพระทยัอยา่งใหญห่ลวงในเรือ่งดนิ	 อกีทัง้ยงัทรง

ศึกษาหาความจริงในการแก้ ไขปัญหาเรื่องดินด้วยพระองค์เอง	 เฉกเช่นนักปฐพีวิทยา

อาชีพ	 และเหตุที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการแก้ ไขดินปัญหาต่างๆ	 ทรงมีพระราช

กระแสรบัสัง่ความวา่...		

	 	 “ ...ดนิมปีญัหาไมม่ีใครเขาอยากทำ เราจงึตอ้งทำ... ”		

	 	 จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย	 ที่ทรงให้ความสน

พระทยัและมพีระราชกรณยีกจินานปัการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากร

ดนิเพือ่การเกษตร	ซึง่พวกเราชาวพฒันาทีด่นิทกุคนควรภาคภมูใิจ	และยดึเอาพระองค์

เป็นแบบอย่าง	 ในการประกอบอาชีพทางด้านการพัฒนาที่ดิน	 เพื่อตอบแทนบุญคุณ

แผน่ดนิจนกวา่ชวีติจะหาไม	่
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	 	 	 	 1.	 นายฉลอง		เทพวทิกัษก์จิ	 นายกสมาคม	

	 	 	 	 2.	 นายอนสุรณ	์	จนัทนโรจน	์ อปุนายก	

	 	 	 	 3.	 นายสรุเดช		เตยีวตระกลู	 อปุนายก	

	 	 	 	 4.	 นางนงคราญ		มณวีรรณ	 เลขาธกิาร	 	

	 	 	 	 5.	 นางสาววรรยา		สธุรรมชยั	 ผูช้ว่ยเลขาธกิาร	

	 	 	 	 6.	 นางเกษร		พรพจิติรทรพัย	์ เหรญัญกิ	

	 	 	 	 7.	 นายไพรชั		พงษว์เิชยีร	 สาราณยีกร	

	 	 	 	 8.	 นางนสิา		มแีสง	 ผูช้ว่ยสาราณยีกร	

	 	 	 	 9.	 นางสาวถนอมขวญั		ทพิวงศ	์ นายทะเบยีน	

	 	 	 10.	 นางกรยีาภรณ	์	เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	 วเิทศสมัพนัธ์	

	 	 	 11.	 นางสาวฆรกิา		คนัธา	 ผูช้ว่ยวเิทศสมัพนัธ์	

	 	 	 12.	 นายพจน	์	วจิณิตโสภณ	 ประชาสมัพนัธ์	

	 	 	 13.	 นางสาวจารภุรณ	์โตะแสง	 ผูช้ว่ยประชาสมัพนัธ์	

	 	 	 14.	 นางสาวสภุาพร		จนัรุง่เรอืง	 ปฏคิม	

	 	 	 15.	 นางสาวบงัอร		ทองทว้ม	 ผูช้ว่ยปฏคิม	

	 	 	 16.	 นายวนัชยั		จนัทรฉ์าย	 ทศันศกึษา/นนัทนาการ	

	 	 	 17.	 นายคำรณ		ไทรฟกั	 บรกิารวชิาการ	

	 	 	 18.	 นายพทิยากร		ลิม่ทอง	 บรกิารวชิาการ	

	 	 	 19.		นายวฒุชิาต	ิ	สริชิว่ยช	ู บรกิารวชิาการ	

	 	 	 20.	 นางกลุรศัมิ	์	อนนัตพ์งษส์ขุ	 บรกิารวชิาการ	

	 	 	 21.	 นางอรทยั		ศกุรยีพงศ	์ บรกิารวชิาการ	

	 	 	 22.		นายบญุรกัษ	์	พฒันกนก	 บรกิารวชิาการ	

	 	 	 23.	 นางสภุา		บรกิปัปกลุ	 บรกิารวชิาการ	

	 	 	 24.		นายชมุพล		คงอนิทร	์ กรรมการกลาง	

	 	 	 25.	 นายประเสรฐิ		เทพนรประไพ	 กรรมการกลาง	

	 	 	 26.		นายบญุณรงค	์	ธานรีตัน	์ กรรมการกลาง	

	 	 	 27.		นายปราโมทย	์	ยาใจ	 กรรมการกลาง	

	 	 	 28.		นายสรุชยั		หมืน่สงัข	์ กรรมการกลาง	

	 	 	 29.	 นางอรนาฏ		โอวาทตระกลู	 กรรมการกลาง	

	 	 	 30.		นายสรุพล		หริญัวฒันศ์ริ	ิ กรรมการกลาง	

คณะกรรมการบรหิารสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

(2555-2557)

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2555 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.1  December  2012 

11	



 	 	 	 31.		นายวริตั		เรอืงเลศิบญุ	 กรรมการกลาง	

	 	 	 32.		นางมทัธนา		ชยัมหาวนั	 กรรมการกลาง	

	 	 	 33.		นายอาทติย	์	ศขุเกษม	 กรรมการกลาง	

	 	 	 34.	 นายอดุม		เกยีรตคิรี	ี กรรมการกลาง	

	 	 	 35.	 นายชมุพล		วรรธนะสาร	 กรรมการกลาง/ผูจ้ดัการสมาคมฯ	

	

คณะทีป่รกึษาสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

(2555-2557)

	

	 1.	นายสนาน		รมิวานชิ	 2.	นายสทิธลิาภ		วสวุตั	

	 3.	นายสมพงษ	์	ถรีวงศ	์ 4.	นายบณุยรกัษ	์	สบืศริิ	

	 5.	นายสมิา		โมรากลุ	 6.	นายสมพงษ	์	ปองเกษม	

	 7.	นายอรรถ		สมรา่ง	 8.	นายไชยสทิธิ	์	เอนกสมัพนัธ์	

	 9.	นายชยัวฒัน	์	สทิธบิศุย	์ 10.	นายวโิรจ		อิม่พทิกัษ์	

	 11.	 นายบณัฑติ		ตนัศริ	ิ 12.	นายอภชิาต		จงสกลุ	

	 13.	 นายเกรยีงศกัดิ	์	หงษ์โต	 14.	นายสมเจตน	์	จนัทวฒัน์	

	 15.	 นางบญุสม		ภมรจนัทร	์ 16.	นายประสาท		เกศวพทิกัษ์	

	 17.	 นายเลก็		มอญเจรญิ	 18.	นางพจนยี	์	มอญเจรญิ	

	 19.	 นายเจรญิ		เจรญิจำรสัชพี	 20.	นายพสิทุธิ	์	วจิารสรณ์	

	 21.	 นายชมุพล		ลลิติธรรม	 22.	นายเกษม		ทองปาน	

	 23.	 นายชวนิ		เจมิสวุรรณ	 24.	นายสำราญ		สมบตัพิานชิ	

	 25.	 นางวลยัรตัน	์วรรณปยิะรตัน	์ 26.	นายสาโรจน	์	บญุแสง	

	

นโยบายการบรหิารงานสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

พ.ศ.2555-2557

	

	 1.	งานบรหิารทัว่ไป	 

	 	 1.1		จัดหาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน	 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน

ดา้นการอนรุกัษด์นิและนำ้	มาไว้ในหอ้งสมดุเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจเขา้มาศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู		

	 	 1.2		จดัใหส้ำนกังานสมาคมฯ	 เปน็สถานทีส่ำหรบัการพบปะของสมาชกิสมาคมฯ	 และนกัวชิาการทาง

ด้านการพัฒนาที่ดิน	 ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและเนื้อหาทางวิชาการ	 หรือ

พบปะเพือ่ปรกึษาหารอืงานตา่งๆ		
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  2.	การจดัหาและบรกิารสมาชกิ	 

	 	 2.1		ประชาสมัพนัธ	์สง่เสรมิการหาสมาชกิ	โดยเชญิชวนผูส้นใจ	นกัวชิาการและเกษตรกรเขา้รว่มเปน็

สมาชกิของสมาคมฯ	รวมถงึบคุลากรตามหนว่ยงานตา่งๆ	ของภาครฐัและเอกชน	และสถาบนัการศกึษาตา่งๆ			

	 	 2.2		 เชญิชวนและให้โอกาสสำหรบัสมาชกิในระดบัเยาวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษาเปน็กรณพีเิศษ		

	 	 2.3		สมาชกิจะไดร้บัวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ปลีะ	3	ฉบบั	(เมษายน	สงิหาคม	และธนัวาคม)		

	 	 3.	การบรกิารทางวชิาการ	 

	 	 3.1	รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานตา่งๆ	ของรฐัและเอกชนในการใหค้ำปรกึษาและบรกิาร	

ดา้นการสำรวจ	ศกึษาวจิยั	ออกแบบทางดา้นการอนรุกัษด์นิและนำ้	การจดัการทรพัยากรทีด่นิ	และภารกจิ

ทีเ่กีย่วขอ้ง		

	 	 3.2		 ใหค้วามรว่มมอืกบัองคก์รระหวา่งประเทศและประเทศเพือ่นบา้น	 ในการสง่สมาชกิไปดงูานในตา่ง

ประเทศ	 และสนับสนุนให้นักวิชาการจากต่างประเทศ	 มาดูงานในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และการจัดการ

ด้านทรัพยากรที่ดินร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 ในลักษณะเป็นหน่วยงานประสานและให้การ

สนบัสนนุเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการ		

	 	 3.3		มีการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ เกษตรกร	 และให้

ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 และเห็นผลชัดเจน	 เพื่อ

เปน็การประกาศเกยีรตคิณุและเปน็ตวัอยา่งใหผู้อ้ืน่นำไปปฏบิตั	ิ โดยกำหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานของผล

งานใหเ้ดน่ชดั		

	 4.	การจดัประชมุ	 

	 	 4.1		จัดประชุมวิชาการประจำป	ี ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 ที่อยู่ในความ

สนใจในระดบัประเทศ	หรอืรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ	อยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้		

	 	 4.2		จดัใหม้กีารเสวนา	 บรรยายพเิศษ	 และอภปิรายทางดา้นวชิาการ	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการอนรุกัษ์

ดนิและนำ้	หรอืสาขาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง	ตามความเหมาะสม		

	 5.	ดา้นการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร	 

	 	 5.1	จดัทำเอกสารในรปูวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้	ปลีะ	3	เลม่		

	 	 5.2	เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสมาคมฯ	ทาง	website	ของสมาคมฯ		

	 6.	ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ	 

	 	 6.1	 สร้างแนวทางความร่วมมือ	 ในการทำโครงการเกี่ยวกับศึกษา	 สำรวจ	 และดำเนินการในด้าน

อนรุกัษด์นิและนำ้	 รว่มกบัสมาคม	 สถาบนั	 หรอืหนว่ยงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ	 และหนว่ยงานของ

ประเทศตา่งๆ	อาทเิชน่	WOCAT,	ASOCON	และประเทศในเครอืขา่ยโครงการวจิยัดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้		
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 	 	 6.2	รว่มจดัประชมุ	สมัมนาระหวา่งประเทศ	กบัหนว่ยงานหรอืสถาบนัตา่งๆ			

	 	 6.3	 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของสมาคมฯ	 กบัสมาคมหรอืสถาบนัของตา่งประเทศ	

ดา้นการประชมุ	การดงูาน	และการฝกึอบรมกบัประเทศตา่งๆ		

	 7.	ดา้นทศันศกึษา	 

	 	 7.1	 จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและทรัพยากรธรรมชาต	ิ ในพื้นที่ที่น่าสนใจ

ภายในประเทศ	อยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้		

	 	 7.2	 จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและทรัพยากรธรรมชาต	ิ ในพื้นที่ที่น่าสนใจ

ตา่งประเทศ	อยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้		

 8.	ดา้นการประชาสมัพนัธ	 

	 	 8.1	สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งอนรุกัษด์นิและนำ้	และทรพัยากรทีด่นิผา่นสือ่ตา่งๆ	เชน่	วทิย	ุ

โทรทศัน	์และระบบสารสนเทศ		ฯลฯ	

	 	 8.2	 ปลกูจติสำนกึใหก้บัเยาวชน	 ภายใต้โครงการประกวดบทความ	 เรยีงความ	 วาดรปู	 เกีย่วกบัการ

อนรุกัษด์นิและนำ้		และจดักจิกรรมการปลกูพชืเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้รว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ		

	 	 8.3	 จดัทำของทีร่ะลกึของสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย	 เพือ่ใหบ้รกิารกบัสมาชกิและผูท้ี่

สนใจ	
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จ
ากการประชุมใหญ่ของสมาคมอนุรักษ์ดิน

และน้ำแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที	่ 24	

พฤษภาคม	 2555	 สมาคมฯ	 ได้จัดให้มีการ

เลอืกตัง้นายกสมาคมฯ	คนใหม	่ปรากฏวา่	นายฉลอง 

เทพวทิกัษก์จิ	 ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมฯ	

บริหารงานสมาคมฯ	 ช่วงป	ี 2555-2557	 ดังนั้นเรา

ควรมารู้จักกับนายกสมาคมฯ	 คนใหม	่ ทั้งด้าน

ประวตัสิว่นตวั	 การทำงาน	 และมมุมองดา้นอนรุกัษ์

ดนิและนำ้	

	 	 นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ	 นายกสมาคม

อนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย	

	 	 ประวัติส่วนตัว	 ท่านเกิดวันที	่ 31	 มีนาคม	

2496	อาย	ุ59	ปี	

  ประวตักิารศกึษา 					

	 	 •	ปริญญาตร	ี (วท.บ)	 สาขาเกษตรศาสตร	์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

	 	 •	ปรญิญาโท	 (รอ.ม.)	 การจดัการภาครฐัและ

เอกชน	 คณะรัฐประศาสนศาสตร	์ สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์	

  ประวตักิารทำงาน 

	 	 •	3	 เมษายน	 2544-28	 ธันวาคม	 2547	

เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผนระดับ	 8										

(ผูอ้ำนวยการกองแผนงาน	กรมพฒันาทีด่นิ)	

	 	 •	29	 ธนัวาคม	 2547-28	 พฤศจกิายน	 2550	

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตรระดับ	 9	 (ผู้อำนวย

การสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	11	กรมพฒันาทีด่นิ)	

	 	 •	29	พฤศจกิายน	2550-30	กนัยายน	2553	

รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	(นกับรหิาร	9)	

	 	 •	1	ตลุาคม	2553-30	กนัยายน	2554	ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 	 •	1	 ตุลาคม	 2554-30	 กันยายน	 2555		

หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

	 	 •	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	 รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	

	 	 ในโอกาสนีท้่านได้ให้โอกาสกองสาราณียกรได้

สมัภาษณ	์ดงันี	้	

 สาราณยีกร :	 สวัสดีครับผมขอแสดงความ

ยินดีที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์

ดินและน้ำแห่งประเทศไทยคนใหม่ และได้รับการ

แตง่ตัง้เปน็รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 นายกสมาคม :	ขอบคณุครบั	

กบัการอนรุกัษดนิและนำ้ 

 มมุมองนายกสมาคมฯคนใหม่
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  สาราณยีกร : ท่ านมี ความคิ ดอย่ า ง ไ รกั บ

ทรพัยากรดนิของประเทศไทย

 นายกสมาคม :	ประเทศไทยเปน็ทีย่อมรบัวา่เปน็

เมืองเกษตรกรรม	 แต่ดินมีปัญหาหลายอย่าง	 เช่น	

ดนิเปรีย้ว	ดนิเคม็	ดนิทราย	ดนิเสือ่มโทรม	ดนิสว่น

ใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	 ซึ่งส่งผลต่อ

ผลผลติทางการเกษตร	 นอกจากนีย้งัมปีญัหาการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อีก	

ตัวอย่างเช่น	 การใช้พื้นที่เกษตรกรรมเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม	สมดลุของธรรมชาตเิปลีย่นไป	

 สาราณยีกร : ย้อนมาเรื่องการอนุรักษ์ดินและ

นำ้ในประเทศไทยทา่นคดิวา่เปน็อยา่งไรครบั

 นายกสมาคม :	 จากปญัหาสภาพพืน้ที	่ ภมูอิากาศ	

การใช้ที่ดินของเกษตรกรไทยทำให้เสี่ยงต่อการ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นอย่างมาก	 ซึ่งมี

ความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันป้องกัน

และแก้ ไขปัญหา	 เกษตรกรฝ่ายเดียวไม่สามารถ

ดำเนนิการเองไดอ้ยา่งสมบรูณ์	 สรปุคอืทกุภาคสว่น

ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ้งรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงั	

 สาราณยีกร :	 ท่านมีมุมมองด้านการอนุรักษ์

ดนิและนำ้อยา่งไรบา้งครบั

 นายกสมาคม :	การอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นสิ่ง

จำเป็นในการรักษาทรัพยากรดินของประเทศไทย	

เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาดินและเป็นการ

ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์

ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	 ในการหาแนวทาง

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำนั้น	 ควรพิจารณาให้

เหมาะสมทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	 มคีวามเปน็ไป

ได้ ในทางปฏิบัติที่เหมาะกับเกษตรกร	 ซึ่งแนวทาง

หลกัๆ	ม	ี2	แนวทาง	คอื	มาตรการทางวธิกีล	และ

มาตรการทางพืช	 	 มาตรการทางวิธีกล	 เป็นการ

สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศทาง

การไหลของน้ำ	 วิธีการนี้จะช่วยชะลอความเร็วของ

กระแสนำ้	เปน็วธิทีีค่อ่นขา้งถาวรและมปีระสทิธภิาพ

สูง	 เช่น	 การทำร่องน้ำไปตามแนวระดับ	 ทำขั้น

บันไดดิน	 ทำคันดิน	 ทำคูรับน้ำขอบเขา	 ทำทาง

ระบายน้ำ	 และทำบ่อดักตะกอน	 เป็นต้น	 สำหรับ

มาตรการทางพืช	 	 สามารถทำได้ โดยการใช้พืช

ตระกูลถั่วบำรุงดิน	 ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว	์ หญ้าแฝก

หรือหญ้าธรรมชาติเป็นแถบขวางความลาดเทของ

พื้นที	่ หรือปลูกคลุมดิน	 หรือการใช้ระบบการปลูก

พชืแบบผสมผสาน		

 สาราณยีกร : ท่านคิดว่าจะพัฒนาบุคลากร

ดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้อยา่งไร

 นายกสมาคม :	ปั จ จุ บั น บุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม

เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำมีน้อยลง	 การ

พฒันาคงเปน็เรือ่งของการใหค้วามรู	้ เพิม่ทกัษะทาง

ด้านนี	้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านี้ ได้

รับการอบรม	 ฝึกปฏิบัติในภาคสนาม	 ให้ โอกาส									

ในการไปศึกษาดูงานในประเทศที่ประสบผลสำเร็จ										

มกีารสรา้งแรงจงูใจในการทำงาน	เปน็ตน้	

 สาราณยีกร :	 สุดท้ายนี้ท่านอยากจะฝากอะไร

ถงึเกษตรกรไทยบา้งครบั

 นายกสมาคม :	ผมอยากเห็นเกษตรกรมีความ

ภาคภมูใิจในอาชีพของตน	 ตัง้ใจประกอบอาชีพดว้ย

ความสุจริต	 ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร

ดิน	 และบำรุงรักษาทรัพยากรดินด้วย	 ปลูกพืชให้

เหมาะสมกับคุณภาพของดิน	 แทนที่จะมองแต่ผล

ตอบแทนอย่างเดียว	 เพราะการรักษาทรัพยากรดิน	

จะทำใหเ้ราสามารถทำการเกษตรไดอ้ยา่งยัง่ยนื	

 สาราณยีกร :	 สุดท้ายนี้ทางกองสารณียกร

ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ มากครับ

ทีส่ละเวลาใหก้บัทางเราขอบคณุมากครบั

 นายกสมาคม :	ดว้ยความยนิดคีรบั	
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 งานเฉลมิพระเกยีรติ

เ
มื่อวันที ่ 16 เมษายน 2555 เวลา 17.20 น. 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ        

(Professor Dr. Stephen Northcliff)	กรรมการบรหิาร

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาต	ิ (	 International	

Union	 of	 Soil	 Science)	 และคณะ	 ไดเ้ขา้เฝา้ทลูละอองธลุี

พระบาท	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล	 “นัก

วิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The 

Humanitarian Soil Scientist)”	 สดุดี

พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน	 อย่าง

เป็นรูปธรรม	 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานา

ชาต	ิพรอ้มกนันัน้ไดข้อพระบรมราชานญุาตให	้	

วันที	่ 5	 ธันวาคมของทุกปีเป็น	 “วันดินโลก          

(World Soil Day)”	 และเพื่อเป็นการเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว									

ของเรา	 ในวันที	่ 5	 ธันวาคมของป	ี 2555	 นี	้

ทาง	 FAO	 ไดจ้ดัใหม้กีารเฉลมิฉลองทีส่ำนกังาน

ใหญ	่FAO	ณ	กรงุโรม	ประเทศอติาล	ีและไดป้ระกาศสนบัสนนุ	โดยผา่นไป

ทาง	UNESCO	เพือ่ขอใหม้กีารจดัตัง้วนัที	่5	ธนัวาคมของทกุป	ีเปน็วนัดนิ

โลกอยา่งเปน็ทางการ	และไดม้กีารเฉลมิฉลองในทกุประเทศทีเ่ปน็สมาชกิ	

	

วนัที่3-5ธนัวาคม2555

ณพารากอนฮอลล์1ชัน้5

ศนูยก์ารคาสยามพารากอน

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม

และวนัดนิโลก5ธนัวาคม
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	 	 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เสนอจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพือ่เฉลมิฉลองวนั

ดินโลกขึ้น	 ด้วยเหตุดังกล่าวกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพได้มอบหมายให้กรมพัฒนา

ที่ ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ

เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินให้

ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบ	

	 	 ง าน เฉลิ มพระ เกี ย รติ พ ร ะบาทสม เด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น

ล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุาร	ี เสดจ็เปน็องคป์ระธานเปดิงาน	 เมือ่

วนัที	่3	ธนัวาคม	2555	ณ	ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน	

เขตปทมุวนั	กรงุเทพมหานคร	

	 	 การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที	่ 3-5	 ธันวาคม	

2555	ประกอบดว้ยกจิกรรมตา่งๆ	ดงันี	้	

	 	 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรต	ิ โดยจัด

แสดงพระราชกรณียกิจ เกี่ ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรดิน	 การอนุรักษ์ดิน	 และการแก้ ไขดิน

ปญัหาตา่งๆ	 เชน่	ดนิเปรีย้วจดั	ดนิตืน้และดนิลกูรงั	

ดนิทราย	 ดนิทีถ่กูชะลา้งพงัทลาย	 การทำเกษตรบน

	 	 2. การบรรยายพเิศษ	ประกอบดว้ย	

	 	 2.1	 เรื่อง	 งานพระราชดำริด้านการพัฒนา 

การเกษตร	โดย	นายยคุล ลิม้แหลมทอง	รฐัมนตรี

วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 	 2.2	 เรื่อง	 การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

รางวลั นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม และ

ความสำคัญของวันดินโลก 5 ธันวาคม	 โดย	

Professor Dr. Jae E. Yang	 ประธานสหภาพ

วทิยาศาสตรท์างดนินานาชาติ	

	 	 2.3	 เรื่อง วิทยาศาสตร์ทางดินคือรากฐาน

การพฒันาประเทศ	โดย	ศ.ดร.สนัทดั โรจนสนุทร	

ประธานมลูนธิวิทิยาศาสตรก์ารเกษตร	

	 	 2.4	 เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณด้านการ

พฒันาทีด่นิ โดย	ดร.พสิทุธิ ์ วจิารสรณ ์ทีป่รกึษา

งานโครงการตามพระราชดำร	ิ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

	 	 3. การฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ

เกี่ยวกับดิน สารคดีความรู้เรื่องหญ้าแฝก/หยั่ง

รากในแผน่ดนิ หยัง่ลกึในดวงใจ  

  4. การเสวนาพิเศษ “ตามรอยพ่อ” โดย

หมอดนิ 

	 	 สุดท้ายเป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพ์รรษา	5	ธนัวาคม	โดยมปีระชาชนมารว่ม

งานอยา่งคบัคัง่	
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พื้นที่สูง	 (โครงการหลวง)	 เกษตรทฤษฎีใหม	่ ซึ่ง

แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ ได้รับการยกย่องจากนานาอารย											

ประเทศ	

2. การบรรยายพเิศษ2. การบรรยายพเิศษ	ประกอบดว้ย	2. การบรรยายพเิศษ	ประกอบดว้ย	2. การบรรยายพเิศษ2. การบรรยายพเิศษ



	 งานเฉลมิฉลองวนัดนิโลก	ณ	FAO	สาธารณรฐัอติาล	ี 

	 	 องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต	ิ (The	Food	and	Agriculture	

Organization	 of	 the	 United	 Nations,	 FAO)	 ภายใต้ โครงการ	 Global	 Soil	

Partnership	(GSP)	ไดจ้ดังานเฉลมิฉลองวนัดนิโลก	ประจำป	ี2555	(World	Soil	Day	

2012)	 และไดป้ระกาศสนบัสนนุโดยผา่นทาง	 UNESCO	 เพือ่ขอใหม้กีารจดัตัง้วนัที ่ 5 

ธันวาคมของทุกป	ี เป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งคณะของกรมพัฒนาที่ดิน	

ประกอบดว้ย	นายอนสุรณ ์ จนัทนโรจน ์ รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	 ดา้นบรหิารเปน็

หัวหน้าคณะเดินทาง	 นายพิทยากร ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ										

นางตุลญา จงสกุล	 ผู้อำนวยการกองแผนงาน	 นายชัยนาม  ดิสถาพร	 ผู้อำนวย

การกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม	 นายสถิระ อุดมศร ี ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำรวจจำแนกดนิ	นางกรยีาภรณ ์เทพหสัดนิ ณ อยธุยา	ผูอ้ำนวยการกลุม่แผนงาน

ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ	และนางนสิา มแีสง	นกัวชิาการเกษตรชำนาญการพเิศษ	

ได้ร่วมงานดังกล่าวระหว่างวันที	่ 3-8	 ธันวาคม	 2555	 และได้นำโปสเตอร์แสดง							

พระอจัฉรยิภาพ	 “นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม”	 (The	 Humanitarian	 Soil	

Scientist)	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปร่วม

จดัแสดงเพือ่เฉลมิฉลองวนัดนิโลก	ณ	 ศนูยแ์ถลงขา่ว

ซกิ	 ซาเยด	 (Sheik	 Zayed	 Center)	 สำนกังานใหญ่

องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต	ิ กรงุโรม	

ประเทศสาธารณรัฐอิตาล	ี ภายใต้หัวข้อการประชุม	

คือ	 ดินดีเพื่อความมั่นคงทางการผลิตอาหารของ

โลก: วันแห่งความสำคัญของดิน	 ของการประชุม

สภามนตร	ี เอฟ	 เอ	 โอ	 (FAO	Council)	ครัง้ที	่ 145									

(Securing	healthy	soils	for	a	food	secure	world:	

a	 day	 dedicated	 to	 soils,	 side	 event	 to	 the	

145
th

	FAO	Council)		ประกอบดว้ย	

 งานเฉลมิฉลองวนัดนิโลก(WorldSoilDay2012)

    และการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

    เรือ่งManaging Living Soils  
    ภายใตโครงการGlobalSoilPartnership(GSP)
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นทิรรศการแสดงพระอจัฉรยิภาพ “นกัวทิยาศาสตร
ดนิเพือ่มนษุยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 



 

	  Dr. José Graziano da Silva ผูอ้ำนวยการ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ ได้

รายงานผลการประชมุสภามนตร	ีเอฟ	เอ	โอ	(FAO	

Council)	ครัง้ที	่145	วา่สภามนตร	ีเอฟ	เอ	โอ	ได้

ให้การรับรองวันที ่ 5 ธันวาคม	 เป็นวันดินโลก								

(World	 Soil	 Day)	 และเตรยีมการนำเสนอตอ่การ

ประชมุองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ	

(FAO	 Conference)	 เพื่อขออนุมัตินำเข้าที่ประชุม

สมชัชาสหประชาชาต	ิ (U.N.	General	Assembly)	

เพื่อรับรองเป็นวันดินโลกในลำดับต่อไป	 ซึ่งถ้าเป็น

ไปตามกำหนด	วนัที	่5	ธนัวาคม	2557	จะเปน็วนัจดั

งานเฉลมิฉลองวนัดนิโลกอยา่งเปน็ทางการครัง้แรก	

ทั้งนี	้ Dr. José	 ได้สนับสนุนแนวทางการรักษา
ทรพัยากรดนิใหค้งศกัยภาพการผลติเพือ่ความมัน่คง

ทางอาหารของโลก	 และเชิญชวนให้เหล่าสมาชิก	

Global	 Soil	 Partnership	 ร่วมกันจัดการดินเพื่อ

ความยั่งยืนของการผลิตอาหาร	 ร่วมกันพัฒนา

ฐานขอ้มลูดนิเพือ่การจดัการทรพัยากรดนิ	 และเกดิ

การใชป้ระโยชนร์ว่มกนั	

	 	 นายยุทธพงศ ์ จรัสเสถียร	 รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ ซึ่งเป็นผู้แทน

จากประเทศไทย	 ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมถึง

พระเกียรติคุณ	 พระปรีชาสามารถ	 และพระราช

กรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของการ

ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน	 และการแก้ ไขปัญหา

ดินให้สามารถกลับมาใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชได้

อยา่งเหมาะสม	 ตลอดจนพระราชดำรทิีท่รงมอบแก่

หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งหน่วยงานราชการ	 และหน่วย

งานส่วนพระองค์เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

เพื่อการพัฒนาที่ดิน	 มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ ไข

ปัญหาทรัพยากรดิน	 และการนำผลวิจัยที่ ได้เป็น

แบบอย่างให้ประชาชนนำไปปฏิบัต	ิ และพร้อมจะ

ผลักดันให้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการจัดการ

ทรัพยากรดินและน้ำเป็นนโยบายสำคัญ	 และขอ

สนบัสนนุการอนรุกัษท์รพัยากรดนิเพือ่สง่เสรมิความ

มัน่คงในการผลติอาหารทีย่ัง่ยนืตอ่ไป	

	 	 Prof.	Jae	Yang	ประธานสหภาพวทิยาศาสตร์

ทางดินนานาชาต	ิ (The	 International	 Union	 of	

Soil	 Science,	 IUSS)	 ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
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Dr. Jose’ Graziano da Silva ผูอำนวยการองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติรายงานผลการ
ประชุมสภามนตร ี เอฟ เอ โอ (FAO Council) ครั้งที ่
145 

นายยุทธพงศ จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวสุนทรพจนเพื่อ
แสดงพระปรี ชาสามารถของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหวั  



พระบรมราชานุญาตให้วันที	่ 5	 ธันวาคมซึ่งเป็น

วั น พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 เป็นวันดินโลก	 และขออนุญาตให	้

Prof.	Wilfred	Blum	อดตีประธานสหภาพฯ	ไดเ้ปน็	

ผู้รายงานประวัติความเป็นมาของการกำเนิดวัน								

ดินโลก	 ซึ่งสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาต	ิ							

(IUSS)	 ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล	 “นักวิทยาศาสตร์

ดินเพื่อมนุษยธรรม”	 (The	 Humanitarian	 Soil	

Scientist)	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ								

วันที	่ 16	 เมษายน	 2555	 ด้วยพระปรีชาสามารถ	

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรดิน	 การอนุรักษ	์

การแก้ ไขปัญหาต่างๆ	 การชะล้างพังทลายของดิน	

ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ	 เพื่อการแก้ ไขปัญหาดิน	

เพือ่เปน็แหลง่ถา่ยทอดความรู	้ ใหป้ระชาชนไดเ้รยีน

รู้และนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัต	ิ ตลอดจนพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	 ทรงตดิตาม	 ดแูลศนูยศ์กึษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง	 6	 แห่ง	

อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง	 อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็น	

ต้นแบบการแก้ ไขปัญหาดิน	 ยังผลให้การพัฒนา

ที่ดิน	 การอนุรักษ์ดินและน้ำ	 การปรับปรุงดิน

เสื่อมโทรม	 และการแก้ ไขดินที่มีปัญหาดำเนินไปใน
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คณะผูรวมงานวนัเฉลมิฉลองดนิโลก  คณะผูรวมงานวนัเฉลมิฉลองดนิโลก  

Prof. Jae Yang ประธานสหภาพวิทยาศาสตรทาง
ดนินานาชาต ิ(The International Union of Soil Science; 
IUSS) รวมกลาวสดุดีพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั    

แนวทางที่เหมาะสม	 และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่

เกษตรกร	 และพระองค์เป็นผู้ริเริ่มนำหญ้าแฝก													

(Vetiver	 grass)	 มาปลกูเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้	

ช่วยในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	 และ

ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการใช้

เทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่ประสบผล

สำเร็จ	 ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงไว้มากมายดัง

กลา่ว	 ทีป่ระชมุจงึมมีตเิหน็ควรขอพระราชทานพระ

บรมราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล

นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม	 แด่พระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 เพือ่สดดุพีระเกยีรตคิณุใหเ้ปน็

ทีป่ระจกัษ์โดยทัว่กนั	

คณะขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน พรอมดวย ผศ.   
ดร.ชวลิต ฮงประยูร นายกสมาคมดินและปุยแหง
ประเทศไทย 



 
 การประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	Managing 

Living Soils 

	 	 เป็นการประชุมภายใต้โครงการ	 Global	 soil	

Partnership	(GSP)	รว่มกบั	The	Italian	Institute	

for	 Environmental	 Protection	 and	 Research												

(ISPRA)	 และ	 The	 Joint	 Research	 Centre	 of	

the	 European	 Commission	 (JRC/EC)	 จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการ

จดัการดนิจากภมูภิาคตา่งๆ	ทัว่โลก	พรอ้มทำการจดั

หมวดหมู่แยกตามสถานภาพ	 แนวโน้ม	 และลำดับ

ความสำคญัของการจดัการดนิ	รวมถงึประสบการณ	์

การดำเนนิงาน	 กระบวนการถา่ยทอดความรู้ ใหเ้กดิ

ความยั่งยืน	 ทั้งในด้านวิชาการ	 ด้านงบประมาณ

และดา้นการดำเนนินโยบาย		

	 	 การประชุมมีการอภิปรายและการระดมความ

คิดเห็นจากนักวิชาการที่มีประสบการณ์ด้านการ

จัดการดินจากภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลก	 และร่วมกัน

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ	 ข้อจำกัดด้านต่างๆ	

เพือ่นำไปสูก่ารจดัทำแผนปฏบิตักิารภายใต้โครงการ	

GSP	(pillar	ที	่1)	ซึง่มุง่เนน้การสง่เสรมิใหท้ัว่โลกมี

การจดัการทรพัยากรดนิอยา่งยัง่ยนื		

	 	 ในการนี	้ Prof.	 Jae	 Yang	 ประธานสหภาพ

วทิยาศาสตรท์างดนินานาชาต	ิ(The	International	

Union	 of	 Soil	 Science,	 IUSS)	 ไดก้ลา่วถงึความ

เปน็มาของพระบรมราชานญุาตของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัใหว้นัที	่ 5	 ธนัวาคมซึง่เปน็วนัพระราช

สมภพของพระองค	์ ถูกกำหนดเป็นวันดินโลก	 เพื่อ

เปน็การเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ที่ ได้ทรงงานด้านการจัดการทรัพยากรดิน	 การ

ปรบัปรงุบำรงุดนิ	 การแก้ ไขปญัหาความเสือ่มโทรม

ของทรพัยากรดนิซึง่นำไปสูก่ารใชท้ีด่นิอยา่งยัง่ยนื	

	 	 การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายสถานภาพ	

ข้อจำกัดและลำดับความสำคัญของการจัดการดิน		

(Global	 status,	 challenges	 and	 priorities	 of	

soil	management)	ในแตล่ะประเทศ	ภมูภิาค	และ

ของโลก	 ตลอดจนการเชือ่มโยงแนวทางการจดัการ

ดนิตา่งๆ	 สูค่วามหลากหลายทางชวีภาพ	 สถานการณ	์

การใช้ปุ๋ยของโลก	 โดยวิทยากรจาก	 FAO,	 UN	

สมาคมอตุสาหกรรมปุย๋นานาชาต	ิและองคก์ร	JRC

/EC	 การจัดการธาตุอาหารพืช	 การจัดการดินใน
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Mr.Alexander Muller, ADG FAO Natural Resources 
Management & Environment กลาวเปดงานและชีแ้จง
วตัถปุระสงคของการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

นายอนุสรณ จันทนโรจน รองอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน ดานวิชาการ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผชช. ดาน
อนรุกัษดนิและนำ้ และ ผศ.ดร.ชวลติ ฮงประยรู นายก
สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทยเขารวมสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิาร   



ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา	 นิเวศวิทยา

ทางการเกษตร	 การประเมินประสิทธิภาพของ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรต่อการ

จัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน	 โดยวิทยากร	 จาก	

UNEP,	 ICARRA,	 IITA,	 Soils	 and	More	 และ	

JRC	รวมถงึการบรรยายสถานการณ	์แนวโนม้	และ

ลำดบัความสำคญัของการจดัการดนิในประเทศตา่งๆ	
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ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผชช. ดานอนุรักษดินและน้ำ  
บรรยายเรือ่ง Status and priorities of soil management 
in Thailand 

นายอนสุรณ จนัทนโรจน ดร.พทิยากร ลิม่ทอง ผศ.ดร.ชวลติ 
ฮงประยรู และ Prof. Jae Yang, President IUSS รวมปรกึษาหารอื 

ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผชช. ดานอนุรักษดินและน้ำ  

ได้แก่	 ไทย	 ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 นิวซีแลนด์	

รัสเซีย	 อุซเบกิสถาน	 อังกฤษ	 สหรัฐ

อเมริกา	 แอฟริกาใต	้ แซมเบีย	 เอธิโอเปีย	

เคนยา	 ไนจเีรยี	 แอฟรกิาตะวนัตก	อเมรกิา

กลาง	เฮต	ิอารเ์จนตนิา	บราซลิ	เปร	ูสหรฐั

เอมิเรตส	์ และโมรอคโค	 ซึ่งความแตกต่าง

กัน	 ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 คุณภาพดิน	

สภาพภูมิอากาศ	 และชนิดของพืชปลูก	

เปน็ตน้		

	 	 ดร.พิทยากร ลิ่มทอง	 จากกรม

พัฒนาที่ดินเป็นผู้แทนประเทศไทย	 สรุป

สถานการณ์การใช้ทรัพยากรดินเพื่ อ

การเกษตร	 ข้อจำกัดและปัญหาของ

ทรพัยากรดนิในแตล่ะภาคของประเทศ	รวม

ถึงแนวทางการจัดการดินปัญหาต่างๆ	 ตามลำดับ

ความสำคญั	 ดงันี	้ การแก้ ไขปญัหาดา้นอนิทรยีวตัถุ

ในดินต่ำ	 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และการ

จดัการเพือ่แก้ ไขปญัหาดนิดา้นตา่งๆ		

	 	 การอภิปราย	 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	 และ

ประสบการณข์องนกัวจิยั	แบง่เปน็	3	กลุม่คอื	กลุม่

ที	่1	องคค์วามรูแ้ละขอ้มลูทีส่นบัสนนุการจดัการดนิ

อยา่งยัง่ยนื	 (Implementation)	 กลุม่ที	่ 2	 การวจิยั

อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มการยอมรับและขยายผล										

(Research)	 และกลุ่มที	่ 3	 นโยบายและสถาบันที่

เกีย่วขอ้ง	(Policy)		

	 	 ซึง่โครงการ	Global	Soil	Partnership	(GSP)	

จะนำไปประมวลผล	 และจัดทำแผนปฏิบัติการ

โครงการ	 GSP	 เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ

จดัการดนิอยา่งยัง่ยนืในลำดบัตอ่ไป	



 

จ
ากการเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน ์

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยือนทุกข์สุขของราษฎรในภาคเหนือ									

ทุกป	ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงตระหนักถึงความทุกข์ยาก

ของราษฎรชาวไทยภูเขา	 ที่ยังนิยมปลูกฝิ่นเพื่อหารายได้ยังชีพ	 พระองค์

ทรงรบัทราบถงึปญัหาดงักลา่วทีจ่ะเปน็อนัตรายตอ่ประเทศชาตสิบืเนือ่งมา

จากความทุกข์ยากของราษฎร	 และการขาดแคลนที่ดินทำกนิ	 ขาดความรู้

ในด้านการเกษตรตามที่ตลาดต้องการ	 ขาดความรู้ ในการป้องกันรักษา

ทีด่นิมใิหเ้สือ่มโทรม	อกีทัง้ยงัไมม่กีารปรบัปรงุบำรงุดนิใหด้อียูเ่สมอ	ตลอดจน

ยงัขาดเสน้ทางคมนาคม	ทีจ่ะสามารถสง่ผลผลติสูต่ลาดและยงัดอ้ยความรู้

ในด้านการตลาด	 จากที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า	 การทำไร่

เลื่อนลอยเพื่อหาที่ดินที่อุดมสมบูรณ	์ เราจึงต้องสูญเสีย	 ป่าไม้และ

ทรพัยากรไปเปน็จำนวนมาก	ในป	ีพ.ศ.	2512	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	

จึงได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง	 “โครงการหลวง” ขึ้น	

เพื่อช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ	 เพื่อเร่งรัดดำเนินการ	

แก้ ไข	ปญัหาชาวเขาอยา่งรบีดว่นโดยม	ีมจ. ภศีเดช รชัน	ีเปน็ผูร้บัสนอง

พระราชดำร	ิ และนำมาปฏิบัต	ิ โดยดำรงตำแหน่งองค์อำนวยการ

โครงการฯ	ซึง่มชีือ่เรยีก	 โครงการนี้ ในสมยัเริม่งานครัง้แรกวา่	 “โครงการ

หลวงพัฒนาชาวเขา”	 หรือ	 “โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ”	 ส่วน

คณะผู้ทำงานจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่อาสาสมัครออกไปทำการส่งเสริม

ชว่ยเหลอืชาวไทยภเูขาในวนัหยดุราชการ	หรอืวนัอาทติย	์จะเรยีกงานนีว้า่	

“โครงการเกษตรหลวงในพระบรมราชานเุคราะห”์	 และตอ่มาไดเ้ปลีย่น

ชือ่ใหเ้หมาะสมอกีครัง้เมือ่ป	ีพ.ศ.	2523	เปน็	“โครงการหลวง” 

ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง:

ตนแบบการพฒันาทีด่นิ 

บนพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนื 

 งานอนรุกัษด์นิและนำ้ของกรมพฒันาทีด่นิ

โดย นายอทุศิเตจะใจ

  ศนูยป์ฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง

  สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต6กรมพฒันาทีด่นิ
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พืน้ทีเ่ปน็ปา่เสือ่มโทรมหรอืปา่ทีถ่กูทำลาย	เนือ่งจาก

ที่ดินบนภูเขาเป็นของรัฐบาล	 แต่กรมป่าไม้มีหน้าที่

ดแูลรกัษาเพือ่ปอ้งกนัการตดัไมท้ำลายปา่และบกุรกุ

ที่ทำกิน	 โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับกรมป่าไม้ต่างๆ	

คุ้มครองอยู	่ ดังนั้นจึงต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม	้

เพือ่ให้ ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไปดำเนนิการจดัทีด่นิเพือ่

การเกษตร	 และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวไทยภูเขา

และชาวไทยพืน้ราบดว้ย	

	 	 ต่อมาในป	ี พ.ศ.	 2536	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ได้มี

คำสั่งยกฐานะฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวงภาค

เหนือ	 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	 6	 ขึ้นเป็น	

“สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง”	 และในป	ี พ.ศ.2546	

ไดเ้ปลีย่นเปน็	“ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการหลวงภาค

เหนือ” เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงใน

เขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของมูลนิธ	ิ

เปน็ตน้มา	

	 	 และในวนัที	่ 10	 กนัยายน	 2547	 ผูร้ว่มปฏบิตัิ

งานโครงการหลวงหลายหนว่ยงานมคีวามเหน็วา่ชือ่	

“ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ”	 ไม่ได้

สื่อภารกิจที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ	 จึงได้ขอ

อนุมัติกรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น	 “ศูนย์

ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง”	 โดยใช้ตัว

ยอ่วา่	“ศพล.” 

	 	 ปัจจุบัน	 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีทั้งหมด	

จำนวน	38	ศนูย	์ตัง้อยู่ในพืน้ที	่5	จงัหวดัภาคเหนอื

ตอนบน	 ได้แก	่ จังหวัดเชียงใหม	่ จังหวัดเชียงราย	

จงัหวดัพะเยา	 จงัหวดัลำพนูและจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	

จำนวน	23	อำเภอ	476	กลุม่บา้น	36,460	ครวัเรอืน	

พื้นที	่ 2,919	 ตารางกิโลเมตร	 และประชากร

166,911	คน	พืน้ทีส่ว่นใหญอ่ยู่ในระดบัความสงูจาก

ระดบันำ้ทะเลเกนิกวา่	 800	 เมตร	 มสีภาพเปน็พืน้ที่

ในหุบเขาหรือพื้นที่ป่าสงวน	 จึงต้องการการดูแล

อย่างใกล้ชิด	 ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิว

หนา้ดนิและเกดิผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม	 ศนูยพ์ฒันา

	  โครงการหลวง มีงานหลักเพื่อสนอง        

พระราชดำร ิ4 ขัน้ตอน	คอื	งานวจิยั	งานสง่เสรมิ	

งานพัฒนาที่ดิน	 งานพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม	 กรม

พัฒนาที่ดินได้เข้ามาร่วมงานอย่างจริงจัง	 ในป	ี							

พ.ศ.	 2519	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ได้

เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านทุ่งเรา	 อ.สะเมิง								

จ.เชียงใหม	่ และทรงมีพระราชดำริว่า	 “พื้นที่นี้

สมควรที่จะเข้าทำการพัฒนาและจัดที่ดินให้

ราษฎรและชาวเขาเขา้ทำกนิเปน็หลกัแหลง่ถาวร”	

โดยขอให้หน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 กรมป่าไม	้ กรม

พัฒนาที่ดิน	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรม

ชลประทาน	กรมวชิาการเกษตร	เขา้รว่มดำเนนิงาน	

กรมพัฒนาที่ดินซึ่งรับผิดชอบงานพัฒนาที่ดิน	 จึงได้

ส่งเจ้าหน้าที่จาก	 กองบริรักษ์ที่ดิน	 กองสำรวจดิน	

และกองจำแนกที่ดิน	 เข้ามาสำรวจบุกเบิกพัฒนา

พื้นที่จัดที่ทำกิน	 จัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	

และปรับปรุงบำรุงดิน	 ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณจาก

กองบริรักษ์ที่ดินเป็นบางส่วนและได้รับเงินสมทบ

จากโครงการหลวงอกีจำนวนหนึง่	

	 	 ในป	ีพ.ศ.	2522	กรมพฒันาทีด่นิ	ไดม้งีบประมาณ

เพื่อดำเนินการ	 โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน	 หรือ

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 โครงการพัฒนาที่ดินชาวเขา	

เป็นเจ้าของโครงการเอง	 โดย มจ.ภีศเดช รัชน ี

องค์อำนวยการโครงการหลวง	 ได้ทำหนังสือถึง

สำนักงบประมาณ	 ขอให้สนับสนุนโครงการหลวง	

โดยจัดงบประมาณให้แก่โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน

เปน็การเฉพาะ	ดงันัน้โครงการจงึเริม่ไดร้บังบประมาณ	

และเครื่องจักรกลจากรัฐบาลมาเพื่อปฏิบัติงาน

สนองพระราชดำรใิหล้ลุว่งไปดว้ยดี	

	 	 ในป	ี พ.ศ.	 2527	 โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน		

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “ฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง

ภาคเหนือ”	 สังกัด	 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	 6									

ต.ดอนแกว้	 อ.แมร่มิ	 จ.เชยีงใหม	่ โดยมลีกัษณะการ

ดำเนินงานเรียกว่า	 “ขอจัดพัฒนาที่ดิน”	 ในเขต
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 	 	 1.	 หากมคีวามลาดชนันอ้ยกวา่	12	เปอรเ์ซน็ต	์

จะจัดทำคันดินกั้นน้ำโดยยึดรูปแบบของการทำคัน

ดินจากโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาค

เหนือ	 กรมพัฒนาที่ดิน	 เพียงแต่ปรับขนาดของคัน

ดินให้เล็กลงเพื่อมิ ให้ เสียพื้นที่การเกษตรมาก	

เนื่องจากเกษตรกรแต่ละรายมีพื้นที่ถือครองเพียง

เลก็นอ้ยเทา่นัน้	

	 	 2.	 ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า	 12	

เปอรเ์ซน็ต	์ จะจดัทำครูบันำ้ขอบเขา	 โดยนำ้รปูแบบ

มาจากไต้หวัน	 ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบที่มี

เสถียรภาพด	ี สามารถก่อสร้างได้ง่ายไม่ว่าจะอาศัย

แรงคนหรือเครื่องจักรกลขนาดเล็ก	 ทั้งยังสามารถ

บำรงุรกัษาซอ่มแซมไดง้า่ย	

	 	 ส่วนในพื้นที่ซึ่งสามารถรับน้ำชลประทานได	้

และมีความลาดชันไม่เกิน	 12	 เปอรเ์ซน็ต	์ จะมีการ

จัดทำขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกพืชแบบประณีตหรือ

ทำขั้นบันไดนาข้าว	 พร้อมกับจัดทำคลองส่งน้ำแบบ

เปดิเขา้พืน้ทีด่ว้ย	โดยกรมชลประทานจะเปน็ผูจ้ดัทำ

แหลง่นำ้ตน้ทนุในลกัษณะทีเ่ปน็อา่งเกบ็นำ้ขนาดเลก็	

	 มาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้ที่ใช้ในระยะเริม่แรก		

	 	 (1)คนัดนิกัน้นำ้(Terrace)

	 	 คันดินกั้นน้ำเป็นมาตรการที่ ใช้กันอย่าง

แพร่หลายในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย	 เนื่องจาก

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ	 ก่อสร้างง่าย	 (โดยใช้

เครือ่งจกัรกล)	 และมคีา่ใชจ้า่ยในการบำรงุรกัษาตำ่	

แต่เนื่องจากมีรูปตัดที่ ไม่เหมาะสม	 ดังนั้นคันดินจะ

ทรงตัวคงรูปร่างอยู่ ได้ ในพื้นที่ที่มีความลาดชันไม	่

สูงนัก	 โดยทั่วๆ	 ไปแล้วมักจะไม่สร้างคันดินกั้นน้ำ	

ในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัเกนิ	12	เปอรเ์ซน็ต	์	 	

	 	 คันดินกั้นน้ำสามารถแบ่งตามลักษณะการ

ใชง้านได ้2 ประการ	คอื	

  1.1  คันดินกั้นน้ำแบบระดับ (Level 

Terrace)	 คันดินแต่ละแนวจะมีระดับเสมอกัน
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โครงการหลวงแต่ละแห่งมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ไป	 ทั้งสภาพแวดล้อมและปัญหาประชากรที่อยู่

อาศัย	 ซึ่งสภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบ

เสยีเปรยีบหลายประการแตกตา่งกนัไป	

	 วสิยัทศันข์อง	ศพล. 

	 	 ร่วมมือกันพัฒนา	 รักษาพื้นที่ต้นน้ำ	 เลิศล้ำ

ด้วยระบบอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน	 ให้บริการเพื่อทำ

กนิบนทีส่งูแบบยัง่ยนื	

	 ปรชัญาการดำเนนิงานของ	ศพล. 

	 	 การพัฒนาที่ดินบนที่สูง	 เป็นพื้นฐานของการ

อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิีย่ัง่ยนื	

	 การพฒันาระยะเริม่แรก	(พ.ศ.2519-2529) 

	 	 ระยะนี้เป็นช่วงแรกที่กรมพัฒนาที่ดินเริ่มเข้า

มาทำงานบุกเบิกพัฒนาพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำ	 ในพื้นที่โครงการหลวง	 ในช่วงเวลาดัง

กลา่วอตัราสว่นของประชากรตอ่พืน้ทีย่งัมนีอ้ย	 การ

ใชท้ีด่นิกย็งัมลีกัษณะไมเ่ขม้ขน้มาก	 พืน้ทีก่ารเกษตร

สว่นใหญย่งัเปน็ทีร่าบเชงิเขาหรอืทีด่อนเกษตรกรยงั

ทำการเกษตรแบบยงัชพี	 (Subsistance	 Farming)	

เป็นหลัก	 และโดยที่ผลงานวิจัยและการส่งเสริมพืช

เมืองหนาวยังไม่ปรากฏผลเด่นชัด	 การคมนาคม

ขนส่งผลผลิตยังเป็นไปโดยยากลำบากเกษตรกรจึง

ปลูกพืชส่งเสริมของโครงการหลวงเป็นรายได้เสริม

ทดแทนรายได้จากการปลูกฝิ่น	 โดยภาพรวมแล้ว

เกษตรกรสว่นใหญย่งัมกีารใชพ้ืน้ทีแ่บบการยงัชพีซึง่

คอ่นขา้งจะสอดคลอ้งกบัสมรรถนะของทีด่นิจงึไมก่อ่

ให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินมาก

นกั	

	 	 รูปแบบของการพัฒนาพื้นที่และจัดระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนจึงมีอยู	่ 2	

ลกัษณะดว้ยกนัคอื	 	



ทัง้หมด	เพือ่ใหน้ำ้ไหลบา่สามารถขงัอยูห่นา้คนัดนิได	้

มักจะกำหนดให้ ใช้คันดินประเภทนี้ ในพื้นที่ซึ่ง

ปรมิาณนำ้ฝนนอ้ย	

  1.2 คันดินกั้นน้ำแบบลดระดับ (Graded 

Terrace)	 คันดินแต่ละแนวจะมีร่องน้ำหน้าคันดิน	

ซึ่งจะมีการลดระดับเพื่อระบายน้ำไหลบ่าออกจาก

พื้นที	่ ซึ่งสามารถที่จะนำน้ำจำนวนนี้ทิ้งออกไปจาก

พื้นที่หรือไปเก็บไว้ ในแหล่งน้ำเพื่อนำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหมก่็ได้	

กอ่สรา้งในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนันอ้ย	 เนือ่งจากมรีปู

ทรงทีแ่บนราบเกนิไป	 โดยทัว่ไปแลว้มกัจะใชค้รูบันำ้

ขอบเขาเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มี

ความลาดชนัระหวา่ง	12-50	เปอรเ์ซน็ต์	

	 	 คูรับน้ำขอบเขา	 มีลักษณะการใช้งานเช่น

เดียวกับคันดินแบบลดระดับ	 กล่าวคือมีหน้าที่เบน

นำ้ไหลบา่ออกจากพืน้ที่	
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ภาพที ่1 คนัดนิกัน้นำ้ (Terrace) 
ภาพที ่2 ครูบันำ้ขอบเขา (Hillside Ditch) 

	 	 (2)ครูบันำ้ขอบเขา(HillsideDitch)

	 	 หลักการของคูรับน้ำขอบเขาเป็นเช่นเดียวกับ

คนัดนิ	 หากแตม่รีปูตดัทีถ่กูออกแบบมาใหท้รงตวัคง

รูปร่างอยู่ได้ ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าคันดิน	

ดังนั้นคูรับน้ำขอบเขาจะไม่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่

ของการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำเมื่อทำการ

	 	 (3) ขั้นบันไดนาขาว	 เป็นมาตรการอนุรักษ์ดิน

และน้ำที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถพบได้

ทั่ วไปในพื้นที่ลาดชันของเอเชียใต้และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต	้ เนือ่งจากต้องมีการขังนำ้ในพื้นที่

เพื่อปลูกข้าว	 ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการคัดเลือก

พื้นที่คือเนื้อดินต้องมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้

สงู	เพือ่ลดการสญูเสยีนำ้เนือ่งจากการซมึลงลกึ	



 

	 การพฒันาระยะที	่2	(พ.ศ.	2530-2540) 

	 	 ในระยะนี้งานพัฒนาทางด้านต่างๆ	 ของ

โครงการหลวงเริ่มเห็นผลเด่นชัดขึ้น	 ทำให้มีจำนวน

ประชากรมากขึน้	 พรอ้มๆ	 กนันัน้	 ผลงานวจิยั	 การ

ส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาว	 เช่นไม้ผลต่างๆ	

ตลอดจนระบบการตลาดของโครงการหลวงเริ่ม

พัฒนาขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน	 ทำให้รายได้ของ

เกษตรกรดขีึน้	 ผลกระทบของการพฒันาทกุๆ	 ดา้น

ที่ เกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือ	 รูปแบบการผลิตของ

เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนไป	 ในภาพรวมแล้ว	 สัดส่วน

ของการผลติเพือ่การคา้จะเพิม่ขึน้	 เกษตรกรมคีวาม

มุ่งหวังที่จะมีรายได้จากการขายผลผลิตเพื่อยังชีพ

มากขึ้น	 ในขณะที่การทำนาหรือปลูกข้าวไร	่ เพื่อ

ยังชีพลดลง	 สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ทำให้เกิดแรง

จูงใจให้เกษตรกรบุกรุกถางป่าในพื้นที่ลาดชันเพื่อ

ครอบครองที่ดินสำหรับใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมาก

ขึน้อยา่งเขม้ขน้แบบถาวร	 ในพืน้ทีซ่ึง่มคีวามลาดชนั

สงูมากกวา่	 35	 เปอรเ์ซน็ต	์ มกีารใชป้จัจยัการผลติ

สูง	 เพื่อให้ ได้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงที่สุด	

ดังนั้นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำจึงต้องมีความ

เขม้ขน้และหลากหลายมากขึน้ดว้ย	 	 	

	 	 รปูแบบของการอนรุกัษด์นิและนำ้ซึง่พฒันา

และใช้ในพืน้ที่โครงการหลวง ในระยะที ่2 มดีงันี ้

คอื :- 

	  (1) ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ที่ยังคงทำคันดิน

กัน้นำ้ในรปูแบบตา่งๆ เชน่เดยีวกบัระยะที ่1 

  (2) ในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู (มากกวา่ 12 

เปอรเ์ซน็ต)์ การจดัทำคนัครูบันำ้ขอบเขา	 ไดเ้พิม่

รูปแบบของคันดินคูรับน้ำมากขึ้น	 โดยได้มีการ

ดดัแปลงเปน็ขัน้บนัไดปลกูไมผ้ลแบบระดบั	

	 	 ขั้นบันไดปลูกไม้ผล จะมีรูปตัดด้านข้างเช่น

เดียวกับคูรับน้ำขอบเขา	 แต่จะมีระยะห่างระหว่าง

คันคูเท่ากับระยะห่างของไม้ผล	 ทำให้สิ้นเปลืองค่า

ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งตอ่หนว่ยพืน้ทีม่ากกวา่	 แตน่บั

เป็นวิธีการจัดการสวนไม้ผลบนพื้นที่ลาดชันที่มี

ประสิทธิภาพสูงที่สุด	 เนื่องจากขั้นบันไดปลูกไม้ผล

เองยงัสามารถใชเ้ปน็ทางเดนิอำนวยความสะดวกใน

การเข้าใช้พื้นที่และความสะดวกในการจัดวางระบบ

การใหน้ำ้ดว้ย		

	 	 ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับจะมีวิธีการค่ามิติ

สมัพนัธเ์ชน่เดยีวกบัครูบันำ้ขอบเขา	 เพยีงแตจ่ะไมม่ี

คา่	Reverse	Height	 เทา่นัน้	 ในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาด

ชันสูงการคำนวณค่ามิติสัมพันธ์จะต้องคำนึงถึง

ความสามารถในการรองรับน้ำไหลบ่าทั้งหมดที่เกิด

ขึน้เปน็สำคญั	

	 	 (3)  ขัน้บนัไดดนิ 

	 	 ขั้นบันไดปลูกพืชแบบต่อเนื่องเป็นมาตรการ

อนุรักษ์ดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะ
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ภาพที ่3 ขัน้บนัไดนาขาว (Paddy Terrace) ภาพที ่3 ขัน้บนัไดนาขาว (Paddy Terrace) 



เดียวกันก็เป็นมาตรการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด

เช่นกัน	 เนื่องจากต้องมีการเคลื่อนย้ายดินเป็น

ปริมาณมาก	 ดังนั้นการพิจารณทำขั้นบันไดดินจึง

ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจาก

การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก	 เงื่อนไขแรกที่

นำมาเป็นข้อพิจารณาก็คือ	 การมีระบบส่งน้ำ

ชลประทานและปริมาณน้ำต้นทุนที่สามารถจะใช้

เพื่อการปลูกได้แม้ ในช่วงฤดูแล้ง	 ในการออกแบบ

ขั้นบันไดดินมักจะกำหนดให้มีความสูงของผนังด้าน

ขา้งไมเ่กนิ	1	เมตร	เพือ่หลกีเลีย่งปญัหาการทรดุตวั

ของผนงั	 ซึง่ในการนีจ้ะตอ้งรกัษาความกวา้งของขัน้

บันไดให้เป็นสัดส่วนเดียวกันด้วย	 ขั้นบันไดดิน

สามารถแบง่ตามลกัษณะการใชง้านได	้3	ประเภท	คอื	

	 	 3.1  ขั้นบันไดนาข้าว	 (รายละเอียดอยู่ ใน

ระยะที	่1)	

	 	 3.2  ขัน้บนัไดปลกูพชืแบบตอ่เนือ่ง	 (Bench	

Terrace)	 ใช้ ในการปลูกพืชแบบประณีต	 เช่น	 ผัก	

หรือไม้ตัดดอก	 นอกจากการมีศักยภาพที่จะให้น้ำ

ชลประทานได้แล้ว	 ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า	 ค่า	

Depth	 of	 Cut	 ควรจะตื้นกว่าความลึกของชั้นดิน

บนเพื่อให้สามารถเกลี่ยหน้าดินชั้นบนบนขั้นบันได

อนัจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุคณุสมบตัทิาง

กายภาพของดนิทีจ่ะเกดิตามมาได้	

	  3.3  ขั้นบันไดดินแบบค่อยเป็นค่อยไป																

(Progressive	Bench	Terrace)	ถงึแมว้า่จะเรยีกวา่

เป็นขั้นบันไดดิน	 แต่ในขั้นตอนของการก่อสร้างจะ

ดำเนินการโดยการสร้างคันดินโดยมีระยะห่าง

ระหว่างคันดินเท่ากับความกว้างของขั้นบันไดที่

ต้องการ	 และมีความสูงของคันดินเท่ากับความสูง

ผนังข้างของขั้นบันได	 จากนั้นเมื่อมีการใช้พื้นที่ก็

ค่อยไถพรวนโดยสาดดินลงด้านล่างของความลาด

ชันแต่เพียงด้านเดียว	 เมื่อเวลาผ่านไปนานพอ

สมควรสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขั้นบันได

ดนิทีม่คีวามลาดเอยีงของขัน้บนัไดออกดา้นนอก	 จงึ

อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีประยุกต์ใช้คันดินกั้นน้ำอีกวิธี

หนึง่	
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ภาพที ่4 ขัน้บนัไดปลกูพชืแบบตอเนือ่ง (Bench Terrace)  

	 	 อย่างไรก็ตามในระยะที	่ 2	 นี้ ได้มีพัฒนาการที่

สำคญัในการพฒันาพืน้ทีเ่กดิขึน้	 3	 ประการดว้ยกนั

คอื	

	 	 (1)	การใช้ประโยชน์จากน้ำไหลบ่าเกิดขึ้นเมื่อ	

ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส	 รัชน	ี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

โครงการหลวงภาคเหนือ	 ในขณะนั้นได้ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายรายงานเกี่ยวกับการศึกษาทาง

ด้านอุทกวิทยาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน

ทรงงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ	 ในเดือนกุมภาพันธ	์



 2530	 ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหมอ่มพระราชทานพระราชดำรเิพิม่เตมิใหห้าวธิี

การใช้ประโยชน์จากน้ำไหลบ่าที่มีการพัดพาตะกอน

ดินและธาตุอาหารออกจากพื้นที่ด้วย	 ซึ่งคณะนัก

วชิาการของฝา่ยปฏบิตักิารโครงการหลวงภาคเหนอื

ได้ศึกษาหลังการทำ	 Water	 Harvesting	 ของ

ประเทศออสเตรเลียและอิสราเอลและนำมา

ดัดแปลงรูปแบบใช้กับขั้นบันไดไม้ผล	 โดยเรียกรูป

แบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ว่า	 ขั้นบันไดไม้ผลแบบ	 ภ.ด.	

ซึง่ไดม้กีารจดัทำกนัอยา่งแพรห่ลายในเวลาตอ่มา		

	 	 ขั้นบันไดปลูกไม้ผลแบบระดับ	 (ภ.ด.)	 เป็นรูป

แบบที่พัฒนาขึ้นในสำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูงโดยนำ

ความคิดมาจากระบบการกักเก็บน้ำไหลบ่าใน

ประเทศออสเตรเลยี	 มลีกัษณะการใชง้านคลา้ยคลงึ

กับคันดินแบบระดับ	 กล่าวคือจะเก็บกักน้ำไหลบ่า

ทัง้หมดไวบ้นขัน้บนัได	 ซึง่จะมสีว่นชว่ยเพิม่ความชืน้

ในดินให้กับไม้ผลตลอดทั้งฤดูฝน	 นอกจากนี้ยัง

สามารถเกบ็กกัตะกอนดนิทัง้หมดไม่ใหถ้กูพดัพาออก

จากพื้นที่และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าซึ่งอาจมี

สารเคมีปนเปื้อนอยู่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย	

ซึง่ไดเ้ริม่นำมาใช้ในป	ีพ.ศ.	2530	

	 	 (2)	 ได้มีการนำวิธีพืชมาใช้ควบคู่ ไปกับวิธีกล	

ในป	ี พ.ศ.	 2534	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 ซึง่

พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและ

สาเหตุที่เกิดสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ที่ดินว่าเกิดจากการที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่

ตกลงมา	 และน้ำไหลบ่าหน้าดินเป็นจำนวนมาก	

ทำใหส้ญูเสยีหนา้ดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ไป	 จงึมพีระมหา

กรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองหญ้า

แฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ซึ่งเป็นวิธีการใช้

เทคโนโลยีแบบง่ายๆ	 เกษตรกรสามารถดำเนินการ

เองได้	

	 	 ดังนั้นในป	ี 2536	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ร่วมในคณะทำงานตามแผนแม่บทการ

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	 จึงดำเนินการ

ปลกูหญา้แฝกในพืน้ทีเ่กษตรกรทีม่ปีญัหาการชะลา้ง

พังทลายของดิน	 สำหรับฝ่ายปฏิบัติการโครงการ

หลวงภาคเหนือ	 (ชื่อในขณะนั้น	 ปัจจุบันคือศูนย์

ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง)	 ได้นำหญ้า

แฝกมาใช้ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ	 โดย

ดำเนินการตามความต้องการของศูนย์และ

เกษตรกรในพื้นที	่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่ซึ่งมีการปลูกหญ้าแฝกในการจัด

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 โดยวิธีการปลูกเป็นแถบ

ขวางความลาดชันหรือวิธีปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ								

วธิกีลเปน็ตน้	
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ภาพที ่5 ขัน้บนัไดปลกูไมผลแบบระดบั (ภ.ด.)  
(Orchard Hillside Terrace) 



	 การพฒันาระยะที	่3	(พ.ศ.2541-ปจจบุนั) 

	 	 เข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตน	์ และการแข่งขัน	

ตลอดจนความกดดนัทางประชากรเริม่ปรากฏชดัขึน้	

ซึ่งสาเหตุมาจาก	 จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและมี

การย้ายถิ่นฐาน	 อพยพเข้ามาในพื้นที	่ การบังคับใช้

กฎหมายป่าไม้ที่เข้มงวดขึ้น	 ทำให้เกษตรกรชาวเขา

เริ่มมองที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูง	 ในศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงหลายแห่ง	 มีรูปแบบการใช้ที่ดินที่

เข้มข้นมากขึ้น	 ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน	 จึง

เพิ่มมากขึ้นด้วย	 ความจำเป็นในการปรับปรุงบำรุง

ดนิกต็ามมา	 นอกจากนีแ้ลว้	 ความตอ้งการของการ

	 	 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกโดยปลูกเสริม

ความมั่นคงของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในลักษณะ	

Bio-engineering	ทัง้นีเ้พือ่เปน็การสนองพระราชดำริ

ในการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 มีจุด

มุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยืด

อายุการใช้งานของระบบอนุรักษ์ฯ	 ซึ่งได้ก่อสร้างไว	้

ได้มีการร่วมมือกับนักวิชาการจากภายนอกศึกษา

ลักษณะทางชลศาสตร์ของน้ำที่ ไหลผ่านแถบ							

หญ้าแฝก	 ตลอดจนความสามารถของระบบราก

หญ้าแฝกในการเพิ่ม	 Shear	 Strength	 ให้แก่ดิน

ควบคู่ ไปกับการพัฒนารูปแบบวิธีการขยายพันธุ์

หญ้าแฝกและปลูกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ทั้งใน

คนัดนิกัน้นำ้	คนัดนิเบนนำ้	ครูบันำ้ขอบเขา	ขัน้บนัได

ดนิ	 และขัน้บนัไดปลกูไมผ้ลแบบระดบั	 (ภ.ด.)	 จวบจน									

กระทั่งได้วิธีการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้กัน

อยู่ในปจัจบุนั	

	 	 (3)	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสร้าง

ระบบส่งน้ำชลประทาน	 โดยที่เงื่อนไขของการใช้

ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวแล้วข้างต้น	 เกษตรกร

ใชพ้ืน้ทีซ่ึง่มคีวามลาดชนัสงูขึน้	 ทำให้ ไมส่ามารถจดั

ทำคลองส่งน้ำในแบบเดิมได	้ การก่อสร้างระบบน้ำ

ในระยะนี้จึงเป็นไปในรูปแบบของการจัดทำฝายกั้น

นำ้	ทอ่สง่นำ้และบอ่พกันำ้แทน	
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ภาพที ่ 6 การปลกูหญาแฝกเสรมิระบบอนรุกัษดนิและ
นำ้ (Bio-engineering) 

ภาพที ่ 7 ฝายกัน้นำ้และบอพกันำ้ ขนาด 60 ลกูบาศก
เมตร 
ภาพที ่ 7 ฝายกัน้นำ้และบอพกันำ้ ขนาด 60 ลกูบาศก



 ใช้ทรัพยากรน้ำก็มีมากขึ้นด้วย	 จึงจำเป็นต้องวาง

ระบบและการจัดการที่ดี ในพื้นที่เกษตรกร	 ศูนย์

ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง	 สำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต	 6	 ก็ยังมีการดำเนินงานจัดระบบ

อนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวง	 ตาม

รปูแบบตา่งๆ	 เชน่เดมิ	 ยกเวน้	 คนัดนิแบบคอ่ยเปน็	

ค่อยไป	 (Progressive	 Bench	 Terrace)	 และขั้น

บนัไดนาขา้ว	

	  การพัฒนาที่สำคัญในระยะที ่ 3 นอกเหนือ

ไปจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ม ี 5 

ประการดว้ยกนั คอื	

	 	 1.	 มีการวางแผนการพัฒนาที่ดินในลักษณะ

ลุ่มน้ำ	 เพื่อกำหนดขอบเขตใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับ

สมรรถนะของดินแบบองค์รวม	 โดยให้ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงต่างๆ	 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

และใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	

	 	 2.	 สนับสนุนและปฏิบัติงานวิจัย	 ทดสอบ	

สาธิตและงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูง

แบบยั่งยืนในพื้นที่ โครงการหลวง	 ทั้งด้านการ

อนรุกัษด์นิและนำ้	 การปรบัปรงุบำรงุดนิและการจดั

ระบบการปลกูพชื	

	 	 3.	 เพิ่มกิจกรรมการปรับปรุงความอุดม

สมบูรณ์ของดิน	 โดยที่ ได้มีการพัฒนารูปแบบของ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

และเงือ่นไขของการใชท้ีด่นิแลว้	งานในระยะนีจ้งึมุง่

เนน้การปรบัปรงุความอดุมสมบรูณข์องดนิ	และเพือ่

ให้สอดคล้องกับนโยบาย	 Good	 Agricultural	

Practice	(GAP)		ซึง่มลูนธิโิครงการหลวงถอืปฏบิตั	ิ

วิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงใช้กล

ยุทธส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยพืชสด	 น้ำ

หมักชีวภาพ	 การใช้ปูน	 การใช้สารเร่ง	 พด.	 ชนิด

ต่างๆ	 และการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห	์

โดยมีจุดมุ่งหมาย	 ที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตแบบ

เกษตรอนิทรยี์ในพืน้ทีส่งู	
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	 	 4.	 โดยที่การจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร	

ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทานร่วมกับกรม

พฒันาทีด่นิ	 ไดเ้กอืบถงึจดุอิม่ตวัแลว้	 หากแตก่ารใช้

น้ำของเกษตรกรยังไม่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ		

รูปแบบการพัฒนาระบบชลประทานในระยะนี้จึง

เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินและน้ำ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	การเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัคอื	

สัดส่วนของงานที่มีลักษณะการจัดการน้ำต้นทุนลด

ลงเปลี่ยนเป็นการให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงต่างๆ	 จัดทำโรงเรือนเพื่อการ										

เพาะปลูกพืชแบบประณีต	 การทำระบบจ่ายน้ำโดย

ใช	้ Mini	 Sprinkle	 หรือระบบน้ำหยด	 เพื่อสาธิต								

รูปแบบการจัดการที่ดินและน้ำที่เหมาะสมให้กับ

เกษตรกร	

	 	 5.	 เริ่มโครงการหมอดินดอยอาสา	 โดยศูนย์

ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้รับสมัคร

เกษตรกรชาวเขาให้มาร่วมทำงาน	 โดยให้เป็นหมอ

ดินดอยอาสา	 วิธีการทำงาน	 ทาง	 ศพล.	 จัดอบรม

เกษตรกรชาวเขาให้มีความรู้และเข้าใจในกิจกรรมที่

กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ	 เมื่อเกษตรกรรู้และ

เข้าใจแล้วก็แต่งตั้งเป็นหมอดินดอยอาสาประจำ

หมูบ่า้นและหมอดนิดอยอาสาประจำตำบล	 (ประจำ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง)	 ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทน

ของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที	่ และช่วยทำงานแทน

เจา้หนา้ทีพ่ฒันาทีด่นิในพืน้ทีด่ว้ย	

	 	 ผลสำเร็จการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ดิน

และนำ้	 ตัง้แตป่	ี พ.ศ.	 2519	 ถงึ	 พ.ศ.	 2555	 ศนูย์

ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้ดำเนินการ

ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ของศูนย์

พฒันาโครงการหลวงตา่งๆ	จำนวน	116,459.00	ไร	่

รวมทั้งได้มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานใน

พืน้ทีร่วมระยะทาง	 357.93	 กโิลเมตร	 และกอ่สรา้ง

เส้นทางลำเลียงในพื้นที่รวมระยะทาง	 1,045.51	

กโิลเมตร	



	 บทคดัยอ่ 

	 	 การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักกาดหางหงษ์แบบมี

สว่นรว่มของเกษตรกรในพืน้ทีช่ลประทาน	โครงการหลวงหนองหอย	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาเทคโนโลยกีาร

จัดการดินบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอย่างยั่งยืน	 โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเกษตรกร								

มีส่วนร่วม	 เพื่อเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการดินสำหรับปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ปลูกผัก	

ดำเนนิการในพืน้ทีเ่กษตรกรผูร้ว่มโครงการศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย	 บา้นหนองหอยเกา่	 ตำบล

แมแ่รม	 อำเภอแมร่มิ	 จงัหวดัเชยีงใหม	่ ระหวา่งเดอืนตลุาคม	 2553	 ถงึเดอืนกนัยายน	 2554	 วางแผนการ

ทดลองแบบ	 Randomized	 Complete	 Block	 Design	 (RCBD)	 6	 ตำรับการทดลอง	 จำนวน	 4	 ซ้ำ	

ประกอบด้วย	 1)	 แปลงควบคุม	 ไม่ใส่โดโลไมต์และไม่ใส่ปุ๋ย	 2)	 ใส่มูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร											

(วธิเีกษตรกร)	3)	ใส่โดโลไมตร์ว่มกบัมลูไกแ่ละปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	4)	ใส่โดโลไมตแ์ละปุย๋หมกั	5)	ใส	่								

โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของเกษตรกร	 และ	 6)	 ใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและ								

ปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร	 พบว่าการใส่โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกรมีผลผลิต								

ผักกาดหางหงษ์สูงสุด	 เท่ากับ	 21,844.44	 กิโลกรัมต่อไร	่ และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด	 เท่ากับ	

76,772.20	 บาทตอ่ไร	่ นอกจากนีเ้กษตรกรมคีวามพงึพอใจตอ่ตำรบัการทดลองนีม้ากทีส่ดุ	 เกษตรกรใหก้าร

ยอมรับและมีแนวโน้มสูงที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงดินให้มีความสมดุลของธาตุอาหารเหมาะสมสำหรับ

การปลกูผกับนพืน้ทีส่งูไดอ้ยา่งยัง่ยนืตอ่ไป	 และดนิหลงัการเกบ็เกีย่วในทกุตำรบัการทดลองมคีวามหนาแนน่

รวม	 ปริมาณอินทรียวัตถ	ุ ฟอสฟอรัส	 และโพแทสเซียมลดลง	 แต่มีระดับความเป็นกรดเป็นด่าง	 ปริมาณ

แคลเซยีม	และแมกนเีซยีมเพิม่ขึน้	

คำสำคญั:	การปรบัปรงุบำรงุดนิ	การมสีว่นรว่มของเกษตรกร	ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย	

การศกึษาอตัราการใชปุ้ย๋หมกัและปุย๋เคมรีว่มกบัวสัดปุรบัปรงุดนิ	

เพือ่ปลกูผกักาดหางหงษแ์บบมสีว่นรว่มของเกษตรกร	

ในพืน้ทีช่ลประทาน	โครงการหลวงหนองหอย 

The	Study	on	Compost,	Chemical	Fertilizer	and	Soil	Amendment	Combination	in	Irrigated	

Chinese	Cabbage-michilli	Production	Using	Farmer	Participatory	Approach:		

The	Case	of	Nong	Hoi	Royal	Project	Development	Center 
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 ABSTRACT 

	 	 The	project	was	studied	at	Nong	Hoi	Royal	Project	Development	Center	in	Chiang	Mai	

province	 in	 2011.	 The	 objective	 of	 this	 project	 was	 to	 investigate	 soil	 management	

technology	in	highland	area	for	appropriate	and	sustainable	vegetable	growing	using	farmer’

s	 participation	 to	 acquire	 more	 acceptable	 from	 them.	 The	 experimental	 design	 was	

randomized	complete	block	design	(RCBD)	with	6	treatments	and	4	replications.	There	were	

(1)	without	dolomite	and	without	fertilizer	application	(Control	method),	(2)	chicken	dung	in	

combination	 with	 chemical	 fertilizer	 at	 farmer’s	 rate	 (Farmer	 practice),	 (3)	 dolomite	 in	

combination	with	 chicken	 dung	 and	 chemical	 fertilizer	 at	 farmer’s	 rate,	 (4)	 dolomite	 and	

compost,	(5)	dolomite	in	combination	with	compost	and	chemical	fertilizer	at	half	of	farmer’s	

rate,	and	(6)	dolomite	in	combination	with	compost	and	chemical	fertilizer	at	farmer’s	rate.	

The	result	showed	that	planting	of	vegetables	using	dolomite	in	combination	with	chicken	

dung	and	chemical	 fertilizer	 at	 farmer’s	 rate	gave	 the	highest	 yield	 and	 thus	 the	highest	

economic	 return.	 Farmers	 were	 the	most	 satisfied	 with	 this	 treatment.	 They	 paid	much	

interest	and	accepted	the	method	 for	soil	 improvement	on	the	highland.	Furthermore,	soil	

density,	 organic	matter	 content,	 phosphorus	 and	 potassium	 decreased	 in	 all	 treatments.	

While	pH,	calcium	and	magnesium	increased.	

Key word:	 Soil	 improvement,	 Farmer	 participatory	 approach,	 Nong	 Hoi	 Royal	 Project	

Development	Center	

 คำนำ 

	 	 ผักกาดหางหงษ	์ (Chinese	 cabbage-	

michill i )	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Brassica

campestris	 var.pekinensis	 	 เป็นผักเมืองหนาว

ชนดิหนึง่ทีม่ลูนธิโิครงการหลวงสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

บนพื้นที่สูงปลูก	 จัดอยู่ ในตระกูลกะหล่ำ	 เหมาะ

สำหรบัปลกูในฤดหูนาวเพราะมอีากาศเยน็	 อณุหภมูิ

ที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในช่วงแรกอยู่

ระหวา่ง	 18-20	 องศาเซลเซยีส	 ดนิทีเ่หมาะสมควร

เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียว	 มีความ	

อุดมสมบูรณ์สูง	 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ	

6.0-6.5	 การระบายน้ำด	ี ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ

และสม่ำเสมอ	 ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ตลอดวัน				

(สำนกัพฒันาเกษตรทีส่งู,	2546)	

	 	 การประเมินและวิเคราะห์สภาพการผลิตผัก

ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง	 พบว่ามีการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างเข้มข้น	 ปลูกผักต่อเนื่องติดต่อกันเป็น

ระยะเวลานาน	 ไม่มีการพักฟื้นแปลงปลูกหรือ

ปรับปรุงบำรุงดิน	 มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราสูงอย่าง

ต่อเนื่อง	 เกิดการสะสมตกค้างของสารเคมีเป็นผล

ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม	 อัดตัวแน่นแข็ง	 การ

ระบายน้ำและอากาศไม่ด	ี ดินมีสภาพเป็นกรด

ปานกลางถึงกรดจัดมาก	 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

ถกูตรงึอยู่ในรปูทีพ่ชืไมส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได	้

(ชูจิตต์,	 2552)	 ดังนั้นการศึกษาเพื่อแก้ ไขปัญหาที่
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มสีว่นรว่ม	

 อปุกรณแ์ละวธิกีาร	 

 สถานทีแ่ละระยะเวลาทำการวจิยั 

	 	 ดำเนินการ	 ณ	 พื้นที่แปลงปลูกผักกาดหาง

หงษ์ของเกษตรกรผู้ร่วมในโครงการศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงหนองหอย	บา้นหนองหอยเกา่	ตำบล

แมแ่รม	อำเภอแมร่มิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	

	 	 เริม่ดำเนนิการวจิยั	 เดอืนตลุาคม	 พ.ศ.	 2553	

สิน้สดุการวจิยั	เดอืนกนัยายน	พ.ศ.	2554	

	 วธิกีารดำเนนิงานวจิยั 

  วธิกีารทดลอง 

	 	 ใชผ้กักาดหางหงษพ์นัธุต์ราชา้ง	 ซึง่เปน็พันธุท์ี่

นยิมปลกูบนพืน้ทีส่งู	 โดยปลกูผกักาดหางหงษเ์ดอืน

พฤศจิกายน	 2553	 เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนมกราคม	

2554	 วางแผนการทดลองแบบ	 Randomized	

complete	 block	 design	 (RCBD)	 จำนวน	 4	 ซำ้	

ประกอบดว้ย	6	ตำรบัการทดลอง	คอื	

	 	 ตำรับการทดลองที	่ 1	 ไม่ ใส่ปุ๋ย	 +	 ไม่ ใส	่							

โดโลไมต	์(แปลงควบคมุ)	

	 	 ตำรับการทดลองที	่ 2	 มูลไก	่ +	 ปุ๋ยเคมีอัตรา

ของเกษตรกร	+	ไม่ใส่โดโลไมต	์(วธิเีกษตรกร)	

	 	 ตำรับการทดลองที	่ 3	 มูลไก	่ +	 ปุ๋ยเคมีอัตรา

ของเกษตรกร	+	โดโลไมต์	

		 	 ตำรบัการทดลองที	่4	ปุย๋หมกั	+	โดโลไมต์	

	 	 ตำรบัการทดลองที	่ 5	ปุย๋หมกั	 +	ปุย๋เคม	ี
1
/
2
	

อตัราของเกษตรกร	+	โดโลไมต์	

	 	 ตำรบัการทดลองที	่6	ปุย๋หมกั	+	ปุย๋เคมอีตัรา

ของเกษตรกร	+	โดโลไมต์	

	 	 หมายเหต	ุ	จำนวน	24	แปลงยอ่ย		ขนาดของ

แปลงย่อย	 1x10	 เมตร	 ระยะห่างระหว่างต้นและ

แถว	30	เซนตเิมตร	โดยใส่โดโลไมตอ์ตัรา	1	ตนัตอ่ไร	่

ก่อนปลูกพืชประมาณ	 10-15	 วัน	 มูลไก่ใส่รองก้น

เกิดขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตรบนพื้นที่สูงดังกล่าวโดย

ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมกับ

สภาพพืน้ทีแ่ละเกษตรกรสามารถนำไปปฏบิตัไิดง้า่ย	

มีการใช้สารปรับปรุงดิน	 เช่น	 โดโลไมต	์ สำหรับ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินโดย	

ปรับปฏิกิริยาของดินให้สูงขึ้น	 อีกทั้งยังสามารถให้

ธาตอุาหารพชืในรปูแคลเซยีมและแมกนเีซยีม	 (ปยิะ,	

2553)	 นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยอินทรีย	์ และปุ๋ยเคมี

อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกผักบนพื้นที่สูงมีความ

สมดุลของธาตุอาหาร	 พืชผักสามารถดูดใช	้							

ธาตุอาหารที่สะสมในดินได้เป็นประโยชน์มากขึ้น	

และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในด้านปุ๋ย

เคมีลง	 รวมทั้ง	 ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ	 เคม	ี

และชีวภาพของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช						

ผลของการใสปุ่ย๋หมกัอตัราตา่งๆ	ตอ่การเปลีย่นแปลง

สมบัติของดินและผลผลิตของพืช	 พบว่าอัตราการ

ใส่ปุ๋ยหมักค่อนข้างสูงคือ	 ประมาณ	 4-6	 ตันต่อไร	่

ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยเฉพาะดินใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก	

สำหรับภาคเหนือและภาคกลาง	 พบว่าอัตราการใช้

ปุย๋หมกัประมาณ	2-4	ตนัตอ่ไร	่จะทำใหผ้ลผลติของ

พืชเพิ่มขึ้นและเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคม	ี (สำนัก

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน,2551)	 และได้นำเทคนิค

การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน	 (Rural	

Rapid	Appraisal:	RRA)	มาใช้ในการสำรวจขอ้มลู

ที่รวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรงจุด	 และ

กระบวนการวจิยัแบบเกษตรกรมสีว่นรว่ม	 (Farmer	

Participatory	 Research:	 FPR)	 เพื่อเพิ่มเกิดการ

ยอมรับของเกษตรกรและนำวิธีการปรับปรุงบำรุง

ดินไปปฏิบัต	ิ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับ

การเพาะปลกูพชืผกับนพืน้ทีส่งูไดอ้ยา่งยัง่ยนื	

	 	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยี

การจดัการดนิบนพืน้ทีส่งูใหเ้หมาะสมกบัการปลกูผกั

ไดอ้ยา่งยัง่ยนื	 โดยใชก้ระบวนการวจิยัแบบเกษตรกร	
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 หลมุปลกู	 อตัรา	 50	 กรมัตอ่หลมุ	 ปุย๋หมกัอตัรา	 2	

ตนัตอ่ไร	่และใสปุ่ย๋เคม	ี2	ครัง้	ครัง้ที	่1	เมือ่ผกัอาย	ุ

7-10	 วนัหลงัยา้ยปลกู	 ใชปุ้ย๋ยเูรยี	 (46-0-0)	 อตัรา	

3	กรมัตอ่ตน้	และใสปุ่ย๋ครัง้ที	่2	เมือ่ผกัอาย	ุ20-25	

วันหลังย้ายปลูก	 ใช้ปุ๋ยสูตร	 13-13-21	 อัตรา	 6	

กรมัตอ่ตน้	

	 	 ขัน้ตอนและวธิกีารดำเนนิงาน 

	 	 1.	ประชุมร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ร่วมใน

โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย		

เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง	 เจ้าหน้าที่ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย	 และนักวิจัยเพื่อ

วิเคราะห์สภาพปัญหาของเกษตรกร	 และพิจารณา

หาแนวทางแก้ ไขปญัหารว่มกนั	

	 	 2.	คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการวิจัย		

โดยศึกษาสภาพพื้นที่และการปฏิบัติของเกษตรกร		

เก็บตัวอย่างดินที่เกิดการเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการ

ปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสมมาเป็นระยะเวลานาน	 ประชุม

หารือร่วมกันเพื่อวางแผนออกแบบการวิจัยและขั้น

ตอนการดำเนนิการ	จดัทำแปลงวจิยักึง่สาธติเพือ่หา

แนวทางแก้ ไขปัญหา	 นอกจากนี้เกษตรกรและนัก

วจิยัรว่มกนัเกบ็บนัทกึขอ้มลู	 วเิคราะหผ์ล	ประเมนิผล		

และสรปุผลการวจิยัรว่มกนั	

	 	 3.	จัดทำแปลงวิจัยกึ่งสาธิตตามแผนการที่

ประชุมหารือร่วมกัน	 โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด									

1x10	เมตร	จำนวน	24	แปลง	และเกบ็ตวัอยา่งดนิ	

เพือ่วเิคราะหส์มบตัทิางเคมแีละกายภาพของดนิ	

	 	 4.	ประเมินผลแปลงวิจัยกึ่งสาธิต	 ก่อน

เกบ็เกีย่วผกักาดหางหงษ	์1-2	วนั	ทำการนดัประชมุ

ร่วมกันระหว่างนักวิจัย	 เกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่

มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อประเมินและสรุปผลการ

วจิยัรว่มกนั	

	  การเกบ็ขอ้มลู 

	 	 1.	ข้อมูลดิน	 เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก	

0-15	 เซนติเมตร	 ก่อนดำเนินการทดลองและหลัง

เก็บเกี่ยวผลผลิต	 เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของ

ดนิ	ไดแ้ก	่pH	(Peech,	1965),	OM	(Walkley	และ	

Black,	1947),	P	(Bray	และ	Kurtz,	1945),	K,	Ca	

และ	Mg	 (Jackson,1958)	สมบตัทิางกายภาพของ

ดนิ	ไดแ้ก	่ความหนาแนน่รวมของดนิ			

	 	 2.	ข้อมูลผลผลิต	 สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตผัก

กาดหางหงษ์ในพื้นที	่ 5	 ตารางเมตร	 ชั่งน้ำหนัก

ผลผลติ	

	 	 3.	ขอ้มลูผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ	

	 	 4.	การประเมินผลแปลงวิจัยกึ่งสาธิตของ								

นักวิจัย	 เกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการ

หลวง	 ทำการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความ

พึงพอใจของเกษตรกรต่อตำรับการทดลองต่างๆ	

และนำข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาคำนวณเป็น

เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่พึงพอใจต่อตำรับการ

ทดลองนัน้ๆ	

	 	 การวเิคราะหข์อ้มลู 

	 	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์

ความแปรปรวน	 (Analysis	 of	 Variance:	

ANOVA)	 และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ

ของค่าเฉลี่ยโดยวิธ	ี Duncan’s	 Multiple	 Range	

Test	(DMRT)	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	95	เปอรเ์ซน็ต์	

 ผลการทดลอง 

  1.	การเปลีย่นแปลงสมบตัดินิ 

	 	 1.1 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ

ของดนิ 

	 	 ตารางที	่ 1	 ความหนาแน่นรวมของดินก่อน

ปลูกและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผักกาดหางหงษ์	 พบ

ว่าก่อนปลูกผักกาดหางหงษ์ดินมีความหนาแน่นรวม
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อยู่ระหว่าง	 1.31-1.50	 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร			

ในขณะที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ดินมีความหนาแน่น

รวมลดลงในทุกตำรับการทดลองซึ่งมีค่าความ

หนาแน่นอยู่ระหว่าง	 1.25-1.45	 กรัมต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร	 โดยเฉพาะในตำรับการทดลองที่ ใส	่							

โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี ดินมีความ

หนาแน่นรวมหลังเก็บเกี่ยวลดลง	 0.14-0.16	 กรัม

ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	 การใส่ปุ๋ยหมักมีแนวโน้ม

ทำให้ดินมีความหนาแน่นรวมลดลงมากกว่าแปลงที่

ไม่ใสปุ่ย๋หมกั	

  1.2 การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมขีองดนิ 

	 	 กอ่นปลกูพชื	ดนิมรีะดบัความเปน็กรดเปน็ดา่ง

อยู่ในระดบักรดปานกลาง	มคีา่	pH	อยูร่ะหวา่ง	5.6	

-5.7	 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก	 มีค่าอยู่ระหว่าง	

6.29-6.43	เปอรเ์ซน็ต	์ฟอสฟอรสั	และโพแทสเซยีม

ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยู่ในระดบัสงูมาก	ปรมิาณแคลเซยีม

อยู่ ในระดับสูง	 และแมกนีเซียมระดับปานกลาง										

(ตารางที	่2)	

	 	 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินหลัง

การเก็บเกี่ยวผักกาดหางหงษ	์ (ตารางที	่ 2)	 พบว่า	

ตารางที ่1	 ความหนาแนน่รวมของดนิกอ่นปลกูและหลงัเกบ็เกีย่วผกักาดหางหงษข์องเกษตรกรในพืน้ที	่ 	

	 	 	 	 โครงการหลวงหนองหอย	

 ตำรบัการทดลอง                      ความหนาแนน่รวมของดนิ (g/cm
3
) 

      กอ่นปลกู         หลงัเกบ็เกีย่ว 

	 T1:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	ไม่ใสปุ่ย๋	(แปลงควบคมุ)	 1.50	 1.45	

	 T2:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	มลูไก	่+	ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 1.38	 1.30	

	 T3:	 โดโลไมต	์+	มลูไก	่+	ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 1.37	 1.29	

	 T4:		โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	 1.31	 1.29	

	 T5:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	ปุย๋เคม	ี
1
/
2
	อตัราของเกษตรกร	 1.41	 1.25	

	 T6:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 1.42	 1.28	

ค่ าความเป็นกรดเป็นด่ างของดินสู งขึ้ น เมื่ อ

เปรยีบเทยีบกบัดนิกอ่นการปลกู	 โดยผลของโดโลไมต์

เห็นได้ชัดเจนในตำรับการทดลองที่ใส่โดโลไมต์ร่วม

กบัปุย๋หมกั	ซึง่สามารถยกระดบัคา่	pH	ของดนิจาก

เดิม	 5.6	 เป็น	 6.2	 ปริมาณอินทรียวัตถุภายหลัง

เก็บเกี่ยวผลผลิต	 พบว่าดินมีปริมาณอินทรียวัตถ	ุ

ลดลง	มปีรมิาณธาตอุาหารหลกั	คอืฟอสฟอรสั	และ

โพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชนล์ดลง	ปรมิาณแคลเซยีม

และแมกนเีซยีมซึง่เปน็ธาตอุาหารรอง	เพิม่ขึน้		
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	 	 2.	ผลผลติของผกักาดหางหงษ์ 

	 	 การใส่โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา

ของเกษตรกร	 มคีวามแตกตา่งกนัทางสถติกิบัตำรบั

การทดลองอื่ นๆ โดยมีผลผลิตสู งสุ ด เท่ ากั บ	

21,844.44	กโิลกรมัตอ่ไร	่(ตารางที	่3)	ตำรบัที่ไม่ใส่

โดโลไมต์แต่ ใส่มูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราของ

เกษตรกร	 พบว่าให้ผลผลิตของผักกาดหางหงษ	์						

รองลงมาเท่ากับ	 19,022.22	 กิโลกรัมต่อไร	่ ซึ่งไม่

แตกต่างกันทางสถิติจากการใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ย

หมักและปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร	 และการใส่โด

โลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี
1
/
2
	 อัตราของ

เกษตรกร	 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับ	 18,548.15	 และ	

18,277.78	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ ตามลำดบั	 ขณะทีก่ารไม่

ใส่โดโลไมตแ์ละไม่ใสปุ่ย๋	 (แปลงควบคมุ)	 ใหผ้ลผลติ

ตำ่สดุเทา่กบั	16,362.97	กโิลกรมัตอ่ไร	่(ตารางที	่3)	

	 	 การใส่โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา

ของเกษตรกรให้น้ำหนักหัวผักกาดหางหงษ์สูงสุด	

1.08	 กิโลกรัม	 ส่วนการใส่มูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคม	ี		

การใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี การใส	่

โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี
1
/
2
	 อัตราของ

เกษตรกร	 การใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมัก	 และการ

ไม่ ใส่ โดโลไมต์และไม่ ใส่ปุ๋ย	 (แปลงควบคุม)	 มี

น้ำหนักผักกาดหางหงษ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ	

0.87,	 0.85,	 0.79,	 0.79	และ	 0.71	กโิลกรมัตอ่หวั	

ตามลำดบั	(ตารางที	่3)	

ตารางที ่3 ผลผลติและนำ้หนกัหวัผกักาดหางหงษ	์จากการใชปุ้ย๋หมกัรว่มกบัปุย๋เคมแีละวสัดปุรบัปรงุดนิ	

	 	 	 	 ของเกษตรกรในพืน้ที่โครงการหลวงหนองหอย	

 

ตำรบัการทดลอง

 ผลผลติ นำ้หนกัหวั 

  (กก./ไร)่ (กก./หวั) 

หมายเหต	ุ ตวัเลขทีต่ามดว้ยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัในแนวตัง้	ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิเมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่	 	

	 	 	 	 โดยวธิ	ีDMRT	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	95%	

	 T1:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	ไม่ใสปุ่ย๋	 16,362.97d	 0.71c	

			 (แปลงควบคมุ)	

	 T2:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	มลูไก	่+	ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 19,022.22b	 0.87b	

			 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	

	 T3:	 โดโลไมต	์+	มลูไก	่+	ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 21,844.44a	 1.08a	

			 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	

	 T4:		โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	 	 18,022.22c	 0.79bc	

	 T5:		โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	ปุย๋เคม	ี
1
/
2
	อตัราของ		 18,277.78bc	 0.79bc	

							เกษตรกร	

	 T6:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร		 18,548.15bc	 0.85b	

			 	 F-test ** ** 

                  CV (%) 2.90 6.47 
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 ไม่ใส่โดโลไมต์แต่ใส่มูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราของ

เกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเท่ากับ	

64,661.10	 บาทต่อไร	่ ส่วนการใส่โดโลไมต์ร่วมกับ

ปุ๋ ยหมักและปุ๋ย เคมีอัตราของเกษตรกรมีผล

ตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรต่ำสุดคือ	 58,290.75	

บาทตอ่ไร	่(ตารางที	่4)		

	 	 4.	ความพงึพอใจตอ่ตำรบัการทดลองของ

เกษตรกร 

	 	 การประเมินผลแปลงวิจัยกึ่งสาธิตดำเนินการ

โดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	ผูเ้ขา้รว่มประกอบดว้ย

เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหางหงษ์และเกษตรกรผู้ที่

สนใจมาเยี่ยมชมแปลงวิจัยกึ่งสาธิต	 มีการประชุม

ชี้แจงรายละเอียดการใช้ปัจจัยการผลิตของแต่ละ	

วิธีการ	 พร้อมแจกแบบสอบถามและอธิบายการ

ตารางที ่4 ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากการใชปุ้ย๋หมกัรว่มกบัปุย๋เคมแีละวสัดปุรบัปรงุดนิเพือ่ปลกูผกั	

	 	 	 	 กาดหางหงษข์องเกษตรกรในพืน้ที่โครงการหลวงหนองหอย	

 ผลตอบแทน 

เหนอืตน้ทนุผนัแปร 

(บาท/ไร)่ 

ผลผลติ 

(กก./ไร)่ 

ตน้ทนุผนัแปรทัง้หมด 

(บาท/ไร)่ 
ตำรบัการทดลอง 

	 T1:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	ไม่ใสปุ่ย๋	 16,362.97	 19,590	 62,224.85	

		 	 (แปลงควบคมุ)	

	 T2:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	มลูไก	่+	 19,022.22	 30,450	 64,661.10	

		 	 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 	 	

	 T3:	 โดโลไมต	์+	มลูไก	่+		 21,844.44	 32,450	 76,772.20	

	 	 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	

	 T4:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	 18,022.22	 26,190	 63,921.10	

	 T5:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	 18,277.78	 30,545	 60,843.90	

		 	 ปุย๋เคม	ี
1
/
2
	อตัราของเกษตรกร	

	 T6:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+		 18,548.15	 34,450	 58,290.75	

							 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 	

	 	 3.	ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

	 	 การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใน

แต่ละตำรับการทดลองโดยพิจารณาจากต้นทุนการ

ผลติ	ไดแ้ก	่คา่แรงงานไถเตรยีมดนิ	คา่แรงงานปลกู		

ค่าแรงงานดูแลรักษา	 ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว	 และค่า

วัสดุการเกษตร	 เปรียบเทียบกับรายได้ที่เกษตรกร

ได้รับจากการขายผลผลิตเฉลี่ยต่อไร	่ พบว่าแปลง

ควบคุมที่ ไม่ ใส่ โดโลไมต์และไม่ใส่ปุ๋ยมีต้นทุนการ

ผลิตต่ำสุดคือ	 19,590	 บาทต่อไร	่ ส่วนการใส	่							

โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีอัตราของ

เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงสุดคือ	 34,450	 บาท								

ตอ่ไร	่(ตารางที	่4)	

	 	 การใส่โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา

ของเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร

สงูสดุคอื	 76,772.20	 บาทตอ่ไร	่ รองลงมาคอื	 การ
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ตอบและให้เกษตรกรผู้เข้าเยี่ยมชมแปลงวิจัยกึ่ง

สาธิตอบแบบสอบถามเพื่อเลือกวิธีการที่ชอบ		

พรอ้มระบเุหตผุลความชอบในวธิดีงักลา่วดว้ย	 หลงั

การประชุมชี้แจงเสร็จสิ้นให้เกษตรกรทั้งหมดเข้า

เยี่ยมชมแปลง	 เพื่อช่วยในการตัดสินใจ	 เลือกวิธีที่

ชอบมากทีส่ดุ	 โดยใชว้ธิกีารยกมอืแลว้ทำการนบัผล	

พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อวิธีการใส่ โด

โลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร

สงูสดุ	คดิเปน็	75	เปอรเ์ซน็ต	์	รองลงมาคอื	การใส่

โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี
1
/
2
	 อัตราของ

เกษตรกร	 คิดเป็น	 18.75	 เปอร์เซ็นต	์ และการใส	่								

โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีอัตราของ

เกษตรกร	คดิเปน็	6.25	เปอรเ์ซน็ต	์(ตารางที	่5)	

	 	 นอกจากนีเ้กษตรกรยงัมขีอ้เสนอแนะตอ่ตำรบั

การทดลองที่ใช้คือ	 การใช้ปุ๋ยหมักเป็นการปรับปรุง

ดนิทีด่แีละยัง่ยนื	แตก่ารใชปุ้ย๋หมกัตอ้งใช้ในปรมิาณ

ค่อนข้างมาก	 ในพื้นที่หาได้ยาก	 และเกษตรกรทำ

เองไม่เป็น	 จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญถ้าจะ

นำวธิกีารนี้ ไปปฏบิตัิ	

ตารางที ่5	 การประเมนิความพงึพอใจของเกษตรกรตอ่การใชปุ้ย๋หมกัรว่มกบัปุย๋เคมแีละวสัดปุรบัปรงุดนิ	

	 	 	 	 เพือ่ปลกูผกักาดหางหงษข์องเกษตรกรในพืน้ที่โครงการหลวงหนองหอย	

ตำรบัการทดลอง 

ความพงึพอใจของ 

เกษตรกร (%) 

 

เหตผุล 

	 T1:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	ไม่ใสปุ่ย๋	 0.00	 -	

		 	 (แปลงควบคมุ)	

	 T2:	 ไม่ใส่โดโลไมต	์+	มลูไก	่+	 0.00	 -	

		 	 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	

	 T3:	โดโลไมต	์+	มลูไก	่+		 75.00	 เปน็วธิกีารทีป่ฏบิตัไิดง้า่ย		

	 	 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 		 ตน้ผกัเจรญิเตบิโตดแีละสมำ่เสมอ	

	 T4:		โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	 0.00	 -	

	 T5:		โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	 18.75	 ตน้ผกัสมบรูณแ์ขง็แรงด	ี	

		 	 ปุย๋เคม	ี
1
/
2
	อตัราของเกษตรกร	 	 และสามารถลดการใชปุ้ย๋เคมไีด้	

	 T6:	 โดโลไมต	์+	ปุย๋หมกั	+	 6.25	 ตน้ผกัตน้ใหญ	่สมำ่เสมอ	

		 	 ปุย๋เคมอีตัราของเกษตรกร	 	

    รวม 100  
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	 วจิารณผ์ลการทดลอง 

	 	 สมบัติของดินก่อนปลูก	 พบว่าดินมีความ

หนาแนน่สงู	คอ่นขา้งแขง็ทบึ	(ตารางที	่1)	ปฏกิริยิา	

ดินเป็นกรดปานกลาง	 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก		

ปรมิาณฟอสฟอรสั	และโพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชน์

อยู่ ในระดับสูงมาก	 ปริมาณแคลเซียมสูง	 และ

แมกนเีซยีมปานกลาง	(ตารางที	่2)	ซึง่สอดคลอ้งกบั

พงษส์นัติ	์ และคณะ	 (2553)	 ไดร้ายงานสถานะธาตุ

อาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากร

ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่

เกษตรกรรมโครงการหลวงในระหว่าง	 ป	ี 2552-

2553	พบวา่ดนิในแปลงเกษตรกรมคีวามอดุมสมบรูณ์

ปานกลางถงึสงูมาก	ปรมิาณอนิทรยีวตัถสุงูถงึสงูมาก	

ปรมิาณฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม		และแมงกานสีสงู

ถงึสงูมากเกนิไป	 ปรมิาณแมกนเีซยีมและแคลเซยีม

ต่ำถึงสูง	 และปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงกรดรุนแรง

มาก	 ความต้องการปูนอยู่ ในช่วง	 	 156-2,028	

กิโลกรัมต่อไร	่ (สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ทีด่นิ,	2547)	

	 	 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต	 พบว่าาการใส่วัสดุ

ปรับปรุงดิน	 เช่น	 โดโลไมต	์ มูลไก	่ และปุ๋ยหมัก	

ทำให้ดินมีความหนาแน่นรวมลดลง	 โดยเฉพาะการ

ใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี ดินมีความ

หนาแนน่รวมลดลงมากทีส่ดุ	(ตารางที	่1)	เนือ่งจาก

การใส่โดโลไมต์และปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุงโครงสร้าง

ดินให้ดีขึ้น	 เม็ดดินเกิดการจับตัวเป็นก้อนและเกิด

โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุนและโปร่ง	 การระบาย

น้ำและอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น	 ความสามารถใน

การอุ้มน้ำของดินดีขึ้น	 ทำให้ดินมีความชื้นยาวนาน

กว่าดินที่มี โครงสร้างไม่ด	ี (คณาจารย์ภาควิชา

ปฐพวีทิยา,	 2541)	 และพบวา่ดนิมคีา่ความเปน็กรด

เป็นด่าง	 (pH)	 สูงขึ้น	 มีปริมาณแคลเซียมและ

แมกนีเซียมเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะการใส่โดโลไมต์ร่วม

กับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคม	ี (ตารางที	่ 2)	 เนื่องจาก								

โดโลไมตม์สีมบตัชิว่ยลดความเปน็กรดของดนิ	ทำให้

ดินมีค่า	 pH	 สูงขึ้น	 และช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชใน

รปูแคลเซยีมและแมกนเีซยีม	สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของปุญญิศาและคณะ	 (2554)	 ศึกษาผลของวัสดุ

ปรบัปรงุดนิ	5	ชนดิ	คอื	ปนูขาว	เพอร์ไลต	์ไดอะทอไมต	์

ซีโอไลต	์ และเถา้ลอยลกิไนตท์ีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลง

สมบัติดินและผลผลิตกะหล่ำปลีหัวใจ	 พบว่าการใส่

วสัดปุรบัปรงุดนิมผีลทำใหด้นิมคีา่	 pH	 สงูขึน้	 และ

ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูน

ในปริมาณที่พอเพียงที่จะทำให้ดินมีค่า	 pH	 สูงขึ้น

เปน็ประมาณ	6.5	เพราะ	pH	ระดบันีจ้ะมผีลตอ่การ

ละลายของธาตอุาหารพชืสว่นใหญ	่ ทำใหอ้ยู่ในรปูที่

พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น	 (สุรเดช,	

มปป.)	 และการใช้ปูนร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยลด

ความเป็นพิษของอลูมินัมและแมงกานีสได้ดีที่สุด	

และยังช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	 (buffer	 capacity)	

ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อ

พชื	(สำนกัเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ,	2551)	

	 	 สำหรับปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน

ดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	 (ตารางที	่ 2)	 พบว่ามี

ปริมาณลดลง	 ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ												

สกุญัญาและวรีะ	(2554)	ทำการศกึษาศกัยภาพการ

ให้ผลผลิตของข้าวฟ่างหวานภายใต้การจัดการดิน

วิธีต่างๆ	 โดยพบว่าการใส่ปุ๋ยเคม	ี สูตร	 16-16-8	

รว่มกบั	สตูร	15-15-15	อตัรา	25	-	50	กโิลกรมัตอ่ไร	่

มีผลทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน

ลดลง	 เนือ่งจากพชืมกีารดดูธาตอุาหารไปใช้ในการ

เจริญเติบโต	 อย่างไรก็ตามปริมาณดังกล่าวนี้ยัง

ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก	 (สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อ

การพัฒนาที่ดิน,	 2547)	 โดยฟอสฟอรัสในดินมี

ปริมาณ	 253-276	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ซึ่งมีมาก

เป็น	 16-18	 เท่าของปริมาณที่พืชต้องการ	 ส่วน
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ปริมาณโพแทสเซียมมีค่าอยู่ระหว่าง	 250-286	

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ซึ่งมีมากเป็น	 2-3	 เท่าของ

ปริมาณที่พืชต้องการ	 การสะสมของธาตุอาหารพืช

ในดนิสงู	เนือ่งจากเกษตรกรมกีารใชปุ้ย๋เคมอีตัราสงู

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	 และประกอบกับ

ปฏกิริยิาของดนิเปน็กรด	 ธาตอุาหารพืชส่วนใหญ่จึง

ไม่สามารถละลายได	้ พืชไม่สามารถนำธาตุอาหาร

เหลา่นี้ ไปใช้ในการเจรญิเตบิโตจงึเกดิการสะสมของ

ธาตุอาหารพืชขึ้น	 ซึ่งถ้าเกิดการสะสมจำนวนมาก

เป็นระยะเวลานานก็อาจจะเป็นพิษต่อพืชได	้ การใส่

โดโลไมต์ในปริมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่องจะช่วย

ปรับระดับ	 pH	 ของดินให้เหมาะสมกับการละลาย

ของธาตุอาหารพืช	 ทำให้พืชสามารถนำธาตุอาหาร

เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น	 การสะสมธาตุ

อาหารในดินก็จะลดลง	 และเกษตรกรสามารถลด

การใช้ปุ๋ยเคมีจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกรอกีทางหนึง่ดว้ย	

	 	 การใส่โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา

ของเกษตรกรมีผลผลิตผักกาดหางหงษ์	 และ									

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงูสดุ	(ตารางที	่3	และ	4)		

เนื่องจากใส่โดโลไมต์และมูลไก่ช่วยปรับปรุงสมบัติ

ทางกายภาพและเคมีของดินให้มีความเหมาะสมต่อ

การปลูกพืช	 ดินมีความหนาแน่นลดลง	 ปรับปรุง

โครงสรา้งของดนิใหด้ขีึน้	 การระบายนำ้และอากาศ

เพิ่มมากขึ้น	 ทำให้ระบบรากของพืชสามารถแผ่

กระจายในดินได้อย่างกว้างขวางซึ่งมีผลทำให้ดูด

ธาตุอาหารได้มากขึ้น	 นอกจากนี้ โดโลไมต์ยังช่วย

ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม		

ทำให้ธาตุอาหารในดินอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซับ

ไปใชป้ระโยชน์ไดด้ขีึน้	ลดการสญูเสยีธาตอุาหารพชื

ไปจากดนิ	 และลดความเปน็พษิของธาตทุีเ่ปน็พษิใน

ดิน	 (กรมพัฒนาที่ดิน,	 2553)	 นอกจากนี้การใส่ปุ๋ย

เคมีร่วมด้วยจึงทำให้ต้นผักได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้น

และดดูซบัไปใชเ้พือ่การเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเรว็

จึงทำให้มีผลผลิตสูงกว่าตำรับการทดลองอื่นๆ		

ส่วนการไม่ใส่โดโลไมต์แต่ยังคงใส่มูลไก่ร่วมกับปุ๋ย

เคมีอัตราของเกษตรกรซึ่ ง เป็นวิธีปฏิบัติของ

เกษตรกรนั้น	 พบว่าให้ผลผลิตผักกาดหางหงษ์รอง

ลงมา	 แต่ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติกิบัการใส่โดโลไมต์

รว่มกบัปุย๋หมกัและปุย๋เคม	ี
1
/
2
	 อตัราของเกษตรกร	

หรือเต็มอัตราของเกษตรกร	 (ตารางที	่ 3)	 ผลการ

ทดลองชี้ ใหเ้หน็วา่	 การใส่โดโลไมตเ์ปน็ปจัจยัสำคญั

ที่ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	 เพราะช่วย

ปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้สูงขึ้น	

ดินมีความเป็นกรดก็จะเป็นกรดน้อยลง	 มีความ

เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากขึ้น	 เนื่องจากมีผลต่อ

กระบวนการทางเคมแีละชวีภาพของดนิ	ทำใหธ้าตอุาหาร

ละลายเปน็ประโยชนต์อ่พชืมากขึน้	 รวมทัง้กจิกรรม

ตา่งๆ	ของจลุนิทรยีด์นิซึง่มคีวามสำคญัตอ่กระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืช

หลายชนิด	 ดังนั้นระดับความเป็นกรดเป็นด่างของ

ดนิจงึเปน็ดชันสีำคญัที่ใชป้ระกอบการประเมนิความ

อดุมสมบรูณข์องดนิ	(อรณุศริ,ิ	มปป.)				

	 	 การประเมินผลแปลงวิจัยกึ่ งสาธิตของ

เกษตรกรโดยใช้การสังเกตในแปลงวิจัยกึ่งสาธิต

และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ

เกษตรกรตอ่ตำรบัการทดลองตา่งๆ			พบวา่เกษตรกร

จำนวน	75	เปอรเ์ซน็ต	์มคีวามพงึพอใจตอ่การใส่โด

โลไมต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร	

เพราะเป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้ง่ายใช้ระยะเวลาในการ

จัดการและการเกิดปฏิกิริยากับดินไม่นาน	 ต้นผักมี

การเจริญเติบโตดีและสม่ำเสมอ	 การใส่โดโลไมต์

ครั้ งแรกและมีธาตุอาหารในดินบางส่วนถูก

ปลดปล่อยออกมา	 ซึ่งในอนาคตถ้าเกษตรกรใส่โด

โลไมต์อย่างถูกต้องและต่อเนื่องก็จะทำให้ธาตุ

อาหารในดนิถกูปลดปลอ่ยออกมาและพชืสามารถใช้

ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด	 เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคม	ี ซึ่งจะ
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 ทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง	 และสังเกตได้ว่าการ

ใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักเป็นวิธีการที่ปรับปรุงดิน

ที่ดีและยั่งยืน	 มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำ	 แต่การ

ใชปุ้ย๋หมกัตอ้งใช้ในปรมิาณมาก	 และยงัขาดความรู้

ในการทำปุย๋หมกัจงึเปน็ปญัหาและอปุสรรคทีส่ำคญั

ตอ่การนำวธิกีารนี้ ไปปฏบิตั	ิ(ตารางที	่5)		

	 สรปุ 

	 	 1.	การใส่ปุ๋ยหมัก	 ทำให้ดินหลังเก็บเกี่ยว

ผลผลติมคีวามหนาแนน่รวมลดลงมากทีส่ดุ	

	 	 2.	ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตในทุกตำรับการทดลองสูงขึ้น	 โดย

เฉพาะการใส่โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมัก	 แต่ปริมาณ

	 เอกสารอา้งองิ 

กรมพฒันาทีด่นิ.	 2553.	 คูม่อืการพฒันาทีด่นิ	 สำหรบัหมอดนิอาสาและเกษตรกร.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์	 236	

หนา้.	

คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา.	 2541.	 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น.	 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ มหาวิทยาลัย-	

เกษตรศาสตร.์	547	หนา้.	

อนิทรยีวตัถ	ุฟอสฟอรสั	และโพแทสเซยีมลดลง	

	 	 3.	การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมี

อัตราของเกษตรกรให้ผลผลิตของผักกาดหางหงษ์

สงูสดุเทา่กบั	21,844.44	กโิลกรมัตอ่ไร	่มนีำ้หนกัหวั

ผกักาดหางหงษส์งูสดุเทา่กบั	1.08	กโิลกรมั	และได้

รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงสุดเท่ากับ	

76,772.20	บาทตอ่ไร่	

	 	 4.	เกษตรกรมีความพึ งพอใจต่อการ ใส	่						

โดโลไมต์ร่ วมกับมูลไก่และปุ๋ ย เคมีอัตราของ

เกษตรกรสูงสุด	 คิดเป็น	 75	 เปอร์เซ็นต	์ เนื่องจาก

เปน็วธิกีารทีป่ฏบิตัไิดง้า่ย	ตน้ผกัมกีารเจรญิเตบิโตดี

และสมำ่เสมอ	
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ชจูติต	์ 	สงวนทรพัยากร.	2552.	ผลการวเิคราะหส์มบตัทิางเคมบีางประการและธาตอุาหารพชืในดนิของพืน้ที่โครงการ

หลวง.	 หน้า	 354-363.	 ใน	 ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง	 ประจำป	ี 2552.	 ฝ่ายวิจัย	 มูลนิธิโครงการ

หลวง	จงัหวดัเชยีงใหม.่		

ปยิะ		ดวงพตัรา.	2553.	สารปรบัปรงุดนิ.	ภาควชิาปฐพวีทิยา	คณะเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์	256	หนา้.	

ปญุญศิา		ตระกลูยิง่เจรญิ,	พบิลูย	์	กงัแฮ	และวนัเพญ็		วริยิะกจินทกีลุ.	2552.	ผลของวสัดปุรบัปรงุดนิบางชนดิตอ่การ

เปลีย่นแปลงสมบตัดินิบางประการและผลผลติกะหลำ่ปลหีวัใจในระบบเกษตรทีส่งู.	หนา้	384-394.	ใน	ผลงาน

วจิยัของมลูนธิโิครงการหลวง	ประจำป	ี2552.	ฝา่ยวจิยั	มลูนธิโิครงการหลวง	จงัหวดัเชยีงใหม.่	

พงษส์นัติ	์	สจีนัทร,์	นภาพร		วงษ์โพธิข์อม,	ศภุชยั		อำลา,	สชุาดา		กรณุา,	เธยีร		วทิยาวรากลุ,	ปญุญศิา		ตระกลูยิง่

เจรญิ	 และพบิลูย	์ 	 กงัแฮ.	 2553.	 ดนิดอยโครงการหลวง:	 ความทา้ทายและภยัคกุคาม.	 เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการผลงานวิจัย	 ประจำป	ี 2553	 และประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัย	 มูลนิธิโครงการ

หลวง	 ระยะ	 5	 ป	ี (พ.ศ.	 2555-2559)	 วันที	่ 29-30	 พฤศจิกายน	 2553	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส	

เชยีงใหม	่โรงแรมดเิอม็เพรส	อำเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม.่	

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน.	 2551.	 คู่มือการจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ.	กรมพฒันาทีด่นิ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์	187	หนา้.	

สำนกัพฒันาเกษตรทีส่งู.	2546.	คูม่อืการปลกูผกับนพืน้ทีส่งู.	สำนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ.์	257	หนา้.	

สำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ.	 2547.	 คูม่อืการวเิคราะหต์วัอยา่งดนิ	 นำ้	 ปุย๋	 พชื	 วสัดปุรบัปรงุดนิ	 และการ

วเิคราะหเ์พือ่ตรวจรบัรองมาตรฐานสนิคา้	เลม่ที	่1.	กรมพฒันาทีด่นิ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์	184	หนา้.	

สกุญัญา	 	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	และวรีะ	 	 โรพนัดงุ.	 2554.	 ศกัยภาพการใหผ้ลผลติของขา้วฟา่งหวานภายใตก้าร

จดัการดนิวธิตีา่งๆ.	หนา้	81-89.	ใน	เอกสารประกอบการประชมุวชิาการกรมพฒันาทีด่นิ	ป	ี2554	ระหวา่งวนั

ที	่27	กมุภาพนัธ	์-	1	มนีาคม	2554	ณ	พพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	อำเภอ

คลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน.ี	

สรุเดช		จนิตกานนท.์	ไมป่รากฎปพีมิพ.์	ดนิกรดและการแก้ ไข.	หนา้	24-40.	ใน	เอกสารประกอบการฝกึอบรมหลกัสตูร

พืน้ฐานปฐพวีทิยาเพือ่การเกษตรยัง่ยนื	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์วทิยาเขตกำแพงแสน	จงัหวดันครปฐม.		

อรณุศริ	ิ	กำลงั.	ไมป่รากฎปพีมิพ.์	บทปฏบิตักิารที	่2	การวดัและการประเมนิความเปน็กรด-ดา่ง	(pH)	ปรมิาณเกลอืที่

ละลายได	้ (soluble	 salt)	 และความต้องการปูน	 (lime	 requirement)	 ของดิน.	 หน้า	 10-22.	 ใน	 คู่มือ

ปฏบิตักิารการฝกึอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานปฐพวีทิยาเพือ่การเกษตรยัง่ยนื.		

Bray,	R.A.	and	L.T.	Kurtz.	1945.	Determination	of	total	organic	and	available	forms	of	phosphorus	in	

soils.	Soil	Sci.	59:	39-45.	

Jackson,	M.L.	1958.	Soil	chemical	analysis.	Prentice-Hall,	Inc.,	Englewood	Cliffs.	N.J.	pp.219-221.	

Peech,	M.	1965.	Soil	pH	glass	electrode	pH	meter.	Methods	of	soil	analysis.	Amer.	Soc.	Agro.	No.9.	

Part	2.	60:	914	-	925.	

Walkley,	 A.	 and	 I.A.	 Black.	 1947.	 Chromic	 acid	 titration	method	 for	 determination	 of	 soil	 organic	

matter.	Soil	Sci.	Amer.	Proc.	63:	257.		
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ก
ารสำรวจ จำแนก และทำแผนทีด่นิของประเทศไทย	 เริม่ตน้มาตัง้แตป่	ีพ.ศ.	

2478	 และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ	 โดยในอดีตการวิเคราะห์

กำหนดขอบเขตสภาพพื้นที	่ ใช้วิธีการแปลภาพถ่ายทางอากาศ	 (API:	 Aerial	

Photo	 Interpretation)	 ร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศเป็นหลัก	 โดยการมองผ่านกล้อง

มองภาพสามมิต	ิ (stereoscope)	 จากภาพที่มองผ่านกล้อง	 จะเห็นรูปร่างทรวดทรง

ของพืน้ที	่เชน่	ภเูขา	ทีร่าบ	รอ่งนำ้	ไดค้อ่นขา้งชดัเจน	พรอ้มทัง้กำหนดเสน้ขอบเขต

ดนิและหนว่ยแผนที่ได้ในเบือ้งตน้	 แตค่วามถกูตอ้งและความละเอยีดในการเขยีนเสน้

ขอบเขตดินก็มีข้อจำกัดอยู่มาก	 ทั้งประสบการณ์ในการแปลความหมายพื้นที่ของ							

นกัสำรวจดนิ	 ทีอ่าจมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล	 รวมทัง้คณุภาพของภาพถา่ยที่

ใชท้ำงาน	 ทีม่มีาตราสว่นคลาดเคลือ่นจากความเปน็จรงิ	 จงึทำใหเ้กดิปญัหาในการทำ

แผนทีอ่ยูต่ลอดมา	

โดยการประยกุต์ ใช

ภาพถายออรโธสเีชงิเลข 

 การสำรวจและทำแผนทีด่นิ

โดย กลุม่สำรวจจำแนกดนิ

  สำนกัสำรวจดนิและวจิยัทรพัยากรดนิ
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	 	 สำหรับในปัจจุบัน	 ได้นำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย

ออร์โธสีเชิงเลข	 (Digital	 Orthophotographs)	

ถา่ยระหวา่งป	ีพ.ศ.	2545-2546	ที่ไดร้บัการปรบัแก้

พกิดัเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	 (ประกอบดว้ยแบบจำลอง

ระดับความสูงเชิงเลข	 (DEM)	 เส้นชั้นความสูง										

(contour)	 ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง)	 และ

ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ให้กำเนิด

ดนิ	 (Soil	 forming	factors;	clorpt)	รว่มกบัการใช้

เทคโนโลยีด้านระบบภูมิสารสนเทศ	 (GIS)	 เทคนิค

การรบัรูข้อ้มลูระยะไกล	(remote	sensing)	ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลอง	 3	 มิต	ิ ภาพแสงเงา

ภูมิประเทศ	 (Hill	 shade)	 และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ		

ในรปูของดจิติอล	 ไดแ้ก	่ ภาพถา่ยดาวเทยีม	 แผนที่

ภมูปิระเทศ	แผนทีธ่รณวีทิยา	แผนทีด่นิ	 (กอ่นหนา้)	

แผนทีก่ารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	 แผนทีเ่ขตปา่ไม	้ แผนที่

ขอบเขตการปกครอง	ขอ้มลูอตุนุยิมวทิยา	ฯลฯ	มาใช้

ประกอบรว่มกนัในการแปลความหมายและวเิคราะห์

สภาพพื้นที่เพื่อสร้างขอบเขตหน่วยแผนที่ ได้อย่าง

ถกูตอ้งและใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิมากทีส่ดุ																																																																																							

	 	 จากผลของการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายออร์โธสี

เชิงเลขเพื่อสำรวจและทำแผนที่ดิน	 สามารถกล่าว

ได้ว่าแผนที่ดินของประเทศไทย	 มีมาตรฐานสูง	

ใกล้เคียงกับแผนที่ของประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ทั้งใน

ด้านเทคนิคในการสำรวจ	 การจำแนกและการ

ควบคุมมาตรฐานการจำแนกของดิน	 การผลิต

แผนที่ออกเผยแพร่รวมทั้งการวินิจฉัยคุณภาพของ

ดิน	 จากผลของการสำรวจและจำแนกดินสามารถ

นำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมและถกูตอ้ง	
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ป
จจุบันรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตร	 เนื่องจาก

ผลผลิตต่อไร่ของพืชเกษตร	 ที่สำคัญมีแนวโน้มลดลง	 จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่ม

ผลผลิต	 และลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกร	 โดยการใช้การจัดทำโซนนิ่ง		

(Zoning)	 ภาคการเกษตร	 เป็นเครื่องมือในการจัดการและ

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละ

ภูมิภาค	 พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการ

ศกึษาและดำเนนิงานตัง้แตต่น้นำ้ไปถงึปลายนำ้	 ซึง่ตอ้งอาศยัการ

ทำงานร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำ

โซนนิง่มผีลในการปฏบิตัจิรงิ	โดยมปีระเดน็พจิารณาดงันี	้	

	  1. การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำโซนนิ่ง	

โดยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต้องเร่งดำเนินการเป็นลำดับแรก	

เช่น	 ข้อมูลทางด้านการเกษตร	 แหล่งน้ำ	 ที่อยู่อาศัย	 โดยทั้งนี้เป็นการบริหารจัดการ

ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในตัว	 ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน		

ทรพัยากรปา่ไม	้ทรพัยากรนำ้	เปน็ตน้	

	

 การจดัทำเขตการใชทีด่นิพชืเศรษฐกจิ

นำไปสูก่ารเพิม่ผลผลติ  

ลดตนทนุ และรกัษาสภาพแวดลอม  

โดย นส.กรรณสิาสฤษฎศ์ริิ

  กลุม่วางแผนการใชทีด่นิที่2

  กองนโยบายและแผนการใชทีด่นิ
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	 	 2. การเก็บข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทาน	

เพื่อให้ทราบถึงปริมาณผลผลิตในแต่ละพื้นที	่ การ

บรโิภคและการจดัจำหนา่ย		เพือ่นำไปสูท่างเลอืกให้

กับเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและ								

มีผลตอบแทนที่ด	ี รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทาง

สนบัสนนุงานวจิยัพฒันาเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ	

	  3. การบริหารจัดการในภาพรวม ทางด้าน

การตลาด	ทีต่ัง้โรงงานอตุสาหกรรมนคิมอตุสาหกรรม	

การเชื่อมโยง	 เส้นทางคมนาคม	 กำหนดพื้นที่ที่

เหมาะสมในการส่งเสริมการเพาะปลูกให้สอดคล้อง

กับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนของ

เกษตรกรในระยะยาว	เปน็ตน้	

	 	 โดยในการจัดทำโซนนิ่งภาคการเกษตรได้

กำหนดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	 6	 ชนิด	 ได้แก	่ ข้าว		

มันสำปะหลัง	 ปาล์มน้ำมัน	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์

ยางพารา	และออ้ยโรงงาน	 โดยพชืแตล่ะชนดิ	ตอ้ง

ศึกษาเพื่อหาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมกับลักษณะทาง

ดา้นกายภาพดา้นตา่งๆ	และตอ้งอยู	่	

	 	 นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย	 ต้องมีการจัดทำ

แผนที่แสดงความเหมาะสมของพืชดังกล่าวข้างต้น	

พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ฐานข้อมูล	 โดยจัดกลุ่มของ

แผนทีเ่ปน็	3	กลุม่	 ไดแ้ก	่ดา้นเศรษฐกจิ	ดา้นความ

มัน่คง	 ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	 โดยมอบหมายให้

หนว่ยงานตา่งๆเปน็ผูร้บัผดิชอบ	

 บทบาทของกรมพฒันาทีด่นิตอการกำหนด			

	 เขตการใชท้ีด่นิพชืเศรษฐกจิ 

	 	 กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของภาค

เกษตรกรรม	 และการกำหนดเขตการใช้ที่ดินหรือ

โซนนิ่งสำหรับพืชเศรษฐกิจเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่

สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน	 ในการเพิ่มศักยภาพ

สินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันโดยอยู่บนพื้นฐานของ

การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยัง่ยนื	อยูภ่ายใตก้รอบแนวคดิทีว่า่ “การจดัทำเขต

การใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต 

ลดตน้ทนุ และรกัษาสภาพแวดลอ้ม” 

	 	 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	 คือ	 เพื่อ

กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ	

เศรษฐกิจ	 และสังคมของพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานและนโยบาย

พัฒนาพืชเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ	 และรองรับ

นโยบายด้านการผลิตพลังงานทดแทน/และพืช

อาหารในอนาคต	
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	 	 ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการ

กำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ

ไปแลว้ 20 ชนดิพชื	ไดแ้ก	่ขา้วนาป	ีมนัสำปะหลงั	

ปาล์มน้ำมัน	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ ยางพารา	 อ้อย

โรงงาน	 กาแฟ	 ทเุรยีน	 ลำไย	 ขา้วนาปรงั	 สบัปะรด

โรงงาน	 ถั่วเหลืองฤดูแล้ง	 มังคุด	 เงาะ	 มะพร้าว	

มะมว่ง	 สม้โอ	 กลว้ยไข	่ กล้วยหอม	 และทานตะวัน	

ในปีงบประมาณ	 2556	 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนิน

การปรับปรุงเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจที่

สำคญั	5	ชนดิ	ไดแ้ก	่ขา้วนาป	ีมนัสำปะหลงั	ปาลม์

นำ้มนั	ขา้วโพดเลีย้งสตัว	์และยางพารา		

																																																																																																																																											

	 	 การจัดทำเขตการใช้ที่ดินหรือโซนนิ่งสำหรับ

พืชเศรษฐกิจ	 สามารถเป็นแนวทางในการนำไปสู่

การกำหนดพืน้ทีเ่พาะปลกูสำหรบัพชืเศรษฐกจิแตล่ะ

ชนดิ	 เพือ่ให้ ไดเ้ขตการใชท้ีด่นิทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง

กับสถานการณ์และเป็นฐานข้อมูล	 ประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายในการกำหนด

เปา้หมายการผลติทีเ่หมาะสมของประเทศตอ่ไปโดย

มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของการ

บรรยายและเชิงพื้นที่ของชั้นข้อมูลต่างๆ	 โดยผล

การศึกษาจะนำเสนอในรูปแบบของรายงานพร้อม

แผนทีข่องพชืเศรษฐกจิแตล่ะชนดิ	
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	 	 เนื่องจากยุทธศาสตร์พืชแต่ละชนิดมีการ

เปลี่ยนแปลง	 และเป็นการสนองรับนโยบายของ

รฐับาล	 ในการสนบัสนนุและสง่เสรมิดา้นการเกษตร		

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

สากล	 และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้า										

ให้แก่ผู้บริโภคโดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่

เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายของ

ประเทศ	 ในการศึกษาได้วิเคราะห์ความเหมาะสม	

ของดนิและทีด่นิ	ขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

ร่วมกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง

ของแต่ละชนิดพืชเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางของ

รัฐบาลในการสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการปลูก	

พืชในเขตที่เหมาะสมด้วยความสมัครใจ	 โดยรัฐจะ

มุ่งเน้น	 ส่งเสริมองค์ประกอบด้านการผลิต	 การ

ขนสง่และการตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง	



ป
ระมาณ 10 ปที่ผ่าน หลายท่านคงจำความ

เสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนส้มรังสิตได้ สาเหตุ

มาจากการระบาดของโรคกรนีนิง่	พืน้ทีส่วนสม้

เกอืบ	200,000	ไร	่ในทุง่รงัสติ	ประกอบดว้ยจงัหวดั

ปทุมธาน	ี นครนายก	 สระบุร	ี และอยุธยา	 ต้องถูก	

ทิง้รา้ง	 เพราะเกษตรกรหมดเงนิทนุในการฟืน้ฟพูืน้ที่

เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆ	 แต่ปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกจิสำคญัชนดิหนึง่	 เพราะสามารถนำไปใช้ใน

การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลทดแทนน้ำมัน

เชือ้เพลงิจากฟอสซลิ	นำ้มนัพชืเพือ่การบรโิภค	และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ	 กำลังเป็นที่ต้องการใช้ภายใน

ประเทศมมีากขึน้	 กรมเศรษฐกจิการพาณชิยป์ระเมนิ

ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศปีละกว่า	 9	

แสนตนั	และการบรโิภคภายในประเทศจะเพิม่ขึน้ทกุ

ปีประมาณร้อยละ	 10	 ต่อป	ี ในขณะที่การผลิตเพิ่ม

ไม่เป็นไปตามสัดส่วน	 ทำให้เกิดการขาดแคลน

วตัถดุบิได้ในอนาคต	 รฐับาลไดป้ระกาศนโยบายเพิม่

ผลผลิตปาล์มนำ้มันใหม้ากขึ้น	 โดยส่งเสริมให้หนว่ย

งานราชการทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทิ้งร้างให้เหมาะสม

กับการปลูกปาล์มน้ำมัน	 เพื่อเพิ่มผลผลิตของ

ประเทศให้สูงขึ้น	 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ศึกษา

หาความเป็นไปได้ในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่

สวนส้มทิ้งร้างที่มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด เพื่อหา

ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ

การให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันภายใต้การจัดการ

ดนิ	 นำ้	 และพชืทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตามหลกัวชิาการ	

เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลสู่เกษตรกรที่มีพื้นที่เป็น

สวนส้มทิ้งร้าง	 	 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่

เกษตรกร	 ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ	เพิม่รายไดแ้ละเศรษฐกจิของครอบครวัดขีึน้	

	 	 จากการศึกษาทดลองปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่

สวนสม้รา้งทีอ่ำเภอหนองเสอื	จงัหวดัปทมุธาน	ีพบวา่	

ปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธาน	ี 2	 ที่ปลูกมีการเจริญ

เติบโตด	ี ต้นสมบูรณ์แข็งแรง	 มีจำนวนทางใบและ

จำนวนใบย่อย	 เป็นไปตามมาตรฐานใกล้เคียงกับ

ปาล์มน้ำมันที่ปลูกทางภาคใต	้ และเริ่มเก็บผลผลิต

ได้ ในปีที	่ 4	 หลังปลูก	 การเก็บผลผลิตครั้งแรก	

ขนาดทะลายยังเล็ก	 น้ำหนักทะลายประมาณ	 3-4		

กิโลกรัม	 ได้ผลผลิตประมาณ	 1.4	 ตันต่อไร่เท่านั้น	

ในปีที	่ 5	 และ	 6	 ได้ทำการเก็บผลผลิตต่อเนื่องทุก	

15-20	 วนั	 พบวา่	 ปาลม์นำ้มนัมขีนาดทะลายปาลม์

ใหญ่ขึ้น	 น้ำหนักทะลายเฉลี่ยประมาณ	 10-12	

กิโลกรัม	 และให้ผลผลิตจำนวนทะลายต่อต้นต่อปี

ระหวา่ง	 12-15	 ทะลาย	 ในพืน้ที	่ 1	 ไรส่ามารถเกบ็

การประกาศเขตสง่เสรมิ

ปลกูปาลมนำ้มนัรายแปลง 

ในพืน้ทีส่วนสมรางทุง่รงัสติ

 จาก...ผลการวจิยัไปสู.่..

โดย นงคราญมณวีรรณ

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่28 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2555 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.28  No.1  December  2012 

51	

ป



 

ผลผลิตได้ระหว่าง	 3.0-3.5	 ตันต่อไร	่ เกษตรกรมี

รายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดป	ี เฉลี่ยรายได้จาก

การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนละ	 1,200-1,500	

บาทต่อไร	่ นอกจากนั้น	 ในช่วง	 3	 ปีแรกของการ

ปลูกปาล์มน้ำมัน	 ต้นปาล์มมีทรงพุ่มไม่ ใหญ่มาก	

เกษตรกรสามารถปลูกผักระหว่างต้นปาล์ม	 และ

ระหว่างร่องน้ำโดยทำค้างให้ผักที่ปลูก	 เก็บผลผลิต

ผักขาย	 มีรายได้ต่อเนื่องตลอดป	ี และอายุการเก็บ

ผลผลติปาลม์นำ้มนันานถงึ	25	ป	ีหากมกีารจดัการ

และการดแูลรกัษาทีด่ี	

	 	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ได้ทำโครงการส่งเสริมการ

ปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่ง

รังสิตปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน	

ซึ่งพื้นที่ส่งเสริมอยู่ในเขตอำเภอหนองเสือ	 จังหวัด

ปทมุธาน	ี อำเภอวงันอ้ย	 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

อำเภอวิหารแดง	 จังหวัดสระบุร	ี และอำเภอ

องครักษ	์ จังหวัดนครนายก	 โดยให้การสนับสนุน

ปจัจยัการผลติ	ไดแ้ก	่วสัดปุนูโดโลไมท	์ปุย๋หมกั	ปุย๋

หินฟอสเฟต	 และกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน	 รวมถึงการ

จดัอบรมใหค้ำแนะนำองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการ

ดินเปรี้ยวจัดในสวนส้มร้างให้เหมาะสมต่อการปลูก

ปาล์มน้ำมัน	 การดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	 และศึกษาดูงานในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่

ประสบผลสำเร็จ	 ซึ่งโครงการนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ป	ี	

2552	 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก	

โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มีพื้นที่สวน

ส้มทิ้งร้างไม่ ใช้ประโยชน	์ สามารถฟื้นฟูดินให้

เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมัน	 และเก็บผลผลิต

ปาล์มน้ำมันขายได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน		

เกษตรกรมรีายไดด้ขีึน้	มชีวีติความเปน็อยูท่ีด่	ี	 	

	 	 ปัจจุบัน	 ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูก

ปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงานในพื้นที่สวนส้มร้าง							

ทุ่งรังสิต	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร	 พบว่า	 มี

เกษตรกรขึน้ทะเบยีน	 จำนวน	 2,038	 ราย	 จำนวน

แปลงปลกู	2,884	แปลง	รวมพืน้ทีป่ลกูปาลม์นำ้มนั

ประมาณ	 16,000	 ไร	่ ในจำนวนเกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบยีนฯ	 นีพ้ืน้ทีแ่ปลงใดทีด่นิมคีณุสมบตัเิหมาะสม

สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน	 และเกษตรกรมีความ

พร้อมในการดำเนินการ	 ซึ่งพิจารณาจากผลการ

วิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน	 และผล

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมใน

พื้นที่และสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 พื้นที่ดังกล่าวจะได้

รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน

รายแปลงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ ซึ่ง

เกษตรกรของเจ้าพื้นที่ที่ ได้รับการประกาศเป็นเขต

ส่งเสริมฯ	 จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ขณะนี	้เกษตรกรที่

ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต	 ได้รับ

การประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันราย

แปลง	 แล้ว	 526	 ราย	 จำนวน	 674	 แปลง	 พื้นที่

ประมาณ	 16,000	 ไร	่ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจ

มาก	 เพราะสามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาพื้นที่

ของตนเองได	้ และมีความมั่นใจในการปลูกปาล์ม

นำ้มนัในพืน้ทีด่งักลา่ว	
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ค
ณะผูเ้ดนิทางจากกรมพฒันาทีด่นิ	ประกอบดว้ย	

ดร.พทิยากร ลิม่ทอง นางนยิมพร ภารตันวงศ ์

นายไพรชั  พงษว์เิชยีร และนางสาวพมิพธ์ดิา 

เรอืงไพศาล	ไดเ้ดนิทางไปศกึษา	ดงูาน	ณ ไตห้วนั	

ระหว่างวันที	่ 16-21	 กันยายน	 2555	 การเดินทาง

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู	้ ข้อมูล

วิชาการ	 และประสบการณ์ด้านการวิจัยการใช้

เทคโนโลยชีวีภาพและการผลติผลติภณัฑ์ไมคอร์ไรซา	

และเพื่ อประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของกรมพัฒนา	

ทีด่นิ	สถานทีท่ี่ไปดงูานประกอบดว้ย	

  1. สถาบันวิจัยการเกษตรไต้หวัน	 (Taiwan	

Agricultural	Research	Institute)	สถาบนัแหง่นีม้	ี

Dr.	Junne	-Jih	Chen	เปน็	Director	General	ซึง่

สถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยพื้นฐาน

และประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในด้าน

จลุนิทรยี	์ ความอดุมสมบรูณข์องดนิและการควบคมุ

โรคแมลงของไตห้วนั	ประกอบดว้ย	9	กอง	และ	4	

ศูนย์ปฏิบัติการภาคสนาม	 คณะได้มี โอกาสดูงาน	

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยกับ	

2	หนว่ยงาน	คอื	 	 	

	 	 1.1 กองเคมเีกษตร	(Agricultural	Chemistry	

Division)	 เนื่องจากระบบการเกษตรของไต้หวันมี

การใช้ปุ๋ยเคม	ี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชใน

ปรมิาณมาก	 ทำใหต้น้ทนุในการผลติสงูและไมม่กีาร

บำรุงดินหลังจากทำการเกษตร	 เกิดการสูญเสีย	

ธาตอุาหาร	 และผลผลติคอ่ยๆ	 ลดนอ้ยลง	 จงึไดน้ำ

ปุ๋ยชีวภาพมาใช้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคม	ี								

รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง มี ก า รวิ จั ย และพัฒนา		

ประกอบดว้ย	 	 	 	

	 	 - หวัเชือ้ไรโซเบยีม	มกีารคดัแยกเชือ้บรสิทุธิ์

จากถัว่ลพูนิ	ถัว่อลัฟลัฟา	ถัว่เหลอืง	ถัว่ลนัเตา	พชืสกลุ	

Crotalaria	 และคัดเลือกเชื้อไรโซเบียมที่มี

ประสิทธิภาพและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปเชื้อเดี่ยว										

ไรโซเบียมและเชื้อผสมระหว่างไรโซเบียมและ										

อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาซึ่งจะไปช่วยเพิ่มผลผลิต

ของถัว่เหลอืงได	้5-134	เปอรเ์ซน็ต	์ในแปลงทดลอง								

	 	 - หวัเชือ้แบคทเีรยีตรงึไนโตรเจนแบบอสิระ	

ไดแ้ก	่เชือ้	Azotobacter	sp.	และ	เชือ้	Azospirillum	

sp.	 แยกจากดินในภูมิภาคต่างๆ	 ซึ่งจุลินทรีย์ตรึง

ในการปรบัปรงุบำรงุดนิ 

เพือ่เพิม่ผลผลติพชื 

ของหนว่ยงานภาครฐัของไตหวนั

 การพฒันานวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพ
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 ไนโตรเจนแบบอิสระและสร้างสารเสริมการเจริญ

เติบโตได	้ มีการผลิตออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์

ผสมระหว่างเชื้อสดกับพีทมอส	 อัตราส่วน	 1:5	

ปรมิาณเชือ้ประมาณ	3.6x108	CFU.ml
-1							

  - หวัเชือ้จลุนิทรยีล์ะลายฟอสเฟต	ประกอบดว้ย	

จุลินทรีย์ละลายแคลเซียมฟอสเฟตและจุลินทรีย์

ละลายเฟอรร์กิฟอสเฟต	ซึง่มกีารวจิยัตัง้แตป่	ี1990	

ทดสอบเชือ้กบัถัว่ลสิง	พชืสวน	และพชืผกั	ชว่ยเพิม่

การเจริญและคุณภาพผลผลิตและรูปแบบวิธีการใช้

โดยนำเมลด็แช่ในเชือ้สด	 1	 นาทกีอ่นปลกู	 ปรมิาณ

เชือ้ประมาณ	10
3

	CFU.ml
-1								

  - ผลิตภัณฑ์เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา	

มี ง านวิ จั ยทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ เชื้ อ รา											

อาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ	

เช่น	 แคนตาลูป	 ใส่เชื้อ	 Glomus etunicatum	

จำนวน	50	สปอรต์อ่กระถาง	ชว่ยสง่เสรมิการแตก

ตาใหม	่70	เปอรเ์ซน็ต	์และขนาดผล	50	เปอรเ์ซน็ต	์		

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการไมใ่สเ่ชือ้	Glomus	etunicatum	

และในมะละกอชว่ยเพิม่ความสงู	30-67	 เปอรเ์ซน็ต	์

และน้ำหนักของส้ม	 17-39	 เปอรเ์ซน็ต	์ นอกจากนี้

ยังมีการทดสอบกับไม้ดอกเพททูเนีย	 การปลูก

เชือ้ราอารบ์สัคลูาร์ไมคอร์ไรซา	 มผีลทำใหอ้อกดอก

เร็ว	 จำนวนดอกมากขึ้น	 ดอกใหญ	่ และยืดอายุ

หลงัจากตดัดอกใหน้านขึน้	

	 	 1.2 กองโรคพืช	 (Plant	 Pathology	

การประชมุ ปรกึษาหารอื ดานการวจิยัจลุนิทรยีทีเ่ปนประโยชนและปุยชวีภาพ 

ฟงบรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบันกัวจิยั
ดานจลุนิทรยีปฏปิกษควบคมุโรคพชื 
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Division)	 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

หลายชนดิเชน่	เชือ้แบคทเีรยี	Bacillus	spp.	เชือ้รา	

Trichoderma	 spp.	 เชือ้ราอารบ์สัคลูาร์ไมคอร์ไรซา	

และ	 Pseudomonas	 spp.	 นอกจากนี้ยังมีการ

คัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีส	 Streptromyces	 spp.	

สามารถสร้ า งสารปฏิ ชี วนะ ได้ หลายชนิ ดมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ

สาเหต	ุAlternaria brassicicola, Rhizoctonia

solani,	 Phytophthora	 sp.	 และ	 Sclerotium

rolfsii      

								  2. สถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตร

เมืองเกาสง	 (Kaohsiung	 District	 Agricultural	

Research	 and	 Extension	 Station)	 มกีารวจิยัที่

เ กี่ ย วกั บการปรับปรุ งการปลู กพื ชและด้ าน



สิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วย	 2	 กอง	 และ	 6	 ศูนย์

ปฏบิตักิาร	 ซึง่มกีารวจิยัในดา้นอนชูวีวทิยา	 ดนิและ

ปุ๋ยวิเคราะห์พืช	 วิเคราะห์ดิน	 โรคพืช	 อารักขาพืช	

และเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื	 	 	 	

	 	 เนื่องจากตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์ในไต้หวันได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ตั้งแต	่	

ป	ี 2002	 เพิม่ขึน้ประมาณ	 20	 เปอรเ์ซน็ต	์ โดยในป	ี

2010	นัน้	ยงัมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตขึน้ไปเรือ่ยๆ	เปน็

ผลสืบเนื่องมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค

และทางภาครัฐได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง

ระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย	์ กับสินค้าเกษตรในรูป

แบบปกต	ิ และมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพมาก

ขึ้น	 จึงได้มีการวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ย													

อนิทรยี	์ เชน่	 หวัเชือ้ไรโซเบยีมและหวัเชือ้ราอาบสั-					

หองปฏบิตักิารจลุนิทรยีปฏปิกษควบคมุโรคพชื 

	 	 มีงานวิจัยการประยุกต์และการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยดีเีอน็เอสายผสมมาใชร้ว่มดว้ย	 ไดแ้ก	่

การปรับปรุงพันธุ์พืช	 โดยการใช้เครื่องหมาย

โมเลกุลเพื่อให้ ได้พันธุ์ทนโรคพืช	 และแมลง	 และ

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ	์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ

ขยายพันธุ์กล้วยไม	้ และการปรับปรุงพันธุ์พืช	 โดย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช	 การตัดแต่ง

ยีนเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานต่อศัตรูพืชหรือ

โรคพชื	การพฒันาผลไม้ใหส้กุงอมชา้					

	 	 3. บริษัท Taifu Te Tea Co., Ltd.	 เป็น

บรษิทัทีผ่ลติชาออกจำหนา่ย	ซึง่ชาเปน็สนิคา้เกษตร

ที่สำคัญของไต้หวัน	 บริษัทนี้มีการนำระบบเกษตร

รบัฟงบรรยายเกีย่วกบังานวจิยัจลุนิทรยีปุยชวีภาพ
และเทคโนโลยดีานชวีโมเลกลุ 
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คูลาร์ไมคอร์ไรซา	 และปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากวัสดุต่างๆ	

รวมทัง้การนำจลุนิทรยีป์ฏปิกัษ์ในการควบคมุโรคพชื

และแมลง		

หองปฏบิตักิารดานอนชูวีวทิยาและการเพาะเลีย้ง
เนือ้เยือ่พชื 



 

อนิทรยี	์ปุย๋อนิทรยีแ์ละผลติภณัฑป์ุย๋ชวีภาพมาใช้ใน

ระบบการปลูกชา	 โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช	้ คือ	 ปุ๋ยหมัก

จากใบชา	 และใช้สารสกัดจากพริกมาฉีดป้องกัน

แมลงมากนิใบชา	การปลกูชา	บรเิวณทีจ่ะปลกูชาได้

ต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง	 1,600	 เมตร	

ทำให้มีอากาศเย็นเหมาะสมแก่การปลูกชา	 โดย

ราคาของชาจะขึน้กบัระดบัความสงูทีป่ลกูดว้ย	 ชว่ง

เวลาที่ดีที่สุดในการเก็บใบชาในแต่ละปีคือเดือน

มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม	 และเดือนตุลาคมถึง

ธันวาคม	 ในชาอุดมไปด้วยโพลีฟีน	 วิตามินซีและ

วิตามินอื่นๆ	 ทำให้ผิวสวยป้องกันริ้วรอยลดไขมัน

คอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวาน	

และสง่เสรมิการเผาผลาญและหนา้ทีอ่ืน่ๆ	

	 	 จากการไปดูงานในครั้งนี	้ คณะผู้เดินทางจะได้

นำเอาความรู	้ ข้อมูลจากการประชุม	 และการ

แปลงทดสอบประสทิธภิาพของเชือ้จลุนิทรยีตอการเจรญิเตบิโตของขาวและไมดอกในสถาบนัวจิยั 

การผลติและการเกบ็รกัษาชาอนิทรยีของบรษิทั Taifu Te Tea Co., Ltd. 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยการใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์มาพัฒนากระบวนการวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม	่ โดยเฉพาะการวิจัย

เชื้อราไมคอร์ ไรซาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ย

ชวีภาพตวัใหมข่องกรมพฒันาทีด่นิ	เพือ่ใชเ้ปน็ปจัจยั

การผลิตทางการเกษตรในการขับเคลื่อนเกษตรกร

ใช้สารอินทรีย	์ ลดสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร

อนิทรยี	์และทำให้เกิดการประสานความร่วมมือใน

การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ ไรซาระหว่าง

ประเทศไทยและไต้หวันในอนาคต	 ซึ่งถือว่าเป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อกรมพัฒนาที่ดิน	 ทั้งทางด้าน

การพัฒนาบุคลากร	 และพัฒนาแนวทางการวิจัย	

โดยเฉพาะแนวทางการร่วมมือทางการวิจัยของทั้ง	

2	ประเทศ	
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เ
มือ่เวลา 09.30 น. วนัที ่ 24 ต.ค. ทีห่อ้งประชมุ

สารสนิ	 ชั้น	 2	 อาคารสิริคุณากร	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ดร.สุทธิพันธ ์ 

จิตพิมลมาศ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลย	ี มหาวทิยาลยัขอนแกน่	 รศ.ดร.

สมปอง ธรรมศริริกัษ ์นกัวจิยัเรือ่ง	ผลติภณัฑเ์สรมิ

อาหารที่มีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์ที่ผลิตจากเลือด

จระเข	้มหาวทิยาลยัขอนแกน่	นายยศพงษ ์เตมิศริพิงษ	์

กรรมการ	 บรษิทั	 ศรรีาชาโมดา้	 จำกดั	 รว่มในการ

แถลงขา่ว	 “ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่ฤีทธิท์ำลาย

จุลินทรีย์จากเลือดจระเข้”	 พร้อมกับในพิธีลงนาม

สญัญาถา่ยทอดเทคโนโลย	ี“ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

ที่มีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์จากเลือดจระเข้และส่วน 

ประกอบ” 

	 	 รศ.ดร.สมปอง	 กล่าวว่า	 สำหรับผลงานวิจัย	

เรือ่ง	ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่ฤีทธิท์ำลายจลุนิทรยี์

ที่ผลิตจากเลือดจระเข	้ โดยคณะผู้วิจัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พบว่าภายในเลือดจระเข้น้ำ

จดืพนัธุ์ ไทยหลายชนดิมคีวามสามารถในการปอ้งกนั

ตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อแบคทีเรีย	 โดยสังเกต

จากบริเวณที่จระเข้อาศัยอยู	่ ซึ่งมีจุลินทรีย์จำนวน

มาก	 แต่เมื่อจระเข้เป็นแผลสามารถหายได้ ในเวลา

ไมน่านและไมม่อีาการตดิเชือ้ใดๆ	 เพราะสารโปรตนี

ชนิดเปปไทด์ในเลือดจระเข้มีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญ

เติบโตของจุลินทรีย	์ ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนา

เลือดจระเข้ ให้เป็นตัวยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชือ้เอชไอวีในผูป้ว่ยโรคเอดส์ได	้แตต่อ้งใชเ้วลา

ในการศกึษาวจิยัตอ่ไป	

	 	 รศ.ดร.สมปอง	 กล่าวต่อว่า	 คณะวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มดำเนินการเรื่องดัง

กล่าวอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	 2546	 จนถึง

ปัจจุบัน	 โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 และบริษัท										

ศรรีาชา	 โมดา้	 จำกดั	 กระทัง่งานวจิยัสรปุวา่จระเข้

สายพันธุ์ ไทยเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่ม	ี การนำ

สว่นตา่งๆ	มาบรโิภค	เชน่	เนือ้นำมาปรงุเปน็อาหาร	

เลือดนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาทางการ

แพทย์แผนโบราณ	 โดยบริโภคเพื่อบรรเทาอาการ

หอบหืด	 ภูมิแพ	้ และบำรุงร่างกาย	 ด้วยคุณค่าทาง

โภชนาการของเลอืดจระเขท้ีม่แีรธ่าต	ุ วติามนิ	 และ

โปรตีนหลายชนิด	 โดยเฉพาะเหล็กมีปริมาณสูงถึง	

174	 มก./100	 กรัม	 และโปรตีน	 86.2	 กรัม/100	

กรมั	 และมกีรดอมโินจำเปน็ครบทกุชนดิ	 จงึมคีวาม

เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร	

	 	 “เนื้อและเลือดของจระเข้มีประโยชน์ต่อ

วงการแพทย์ ซึง่จะมีโครงการทดลองอกีมากมายใน

 “ม.ขอนแกน่”เจง 

ทำแคปซลูเลอืดจระเข 

สูสารพดัโรค
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 อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยเป็นครีมทา

ป้องกันการติดเชื้อในคนไข้เบาหวาน แผลไฟไหม้

และแผลผ่าตัด ซึ่งมีผลการทดลองในหนูทดลอง

แล้ว พบว่าทำให้แผลหายเร็วและไม่เกิดการติดเชื้อ

เพราะมีฤทธิ์ลดปริมาณเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยัง

พฒันาเปน็ยาบรรเทาอาการหอบหดืบรรเทาอาการ

ประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งเป็นฮีโมโกลบินอัดเม็ด

รับประทานได้เหมือนอาหารเสริม โดยมีผลรับรอง

จาก อย.ว่าไม่เป็นพิษต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ

ยาว”	รศ.ดร.สมปอง	กลา่ว	

	 	 ดา้น	ดร.สทุธพินัธ ์จติพมิลมาศ	รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 กล่าวว่า	 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	 (สกว.)	 ชี้เลือดจระเข้มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	 ได้หลาย

ชนิด	 พร้อมมีโปรตีนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง	

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหนุนทำเป็นอาหาร

เสริมรูปแบบใหม	่ “แคปซูล เลือดจระเข้”	 เพื่อ

สะดวกรับประทานได้ง่าย	 เร่งหากระบวนการเก็บ

รกัษาทีเ่หมาะสมเพือ่คงคณุภาพความสะอาด	 สรา้ง

ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค	 จระเข	้ เป็นสัตว์

เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้าโดยผลผลิตหลักที่มี

การส่งออกไปยัง	 ต่างประเทศ	 ได้แก	่ หนังจระเข้

หรอืสว่นอืน่ๆ	 อยา่งเนือ้	 กระดกู	 เครือ่งใน	 รวมถงึ

เลือดจระเข้โดยเฉพาะเลือดจระเข้จะเป็นผลผลิตที่

เหลอืจากอตุสาหกรรมดงั	กลา่ว	

	 	 ดร.สทุธพินัธ	์ กลา่วตอ่อกีวา่	ขณะนีม้ปีระชาชน

ทั้งในและนอกประเทศนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร

เสริมและบำรุงร่างกายทั้งนี้อาจมีเหตุผล เนื่องจาก

ฮีโมโกลบินของจระเข้มีโครงสร้างพิเศษกว่าของคน

ทำให้จระเข้สามารถดำน้ำได้เป็นเวลานานทั้งที่

หายใจด้วยปอดเช่นเดียวกับคนและมีองค์ประกอบ

ภายในเลือดอีกหลายชนิดที่ทำให้จระเข้มีความ

สามารถในการป้องกันตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อ

แบคทีเรีย โดยจะเห็นได้จากกรณีที่เกิดการต่อสู้กัน

ของจระเข้แล้วเกิดแผลขนาดใหญ่ขึ้น จระเข้ตัวนั้น

สามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีเชื้อโรคจำนวนมากและ

แผลทีเ่กดิกห็ายสนทิโดยไมม่กีารตดิเชือ้

  “แคปซลูเลอืดจระเข”้ มสีรรพคณุมาก หาก

รับประทานประจำเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายจะ

มีประโยชน์ ช่วยเสริมธาตุเหล็กในผู้ที่มีภาวะโลหิต

จาง ความดันต่ำ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระปี้

กระเปา่สดชืน่ ลดความเครยีด เหมาะสำหรบัผูท้ีม่ี

รอบเดือนผิดปกติ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และ

ต่อต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดใน

ผู้ป่วยที่ต้องการฉายแสงผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรค

เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกัน

บกพรอ่งดขีึน้มากๆ รบัประทานเปน็ยาบำรงุสขุภาพ

โรคตบัเอกเสบตวัเหลอืงตาเหลอืงตดิเชือ้ทางเดนิ

อาหารหรอืแผลสดก็ได”้	ดร.สทุธพินัธ	์กลา่ว		

	 	 สว่น	รศ.ดร.กติตชิยั ไตรรตันศริชิยั	อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กล่าวว่า	 ผลงานการคิดค้น

ครั้งนี้ ได้รับการยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาต	ิ และได้จดสิทธิบัตรในนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ทั้งได้รับรางวัลโครงการ

วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	 จากคณะกรรมาธิการ

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกีารสือ่สารและการคมนาคม

วฒุสิภาป	ี2555	และยงัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็ตวัแทน

ของผลงานการคิดค้นของประเทศไทยไปแสดงและ	

นำเสนอในเวทีระดับโลกด้วย	 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง	 และตรงกับกับความ

ต้องการใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน	 ทำให้บริษัท	

ศรีราชา	 โมด้า	 จำกัด	 เข้ามาร่วมลงนามกับใน

สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ ในรูปแบบแคปซูลนำ

เลอืดจระเขม้าใชป้ระโยชน์ในเชงิธรุกจิตอ่ไป	
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ร
ายงานชิน้ใหมร่ะบวุา่	 อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่น	

แปลงสภาพอากาศโลกครั้งใหญ	่ “กล้วย”กำลัง

จะกลายเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารสำคัญของ

มนุษย	์ นักวิจัยเปิดเผยว่า	 กล้วยอาจใช้เป็นอาหาร

ทดแทนมันฝรั่งในบางประเทศที่กำลังพัฒนา	 ขณะที่

มันสำปะหลังและถั่วฝักยาวจะเริ่มมีบทบาทสำคัญใน

การทำการเกษตรมากขึ้น	 หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น	

และผู้คนจะเริ่มดัดแปลงเมนูอาหารใหม่ๆและ

หลากหลาย	 ขณะที่พืชพื้นเมืองเริ่มร่อยหรอลง	

องค์การสหประชาชาต	ิ หรือยูเอ็น	 เปิดเผยผลวิจัย

ล่าสุดถึงผลกระทบของการเปลี่ยน	 แปลงสภาพภูมิ

อากาศโลก	 และวิกฤติโลกร้อน	 ที่จะส่งผลต่อวิกฤติ

อาหารขาดแคลนในอนาคต	ผลวจิยัชีว้า่	“กลว้ย”	อาจ

กลายเปน็อาหารหลกัของมนษุย	์		

	 	 กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญได้จัดทำรายงานต่อคณะ

กรรมการความมั่นคงทางอาหารโลกขององค์การ

สหประชาชาติโดยมุ่งศึกษาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก	 ที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์

ทางการเกษตรที่มีความสำคัญที่สุด	 22	 ประเภท	

รายงานระบุว่า	 พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ	 3	

ลำดับแรกในแง่ของพลังงานที่ ได้รับ	 ได้แก	่ ข้าวโพด	

ข้าว	 และข้าวสาล	ี จะลดลงในกลุ่มประเทศกำลัง

พัฒนา	 ขณะที่มันฝรั่งที่สามารถเติบโตได้ดีในสภาพ

อากาศที่ร้อนน้อยกว่า	 จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพอากาศลวร้ายลง		

ผู้จัดทำระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี	้ จะนำไปสู่การ

เพาะปลกูพชืประเภทกลว้ยในเขตพืน้ทีส่งู	 ซึง่เดมิเปน็

พืชที่เติบโตได้ดีในเขตร้อน	 แม้กระทั่งพื้นที่ที่เคยใช้

เพาะปลูกมันฝรั่งในปัจจุบัน	 เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่

สามารถใหพ้ลงังานไดด้เีชน่เดยีวกนั	ขา้ว	หรอืมนัฝรัง่	

ส่ วนประ เทศในแถบ

แอฟรกิา	ประชาชนอาจตอ้งหนัมาบรโิภคมนัสำปะหลงั

แทนข้าว	 เพราะมันสำปะหลัง	 คือพืชอีกชนิดที่

สามารถทนทานตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได	้	

	 	 สว่นขา้วสาล	ี ซึง่เปน็พชืทีม่คีวามสำคญัทีส่ดุใน

แง่การเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงาน	 จะต้องเผชิญ

สถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตในประเทศกำลัง

พฒันา	ทีร่าคาฝา้ย	ขา้วโพด	และถัว่เหลอืง	จะผลกัให้

ขา้วสาลตีอ้งกลายเปน็พชืที่ไมม่คีวามสำคญั			

		 	 ส่วนถั่วเหลืองนั้น	 แม้จะเป็นแหล่งโปรตีนที่

สำคัญ	 แต่ก็เป็นพืชที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูม	ิ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า	

ถัว่ฝกัยาว	 ซึง่เปน็พชืทีม่คีวามทนทานตอ่ความแหง้แลง้

และเตบิโตไดด้แีม้ในสภาพอากาศที	่ เยน็กวา่ปกต	ิ ถอื

เป็นทางเลือกที่ด	ี และสามารถทดแทนถั่วเหลืองได	้

อกีทัง้ยงัสามารถนำไปเลีย้งสตัว์ไดอ้กีดว้ย	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่หลายฝ่ายกังวล	 ก็คือ	 การ

ปรับตัวของประชาชนต่ออาหารหลัก	 โดยมีการ								

ตั้งคำถามว่า	 ประชาชนจะสามารถปรับตัวได้หรือไม	่

ซึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง	 บอกว่าการเปลี่ยนแปลง

อาหารหลกัทีร่บัประทานในแตล่ะวนันัน้	เคยเกดิขึน้มา

แลว้ในอดตี			

		 	 ผู้ เ ชี่ ย วชาญยกตั วอย่ า งประ เทศในแถบ	

แอฟริกาเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ ไม่มีข้าวกิน	 เพราะหา

ยากและราคาแพง	 แต่หลังจากมีการนำข้าวไปปลูก	

หรอืนำเขา้ขา้วมากขึน้	ผูค้นกส็ามารถปรบัตวัไดเ้อง	

อาหารหลกัของโลก 

หากวกิฤตโิลกรอนรนุแรงขึน้ 

 “กลวย”จะกลายเปน
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แอฟรกิา	ประชาชนอาจตอ้งหนัมาบรโิภคมนัสำปะหลงั

ทีม่า: matichon online วนัที ่01 พฤศจกิายน 2555  
เวลา 08:10:52 น. “กลวย” จะกลายเปน “อาหารหลกัของโลก” 
หากวกิฤตโิลกรอนรนุแรงขึน้: http://www.matichon.co.th 



 

ป
ลายฝนแบบนี ้ ที่รับลมหนาวก่อนใครเพื่อน

เห็นจะไม่พ้นสถานที่ ใดที่หนึ่งแห่งเมืองเหนือ	

“แม่ฮ่องสอน”	 เป็นคำตอบของใครหลายๆ	

คน	ยิง่ยามนี	้ ใกลถ้งึชว่งฤดดูอกไมบ้าน	“ทุง่บวัตอง”	

ที่แม่อูคอ	 อ.ขุนยวม	 เรียกแขกได้ปีละมากๆ	 (ปีนี้

เทศกาลบวัตองบานจะเริม่	 9	พฤศจกิายน	ถงึกลาง

เดือนธันวาคม)	 หรือจะมนต์เสน่ห์ของสายน้ำและ	

ทุ่งข้าว	 ทุ่งกระเทียม	 อย่างที	่ อ.ปาย	 ตลอดจน

อา่งเกบ็นำ้ในโครงการพระราชดำรปิางตอง	 2	 หรอื	

“ปางอุง”	ชือ่ทีผู่ค้นคุน้เคยกนั	จนใครไปแมฮ่อ่งสอน

มกัไดค้ำตอบปลายทางไมค่อ่ยตา่งกนั	

	 	 แต่ใครจะรูบ้า้งวา่ ทีเ่มอืงเลก็ๆ ในหบุเขาแหง่

นี้กลบัแฝงไวด้ว้ยมนตเ์สนห่แ์หง่ขนุเขาไมแ่พท้ี่ไหน

เปา้หมายของเราคราวนี้อยูท่ี่เลอปอเฮอ(ทีแ่ปลวา่

หมอ้ขา้วนึง่)หรอืชือ่เรยีกแบบไทยๆวา่ดอยสะเงาะ

ทิวเขาสูงเสียดฟ้า ยอดสูงต่ำสวยงาม ที่เคยฝนว่า

สักวันจะต้องมาเยือนให้ ได้ โดยเฉพาะยอดสูงสุด

ของเทอืกเขานี้“ยอดเลโจะ”  

	 	 นดัหมายสมคัรพรรคพวก	ไดแ้ค	่3	คน	ขบัรถ

ไปกันเองสะดวกสุด	 แม้หนทางจะยาวไกล	 แต่ก็ได้

ร่วมทางกับเพื่อนที่รู้ ใจ	 เห็นวิวรายทางไปเรื่อย	 ก็

สนกุไปอกีแบบ	เหนือ่ยนกักแ็วะพกัระหวา่งทาง	จาก

กรุงเทพฯ	 ถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณสองทุ่ม

กวา่	 และเขา้ไปนอนพกัทีห่มูบ่า้นพะโข่โหล	่ หมูบ่า้น

กะเหรีย่งปกากะญอ	ทีอ่ยูห่า่งจากตวัเมอืงแมฮ่อ่งสอน

ไปทางสนามบนิราว	6	กม.	

	 	 รุง่เชา้เจอคนนำทาง“ลงุพะออื”ปกากะญอ

ทีเ่ดนิเทีย่วแถบนัน้จนปรุ ตัง้แตต่วัเมอืงแมฮ่อ่งสอน

ผา่นดอยหมากพรกิทะลไุปถงึอำเภอปาย หรอืจะเดนิ

จากยอดดอยปุยหลวง-ห้วยฮี้ ทะลุผ่านเทือกเขา

เลอเปอเฮอทะลไุปถงึปายวางใจไดว้า่ไมห่ลงแน่ๆ ...ฮา

	 	 นัดหมายเวลากันเสร็จสรรพ	 ก็ขับรถเข้าไป

ตวัเมอืง	เตรยีมเสบยีง	ตนุมือ้เชา้ลงกระเพาะ	ราวๆ	

9	โมง	ก็ไดเ้วลาขึน้เปเ้ดนิออกหลงัหมูบ่า้น	เปา้หมาย

วันแรกอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเปาะเหนือ	 ที่ต้องเดินข้าม

เขาไป	ไดเ้หงือ่	ไดต้ะครวิถา้ไมฟ่ติรา่งกายมาดีๆ 	
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เลโจะ...เสนห่เ์ทยีมฟา้แมฮ่อ่งสอน	



	 	 เส้นทางนี้จะว่าไป	 เป็นทางที่ชาวบ้านและนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ชอบเที่ยวธรรมชาต	ิ

แนวแอดเวนเจอรห์นอ่ยๆ	 มาเดนิเทีย่วกนัอยูป่ระจำ	

โดยจะจดัเดนิปา่และมาคา้งทีห่มูบ่า้นนี	้ 1	 คนื	 พวก

เราไปถงึหมูบ่า้นหว้ยเปาะเหนอืสกับา่ยสามโมง	 เลย

มีเวลาพักผ่อนสบายๆ	 ทั้งอาบน้ำ	 ถ่ายรูปเล่น	 มี

เทือกเขาเลอเปอเฮอเป็นฉากหลัง	 สวยงามคล้ายๆ	

กบัระเบยีงดาว	 บา้นนาเลา	 ทีเ่หน็ยอดเชยีงดาวอยู่

ไม่ไกล...	อากาศยามนีเ้ยน็สบาย	

	 	 ที่หมู่บ้านนี้เล็กมากๆ	 ขนาดว่ามีแค	่ 6	 หลัง		

คาเรอืน	 เขา้ออกไดด้ว้ยวธิเีดยีวคอื	 เดนิ	หรอือยา่ง

ดีก็นั่งรถโฟร์วีลส	์ ไปที่หมู่บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน	

และเดินเท้าอีกชั่วโมงเศษ	 แต่ก็มีนักท่องเที่ยว

แวะเวียนมา	 จนบ้านหลังหนึ่งเปิดเป็นโฮมสเตย	์

และค่ำคืนนี้ก็เช่นกัน	 เราก็ได้เจอกับนักท่องเที่ยว

ชาวเกาหล	ี6	คน	ทีเ่ดนิทางมาถงึหมูบ่า้นราวๆ	ทุม่หนึง่	

หลงัจดัการมือ้คำ่นัน่แหละ	 เลยไดม้ีโอกาสพดูคยุกนั	

ไดค้วามวา่	ทีพ่วกเขามาเทีย่วเมอืงไทยกเ็พราะเมอืง

ไทยมีธรรมชาติที่งดงาม	 ที่ประเทศของเขาไม่ม	ี								

ไม่ ได้ต้องการมาเที่ยวสถานเริงรมย	์ หรือแหล่ง

สะดวกสบายอะไร...	ระหวา่งทีน่ัง่คยุกนั	ผมแหงนหนา้

มองฟ้า...	 พร้อมกับที่เข้าใจถึงคำว่า	 ดาวล้านดวง

เปน็อยา่งไร	ชา่งเปน็คนืทีส่วยงามและสดใสซะจรงิๆ	

	  เมื่อคืนหลับกันเต็มอิ่ม เช้านี้เลยสดชื่นแถม

คะเนเสน้ทางเดนิขึน้ยอดเลโจะ แหง่เลอปอเฮอทีดู่

แลว้ไมน่า่จะเกนิ 3 ชัว่โมง ยิง่รูส้กึกระปรีก้ระเปรา่

แตท่ี่ไหนได้พอเอาเขา้จรงิกลบัเปน็3ชัว่โมงทีม่แีต่

ขึ้นกับขึ้น ถ้าชีวิตจริงของเราขาขึ้นแบบนี้ ลำบาก

ยงัไงผมวา่ใครๆกย็อมนะ

	 	 เราออกเดินทางกันค่อนสาย	 เส้นทางเดินเริ่ม

แรกไม่ชันมาก	 แต่พอถงึตีนเขานัน่แหละ	 เส้นทางก็

เริม่ชนัขึน้เรือ่ยๆ	ยิง่ชว่งสดุทา้ยกอ่นขึน้ยอด	ทางยิง่

ชันดิกแถมหญ้ารก	 เดินไปฟันหญ้าเบิกทางไปด้วย	

ไตร่ะหำ่	มดุหญา้คาอยูร่ว่มชัว่โมงกถ็งึยอดเลโจะ	ซึง่

แปลวา่	ดอยผา	ยอดสงูสดุของเทอืกเลอปอเฮอ	

	 	 “วะ...ว้าววววว”  หลายเสียงอุทานออกมา

แทบจะพรอ้มกนั กบัววิสดุสายตาทีเ่หน็ ชา่งเหมอืน

สวรรคซ์ะจรงิๆ
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	 	 ภาพทีป่รากฏหมนุมองไดเ้กอืบจะ360องศา

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเห็นยอดดอย

ปุยหลวง-ห้วยฮี้ อยู่ ไกลๆ หันไปอีกฝง ทางทิศ

ตะวนัออกเฉยีงใตก้จ็ะเหน็ ยอดดอยหมากพรกิ ไปจน

ถงึยอดดอยหวัแมย่านในอ.ปายอยู่ไกลๆเพยีงแค่

นั้นเราก็หันหน้ามาพยักหน้าให้กัน เป็นอันรู้ความว่า

เปา้หมายในทรปิตอ่ไปหวยจะไปออกทีด่อยไหน

	 	 คนชอบถามว่า	 ยอดเขาที่ไปมีอะไรด	ี แต่ละที่

แตกตา่งกนัไป	ทีย่อดเลโจะกเ็ชน่กนั	เหมาะเหมง็กบั

พวกบา้พลงั	แตข่ณะเดยีวกนักเ็หน็ววิเขาซบัซบัซอ้น

ไปไกลสุดสายตา	 หากโชคดีก็มีทะเลหมอกเป็นของ

แถม	 แต่วันนี้เราขึ้นมากันเร็วไปหน่อย	 (ประมาณ

บา่ยสองโมง)	ยอดดอยเปน็ที่โลง่แคบๆ	พวกเราเลย

ตอ้งหาทีห่ลบแดดกนักอ่น	 จนแดดรม่ลมตกนัน่แหละ	

ถงึไดอ้อกเดนิเทีย่วเลน่		

เลโจะ...เสนห่เ์ทยีมฟา้แมฮ่อ่งสอน	



 

	 	 จากยอดดอยเลโจะ	 จะมสีันเขาทอดยาวลงไป

ทางด้านล่างเชื่อมต่อไปยังยอดอื่นๆ	 ซึ่งมีอยู่หลาย

ยอด	 ความสูงต่างๆ	 กันไป	 ไล่ตั้งแต่ยอดปีลอโจะ										

ที่อยู่ซ้ายสุด(ถ้ามองจากหมู่บ้าน)	 มียอดเลโจะอยู่

ตรงกลางๆ	 ทีว่ดัความสงูแลว้เปน็ยอดสงูสดุ	 1,603	

เมตร	 และมียอดเลอปอเฮอ	 ชื่อเดียวกับเทือกเขา	

สงูเปน็อนัดบั	2	(1,596	เมตร)	อยูด่า้นขวาสดุ	

	 	 ทางเชื่อมแต่ละยอดเป็นสันแคบๆ	 และชันดิก	

ชนิดถ้าพลาดก็โยนดอกไม้ลงไปให้เลย	 ไม่ต้องเสีย

เวลาเสีย่งตายลงไปเกบ็รา่ง	คดิไดเ้ทา่นัน้กเ็ลยไดแ้ต่

ยืนมองดูเทือกเขาที่สลับซับซ้อนไปมาเป็นดั่งภาพใน

ความฝัน	 เพียงเท่านี้จิตใจเราก็อิ่มเอมไปกับความ

สวยงามของธรรมชาติ	

	 	 ยามแสงทองของอาทิตย์อัสดงทาบทาไปบน

ต้นหญ้าที่พลิ้วไหวล้อลมบนยอดเขา	 ช่างเป็นภาพที่

งดงามยิง่นกั	 พวกเราถา่ยรปู	 และเดนิเลน่จนตะวนั

ลบัขอบฟา้	 ถงึไดก้ลบัมาหงุหาอาหาร	 กนิขา้วขา้งก

องไฟ	นัง่พดูคยุกนัไปจนดกึดืน่กอ่นจะแยกยา้ยกนัไป

นอนได้	

	  รุง่เชา้รบีตืน่มาดทูะเลหมอก แตเ่หมอืนโชคไม่

เขา้ขา้ง ลมคอ่นขา้งแรงพดัพาหมอกปลวิหายไป ดี

ที่ว่าฟ้าเปดให้เห็นแสงสีทองบ้าง โอ้เอ้อยู่ได้ ไม่นาน

ก็ต้องรีบมาจัดการมื้อเช้า เก็บเป้เตรียมเดินทาง

กลบัเพราะลงุพะออืบอกวา่วนันีเ้ราจะเดนิไปลงอกี

ด้าน ไปบ้านแม่เปาะใต้ และเดินให้ถึงแม่ฮ่องสอน

เลย ใชเ้วลาราวๆ 6 ชัว่โมง บระเจา้... ขาลา้ยงัไม่

หายแตเ่ปน็ไงเปน็กนั

	 	 สองชัว่โมงเศษ	เรากล็งมาถงึหมูบ่า้นหว้ยเปาะ

ใต	้ พักเหนื่อย	 กินข้าวเที่ยง	 แค่ต้มยำไก่บ้าน	 ไข่

เจยีวกบัขา้วสวยรอ้นๆ	กอ็รอ่ย	เอาอะไรมาแลกก็ไม่

ยอมแลว้ยามนี	้ พกักนัได้ ไมน่านกเ็ริม่เดนิทางกนัตอ่	

หลังจากไต่เขามาสองวัน	 บ่ายนี้ต้องลุยกับสายน้ำ

บา้งละ	

	 	 จากบ้านห้วยเปาะใต้ ไปบรรจบกับทางเดิน

บา้นหวันำ้แมฮ่อ่งสอน-บา้นพะโข่โหล	่เปน็เสน้ทางที่

นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละชาวบา้นเดนิประจำ	ทีม่ทีัง้

ทางขึ้นเขาแล้วไปตัดเลาะลำห้วย	 เดินตามลำน้ำ

บ้าง	 เลาะข้างลำน้ำบ้าง...	 เส้นทางลัดเลาะผ่าน

โตรกผาช่างสวยงาม	 ฉ่ำเย็น	 ช่วยคลายความ

เหนื่อยไปได้เยอะ	 ราวๆ	 3	 ชั่วโมงกว่าก็หลุดสู่หมู่

บา้นพะโข่โหล	่	

	  ดาวยังคงระยิบระยับที่ปลายฟ้า... วันที่นึกถึง

ยอดเขา “เลโจะ” แห่งเลอปอเฮอ เทือกเขาที่มี

ยอดสงูเรยีงราย สวยงามตอ้งตานกัทอ่งเทีย่ว และ

ทำให้เมืองสามหมอกไม่ ได้มีแค่หุบดอกไม้ สาย

นำ้ปายและทุง่นา

ทีม่า: ฟาใส จริพชัร. เลโจะ...เสนห่เ์ทยีมฟาแมฮ่อ่งสอน: 
คอลมันช์วนเทีย่ว: http://www.komchadluek.net 
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	 	 “การมีชีวิตที่ดีที่อยู่กับปัจจุบัน”	 หมายถึง	

การรูจ้กัจดัวางรปูแบบวถิชีวีติรวมไปถงึการพยายาม

ศึกษา	 พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้ง

ส่วนที่ด	ี และส่วนที่เสียหายจากการกระทำของ

ตนเองหรือบุคคลรอบข้าง	 เพื่อที่จะนำมาปรับปรุง

แก้ ไขการดำเนินชีวิตอันจะเป็นหนทางจะนำพาชีวิต

ไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า	 การมีชีวิตที่อยู่กับ

ปัจจุบัน	 เป็นการดำรงชีวิตที่อยู่กับสิ่งที่ถูกต้องตาม

ความเปน็จรงิ	กลา่วคอื	

	 	 ไมย่ดึตดิกบัอดตีทีผ่า่นไปแลว้ 

  รวมไปถงึการไมว่าดฝดัถงึอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ 

	 	 เพราะฉะนั้น	 การที่บุคคลใดบุคลหนึ่งใช้ชีวิต

อยู่กับปัจจุบันด้วยการมองย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา		

แต่มิได้เคยคิดหาหนทางเพื่ออนาคตหรือในกรณีที่

บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง	 มุ่งแต่วาดภาพอนาคตแต่กลับ

ไม่ได้คำนึงถึงสถานะความจริงในปัจจุบัน	 นับได้ว่า

บุคคลทั้งสองประเภทนี้ ไม่ได้รู้จักการเรียนรู้การใช้

ชวีติใหม้คีณุคา่กบัปจัจบุนัอยา่งแทจ้รงิ	

	 	 เพราะสาเหตุว่า	 กรณีที่จะมีชีวิตอย่างมีความ

สุขที่แท้จริงได้นั้น	 จะต้องรู้จะต้องเข้าใจในเหตุผล

 ธรรมะเพือ่การดำรงชวีติ

มชีวีติทีด่อียูก่บัปจัจบุนั	

ปลอ่ยวางให้ ไดก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้	

รูจ้กัควบคมุ	“ความอยาก”	ภายในจติใจที่ไมม่วีนัสิน้สดุ	

รูจ้กัคำวา่	“พอ”	

ใหอ้ภยั	มเีมตตาซึง่กนัและกนั	

เมือ่ไหรส่ามารถกำจดัความทกุข์ได	้ความสขุกเ็กดิขึน้	

ความสขุทีแ่ทจ้รงิไม่ไดข้ึน้อยูก่บัคำวา่	ม	ีเทา่ไหร?่	

หากแต	่อยูก่บัตนเองวา่	พอ	เมือ่ไหร?่	

ของพฤติกรรมแห่งการกระทำด้วยว่า	 ถ้าหากการ	

กระทำทีเ่กดิขึน้เพราะปจัจยัจากอดตีทีก่ระทำความด	ี	

ผลแหง่การกระทำยอ่มปรากฏชดัในปจัจบุนัและเปน็

ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการกระทำที่ดีในอนาคต	 ในทาง

กลับกันถ้าการกระทำในอดีตไม่ดี	 ปัจจุบันก็ย่อมจะ

ไม่ด	ี อนาคตก็จะไม่ดีตามมาด้วยเป็นเงาตามตัว		

และนี่ก็คือ	 กฎแห่งชีวิตที่ก่อให้เกิดวัฏจักรเพื่อการ

รูจ้กัการมชีวีติทีด่ทีีอ่ยูป่จัจบุนั	
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	 	 สำหรับ	 “การปล่อยวาง”	 ให้ ได้กับสิ่งที่เกิด

ขึ้นแล้ว	 คือ	 การปล่อยวางจากความรับผิดชอบที่

ตนเองได้กระทำไว้ ในอดีตไม่ว่าการกระทำนั้นจะ

ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว	 การปล่อยวาง

เปน็การละความยดึตดิจากความยดึมัน่ถอืมัน่ภายใน

จิตใจที่คอยเกาะเกี่ยวไว้กับอารมณ์หรือความรู้สึกที่

ยากจะลืมเลือน	 การปล่อยวางไม่อาจกระทำได	้	

ถ้าหากว่าเมื่อใดจิตใจยังไม่รู้จักกับคำว่า ละ หรือ

วางใจให้เป็นกลางจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง	 เมื่อนั้นความยึดมั่นในอุปาทานย่อมไม่มี

วนัสญูสิน้ไปจากจติใจ	 อปุาทานเปน็สิง่สมมตุทิีก่อ่ให้

เกิดทั้งความสุขและความทุกข	์ 	 ซึ่งส่งผลกระทบ

โดยตรงทั้งทางกายและใจ	 ฉะนั้นหนทางเดียวที่จะ

กา้วถงึพทุธวถิแีหง่การปลอ่ยวางกค็อื 

	 	 การรู้จักวางใจให้สงบสุขจากความทะยาน	

อยากภายในจิตใจของตนเองด้วยการใช้สติปัญญา

รูเ้ทา่ทนัในเหตแุหง่ทกุขแ์ละผลลพัธท์ีจ่ะปรากฏตาม

มาจากการไมรู่จ้กัคำวา่	ปลอ่ยวาง 

	 	 ในส่วนของการรู้จักควบคุม	 “ความยาก” 

ภายในจิตใจที่ ไม่มีวันสิ้นสุด	 หมายความถึง	

กระบวนการทำงานที่มีหน้าที่รองรับหรือระงับซึ่ง

อารมณ์แห่งความปรารถนาและความต้องการ

อันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากแรงกระตุ้น	 เพราะ

ความทะยานอยาก	 ความปรารถนาเป็นสถานภาพ

ปรงุแตง่กายในจติใจทีม่แีรงจงูใจจากความตอ้งการ	

	 	 ความต้องการมีอิทธิพลหรือมีเหตุแรงจูงใจต่อ

พฤติกรรม	 พฤติกรรมเป็นลักษณะการแสดงออก

ทางกายกับใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซ่อน

เรน้ภายในจติ	 ซึง่อาจมสีาเหตมุาจากเพราะตอ้งการ

เกยีรตยิศ	ชือ่เสยีง	การยอมรบัทางสงัคม	รวมไปถงึ

ความสำเร็จของชีวิต	 การควบคุมความอยาก

สามารถกระทำได้ โดยการปลูกจิตสำนึกรวมไปถึง

ความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ภายในจติใจวา่	

  “ความสขุเกดิขึน้ได ้ถา้รูจ้กัพอใจในสิง่

ทีต่นเองม”ี 

	 	 การรู้จักคำว่า	 “พอ”	 คือ	 ปรัชญาเพื่อการ

ดำเนนิชวีติหรอืปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมตามฐานานรุปู	

ฉะนั้น	 ความพอใจ	 ความพอเพียง	 จึงเป็นจิตสำนึก

สำหรบัการกำหนดทศิทางการดำเนนิชวีติวา่	

	 	 การรูจ้กัตนเอง 

  การเขา้ใจความรูส้กึตนเอง 

  การก้าวไปให้ถึงจุดหมายแห่งความ

ตามความปรารถนาของตนเอง 

	 	 หลงัจากนัน้ปลอ่ยวางภาระทัง้หมดดว้ยจติใจที่

เปน็กศุล	ไมด่ิน้รนทะยานอยากไปตามกระแสโลกทีม่ี

ความต้องการไม่รู้จักจบสิ้น	 มีความเป็นอยู่ที่เรียบ

ง่าย	 รู้จักการยับยั้งชั่งใจ	 รู้จักการให้รางวัลกับชีวิต		

สิง่ทัง้หลายเหลา่นีก้ระทำไดด้ว้ยการระลกึถงึสจัจธรรม

คำสอนในทางพระพทุธศาสนาทีก่ลา่วไวว้า่	

  “จงเตอืนตนดว้ยตนเอง” 

ทีม่า: หนงัสอื “ปณธิาน บรบิทแหง่การดำเนนิชวีติ”  
โดย คณะสงฆว์ดัสงัขก์ระจายวรวหิาร เขตบางกอกใหญ ่
กรงุเทพฯ 
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ค
ณะผูเดนิทางจากกรมพฒันาทีด่นิ ประกอบดวย ดร.พทิยากร ลิม่ทอง          

นางนยิมพร ภารตันวงศ นายไพรชั  พงษวเิชยีร และนางสาวพมิพธดิา 

เรอืงไพศาล ไดเดนิทางไปศกึษา ดงูาน ณ ไตหวนั ระหวางวนัที ่16-21 

กันยายน 2555 การเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู 

ขอมูลวิชาการ และประสบการณดานการวิจัยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ

และการผลิตผลิตภัณฑไมคอรไรซา และเพื่อประยุกตใชในการพัฒนา

นวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรของกรมพฒันาทีด่นิ 

หนา 
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 การพฒันานวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

ในการปรบัปรงุบำรงุดนิ 

เพือ่เพิม่ผลผลติพชื 

ของหนวยงานภาครฐัของไตหวนั 

 งานเฉลมิพระเกยีรติ 

ง
านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครัง้นี้

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จเปนองค

ประธานเปดงาน เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2555 ณ ศนูยการคาสยาม

พารากอน เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 

หนา 

17 


