งานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day 2012)

อ

งคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(The Food and Agriculture Organization
of the United Nations, FAO) ภายใต
โครงการ Global Soil Partnership (GSP) ไดจัด
งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำป 2555 (World
Soil Day 2012) ระหวางวันที่ 3-8 ธันวาคม 2555
ณ ศูนยแถลงขาวซิก ซาเยด (Sheik Zayed Center)
สำนั ก งานใหญ อ งค ก ารอาหารและเกษตรแห ง
สหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
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 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ........................
ถนน .............................................................................. ตรอก/ซอย .................................................. ตำบล/แขวง ....................................................
อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................
อาชีพ ..................................... สำนักงาน .............................................. สถานทีต่ งั้ .....................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................... ความรู/้ ความชำนาญ .................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ
 รายป
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ....................... ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุง 1,500.- บาท
 สมาชิกประเภทวิสามัญ
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ........................ ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ................................ บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ......................... บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชี มาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางเกษร พรพิจติ รทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาทีด่ น
ิ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ................................ บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีต่อไป
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯนีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .......................................................................... ผูส้ มัคร
( ....................................................................... )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน  ทีต่ อ้ งการ

ใบสัง่ ลงโฆษณา
หนังสือวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
เขียนที่ ................................................................................................
วันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
เรียน สาราณียกร
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................................................
สำนักงานชือ่ ......................................................................................... ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ .................................................................
ถนน ............................................................. ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง ...............................................
อำเภอ/เขต ............................................................................ จังหวัด...................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ................................ มีความประสงค์จะลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือ
วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำประจำปี .............................. ขนาดเนือ้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
(โปรดกา  ในช่องสีเ่ หลีย่ มตามต้องการ)
 ปกหลังนอก 4 สี
 ปกในหน้า, หลัง 4 สี
 หน้าธรรมดา ขาวดำ
 เต็มหน้า
 ครึง่ หน้า
รายละเอียดของการโฆษณา
 มีบลอคโฆษณาแนบมาด้วย
 ขอให้ผจู้ ดั ทำวารสารทำบลอคตามข้อความทีก่ ำหนด
คิดค่าโฆษณาทัง้ สิน้ ................................................... บาท ( ......................................................................... )
และให้เจ้าหน้าทีม่ าเก็บค่าโฆษณาจำนวน ............................................ บาท ( ........................................................... )
ในทุกครัง้ ที่ ได้ลงโฆษณาให้แล้วพร้อมด้วยหนังสือที่ ได้ลงโฆษณาให้จำนวน ฉบับละ 5 เล่ม
ขอแสดงความนับถือ
...............................................................................

( .............................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................

อัตราค่าโฆษณา/อัตราค่าสมาชิก
อัตราค่าโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ
้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเขาเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราค่าลงทะเบียน(ค่าธรรมเนียมแรกเขา) และค่าบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้
รั บ การทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
รางวั ล “นั ก วิ ท ยาศาสตร ดิ น เพื่ อ
มนุษยธรรม (Humanitarian Soil
Scientist)” จากสหภาพวิทยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติ (International
Union of Soil Science)
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หนา
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6
 เรือ
่ งจากปก : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห่ วั : นักวิทยาศาสตร์ดนิ
7
เพือ่ มนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)
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สาราณียกรแถลง

ว

ารสารอนุรักษ์ดินและน้ำฉบับนี้เป็นการเปิดตัวเป็นฉบับแรกของคณะ
กรรมการชุดใหม่ ภายใต้การนำของท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายฉลอง เทพวิทกั ษ์กจิ ซึง่ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอนุรกั ษ์
ดินและน้ำแห่งประเทศไทย คนใหม่ เนือ้ หาในฉบับจัดทำขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทีส่ หภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
นานาชาติ (International Union of Soil Science, IUSS) ได้ทลู เกล้าถวาย
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และขอพระบรมราชานุญาตให้
วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดินให้ประชาชนทั่ว
โลกได้เป็นทีป่ ระจักษ์
นอกจากนี้ เป็ น การแนะนำคณะกรรมการ
บริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
และคณะที่ ป รึ ก ษาสมาคมอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ แห่ ง
ประเทศไทยชุดใหม่ พร้อมบอกกล่าวรายละเอียด
นโยบายการดำเนิ น งาน ซึ่ ง เนื้ อ หาวิ ช าการอื่ น ๆ
ยังคงเข้มข้น ทัง้ ด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การปรับปรุง
บำรุงดิน การสำรวจดิน การวางแผนการใช้ทดี่ นิ และสาระอืน่ ๆ อีกมากมาย
สุดท้ายนี้ กองสาราณียกรต้องขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ ได้สละเวลา
จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ และต้ อ งขออภั ย หากเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดมา
ณ โอกาสนีด้ ว้ ย
สาราณียกร
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห่ วั ฯ

(เรือ่ งจากปก)

นักวิทยาศาสตรดนิ เพือ่ มนุษยธรรม
(Humanitarian Soil Scientist)

โดย ดร.พิสทุ ธิ์ วิจารสรณ
ทีป่ รึกษางานโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นั

บว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวปฐพี หรือนักวิทยาศาสตร์ดนิ ของประเทศ
ไทยทุ ก คนที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ของเรา ได้ รั บ การทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม (Humanitarian
Soil Scientist)” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union
of Soil Science) เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2555 ณ โรงพยาบาลศิรริ าช พร้อมกัน
นั้นทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5
ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติ และจะมีการเฉลิม
ฉลองวันดินโลก (World Soil Day) ในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกทัว่ โลกเป็นประจำทุกปี
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รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระองค์แรกของโลก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะพระปรีชาสามารถ
และพระราชกรณียกิจ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ นิ ของประเทศ ทีท่ รงปฏิบตั ิ
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี นับตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั
ความจริงถ้าจะกล่าวถึงเรื่องดิน แม้จะเป็นที่ยอมรับตามหลักการว่า ดิน เป็น
รากฐานของการเกษตรทีส่ ำคัญ แต่ทดี่ นิ ส่วนใหญ่ของประเทศก็มไิ ด้รบั การดูแลรักษา
อย่างเหมาะสม ดังนั้น ความเสื่อมโทรมของดินจึงปรากฎขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่ด้วย
พระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักอย่างถ่องแท้
ถึงความรุนแรงและอันตรายของความเสื่อมโทรมของดิน รวมทั้งความเสียหายที่มีต่อ
สิง่ แวดล้อม พระองคจงึ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกีย่ วกับการฟน ฟู บูรณะ
พัฒนา และอนุรกั ษทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึง่ ล้วนแต่นำประโยชนสขุ มาสู่
พสกนิกร
พระราชกรณียกิจทางด้านปฐพีวทิ ยาทีเ่ ป็นรูปธรรม ซึง่ ทรงมีพระราชดำริให้จดั ทำ
ขึ้น มีมากมายหลายโครงการ และได้มีการนำเอาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั่ว
ประเทศ ตัวอย่างของโครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการ “แกล้งดิน” ของศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาพิกลุ ทอง อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ซึง่ เป็นโครงการศึกษา
ทดลองการแก้ ไขปัญหาดินเปรีย้ วจัด หรือดินกรดกำมะถัน (acid sulfate soil) และผล
ของการศึกษาทดลองได้นำไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดต่างๆ เช่น
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการปากพนัง) จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดนครนายก เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนา
ดินปัญหา เช่น ดินทราย ดินตื้น ดินลูกรัง และดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ โดยให้
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ดำเนินการให้เห็นเป็นตัวอย่างในศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริตา่ งๆ
อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร รวมทัง้ การศึกษาหาวิธกี ารใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดข้อขัดแย้งระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำกับการ
อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น
ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งหมด ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ ไขปัญหาทาง
ด้านดิน การเกษตร ป่าไม้ และสิง่ แวดล้อม ให้สอดคล้องตามสภาพทาง “ภูมสิ งั คม”
(geo-social) ซึ่งทรงบัญญัติเป็นนามศัพท์ขึ้น ทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้นำเอาส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ มาปฏิบตั งิ านร่วมกัน เพือ่ แก้ ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยวิธี
การแก้ ไขปัญหาต่างๆ เป็นวิธที เี่ กษตรกรและนักวิชาการสามารถนำเอาเป็นแบบอย่าง
ในการแก้ ไขปัญหาได้ โดยสดวก ง่ายดาย และประหยัด ซึง่ ทัง้ หมดทัง้ ปวงล้วนแล้วแต่
เป็นประโยชน์ในทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับดินอีกประการหนี่งที่ทรงศึกษาหาวิธีแบบง่ายๆ ในการ
แก้ ไขปัญหา ที่ ไม่เคยมีนักปฐพีวิทยาของประเทศคนใดนำเอามาใช้มาก่อน คือการ
แก้ ไขปัญหาเรือ่ งการชะล้างพังทลายของดิน (soil erosion) โดยการปลูกหญ้าแฝก
(vetiver grass) ในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่งหญ้าแฝกมีคุณสมบัติดีมากในการยึดดิน
เนือ่ งจากมีรากยาว เกาะดินได้แน่น ปลูกง่าย และไม่เป็นวัชพืชเพราะยากในการแพร่
พันธุ์โดยเมล็ด อีกทั้งเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง จึงเป็นที่ยอมรับ และมีการ
ปลูกกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ด้วยพระปรีชาสามารถ
ในเรื่องหญ้าแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารโลกจึงพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นจารึกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวาย
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ราชสดุดี ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ เมือ่ พ.ศ. 2536 และในปีเดียวกันนี้ สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำนานาชาติก็ ได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็น
พระมหากษัตยิ ์ นักอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำดีเด่นของโลกอีกด้วย
เท่ า ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดเป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งเพี ย งน้ อ ยนิ ด ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับดิน ยังมีตัวอย่างอีก
มากมายรวมทัง้ พระราชกระแสต่างๆ ทีท่ รงรับสัง่ เกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ดิน ซึง่ สามารถหาอ่านได้ ในหนังสือเทิดพระเกียรติตา่ งๆ อาทิ หนังสือชือ่ “แม่อยากให้
เธออยู่กับดิน” ที่จัดทำโดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน และ
มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม”
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ของเรา แม้ ว่ า ท่ า นมิ ไ ด้ เ คยทรงร่ ำ เรี ย นวิ ช า
ปฐพีวทิ ยามาเลย แต่กท็ รงให้ความสนพระทัยอย่างใหญ่หลวงในเรือ่ งดิน อีกทัง้ ยังทรง
ศึกษาหาความจริงในการแก้ ไขปัญหาเรื่องดินด้วยพระองค์เอง เฉกเช่นนักปฐพีวิทยา
อาชีพ และเหตุที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการแก้ ไขดินปัญหาต่างๆ ทรงมีพระราช
กระแสรับสัง่ ความว่า...
“ ...ดินมีปญ
ั หาไม่มี ใครเขาอยากทำ เราจึงต้องทำ... ”
จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย ที่ทรงให้ความสน
พระทัยและมีพระราชกรณียกิจนานัปการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ดินเพือ่ การเกษตร ซึง่ พวกเราชาวพัฒนาทีด่ นิ ทุกคนควรภาคภูมใิ จ และยึดเอาพระองค์
เป็นแบบอย่าง ในการประกอบอาชีพทางด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดินจนกว่าชีวติ จะหาไม่ 
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นางสาวบังอร ทองท้วม
นายวันชัย จันทร์ฉาย
นายคำรณ ไทรฟัก
นายพิทยากร ลิม่ ทอง
นายวุฒชิ าติ สิรชิ ว่ ยชู
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สขุ
นางอรทัย ศุกรียพงศ์
นายบุญรักษ์ พัฒนกนก
นางสุภา บริกปั ปกุล
นายชุมพล คงอินทร์
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
นายบุญณรงค์ ธานีรตั น์
นายปราโมทย์ ยาใจ
นายสุรชัย หมืน่ สังข์
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
นายสุรพล หิรญ
ั วัฒน์ศริ ิ

นายกสมาคม
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
เหรัญญิก
สาราณียกร
ผูช้ ว่ ยสาราณียกร
นายทะเบียน
วิเทศสัมพันธ์
ผูช้ ว่ ยวิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ผูช้ ว่ ยประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
ผูช้ ว่ ยปฏิคม
ทัศนศึกษา/นันทนาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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31.
32.
33.
34.
35.

นายวิรตั   เรืองเลิศบุญ
นางมัทธนา  ชัยมหาวัน
นายอาทิตย์  ศุขเกษม
นายอุดม  เกียรติครี ี
นายชุมพล  วรรธนะสาร

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง/ผูจ้ ดั การสมาคมฯ

คณะทีป่ รึกษาสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
(2555-2557)
1. นายสนาน  ริมวานิช
3. นายสมพงษ์  ถีรวงศ์
5. นายสิมา  โมรากุล
7. นายอรรถ  สมร่าง
9. นายชัยวัฒน์  สิทธิบศุ ย์
11. นายบัณฑิต  ตันศิริ
13. นายเกรียงศักดิ  ์ หงษ์โต
15. นางบุญสม  ภมรจันทร์
17. นายเล็ก  มอญเจริญ
19. นายเจริญ  เจริญจำรัสชีพ
21. นายชุมพล  ลิลติ ธรรม
23. นายชวิน  เจิมสุวรรณ
25. นางวลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์

2. นายสิทธิลาภ  วสุวตั
4. นายบุณยรักษ์  สืบศิริ
6. นายสมพงษ์  ปองเกษม
8. นายไชยสิทธิ  ์ เอนกสัมพันธ์
10. นายวิโรจ  อิม่ พิทกั ษ์
12. นายอภิชาต  จงสกุล
14. นายสมเจตน์  จันทวัฒน์
16. นายประสาท  เกศวพิทกั ษ์
18. นางพจนีย  ์ มอญเจริญ
20. นายพิสทุ ธิ  ์ วิจารสรณ์
22. นายเกษม  ทองปาน
24. นายสำราญ  สมบัตพิ านิช
26. นายสาโรจน์  บุญแสง

นโยบายการบริหารงานสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2555-2557
1. งานบริหารทัว่ ไป
1.1 จัดหาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ มาไว้ ในห้องสมุดเพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
1.2 จัดให้สำนักงานสมาคมฯ เป็นสถานทีส่ ำหรับการพบปะของสมาชิกสมาคมฯ และนักวิชาการทาง
ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและเนื้อหาทางวิชาการ หรือ
พบปะเพือ่ ปรึกษาหารืองานต่างๆ 
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		 2. การจัดหาและบริการสมาชิก
2.1 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการหาสมาชิก โดยเชิญชวนผูส้ นใจ นักวิชาการและเกษตรกรเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงบุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ  
2.2 เชิญชวนและให้ โอกาสสำหรับสมาชิกในระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นกรณีพเิ ศษ 
2.3 สมาชิกจะได้รบั วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และธันวาคม) 

3. การบริการทางวิชาการ
3.1 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาและบริการ
ด้านการสำรวจ ศึกษาวิจยั ออกแบบทางด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การจัดการทรัพยากรทีด่ นิ และภารกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้อง 
3.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพือ่ นบ้าน ในการส่งสมาชิกไปดูงานในต่าง
ประเทศ และสนับสนุนให้นักวิชาการจากต่างประเทศ มาดูงานในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดการ
ด้านทรัพยากรที่ดินร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเป็นหน่วยงานประสานและให้การ
สนับสนุนเพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการ 
3.3 มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาพื้ น ที่ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ในพื้ น ที่ เ กษตรกร และให้
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเห็นผลชัดเจน เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ และเป็นตัวอย่างให้ผอู้ นื่ นำไปปฏิบตั ิ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของผล
งานให้เด่นชัด 

4. การจัดประชุม
4.1 จัดประชุมวิชาการประจำปี ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ ในความ
สนใจในระดับประเทศ หรือร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
4.2 จัดให้มกี ารเสวนา บรรยายพิเศษ และอภิปรายทางด้านวิชาการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการอนุรกั ษ์
ดินและน้ำ หรือสาขาวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ตามความเหมาะสม 

5. ด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
5.1 จัดทำเอกสารในรูปวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีละ 3 เล่ม 
5.2 เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสมาคมฯ ทาง website ของสมาคมฯ 

6. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
6.1 สร้างแนวทางความร่วมมือ ในการทำโครงการเกี่ยวกับศึกษา สำรวจ และดำเนินการในด้าน
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ร่วมกับสมาคม สถาบัน หรือหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานของ
ประเทศต่างๆ อาทิเช่น WOCAT, ASOCON และประเทศในเครือข่ายโครงการวิจยั ด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ 
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6.2 ร่วมจัดประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ
6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ กับสมาคมหรือสถาบันของต่างประเทศ
ด้านการประชุม การดูงาน และการฝึกอบรมกับประเทศต่างๆ

7. ด้านทัศนศึกษา
7.1 จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ที่น่าสนใจ
ภายในประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
7.2 จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ ที่ที่น่าสนใจ
ต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

8. ด้านการประชาสัมพันธ
8.1 สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และทรัพยากรทีด่ นิ ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ และระบบสารสนเทศ ฯลฯ
8.2 ปลูกจิตสำนึกให้กบั เยาวชน ภายใต้ โครงการประกวดบทความ เรียงความ วาดรูป เกีย่ วกับการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และจัดกิจกรรมการปลูกพืชเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
8.3 จัดทำของทีร่ ะลึกของสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้บริการกับสมาชิกและผูท้ ี่
สนใจ
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มุมมองนายกสมาคมฯ คนใหม่

กับการอนุรกั ษดนิ และน้ำ

จ

ากการประชุ ม ใหญ่ ข องสมาคมอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ แห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤษภาคม 2555 สมาคมฯ ได้ จั ด ให้ มี ก าร
เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ คนใหม่ ปรากฏว่า นายฉลอง
เทพวิทกั ษ์กจิ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมฯ
บริหารงานสมาคมฯ ช่วงปี 2555-2557 ดังนั้นเรา
ควรมารู้ จั ก กั บ นายกสมาคมฯ คนใหม่ ทั้ ง ด้ า น
ประวัตสิ ว่ นตัว การทำงาน และมุมมองด้านอนุรกั ษ์
ดินและน้ำ
นายฉลอง เทพวิ ทั ก ษ์ กิ จ นายกสมาคม
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ท่ า นเกิ ด วั น ที่ 31 มี น าคม
2496 อายุ 59 ปี
ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี (วท.บ) สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท (รอ.ม.) การจัดการภาครัฐและ
เอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ประวัตกิ ารทำงาน
• 3 เมษายน 2544-28 ธั น วาคม 2547
เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนระดั บ 8
(ผูอ้ ำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาทีด่ นิ )
• 29 ธันวาคม 2547-28 พฤศจิกายน 2550
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตรระดับ 9 (ผู้อำนวย
การสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11 กรมพัฒนาทีด่ นิ )

• 29 พฤศจิกายน 2550-30 กันยายน 2553
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ (นักบริหาร 9)
• 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554 ผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 1 ตุ ล าคม 2554-30 กั น ยายน 2555
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ในโอกาสนีท้ ่านได้ ให้ โอกาสกองสาราณียกรได้
สัมภาษณ์ ดังนี้
สาราณียกร : สวั ส ดี ค รั บ ผมขอแสดงความ
ยินดีที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์
ดินและน้ำแห่งประเทศไทยคนใหม่ และได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกสมาคม : ขอบคุณครับ
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สาราณียกร : ท่ า นมี ค วามคิ ด อย่ า งไรกั บ
ทรัพยากรดินของประเทศไทย
นายกสมาคม : ประเทศไทยเป็นทีย่ อมรับว่าเป็น
เมืองเกษตรกรรม แต่ดินมีปัญหาหลายอย่าง เช่น
ดินเปรีย้ ว ดินเค็ม ดินทราย ดินเสือ่ มโทรม ดินส่วน
ใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ อี ก
ตัวอย่างเช่น การใช้พื้นที่เกษตรกรรมเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม สมดุลของธรรมชาติเปลีย่ นไป
สาราณียกร : ย้อนมาเรื่องการอนุรักษ์ดินและ
น้ำในประเทศไทย ท่านคิดว่าเป็นอย่างไรครับ
นายกสมาคม : จากปัญหาสภาพพืน้ ที่ ภูมอิ ากาศ
การใช้ ที่ ดิ น ของเกษตรกรไทยทำให้ เ สี่ ย งต่ อ การ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นอย่างมาก ซึ่งมี
ความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ ไขปัญหา เกษตรกรฝ่ายเดียวไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้อย่างสมบูรณ์ สรุปคือทุกภาคส่วน
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
สาราณียกร : ท่ า นมี มุ ม มองด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ดินและน้ำอย่างไรบ้างครับ
นายกสมาคม : การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นสิ่ง
จำเป็นในการรักษาทรัพยากรดินของประเทศไทย
เพื่ อ เป็ น การปกป้ อ งและรั ก ษาดิ น และเป็ น การ
ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในการหาแนวทาง
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ นั้ น ควรพิ จ ารณาให้
เหมาะสมทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นไป
ได้ ในทางปฏิบัติที่เหมาะกับเกษตรกร ซึ่งแนวทาง
หลักๆ มี 2 แนวทาง คือ มาตรการทางวิธกี ล และ
มาตรการทางพืช   มาตรการทางวิธีกล เป็นการ
สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศทาง
การไหลของน้ำ วิธีการนี้จะช่วยชะลอความเร็วของ

กระแสน้ำ เป็นวิธที คี่ อ่ นข้างถาวรและมีประสิทธิภาพ
สูง เช่น การทำร่องน้ำไปตามแนวระดับ ทำขั้น
บั น ไดดิ น ทำคั น ดิ น ทำคู รั บ น้ ำ ขอบเขา ทำทาง
ระบายน้ำ และทำบ่อดักตะกอน เป็นต้น สำหรับ
มาตรการทางพื ช   สามารถทำได้ โ ดยการใช้ พื ช
ตระกูลถั่วบำรุงดิน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ หญ้าแฝก
หรือหญ้าธรรมชาติเป็นแถบขวางความลาดเทของ
พื้นที่ หรือปลูกคลุมดิน หรือการใช้ระบบการปลูก
พืชแบบผสมผสาน 
สาราณียกร : ท่ า นคิ ด ว่ า จะพั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำอย่างไร
นายกสมาคม : ปั จ จุ บั น บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม
เชี่ ย วชาญด้ า นอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ มี น้ อ ยลง การ
พัฒนาคงเป็นเรือ่ งของการให้ความรู้ เพิม่ ทักษะทาง
ด้านนี้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านี้ ได้
รั บ การอบรม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นภาคสนาม ให้ โ อกาส         
ในการไปศึกษาดูงานในประเทศที่ประสบผลสำเร็จ          
มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น
สาราณียกร : สุดท้ายนี้ท่านอยากจะฝากอะไร
ถึงเกษตรกรไทยบ้างครับ
นายกสมาคม : ผมอยากเห็นเกษตรกรมีความ
ภาคภูมใิ จในอาชีพของตน ตัง้ ใจประกอบอาชีพด้วย
ความสุจริต ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร
ดิน และบำรุงรักษาทรัพยากรดินด้วย ปลูกพืชให้
เหมาะสมกับคุณภาพของดิน แทนที่จะมองแต่ผล
ตอบแทนอย่างเดียว เพราะการรักษาทรัพยากรดิน
จะทำให้เราสามารถทำการเกษตรได้อย่างยัง่ ยืน
สาราณียกร : สุ ด ท้ า ยนี้ ท างกองสารณี ย กร
ต้ อ งขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นนายกฯ มากครั บ         
ทีส่ ละเวลาให้กบั ทางเรา ขอบคุณมากครับ
นายกสมาคม : ด้วยความยินดีครับ 
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งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั

นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม
และวันดินโลก 5 ธันวาคม
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2555
ณ พารากอนฮอลล์ 1 ชัน้ 5
ศูนย์การคาสยามพารากอน

เ

มื่ อ วั น ที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 17.20 น.
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ดร.สตี เ ฟน นอร์ ต คลิ ฟ ฟ
(Professor Dr. Stephen Northcliff) กรรมการบริหาร
สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ( International
Union of Soil Science) และคณะ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายรางวั ล “นั ก
วิ ท ยาศาสตร์ ดิ น เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม (The
Humanitarian Soil Scientist)” สดุดี
พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน อย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานา
ชาติ พร้อมกันนัน้ ได้ขอพระบรมราชานุญาตให้
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก
(World Soil Day)” และเพื่อเป็นการเทิด
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ของเรา ในวันที่ 5 ธันวาคมของปี 2555 นี้
ทาง FAO ได้จดั ให้มกี ารเฉลิมฉลองทีส่ ำนักงาน
ใหญ่ FAO ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ประกาศสนับสนุน โดยผ่านไป
ทาง UNESCO เพือ่ ขอให้มกี ารจัดตัง้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดิน
โลกอย่างเป็นทางการ และได้มกี ารเฉลิมฉลองในทุกประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก

17

18
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พื้นที่สูง (โครงการหลวง) เกษตรทฤษฎี ใหม่ ซึ่ง
แสดงถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ ได้รับการยกย่องจากนานาอารย
ประเทศ

ด้ ว ยสำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เ สนอจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ เฉลิมฉลองวัน
ดินโลกขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพได้มอบหมายให้กรมพัฒนา
ที่ ดิ น เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด งานเฉลิ ม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และ
เผยแพร่ พ ระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น ให้
ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ
งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน เมือ่
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม
2555 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยจั ด
แสดงพระราชกรณี ย กิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดิน และการแก้ ไขดิน
ปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรีย้ วจัด ดินตืน้ และดินลูกรัง
ดินทราย ดินทีถ่ กู ชะล้างพังทลาย การทำเกษตรบน

2. การบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย
2.1 เรื่อง งานพระราชดำริด้านการพัฒนา
การเกษตร โดย นายยุคล ลิม้ แหลมทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.2 เรื่อง การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม และ
ความสำคั ญ ของวั น ดิ น โลก 5 ธั น วาคม โดย
Professor Dr. Jae E. Yang ประธานสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
2.3 เรื่อง วิทยาศาสตร์ทางดินคือรากฐาน
การพัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร
ประธานมูลนิธวิ ทิ ยาศาสตร์การเกษตร
2.4 เรื่ อ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ า นการ
พัฒนาทีด่ นิ โดย ดร.พิสทุ ธิ์ วิจารสรณ์ ทีป่ รึกษา
งานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. การฉายภาพยนตร์ พ ระราชกรณี ย กิ จ
เกี่ยวกับดิน สารคดีความรู้เรื่องหญ้าแฝก/หยั่ง
รากในแผ่นดิน หยัง่ ลึกในดวงใจ
4. การเสวนาพิเศษ “ตามรอยพ่อ” โดย
หมอดิน
สุ ด ท้ า ยเป็ น พิ ธี จุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม โดยมีประชาชนมาร่วม
งานอย่างคับคัง่ 
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งานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day 2012)
และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง Managing Living Soils
ภายใตโครงการ Global Soil Partnership (GSP)
งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ณ FAO สาธารณรัฐอิตาลี
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture
Organization of the United Nations, FAO) ภายใต้ โครงการ Global Soil
Partnership (GSP) ได้จดั งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2555 (World Soil Day
2012) และได้ประกาศสนับสนุนโดยผ่านทาง UNESCO เพือ่ ขอให้มกี ารจัดตัง้ วันที่ 5
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะของกรมพัฒนาที่ดิน
ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านบริหารเป็น
หัวหน้าคณะเดินทาง นายพิทยากร ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
นางตุลญา จงสกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายชัยนาม ดิสถาพร ผู้อำนวย
การกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม
สำรวจจำแนกดิน นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูอ้ ำนวยการกลุม่ แผนงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ และนางนิสา มีแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ได้ร่วมงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2555 และได้นำโปสเตอร์แสดง
พระอัจฉริยภาพ “นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil
Scientist) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปร่วม
จัดแสดงเพือ่ เฉลิมฉลองวันดินโลก ณ ศูนย์แถลงข่าว
ซิก ซาเยด (Sheik Zayed Center) สำนักงานใหญ่
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้หัวข้อการประชุม
คือ ดินดีเพื่อความมั่นคงทางการผลิตอาหารของ
โลก: วันแห่งความสำคัญของดิน ของการประชุม
สภามนตรี เอฟ เอ โอ (FAO Council) ครัง้ ที่ 145
(Securing healthy soils for a food secure world:
 นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ “นักวิทยาศาสตร
a day dedicated to soils, side event to the
ดินเพือ่ มนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist)
145th FAO Council) ประกอบด้วย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
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Dr. Jose’ Graziano da Silva ผูอ ำนวยการองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติรายงานผลการ
ประชุมสภามนตรี เอฟ เอ โอ (FAO Council) ครั้งที่
145



จากประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมถึง
พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถ และพระราช
กรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของการ
ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน และการแก้ ไขปัญหา
ดิ น ให้ ส ามารถกลั บ มาใช้ เ พื่ อ การเพาะปลู ก พื ช ได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนพระราชดำริทที่ รงมอบแก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วย
งานส่วนพระองค์เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไข
ปัญหาทรัพยากรดิน และการนำผลวิจัยที่ ได้เป็น
แบบอย่างให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ และพร้อมจะ
ผลักดันให้รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ำเป็นนโยบายสำคัญ และขอ
สนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรดินเพือ่ ส่งเสริมความ
มัน่ คงในการผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืนต่อไป
Prof. Jae Yang ประธานสหภาพวิทยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติ (The International Union of
Soil Science, IUSS) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ

Dr. José Graziano da Silva ผูอ้ ำนวยการ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้
รายงานผลการประชุมสภามนตรี เอฟ เอ โอ (FAO
Council) ครัง้ ที่ 145 ว่าสภามนตรี เอฟ เอ โอ ได้
ให้การรับรองวั น ที่ 5 ธั น วาคม เป็นวั น ดิ น โลก
(World Soil Day) และเตรียมการนำเสนอต่อการ
ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO Conference) เพื่อขออนุมัตินำเข้าที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ (U.N. General Assembly)
เพื่อรับรองเป็นวันดินโลกในลำดับต่อไป ซึ่งถ้าเป็น
ไปตามกำหนด วันที่ 5 ธันวาคม 2557 จะเป็นวันจัด
งานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการครัง้ แรก
ทั้ ง นี้ Dr. José ได้ ส นั บ สนุ น แนวทางการรั ก ษา
ทรัพยากรดินให้คงศักยภาพการผลิตเพือ่ ความมัน่ คง
ทางอาหารของโลก และเชิญชวนให้เหล่าสมาชิก
Global Soil Partnership ร่วมกันจัดการดินเพื่อ  นายยุ ท ธพงศ จรั ส เสถี ย ร รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
ความยั่ ง ยื น ของการผลิ ต อาหาร ร่ ว มกั น พั ฒ นา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวสุนทรพจนเพื่อ
ฐานข้อมูลดินเพือ่ การจัดการทรัพยากรดิน และเกิด แสดงพระปรี ช าสามารถของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูห วั
การใช้ประโยชน์รว่ มกัน
นายยุ ท ธพงศ์ จรั ส เสถี ย ร รั ฐ มนตรี ช่ ว ย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้แทน
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แนวทางที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
เกษตรกร และพระองค์ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม นำหญ้ า แฝก
(Vetiver grass) มาปลูกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ช่วยในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และ
ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการใช้
เทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่ประสบผล
สำเร็จ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงไว้มากมายดัง
กล่าว ทีป่ ระชุมจึงมีมติเห็นควรขอพระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
 Prof. Jae Yang ประธานสหภาพวิทยาศาสตรทาง
ดินนานาชาติ (The International Union of Soil Science; นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ดิ น เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม แด่ พ ระบาท
ี ระเกียรติคณ
ุ ให้เป็น
IUSS) รวมกลาวสดุดีพระปรีชาสามารถของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ สดุดพ
ทีป่ ระจักษ์โดยทัว่ กัน
สมเด็จพระเจาอยูห วั
พระบรมราชานุ ญ าตให้ วั น ที่ 5 ธั น วาคมซึ่ ง เป็ น
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 และขออนุญาตให้
Prof. Wilfred Blum อดีตประธานสหภาพฯ ได้เป็น
ผู้ ร ายงานประวั ติ ค วามเป็ น มาของการกำเนิ ด วั น
ดินโลก ซึ่งสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
(IUSS) ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์
ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil
Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ
 คณะผูร
 ว มงานวันเฉลิมฉลองดินโลก
วันที่ 16 เมษายน 2555 ด้วยพระปรีชาสามารถ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรดิน การอนุรักษ์
การแก้ ไขปัญหาต่างๆ การชะล้างพังทลายของดิน
ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อการแก้ ไขปัญหาดิน
เพือ่ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนได้เรียน
รู้และนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติ ตลอดจนพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงติดตาม ดูแลศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง
อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็น
คณะขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน พรอมดวย ผศ.
ต้นแบบการแก้ ไขปัญหาดิน ยังผลให้การพัฒนา 
ดร.ชวลิ ต ฮงประยู ร นายกสมาคมดิ น และปุ ย แห ง
ที่ ดิ น การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ การปรั บ ปรุ ง ดิ น ประเทศไทย
เสื่อมโทรม และการแก้ ไขดินที่มีปัญหาดำเนินไปใน
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การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Managing
Living Soils

เป็นการประชุมภายใต้ โครงการ Global soil
Partnership (GSP) ร่วมกับ The Italian Institute
for Environmental Protection and Research
(ISPRA) และ The Joint Research Centre of
the European Commission (JRC/EC) จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
จัดการดินจากภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก พร้อมทำการจัด
หมวดหมู่แยกตามสถานภาพ แนวโน้ม และลำดับ
ความสำคัญของการจัดการดิน รวมถึงประสบการณ์
การดำเนินงาน กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ให้เกิด
ความยั่งยืน ทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
และด้านการดำเนินนโยบาย
การประชุมมีการอภิปรายและการระดมความ
คิ ด เห็ น จากนั ก วิ ช าการที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
จัดการดินจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และร่วมกัน
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ข้อจำกัดด้านต่างๆ
เพือ่ นำไปสูก่ ารจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารภายใต้ โครงการ
GSP (pillar ที่ 1) ซึง่ มุง่ เน้นการส่งเสริมให้ทวั่ โลกมี
การจัดการทรัพยากรดินอย่างยัง่ ยืน

นายอนุ ส รณ จั น ทนโรจน รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา
ที่ดิน ดานวิชาการ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผชช. ดาน
อนุรกั ษดนิ และน้ำ และ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร นายก
สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทยเขารวมสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร



ในการนี้ Prof. Jae Yang ประธานสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (The International
Union of Soil Science, IUSS) ได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของพระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ให้วนั ที่ 5 ธันวาคมซึง่ เป็นวันพระราช
สมภพของพระองค์ ถูกกำหนดเป็นวันดินโลก เพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ ไ ด้ ท รงงานด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรดิ น การ
ปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรดินซึง่ นำไปสูก่ ารใช้ทดี่ นิ อย่างยัง่ ยืน
การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายสถานภาพ
ข้อจำกัดและลำดับความสำคัญของการจัดการดิน
(Global status, challenges and priorities of
soil management) ในแต่ละประเทศ ภูมภิ าค และ
ของโลก ตลอดจนการเชือ่ มโยงแนวทางการจัดการ
ดินต่างๆ สูค่ วามหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณ์
การใช้ปุ๋ยของโลก โดยวิทยากรจาก FAO, UN
 Mr.Alexander Muller, ADG FAO Natural Resources
Management & Environment กลาวเปดงานและชีแ้ จง สมาคมอุตสาหกรรมปุย๋ นานาชาติ และองค์กร JRC
วัตถุประสงคของการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
/EC การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการดินใน
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ได้ แ ก่ ไทย ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย นิ ว ซี แ ลนด์
รั ส เซี ย อุ ซ เบกิ ส ถาน อั ง กฤษ สหรั ฐ
อเมริกา แอฟริกาใต้ แซมเบีย เอธิโอเปีย
เคนยา ไนจีเรีย แอฟริกาตะวันตก อเมริกา
กลาง เฮติ อาร์เจนตินา บราซิล เปรู สหรัฐ
เอมิเรตส์ และโมรอคโค ซึ่งความแตกต่าง
กั น ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น คุ ณ ภาพดิ น
สภาพภู มิ อ ากาศ และชนิ ด ของพื ช ปลู ก
เป็นต้น
ดร.พิ ท ยากร ลิ่ ม ทอง จากกรม
 นายอนุสรณ จันทนโรจน ดร.พิทยากร ลิม
่ ทอง ผศ.ดร.ชวลิต พั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น ผู้ แ ทนประเทศไทย สรุ ป
ฮงประยูร และ Prof. Jae Yang, President IUSS รวมปรึกษาหารือ สถานการณ์ ก ารใช้ ท รั พ ยากรดิ น เพื่ อ
การเกษตร ข้ อ จำกั ด และปั ญ หาของ
ทรัพยากรดินในแต่ละภาคของประเทศ รวม
ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา นิเวศวิทยา
ทางการเกษตร การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ ถึงแนวทางการจัดการดินปัญหาต่างๆ ตามลำดับ
นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางการเกษตรต่ อ การ ความสำคัญ ดังนี้ การแก้ ไขปัญหาด้านอินทรียวัตถุ
จัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยวิทยากร จาก ในดินต่ำ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการ
UNEP, ICARRA, IITA, Soils and More และ จัดการเพือ่ แก้ ไขปัญหาดินด้านต่างๆ
JRC รวมถึงการบรรยายสถานการณ์ แนวโน้ม และ
การอภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น และ
ลำดับความสำคัญของการจัดการดินในประเทศต่างๆ ประสบการณ์ของนักวิจยั แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่
ที่ 1 องค์ความรูแ้ ละข้อมูลทีส่ นับสนุนการจัดการดิน
อย่างยัง่ ยืน (Implementation) กลุม่ ที่ 2 การวิจยั
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มการยอมรับและขยายผล
(Research) และกลุ่มที่ 3 นโยบายและสถาบันที่
เกีย่ วข้อง (Policy)
ซึง่ โครงการ Global Soil Partnership (GSP)
จะนำไปประมวลผล และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร
โครงการ GSP เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
จัดการดินอย่างยัง่ ยืนในลำดับต่อไป 
ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผชช. ดานอนุรักษดินและน้ำ
บรรยายเรือ่ ง Status and priorities of soil management
in Thailand
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งานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของกรมพัฒนาทีด่ นิ

ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง :

ตนแบบการพัฒนาทีด่ นิ
บนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
โดย นายอุทศิ เตจะใจ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง
สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 กรมพัฒนาทีด่ นิ

จ

ากการเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยือนทุกข์สุขของราษฎรในภาคเหนือ
ทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความทุกข์ยาก
ของราษฎรชาวไทยภูเขา ที่ยังนิยมปลูกฝิ่นเพื่อหารายได้ยังชีพ พระองค์
ทรงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติสบื เนือ่ งมา
จากความทุกข์ยากของราษฎร และการขาดแคลนที่ดินทำกิน ขาดความรู้
ในด้านการเกษตรตามที่ตลาดต้องการ ขาดความรู้ ในการป้องกันรักษา
ทีด่ นิ มิให้เสือ่ มโทรม อีกทัง้ ยังไม่มกี ารปรับปรุงบำรุงดินให้ดอี ยูเ่ สมอ ตลอดจน
ยังขาดเส้นทางคมนาคม ทีจ่ ะสามารถส่งผลผลิตสูต่ ลาดและยังด้อยความรู้
ในด้านการตลาด จากที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่
เลื่ อ นลอยเพื่ อ หาที่ ดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เราจึ ง ต้ อ งสู ญ เสี ย ป่ า ไม้ แ ละ
ทรัพยากรไปเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
จึงได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้น
เพื่อช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
แก้ ไข ปัญหาชาวเขาอย่างรีบด่วนโดยมี มจ. ภีศเดช รัชนี เป็นผูร้ บั สนอง
พระราชดำริ และนำมาปฏิ บั ติ โดยดำรงตำแหน่ ง องค์ อ ำนวยการ
โครงการฯ ซึง่ มีชอื่ เรียก โครงการนี้ ในสมัยเริม่ งานครัง้ แรกว่า “โครงการ
หลวงพัฒนาชาวเขา” หรือ “โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ” ส่วน
คณะผู้ทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่อาสาสมัครออกไปทำการส่งเสริม
ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในวันหยุดราชการ หรือวันอาทิตย์ จะเรียกงานนีว้ า่
“โครงการเกษตรหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์” และต่อมาได้เปลีย่ น
ชือ่ ให้เหมาะสมอีกครัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2523 เป็น “โครงการหลวง”
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โครงการหลวง มี ง านหลั ก เพื่ อ สนอง
พระราชดำริ 4 ขัน้ ตอน คือ งานวิจยั งานส่งเสริม
งานพัฒนาที่ดิน งานพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม กรม
พั ฒ นาที่ ดิ น ได้ เ ข้ า มาร่ ว มงานอย่ า งจริ ง จั ง ในปี        
พ.ศ. 2519 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไปที่ บ้ า นทุ่ ง เรา อ.สะเมิ ง        
จ.เชี ย งใหม่ และทรงมี พ ระราชดำริ ว่ า “พื้ น ที่ นี้
สมควรที่ จ ะเข้ า ทำการพั ฒ นาและจั ด ที่ ดิ น ให้
ราษฎรและชาวเขาเข้าทำกินเป็นหลักแหล่งถาวร”
โดยขอให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น กรมป่ า ไม้ กรม
พั ฒ นาที่ ดิ น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กรม
ชลประทาน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมดำเนินงาน
กรมพัฒนาที่ดินซึ่งรับผิดชอบงานพัฒนาที่ดิน จึงได้
ส่งเจ้าหน้าที่จาก กองบริรักษ์ที่ดิน กองสำรวจดิน
และกองจำแนกที่ดิน เข้ามาสำรวจบุกเบิกพัฒนา
พื้นที่จัดที่ทำกิน จัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
และปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณจาก
กองบริรักษ์ที่ดินเป็นบางส่วนและได้รับเงินสมทบ
จากโครงการหลวงอีกจำนวนหนึง่
ในปี พ.ศ. 2522 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้มงี บประมาณ
เพื่อดำเนินการ โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการพัฒนาที่ดินชาวเขา
เป็นเจ้าของโครงการเอง โดย มจ.ภีศเดช รัชนี
องค์ อ ำนวยการโครงการหลวง ได้ ท ำหนั ง สื อ ถึ ง
สำนักงบประมาณ ขอให้สนับสนุนโครงการหลวง
โดยจัดงบประมาณให้แก่ โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน
เป็นการเฉพาะ ดังนัน้ โครงการจึงเริม่ ได้รบั งบประมาณ
และเครื่ อ งจั ก รกลจากรั ฐ บาลมาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน
สนองพระราชดำริให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี
ในปี พ.ศ. 2527 โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง
ภาคเหนือ” สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6         
ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ โดยมีลกั ษณะการ
ดำเนินงานเรียกว่า “ขอจัดพัฒนาที่ดิน” ในเขต

พืน้ ทีเ่ ป็นป่าเสือ่ มโทรมหรือป่าทีถ่ กู ทำลาย เนือ่ งจาก
ที่ดินบนภูเขาเป็นของรัฐบาล แต่กรมป่าไม้มีหน้าที่
ดูแลรักษาเพือ่ ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุก
ที่ ท ำกิ น โดยมี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ กรมป่ า ไม้ ต่ า งๆ
คุ้มครองอยู่ ดังนั้นจึงต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้
เพือ่ ให้ ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการจัดทีด่ นิ เพือ่
การเกษตร และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวไทยภูเขา
และชาวไทยพืน้ ราบด้วย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มี
คำสั่งยกฐานะฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวงภาค
เหนื อ สำนั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 6 ขึ้ น เป็ น
“สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง” และในปี พ.ศ.2546
ได้เปลีย่ นเป็น “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโครงการหลวงภาค
เหนือ” เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงใน
เขตพื้ น ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงของมู ล นิ ธิ
เป็นต้นมา
และในวันที่ 10 กันยายน 2547 ผูร้ ว่ มปฏิบตั ิ
งานโครงการหลวงหลายหน่วยงานมีความเห็นว่าชือ่
“ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ” ไม่ ได้
สื่อภารกิจที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ จึงได้ขอ
อนุมัติกรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศู น ย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง” โดยใช้ตัว
ย่อว่า “ศพล.”
ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีทั้งหมด
จำนวน 38 ศูนย์ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จำนวน 23 อำเภอ 476 กลุม่ บ้าน 36,460 ครัวเรือน
พื้ น ที่ 2,919 ตารางกิ โ ลเมตร และประชากร
166,911 คน พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อยู่ในระดับความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลเกินกว่า 800 เมตร มีสภาพเป็นพืน้ ที่
ในหุบเขาหรือพื้นที่ป่าสงวน จึงต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิด ไม่ ให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิว
หน้าดินและเกิดผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม ศูนย์พฒ
ั นา
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โครงการหลวงแต่ละแห่งมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน
1. หากมีความลาดชันน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์
ไป ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มและปั ญ หาประชากรที่ อ ยู่ จะจัดทำคันดินกั้นน้ำโดยยึดรูปแบบของการทำคัน
อาศัย ซึ่งสภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบ ดิ น จากโครงการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรภาค
เสียเปรียบหลายประการแตกต่างกันไป
เหนือ กรมพัฒนาที่ดิน เพียงแต่ปรับขนาดของคัน
ดิ น ให้ เ ล็ ก ลงเพื่ อ มิ ใ ห้ เ สี ย พื้ น ที่ ก ารเกษตรมาก
วิสยั ทัศน์ของ ศพล.
เนื่องจากเกษตรกรแต่ละรายมีพื้นที่ถือครองเพียง
ร่วมมือกันพัฒนา รักษาพื้นที่ต้นน้ำ เลิศล้ำ เล็กน้อยเท่านัน้
ด้วยระบบอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน ให้บริการเพื่อทำ
2. ในพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามลาดชั น มากกว่ า 12
กินบนทีส่ งู แบบยัง่ ยืน
เปอร์เซ็นต์ จะจัดทำคูรบั น้ำขอบเขา โดยน้ำรูปแบบ
มาจากไต้หวัน ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบที่มี
ปรัชญาการดำเนินงานของ ศพล.
เสถียรภาพดี สามารถก่อสร้างได้ง่ายไม่ว่าจะอาศัย
การพัฒนาที่ดินบนที่สูง เป็นพื้นฐานของการ แรงคนหรือเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ทั้งยังสามารถ
บำรุงรักษาซ่อมแซมได้งา่ ย
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน
ส่วนในพื้นที่ซึ่งสามารถรับน้ำชลประทานได้
การพัฒนาระยะเริม่ แรก (พ.ศ.2519-2529) และมีความลาดชันไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ จะมีการ
ระยะนี้เป็นช่วงแรกที่กรมพัฒนาที่ดินเริ่มเข้า จัดทำขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกพืชแบบประณีตหรือ
มาทำงานบุกเบิกพัฒนาพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ ทำขั้นบันไดนาข้าว พร้อมกับจัดทำคลองส่งน้ำแบบ
ดินและน้ำ ในพื้นที่ โครงการหลวง ในช่วงเวลาดัง เปิดเข้าพืน้ ทีด่ ว้ ย โดยกรมชลประทานจะเป็นผูจ้ ดั ทำ
กล่าวอัตราส่วนของประชากรต่อพืน้ ทีย่ งั มีนอ้ ย การ แหล่งน้ำต้นทุนในลักษณะทีเ่ ป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
ใช้ทดี่ นิ ก็ยงั มีลกั ษณะไม่เข้มข้นมาก พืน้ ทีก่ ารเกษตร
มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำที่ใช้ ในระยะเริม่ แรก 
ส่วนใหญ่ยงั เป็นทีร่ าบเชิงเขาหรือทีด่ อนเกษตรกรยัง
(1) คันดินกัน้ น้ำ  (Terrace)
ทำการเกษตรแบบยังชีพ (Subsistance Farming)
คั น ดิ น กั้ น น้ ำ เป็ น มาตรการที่ ใ ช้ กั น อย่ า ง
เป็นหลัก และโดยที่ผลงานวิจัยและการส่งเสริมพืช
เมืองหนาวยังไม่ปรากฏผลเด่นชัด การคมนาคม แพร่หลายในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย เนื่องจาก
ขนส่งผลผลิตยังเป็นไปโดยยากลำบากเกษตรกรจึง เป็ น วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ สร้ า งง่ า ย (โดยใช้
ปลูกพืชส่งเสริมของโครงการหลวงเป็นรายได้เสริม เครือ่ งจักรกล) และมีคา่ ใช้จา่ ยในการบำรุงรักษาต่ำ
ทดแทนรายได้จากการปลูกฝิ่น โดยภาพรวมแล้ว แต่เนื่องจากมีรูปตัดที่ ไม่เหมาะสม ดังนั้นคันดินจะ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั มีการใช้พนื้ ทีแ่ บบการยังชีพซึง่ ทรงตัวคงรูปร่างอยู่ ได้ ในพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่
ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสมรรถนะของทีด่ นิ จึงไม่กอ่ สูงนัก โดยทั่วๆ ไปแล้วมักจะไม่สร้างคันดินกั้นน้ำ
ให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินมาก ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันเกิน 12 เปอร์เซ็นต์
คันดินกั้นน้ำสามารถแบ่งตามลักษณะการ
นัก
รู ป แบบของการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละจั ด ระบบ ใช้งานได้ 2 ประการ คือ
อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนจึงมีอยู่ 2 		 1.1		 คั น ดิ น กั้ น น้ ำ แบบระดั บ (Level
Terrace) คั น ดิ น แต่ ล ะแนวจะมี ร ะดั บ เสมอกั น
ลักษณะด้วยกันคือ
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ทัง้ หมด เพือ่ ให้นำ้ ไหลบ่าสามารถขังอยูห่ น้าคันดินได้
มั ก จะกำหนดให้ ใช้ คั น ดิ น ประเภทนี้ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง
ปริมาณน้ำฝนน้อย
1.2 คันดินกั้นน้ำแบบลดระดับ (Graded
Terrace) คันดินแต่ละแนวจะมีร่องน้ำหน้าคันดิน
ซึ่งจะมีการลดระดับเพื่อระบายน้ำไหลบ่าออกจาก
พื้นที่ ซึ่งสามารถที่จะนำน้ำจำนวนนี้ทิ้งออกไปจาก
พื้ น ที่ ห รื อ ไปเก็ บ ไว้ ใ นแหล่ ง น้ ำ เพื่ อ นำกลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่ก็ได้

ภาพที่ 1 คันดินกัน้ น้ำ (Terrace)

(2) คูรบั น้ำขอบเขา (Hillside Ditch)
หลักการของคูรับน้ำขอบเขาเป็นเช่นเดียวกับ
คันดิน หากแต่มรี ปู ตัดทีถ่ กู ออกแบบมาให้ทรงตัวคง
รูปร่างอยู่ ได้ ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าคันดิน
ดังนั้นคูรับน้ำขอบเขาจะไม่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่
ของการกั ก เก็ บ น้ ำ และการระบายน้ ำ เมื่ อ ทำการ

ก่อสร้างในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันน้อย เนือ่ งจากมีรปู
ทรงทีแ่ บนราบเกินไป โดยทัว่ ไปแล้วมักจะใช้ครู บั น้ำ
ขอบเขาเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มี
ความลาดชันระหว่าง 12-50 เปอร์เซ็นต์
คู รั บ น้ ำ ขอบเขา มี ลั ก ษณะการใช้ ง านเช่ น
เดียวกับคันดินแบบลดระดับ กล่าวคือมีหน้าที่เบน
น้ำไหลบ่าออกจากพืน้ ที่

ภาพที่ 2 คูรบั น้ำขอบเขา (Hillside Ditch)

(3) ขั้นบันไดนาขาว เป็นมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง สามารถพบได้
ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ล าดชั น ของเอเชี ย ใต้ แ ละเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนือ่ งจากต้องมีการขังน้ำในพื้นที่
เพื่อปลูกข้าว ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการคัดเลือก
พื้นที่คือเนื้อดินต้องมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้
สูง เพือ่ ลดการสูญเสียน้ำเนือ่ งจากการซึมลงลึก

27
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ภาพที่ 3 ขัน้ บันไดนาขาว (Paddy Terrace)

การพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2530-2540)
ในระยะนี้ ง านพั ฒ นาทางด้ า นต่ า งๆ ของ
โครงการหลวงเริ่มเห็นผลเด่นชัดขึ้น ทำให้มีจำนวน
ประชากรมากขึน้ พร้อมๆ กันนัน้ ผลงานวิจยั การ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ช เมื อ งหนาว เช่ น ไม้ ผ ลต่ า งๆ
ตลอดจนระบบการตลาดของโครงการหลวงเริ่ม
พั ฒ นาขึ้ น เป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน ทำให้ ร ายได้ ข อง
เกษตรกรดีขนึ้ ผลกระทบของการพัฒนาทุกๆ ด้าน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะนี้ ก็ คื อ รู ป แบบการผลิ ต ของ
เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนไป ในภาพรวมแล้ว สัดส่วน
ของการผลิตเพือ่ การค้าจะเพิม่ ขึน้ เกษตรกรมีความ
มุ่งหวังที่จะมีรายได้จากการขายผลผลิตเพื่อยังชีพ
มากขึ้น ในขณะที่การทำนาหรือปลูกข้าวไร่ เพื่อ
ยังชีพลดลง สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ทำให้เกิดแรง
จูงใจให้เกษตรกรบุกรุกถางป่าในพื้นที่ลาดชันเพื่อ

ครอบครองที่ดินสำหรับใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมาก
ขึน้ อย่างเข้มข้นแบบถาวร ในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความลาดชัน
สูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ปจั จัยการผลิต
สู ง เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลตอบแทนต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ สู ง ที่ สุ ด
ดังนั้นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำจึงต้องมีความ
เข้มข้นและหลากหลายมากขึน้ ด้วย
รูปแบบของการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำซึง่ พัฒนา
และใช้ ในพืน้ ที่ โครงการหลวง ในระยะที่ 2 มีดงั นี้
คือ :(1) ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ที่ยังคงทำคันดิน
กัน้ น้ำในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับระยะที่ 1
(2) ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันสูง (มากกว่า 12
เปอร์เซ็นต์) การจัดทำคันคูรบั น้ำขอบเขา ได้เพิม่
รู ป แบบของคั น ดิ น คู รั บ น้ ำ มากขึ้ น โดยได้ มี ก าร
ดัดแปลงเป็นขัน้ บันไดปลูกไม้ผลแบบระดับ
ขั้นบันไดปลูกไม้ผล จะมีรูปตัดด้านข้างเช่น
เดียวกับคูรับน้ำขอบเขา แต่จะมีระยะห่างระหว่าง
คันคูเท่ากับระยะห่างของไม้ผล ทำให้สิ้นเปลืองค่า
ใช้จา่ ยในการก่อสร้างต่อหน่วยพืน้ ทีม่ ากกว่า แต่นบั
เป็ น วิ ธี ก ารจั ด การสวนไม้ ผ ลบนพื้ น ที่ ล าดชั น ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากขั้นบันไดปลูกไม้ผล
เองยังสามารถใช้เป็นทางเดินอำนวยความสะดวกใน
การเข้าใช้พื้นที่และความสะดวกในการจัดวางระบบ
การให้นำ้ ด้วย
ขั้ น บั น ไดไม้ ผ ลแบบระดั บ จะมี วิ ธี ก ารค่ า มิ ติ
สัมพันธ์เช่นเดียวกับคูรบั น้ำขอบเขา เพียงแต่จะไม่มี
ค่า Reverse Height เท่านัน้ ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาด
ชั น สู ง การคำนวณค่ า มิ ติ สั ม พั น ธ์ จ ะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับน้ำไหลบ่าทั้งหมดที่เกิด
ขึน้ เป็นสำคัญ
(3) ขัน้ บันไดดิน
ขั้นบันไดปลูกพืชแบบต่อเนื่องเป็นมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะ
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เดียวกันก็เป็นมาตรการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด
เช่ น กั น เนื่ อ งจากต้ อ งมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยดิ น เป็ น
ปริมาณมาก ดังนั้นการพิจารณทำขั้นบันไดดินจึง
ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก เงื่อนไขแรกที่
นำมาเป็ น ข้ อ พิ จ ารณาก็ คื อ การมี ร ะบบส่ ง น้ ำ
ชลประทานและปริมาณน้ำต้นทุนที่สามารถจะใช้
เพื่อการปลูกได้แม้ ในช่วงฤดูแล้ง ในการออกแบบ
ขั้นบันไดดินมักจะกำหนดให้มีความสูงของผนังด้าน
ข้างไม่เกิน 1 เมตร เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาการทรุดตัว
ของผนัง ซึง่ ในการนีจ้ ะต้องรักษาความกว้างของขัน้
บั น ไดให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นเดี ย วกั น ด้ ว ย ขั้ น บั น ไดดิ น
สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท คือ
3.1 ขั้ น บั น ไดนาข้ า ว (รายละเอี ย ดอยู่ ใ น
ระยะที่ 1)
3.2 ขัน้ บันไดปลูกพืชแบบต่อเนือ่ ง (Bench
Terrace) ใช้ ในการปลูกพืชแบบประณีต เช่น ผัก
หรือไม้ตัดดอก นอกจากการมีศักยภาพที่จะให้น้ำ
ชลประทานได้แล้ว ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า ค่า
Depth of Cut ควรจะตื้นกว่าความลึกของชั้นดิน
บนเพื่อให้สามารถเกลี่ยหน้าดินชั้นบนบนขั้นบันได
อันจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงคุณสมบัตทิ าง
กายภาพของดินทีจ่ ะเกิดตามมาได้
3.3 ขั้ น บั น ไดดิ น แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
(Progressive Bench Terrace) ถึงแม้วา่ จะเรียกว่า
เป็นขั้นบันไดดิน แต่ ในขั้นตอนของการก่อสร้างจะ
ดำเนิ น การโดยการสร้ า งคั น ดิ น โดยมี ร ะยะห่ า ง
ระหว่ า งคั น ดิ น เท่ า กั บ ความกว้ า งของขั้ น บั น ไดที่
ต้องการ และมีความสูงของคันดินเท่ากับความสูง
ผนังข้างของขั้นบันได จากนั้นเมื่อมีการใช้พื้นที่ก็
ค่อยไถพรวนโดยสาดดินลงด้านล่างของความลาด
ชั น แต่ เ พี ย งด้ า นเดี ย ว เมื่ อ เวลาผ่ า นไปนานพอ
สมควรสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขั้นบันได
ดินทีม่ คี วามลาดเอียงของขัน้ บันไดออกด้านนอก จึง

29

อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีประยุกต์ ใช้คันดินกั้นน้ำอีกวิธี
หนึง่

ภาพที่ 4 ขัน้ บันไดปลูกพืชแบบตอเนือ่ ง (Bench Terrace)

อย่างไรก็ตามในระยะที่ 2 นี้ ได้มีพัฒนาการที่
สำคัญในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ กิดขึน้ 3 ประการด้วยกัน
คือ
(1) การใช้ประโยชน์จากน้ำไหลบ่าเกิดขึ้นเมื่อ
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
โครงการหลวงภาคเหนื อ ในขณะนั้ น ได้ ทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายรายงานเกี่ยวกับการศึกษาทาง
ด้านอุทกวิทยาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงงานในพื้ น ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาฯ ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์

30
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2530 ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระราชดำริเพิม่ เติมให้หาวิธี
การใช้ประโยชน์จากน้ำไหลบ่าที่มีการพัดพาตะกอน
ดินและธาตุอาหารออกจากพื้นที่ด้วย ซึ่งคณะนัก
วิชาการของฝ่ายปฏิบตั กิ ารโครงการหลวงภาคเหนือ
ได้ ศึ ก ษาหลั ง การทำ Water Harvesting ของ
ประเทศออสเตรเลี ย และอิ ส ราเอลและนำมา
ดัดแปลงรูปแบบใช้กับขั้นบันไดไม้ผล โดยเรียกรูป
แบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ว่า ขั้นบันไดไม้ผลแบบ ภ.ด.
ซึง่ ได้มกี ารจัดทำกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา
ขั้นบันไดปลูกไม้ผลแบบระดับ (ภ.ด.) เป็นรูป
แบบที่พัฒนาขึ้นในสำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูงโดยนำ
ความคิ ด มาจากระบบการกั ก เก็ บ น้ ำ ไหลบ่ า ใน
ประเทศออสเตรเลีย มีลกั ษณะการใช้งานคล้ายคลึง
กับคันดินแบบระดับ กล่าวคือจะเก็บกักน้ำไหลบ่า
ทัง้ หมดไว้บนขัน้ บันได ซึง่ จะมีสว่ นช่วยเพิม่ ความชืน้
ในดิ น ให้ กั บ ไม้ ผ ลตลอดทั้ ง ฤดู ฝ น นอกจากนี้ ยั ง
สามารถเก็บกักตะกอนดินทัง้ หมดไม่ให้ถกู พัดพาออก
จากพื้นที่และช่วยป้องกันไม่ ให้น้ำไหลบ่าซึ่งอาจมี
สารเคมีปนเปื้อนอยู่ ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย
ซึง่ ได้เริม่ นำมาใช้ ในปี พ.ศ. 2530
(2) ได้มีการนำวิธีพืชมาใช้ควบคู่ ไปกับวิธีกล
ในปี พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่
พระองค์ ท่ า นทรงตระหนั ก ถึ ง สภาพปั ญ หาและ
สาเหตุที่เกิดสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ที่ดินว่าเกิดจากการที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่
ตกลงมา และน้ ำ ไหลบ่ า หน้ า ดิ น เป็ น จำนวนมาก
ทำให้สญ
ู เสียหน้าดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ไป จึงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองหญ้า
แฝกในการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารใช้
เทคโนโลยีแบบง่ายๆ เกษตรกรสามารถดำเนินการ
เองได้
ดั ง นั้ น ในปี 2536 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่ร่วมในคณะทำงานตามแผนแม่บทการ

ภาพที่ 5 ขัน้ บันไดปลูกไมผลแบบระดับ (ภ.ด.)
(Orchard Hillside Terrace)

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก จึงดำเนินการ
ปลูกหญ้าแฝกในพืน้ ทีเ่ กษตรกรทีม่ ปี ญ
ั หาการชะล้าง
พังทลายของดิน สำหรับฝ่ายปฏิบัติการโครงการ
หลวงภาคเหนือ (ชื่อในขณะนั้น ปัจจุบันคือศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง) ได้นำหญ้า
แฝกมาใช้ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ โดย
ดำเนิ น การตามความต้ อ งการของศู น ย์ แ ละ
เกษตรกรในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาพพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ก ารปลู ก หญ้ า แฝกในการจั ด
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีการปลูกเป็นแถบ
ขวางความลาดชั น หรื อ วิ ธี ป ลู ก หญ้ า แฝกร่ ว มกั บ
วิธกี ลเป็นต้น
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การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกโดยปลูกเสริม
ความมั่นคงของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในลักษณะ
Bio-engineering ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสนองพระราชดำริ
ในการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีจุด
มุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยืด
อายุการใช้งานของระบบอนุรักษ์ฯ ซึ่งได้ก่อสร้างไว้
ได้มีการร่วมมือกับนักวิชาการจากภายนอกศึกษา
ลั ก ษณะทางชลศาสตร์ ข องน้ ำ ที่ ไหลผ่ า นแถบ
หญ้าแฝก ตลอดจนความสามารถของระบบราก
หญ้าแฝกในการเพิ่ม Shear Strength ให้แก่ดิน
ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์
หญ้าแฝกและปลูกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งใน

คันดินกัน้ น้ำ คันดินเบนน้ำ คูรบั น้ำขอบเขา ขัน้ บันได
ดิน และขัน้ บันไดปลูกไม้ผลแบบระดับ (ภ.ด.) จวบจน
กระทั่งได้วิธีการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้กัน
อยู่ในปัจจุบนั
(3) การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของการสร้ า ง
ระบบส่งน้ำชลประทาน โดยที่เงื่อนไขของการใช้
ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวแล้วข้างต้น เกษตรกร
ใช้พนื้ ทีซ่ งึ่ มีความลาดชันสูงขึน้ ทำให้ ไม่สามารถจัด
ทำคลองส่งน้ำในแบบเดิมได้ การก่อสร้างระบบน้ำ
ในระยะนี้จึงเป็นไปในรูปแบบของการจัดทำฝายกั้น
น้ำ ท่อส่งน้ำและบ่อพักน้ำแทน

ภาพที่ 7 ฝายกัน้ น้ำและบอพักน้ำ ขนาด 60 ลูกบาศก
เมตร

การพัฒนาระยะที่ 3 (พ.ศ.2541-ปจจุบนั )
เข้ า สู่ ยุ ค ของโลกาภิ วั ต น์ และการแข่ ง ขั น
ตลอดจนความกดดันทางประชากรเริม่ ปรากฏชัดขึน้
ซึ่งสาเหตุมาจาก จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและมี
การย้ายถิ่นฐาน อพยพเข้ามาในพื้นที่ การบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ที่เข้มงวดขึ้น ทำให้เกษตรกรชาวเขา
เริ่มมองที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูง ในศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงหลายแห่ง มีรูปแบบการใช้ที่ดินที่
เข้มข้นมากขึ้น ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน จึง
ภาพที่ 6 การปลูกหญาแฝกเสริมระบบอนุรกั ษดนิ และ เพิ่มมากขึ้นด้วย ความจำเป็นในการปรับปรุงบำรุง
น้ำ (Bio-engineering)
ดินก็ตามมา นอกจากนีแ้ ล้ว ความต้องการของการ
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ใช้ทรัพยากรน้ำก็มีมากขึ้นด้วย จึงจำเป็นต้องวาง
ระบบและการจั ด การที่ ดี ใ นพื้ น ที่ เ กษตรกร ศู น ย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 ก็ยังมีการดำเนินงานจัดระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในพืน้ ทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวง ตาม
รูปแบบต่างๆ เช่นเดิม ยกเว้น คันดินแบบค่อยเป็น
ค่อยไป (Progressive Bench Terrace) และขั้น
บันไดนาข้าว
การพัฒนาที่สำคัญในระยะที่ 3 นอกเหนือ
ไปจากการจั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ มี 5
ประการด้วยกัน คือ
1. มีการวางแผนการพัฒนาที่ดินในลักษณะ
ลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดขอบเขตใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับ
สมรรถนะของดินแบบองค์รวม โดยให้ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
2. สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ทดสอบ
สาธิตและงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูง
แบบยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง ทั้ ง ด้ า นการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินและการจัด
ระบบการปลูกพืช
3. เพิ่ ม กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดิน โดยที่ ได้มีการพัฒนารูปแบบของ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และเงือ่ นไขของการใช้ทดี่ นิ แล้ว งานในระยะนีจ้ งึ มุง่
เน้นการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพือ่
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย Good Agricultural
Practice (GAP)  ซึง่ มูลนิธโิ ครงการหลวงถือปฏิบตั ิ
วิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงใช้กล
ยุทธส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ำ
หมักชีวภาพ การใช้ปูน การใช้สารเร่ง พด. ชนิด
ต่างๆ และการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ในพืน้ ทีส่ งู

4. โดยที่การจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร
ซึ่ ง ดำเนิ น การโดยกรมชลประทานร่ ว มกั บ กรม
พัฒนาทีด่ นิ ได้เกือบถึงจุดอิม่ ตัวแล้ว หากแต่การใช้
น้ ำ ของเกษตรกรยั ง ไม่ เ ป็ น ไปโดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
รูปแบบการพัฒนาระบบชลประทานในระยะนี้จึง
เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินและน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญคือ
สัดส่วนของงานที่มีลักษณะการจัดการน้ำต้นทุนลด
ลงเปลี่ยนเป็นการให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงต่ า งๆ จั ด ทำโรงเรื อ นเพื่ อ การ          
เพาะปลูกพืชแบบประณีต การทำระบบจ่ายน้ำโดย
ใช้ Mini Sprinkle หรือระบบน้ำหยด เพื่อสาธิต        
รู ป แบบการจั ด การที่ ดิ น และน้ ำ ที่ เ หมาะสมให้ กั บ
เกษตรกร
5. เริ่มโครงการหมอดินดอยอาสา โดยศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้รับสมัคร
เกษตรกรชาวเขาให้มาร่วมทำงาน โดยให้เป็นหมอ
ดินดอยอาสา วิธีการทำงาน ทาง ศพล. จัดอบรม
เกษตรกรชาวเขาให้มีความรู้และเข้าใจในกิจกรรมที่
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น รั บ ผิ ด ชอบ เมื่ อ เกษตรกรรู้ แ ละ
เข้าใจแล้วก็แต่งตั้งเป็นหมอดินดอยอาสาประจำ
หมูบ่ า้ นและหมอดินดอยอาสาประจำตำบล (ประจำ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทน
ของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ และช่วยทำงานแทน
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ผลสำเร็จการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2555 ศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ จำนวน 116,459.00 ไร่
รวมทั้งได้มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานใน
พืน้ ทีร่ วมระยะทาง 357.93 กิโลเมตร และก่อสร้าง
เส้นทางลำเลียงในพื้นที่รวมระยะทาง 1,045.51
กิโลเมตร 
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การศึกษาอัตราการใช้ปยุ๋ หมักและปุย๋ เคมีรว่ มกับวัสดุปรับปรุงดิน
เพือ่ ปลูกผักกาดหางหงษ์แบบมีสว่ นร่วมของเกษตรกร
ในพืน้ ทีช่ ลประทาน 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
วรรยา สุธรรมชัย1 เกษมศรี มานิมนต์1 นิสา มีแสง1 วรางคณา สงวนพงษ์2 พัทธกานต์ เนียมอยู2่ และสุภา บริกปั ปกุล1
1สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ น
ิ    2สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
Wanraya Suthumchai1  Kasemsri Manimon1 Nisa Meesang1  Varangkana Saguanpong2  
Phatakarn Naumyoo2 and Supha Borikuppakul1
1Office of Land Development for Land Management   2 Land Development Regional Office 6, Chiang Mai

บทคัดย่อ
การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักกาดหางหงษ์แบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในพืน้ ทีช่ ลประทาน โครงการหลวงหนองหอย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเทคโนโลยีการ
จัดการดินบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเกษตรกร        
มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการดินสำหรับปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ปลูกผัก
ดำเนินการในพืน้ ทีเ่ กษตรกรผูร้ ว่ มโครงการศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนองหอย บ้านหนองหอยเก่า ตำบล
แม่แรม อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 6 ตำรับการทดลอง จำนวน 4 ซ้ำ
ประกอบด้วย 1) แปลงควบคุม ไม่ ใส่ โดโลไมต์และไม่ ใส่ปุ๋ย 2) ใส่มูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร           
(วิธเี กษตรกร) 3) ใส่โดโลไมต์รว่ มกับมูลไก่และปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร 4) ใส่โดโลไมต์และปุย๋ หมัก 5) ใส่         
โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของเกษตรกร และ 6) ใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและ        
ปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร พบว่าการใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกรมีผลผลิต        
ผักกาดหางหงษ์สูงสุด เท่ากับ 21,844.44 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด เท่ากับ
76,772.20 บาทต่อไร่ นอกจากนีเ้ กษตรกรมีความพึงพอใจต่อตำรับการทดลองนีม้ ากทีส่ ดุ เกษตรกรให้การ
ยอมรับและมีแนวโน้มสูงที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงดินให้มีความสมดุลของธาตุอาหารเหมาะสมสำหรับ
การปลูกผักบนพืน้ ทีส่ งู ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป และดินหลังการเก็บเกีย่ วในทุกตำรับการทดลองมีความหนาแน่น
รวม ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมลดลง แต่มีระดับความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณ
แคลเซียม และแมกนีเซียมเพิม่ ขึน้
คำสำคัญ: การปรับปรุงบำรุงดิน การมีสว่ นร่วมของเกษตรกร ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนองหอย
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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
ผั ก กาดหางหงษ์ (Chinese cabbagemichilli) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Brassica
campestris var.pekinensis   เป็นผักเมืองหนาว
ชนิดหนึง่ ทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกร
บนพื้ น ที่ สู ง ปลู ก จั ด อยู่ ใ นตระกู ล กะหล่ ำ เหมาะ
สำหรับปลูกในฤดูหนาวเพราะมีอากาศเย็น อุณหภูมิ
ที่ เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตในช่ ว งแรกอยู่
ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียส ดินทีเ่ หมาะสมควร
เป็ น ดิ น ร่ ว นปนทรายหรื อ ดิ น ร่ ว นเหนี ย ว มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์สูง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ
6.0-6.5 การระบายน้ำดี ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ
และสม่ำเสมอ ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ตลอดวัน    

(สำนักพัฒนาเกษตรทีส่ งู , 2546)
การประเมินและวิเคราะห์สภาพการผลิตผัก
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง พบว่ามีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเข้มข้น ปลูกผักต่อเนื่องติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน ไม่ มี ก ารพั ก ฟื้ น แปลงปลู ก หรื อ
ปรับปรุงบำรุงดิน มีการใช้ปุ๋ยเคมี ในอัตราสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการสะสมตกค้างของสารเคมีเป็นผล
ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม อัดตัวแน่นแข็ง การ
ระบายน้ ำ และอากาศไม่ ดี ดิ น มี ส ภาพเป็ น กรด
ปานกลางถึงกรดจัดมาก ปริมาณธาตุอาหารในดิน
ถูกตรึงอยู่ในรูปทีพ่ ชื ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้
(ชูจิตต์, 2552) ดังนั้นการศึกษาเพื่อแก้ ไขปัญหาที่
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เกิดขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตรบนพื้นที่สูงดังกล่าวโดย
ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย
มีการใช้สารปรับปรุงดิน เช่น โดโลไมต์ สำหรับ
ปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องดิ น โดย
ปรับปฏิกิริยาของดินให้สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถให้
ธาตุอาหารพืชในรูปแคลเซียมและแมกนีเซียม (ปิยะ,
2553) นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี
อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกผักบนพื้นที่สูงมีความ
สมดุ ล ของธาตุ อ าหาร พื ช ผั ก สามารถดู ด ใช้        
ธาตุอาหารที่สะสมในดินได้เป็นประโยชน์มากขึ้น
และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในด้านปุ๋ย
เคมีลง รวมทั้ง ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี
และชี ว ภาพของดิ น ให้ เ หมาะสมกั บ การปลู ก พื ช      
ผลของการใส่ปยุ๋ หมักอัตราต่างๆ ต่อการเปลีย่ นแปลง
สมบัติของดินและผลผลิตของพืช พบว่าอัตราการ
ใส่ปุ๋ยหมักค่อนข้างสูงคือ ประมาณ 4-6 ตันต่อไร่
ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยเฉพาะดินใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคตะวั น ออก
สำหรับภาคเหนือและภาคกลาง พบว่าอัตราการใช้
ปุย๋ หมักประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ จะทำให้ผลผลิตของ
พื ช เพิ่ ม ขึ้ น และเมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี (สำนั ก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน,2551) และได้นำเทคนิค
การประเมิ น สภาวะชนบทอย่ า งเร่ ง ด่ ว น (Rural
Rapid Appraisal: RRA) มาใช้ ในการสำรวจข้อมูล
ที่รวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรงจุด และ
กระบวนการวิจยั แบบเกษตรกรมีสว่ นร่วม (Farmer
Participatory Research: FPR) เพื่อเพิ่มเกิดการ
ยอมรับของเกษตรกรและนำวิธีการปรับปรุงบำรุง
ดินไปปฏิบัติ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับ
การเพาะปลูกพืชผักบนพืน้ ทีส่ งู ได้อย่างยัง่ ยืน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยี
การจัดการดินบนพืน้ ทีส่ งู ให้เหมาะสมกับการปลูกผัก
ได้อย่างยัง่ ยืน โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบเกษตรกร

มีสว่ นร่วม

อุปกรณ์และวิธกี าร
สถานทีแ่ ละระยะเวลาทำการวิจยั
ดำเนินการ ณ พื้นที่แปลงปลูกผักกาดหาง
หงษ์ ข องเกษตรกรผู้ ร่ ว มในโครงการศู น ย์ พั ฒ นา
โครงการหลวงหนองหอย บ้านหนองหอยเก่า ตำบล
แม่แรม อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
เริม่ ดำเนินการวิจยั เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
สิน้ สุดการวิจยั เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

วิธกี ารดำเนินงานวิจยั

วิธกี ารทดลอง
ใช้ผกั กาดหางหงษ์พนั ธุต์ ราช้าง ซึง่ เป็นพันธุท์ ี่
นิยมปลูกบนพืน้ ทีส่ งู โดยปลูกผักกาดหางหงษ์เดือน
พฤศจิกายน 2553 เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนมกราคม
2554 วางแผนการทดลองแบบ Randomized
complete block design (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ
ประกอบด้วย 6 ตำรับการทดลอง คือ
ตำรั บ การทดลองที่ 1 ไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย + ไม่ ใ ส่        
โดโลไมต์ (แปลงควบคุม)
ตำรับการทดลองที่ 2 มูลไก่ + ปุ๋ยเคมีอัตรา
ของเกษตรกร + ไม่ใส่โดโลไมต์ (วิธเี กษตรกร)
ตำรับการทดลองที่ 3 มูลไก่ + ปุ๋ยเคมีอัตรา
ของเกษตรกร + โดโลไมต์
ตำรับการทดลองที่ 4 ปุย๋ หมัก + โดโลไมต์
ตำรับการทดลองที่ 5 ปุย๋ หมัก + ปุย๋ เคมี 1/2
อัตราของเกษตรกร + โดโลไมต์
ตำรับการทดลองที่ 6 ปุย๋ หมัก + ปุย๋ เคมีอตั รา
ของเกษตรกร + โดโลไมต์
หมายเหตุ  จำนวน 24 แปลงย่อย  ขนาดของ
แปลงย่อย 1x10 เมตร ระยะห่างระหว่างต้นและ
แถว 30 เซนติเมตร โดยใส่โดโลไมต์อตั รา 1 ตันต่อไร่
ก่อนปลูกพืชประมาณ 10-15 วัน มูลไก่ ใส่รองก้น
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หลุมปลูก อัตรา 50 กรัมต่อหลุม ปุย๋ หมักอัตรา 2
ตันต่อไร่ และใส่ปยุ๋ เคมี 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ผักอายุ
7-10 วันหลังย้ายปลูก ใช้ปยุ๋ ยูเรีย (46-0-0) อัตรา
3 กรัมต่อต้น และใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ผักอายุ 20-25
วันหลังย้ายปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 6
กรัมต่อต้น
ขัน้ ตอนและวิธกี ารดำเนินงาน
1. ประชุมร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ร่วมใน
โครงการศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงหนองหอย  
เจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และนักวิจัยเพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของเกษตรกร และพิจารณา
หาแนวทางแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
2. คั ด เลื อ กเกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย  
โดยศึกษาสภาพพื้นที่และการปฏิบัติของเกษตรกร  
เก็บตัวอย่างดินที่เกิดการเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการ
ปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสมมาเป็นระยะเวลานาน ประชุม
หารือร่วมกันเพื่อวางแผนออกแบบการวิจัยและขั้น
ตอนการดำเนินการ จัดทำแปลงวิจยั กึง่ สาธิตเพือ่ หา
แนวทางแก้ ไขปัญหา นอกจากนี้เกษตรกรและนัก
วิจยั ร่วมกันเก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผล ประเมินผล  
และสรุปผลการวิจยั ร่วมกัน
3. จั ด ทำแปลงวิ จั ย กึ่ ง สาธิ ต ตามแผนการที่
ประชุมหารือร่วมกัน โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด         
1x10 เมตร จำนวน 24 แปลง และเก็บตัวอย่างดิน
เพือ่ วิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีและกายภาพของดิน
4. ประเมิ น ผลแปลงวิ จั ย กึ่ ง สาธิ ต ก่ อ น
เก็บเกีย่ วผักกาดหางหงษ์ 1-2 วัน ทำการนัดประชุม
ร่วมกันระหว่างนักวิจัย เกษตรกร และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อประเมินและสรุปผลการ
วิจยั ร่วมกัน

การเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลดิน เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก
0-15 เซนติเมตร ก่อนดำเนินการทดลองและหลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของ
ดิน ได้แก่ pH (Peech, 1965), OM (Walkley และ
Black, 1947), P (Bray และ Kurtz, 1945), K, Ca
และ Mg (Jackson,1958) สมบัตทิ างกายภาพของ
ดิน ได้แก่ ความหนาแน่นรวมของดิน  
2. ข้อมูลผลผลิต สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตผัก
กาดหางหงษ์ ในพื้นที่ 5 ตารางเมตร ชั่งน้ำหนัก
ผลผลิต
3. ข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
4. การประเมิ น ผลแปลงวิ จั ย กึ่ ง สาธิ ต ของ        
นักวิจัย เกษตรกร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการ
หลวง ทำการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของเกษตรกรต่อตำรับการทดลองต่างๆ
และนำข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาคำนวณเป็น
เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่พึงพอใจต่อตำรับการ
ทดลองนัน้ ๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range
Test (DMRT) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลอง
		 1. การเปลีย่ นแปลงสมบัตดิ นิ
1.1 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ
ของดิน
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นรวมของดินก่อน
ปลูกและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผักกาดหางหงษ์ พบ
ว่าก่อนปลูกผักกาดหางหงษ์ดินมีความหนาแน่นรวม
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อยู่ระหว่าง 1.31-1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ในขณะที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ดินมีความหนาแน่น
รวมลดลงในทุ ก ตำรั บ การทดลองซึ่ ง มี ค่ า ความ
หนาแน่นอยู่ระหว่าง 1.25-1.45 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติ เ มตร โดยเฉพาะในตำรั บ การทดลองที่ ใ ส่
โดโลไมต์ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย หมั ก และปุ๋ ย เคมี ดิ น มี ค วาม
หนาแน่นรวมหลังเก็บเกี่ยวลดลง 0.14-0.16 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร การใส่ปุ๋ยหมักมีแนวโน้ม
ทำให้ดินมีความหนาแน่นรวมลดลงมากกว่าแปลงที่
ไม่ใส่ปยุ๋ หมัก
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นรวมของดินก่อนปลูกและหลังเก็บเกีย่ วผักกาดหางหงษ์ของเกษตรกรในพืน้ ที่
โครงการหลวงหนองหอย
ตำรับการทดลอง
ความหนาแน่นรวมของดิน (g/cm3)
ก่อนปลูก
หลังเก็บเกีย่ ว
T1: ไม่ใส่โดโลไมต์ + ไม่ใส่ปยุ๋ (แปลงควบคุม)
1.50
1.45
T2: ไม่ใส่โดโลไมต์ + มูลไก่ + ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
1.38
1.30
T3: โดโลไมต์ + มูลไก่ + ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
1.37
1.29
T4: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก
1.31
1.29
1
1.41
1.25
T5: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก + ปุย๋ เคมี /2 อัตราของเกษตรกร
T6: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก + ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
1.42
1.28

1.2 การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน
ก่อนปลูกพืช ดินมีระดับความเป็นกรดเป็นด่าง
อยู่ในระดับกรดปานกลาง มีคา่ pH อยูร่ ะหว่าง 5.6
-5.7 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก มีค่าอยู่ระหว่าง
6.29-6.43 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ทีเ่ ป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียม
อยู่ ใ นระดั บ สู ง และแมกนี เ ซี ย มระดั บ ปานกลาง
(ตารางที่ 2)
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินหลัง
การเก็บเกี่ยวผักกาดหางหงษ์ (ตารางที่ 2) พบว่า

ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งของดิ น สู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับดินก่อนการปลูก โดยผลของโดโลไมต์
เห็นได้ชัดเจนในตำรับการทดลองที่ ใส่ โดโลไมต์ร่วม
กับปุย๋ หมัก ซึง่ สามารถยกระดับค่า pH ของดินจาก
เดิม 5.6 เป็น 6.2 ปริมาณอินทรียวัตถุภายหลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ
ลดลง มีปริมาณธาตุอาหารหลัก คือฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ลดลง ปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมซึง่ เป็นธาตุอาหารรอง เพิม่ ขึน้

37

		
ตำรับการทดลอง
		
T1: ไม่ใส่โดโลไมต์ + ไม่ใส่ปยุ๋
       (แปลงควบคุม)
T2: ไม่ใส่โดโลไมต์ + มูลไก่ +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T3: โดโลไมต์ + มูลไก่ +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T4: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก
T5: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก +
ปุย๋ เคมี 1/2 อัตราของ
เกษตรกร
T6: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
5.7
5.7
6.2
5.7

5.8

5.6
5.6
5.6

5.7

6.29

6.31
6.59

6.42

6.43

6.16

5.81
6.11

6.05

5.66

OM (%)
หลัง ก่อน หลัง
5.7 6.34 5.98

5.6

ก่อน
5.6

pH

323

317
318

318

313

276

260
271

266

263

320

278
294

288

413

278

264
251

286

250

สมบัตทิ างเคมีของดิน
P (mg/kg)
K (mg/kg)
ก่อน หลัง ก่อน หลัง
314 253 358 278

2975 3222

2235 2492
2286 2564

2290 2786

2248 2286

Ca (mg/kg)
ก่อน หลัง
2142 2266

175

164
160

180

174

231

233
231

240

176

Mg (mg/kg)
ก่อน หลัง
180 169 

ตารางที่ 2 สมบัตทิ างเคมี ปริมาณธาตุอาหารหลัก และปริมาณธาตุอาหารรองของดินก่อนปลูกและหลังเก็บเกีย่ วผักกาดหางหงษ์ของเกษตรกร
ในพืน้ ที่โครงการหลวงหนองหอย

38
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2. ผลผลิตของผักกาดหางหงษ์
การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา
ของเกษตรกร มีความแตกต่างกันทางสถิตกิ บั ตำรับ
การทดลองอื่ น ๆโดยมี ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด เท่ า กั บ
21,844.44 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3) ตำรับที่ ไม่ใส่
โดโลไมต์ แ ต่ ใ ส่ มู ล ไก่ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี อั ต ราของ
เกษตรกร พบว่ า ให้ ผ ลผลิ ต ของผั ก กาดหางหงษ์       
รองลงมาเท่ากับ 19,022.22 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่
แตกต่างกันทางสถิติจากการใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ย
หมักและปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร และการใส่ โด
โลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี 1/2 อัตราของ
เกษตรกร ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับ 18,548.15 และ
18,277.78 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ขณะทีก่ ารไม่

ใส่โดโลไมต์และไม่ใส่ปยุ๋ (แปลงควบคุม) ให้ผลผลิต
ต่ำสุดเท่ากับ 16,362.97 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)
การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา
ของเกษตรกรให้น้ำหนักหัวผักกาดหางหงษ์สูงสุด
1.08 กิ โ ลกรั ม ส่ ว นการใส่ มู ล ไก่ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี   
การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี การใส่
โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี 1/2 อัตราของ
เกษตรกร การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมัก และการ
ไม่ ใ ส่ โ ดโลไมต์ แ ละไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย (แปลงควบคุ ม ) มี
น้ ำ หนั ก ผั ก กาดหางหงษ์ ค่ อ นข้ า งใกล้ เ คี ย งกั น คื อ
0.87, 0.85, 0.79, 0.79 และ 0.71 กิโลกรัมต่อหัว
ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลผลิตและน้ำหนักหัวผักกาดหางหงษ์ จากการใช้ปยุ๋ หมักร่วมกับปุย๋ เคมีและวัสดุปรับปรุงดิน
ของเกษตรกรในพืน้ ที่โครงการหลวงหนองหอย
ตำรับการทดลอง
		
T1: ไม่ใส่โดโลไมต์ + ไม่ใส่ปยุ๋
(แปลงควบคุม)
T2: ไม่ใส่โดโลไมต์ + มูลไก่ + ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T3: โดโลไมต์ + มูลไก่ + ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T4: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก
T5: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก + ปุย๋ เคมี 1/2 อัตราของ
       เกษตรกร
T6: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก + ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
F-test
CV (%)

ผลผลิต
(กก./ไร่)
16,362.97d

น้ำหนักหัว
(กก./หัว)
0.71c

19,022.22b

0.87b

21,844.44a

1.08a

18,022.22c
18,277.78bc

0.79bc
0.79bc

18,548.15bc
**
2.90

0.85b
**
6.47

หมายเหตุ ตัวเลขทีต่ ามด้วยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันในแนวตัง้ ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่
โดยวิธี DMRT ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%

39
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3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
การประเมิ น ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ใน
แต่ละตำรับการทดลองโดยพิจารณาจากต้นทุนการ
ผลิต ได้แก่ ค่าแรงงานไถเตรียมดิน ค่าแรงงานปลูก  
ค่าแรงงานดูแลรักษา ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว และค่า
วัสดุการเกษตร เปรียบเทียบกับรายได้ที่เกษตรกร
ได้รับจากการขายผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ พบว่าแปลง
ควบคุ มที่ ไม่ ใส่ โดโลไมต์แ ละไม่ ใส่ ปุ๋ย มีต้นทุ นการ
ผลิ ต ต่ ำ สุ ด คื อ 19,590 บาทต่ อ ไร่ ส่ ว นการใส่        
โดโลไมต์ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย หมั ก และปุ๋ ย เคมี อั ต ราของ
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงสุดคือ 34,450 บาท        
ต่อไร่ (ตารางที่ 4)
การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา
ของเกษตรกรมี ผ ลตอบแทนเหนื อ ต้ น ทุ น ผั น แปร
สูงสุดคือ 76,772.20 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ การ

ไม่ ใส่ โดโลไมต์แต่ ใส่มูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราของ
เกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเท่ากับ
64,661.10 บาทต่อไร่ ส่วนการใส่ โดโลไมต์ร่วมกับ
ปุ๋ ย หมั ก และปุ๋ ย เคมี อั ต ราของเกษตรกรมี ผ ล
ตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรต่ำสุดคือ 58,290.75
บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4) 

4. ความพึงพอใจต่อตำรับการทดลองของ
เกษตรกร
การประเมินผลแปลงวิจัยกึ่งสาธิตดำเนินการ
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ข้าร่วมประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหางหงษ์และเกษตรกรผู้ที่
สนใจมาเยี่ยมชมแปลงวิจัยกึ่งสาธิต มีการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดการใช้ปัจจัยการผลิตของแต่ละ
วิธีการ พร้อมแจกแบบสอบถามและอธิบายการ

ตารางที่ 4 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้ปยุ๋ หมักร่วมกับปุย๋ เคมีและวัสดุปรับปรุงดินเพือ่ ปลูกผัก
กาดหางหงษ์ของเกษตรกรในพืน้ ที่โครงการหลวงหนองหอย
ตำรับการทดลอง
T1: ไม่ใส่โดโลไมต์ + ไม่ใส่ปยุ๋
(แปลงควบคุม)
T2: ไม่ใส่โดโลไมต์ + มูลไก่ +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T3: โดโลไมต์ + มูลไก่ +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T4: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก
T5: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก +
ปุย๋ เคมี 1/2 อัตราของเกษตรกร
T6: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก +
       ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร

16,362.97

19,590

ผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผันแปร
(บาท/ไร่)
62,224.85

19,022.22

30,450

64,661.10

21,844.44

32,450

76,772.20

18,022.22
18,277.78

26,190
30,545

63,921.10
60,843.90

18,548.15

34,450

58,290.75

ผลผลิต
(กก./ไร่)

ต้นทุนผันแปรทัง้ หมด
(บาท/ไร่)
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ตอบและให้เกษตรกรผู้เข้าเยี่ยมชมแปลงวิจัยกึ่ง
สาธิ ต อบแบบสอบถามเพื่ อ เลื อ กวิ ธี ก ารที่ ช อบ
พร้อมระบุเหตุผลความชอบในวิธดี งั กล่าวด้วย หลัง
การประชุมชี้แจงเสร็จสิ้นให้เกษตรกรทั้งหมดเข้า
เยี่ยมชมแปลง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เลือกวิธีที่
ชอบมากทีส่ ดุ โดยใช้วธิ กี ารยกมือแล้วทำการนับผล
พบว่ า เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ วิ ธี ก ารใส่ โ ด
โลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตราของเกษตรกร
สูงสุด คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การใส่
โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี 1/2 อัตราของ
เกษตรกร คิดเป็น 18.75 เปอร์เซ็นต์ และการใส่
โดโลไมต์ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย หมั ก และปุ๋ ย เคมี อั ต ราของ
เกษตรกร คิดเป็น 6.25 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5)
นอกจากนีเ้ กษตรกรยังมีขอ้ เสนอแนะต่อตำรับ
การทดลองที่ ใช้คือ การใช้ปุ๋ยหมักเป็นการปรับปรุง

ดินทีด่ แี ละยัง่ ยืน แต่การใช้ปยุ๋ หมักต้องใช้ ในปริมาณ
ค่อนข้างมาก ในพื้นที่หาได้ยาก และเกษตรกรทำ
เองไม่เป็น จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญถ้าจะ
นำวิธกี ารนี้ ไปปฏิบตั ิ

ตารางที่ 5 การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้ปยุ๋ หมักร่วมกับปุย๋ เคมีและวัสดุปรับปรุงดิน
เพือ่ ปลูกผักกาดหางหงษ์ของเกษตรกรในพืน้ ที่โครงการหลวงหนองหอย
ตำรับการทดลอง
T1: ไม่ใส่โดโลไมต์ + ไม่ใส่ปยุ๋
(แปลงควบคุม)
T2: ไม่ใส่โดโลไมต์ + มูลไก่ +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T3: โดโลไมต์ + มูลไก่ +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
T4: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก
T5: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก +
ปุย๋ เคมี 1/2 อัตราของเกษตรกร
T6: โดโลไมต์ + ปุย๋ หมัก +
ปุย๋ เคมีอตั ราของเกษตรกร
รวม

ความพึงพอใจของ
เกษตรกร (%)

เหตุผล

0.00

-

0.00

-

75.00
0.00
18.75
6.25
100

เป็นวิธกี ารทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย
ต้นผักเจริญเติบโตดีและสม่ำเสมอ
ต้นผักสมบูรณ์แข็งแรงดี
และสามารถลดการใช้ปยุ๋ เคมีได้
ต้นผักต้นใหญ่ สม่ำเสมอ

41

42
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วิจารณ์ผลการทดลอง
สมบั ติ ข องดิ น ก่ อ นปลู ก พบว่ า ดิ น มี ค วาม
หนาแน่นสูง ค่อนข้างแข็งทึบ (ตารางที่ 1) ปฏิกริ ยิ า
ดินเป็นกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก  
ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์
อยู่ ใ นระดั บ สู ง มาก ปริ ม าณแคลเซี ย มสู ง และ
แมกนีเซียมปานกลาง (ตารางที่ 2) ซึง่ สอดคล้องกับ
พงษ์สนั ติ์ และคณะ (2553) ได้รายงานสถานะธาตุ
อาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากร
ดิ น และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่
เกษตรกรรมโครงการหลวงในระหว่าง ปี 25522553 พบว่าดินในแปลงเกษตรกรมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูงมาก ปริมาณอินทรียวัตถุสงู ถึงสูงมาก
ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  และแมงกานีสสูง
ถึงสูงมากเกินไป ปริมาณแมกนีเซียมและแคลเซียม
ต่ำถึงสูง และปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงกรดรุนแรง
มาก ความต้ อ งการปู น อยู่ ใ นช่ ว ง   156-2,028
กิโลกรัมต่อไร่ (สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ทีด่ นิ , 2547)
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าาการใส่วัสดุ
ปรั บ ปรุ ง ดิ น เช่ น โดโลไมต์ มู ล ไก่ และปุ๋ ย หมัก
ทำให้ดินมีความหนาแน่นรวมลดลง โดยเฉพาะการ
ใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี ดินมีความ
หนาแน่นรวมลดลงมากทีส่ ดุ (ตารางที่ 1) เนือ่ งจาก
การใส่ โดโลไมต์และปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุงโครงสร้าง
ดินให้ดีขึ้น เม็ดดินเกิดการจับตัวเป็นก้อนและเกิด
โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุนและโปร่ง การระบาย
น้ำและอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ความสามารถใน
การอุ้มน้ำของดินดีขึ้น ทำให้ดินมีความชื้นยาวนาน
กว่ า ดิ น ที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ ดี (คณาจารย์ ภ าควิ ช า
ปฐพีวทิ ยา, 2541) และพบว่าดินมีคา่ ความเป็นกรด
เป็ น ด่ า ง (pH) สู ง ขึ้ น มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มและ
แมกนีเซียมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใส่ โดโลไมต์ร่วม

กั บ ปุ๋ ย หมั ก และปุ๋ ย เคมี (ตารางที่ 2) เนื่ อ งจาก        
โดโลไมต์มสี มบัตชิ ว่ ยลดความเป็นกรดของดิน ทำให้
ดินมีค่า pH สูงขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชใน
รูปแคลเซียมและแมกนีเซียม สอดคล้องกับงานวิจยั
ของปุญญิศาและคณะ (2554) ศึกษาผลของวัสดุ
ปรับปรุงดิน 5 ชนิด คือ ปูนขาว เพอร์ไลต์ ไดอะทอไมต์
ซีโอไลต์ และเถ้าลอยลิกไนต์ทมี่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
สมบัติดินและผลผลิตกะหล่ำปลีหัวใจ พบว่าการใส่
วัสดุปรับปรุงดินมีผลทำให้ดนิ มีคา่ pH สูงขึน้ และ
ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูน
ในปริมาณที่พอเพียงที่จะทำให้ดินมีค่า pH สูงขึ้น
เป็นประมาณ 6.5 เพราะ pH ระดับนีจ้ ะมีผลต่อการ
ละลายของธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่ ทำให้อยู่ในรูปที่
พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น (สุรเดช,
มปป.) และการใช้ปูนร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยลด
ความเป็นพิษของอลูมินัมและแมงกานีสได้ดีที่สุด
และยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความต้ า นทานการเปลี่ ย นแปลง
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (buffer capacity)
ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อ
พืช (สำนักเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน, 2551)
สำหรับปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน
ดิ น หลั ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต (ตารางที่ 2) พบว่ า มี
ปริ ม าณลดลง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การทดลองของ            
สุกญ
ั ญาและวีระ (2554) ทำการศึกษาศักยภาพการ
ให้ผลผลิตของข้าวฟ่างหวานภายใต้การจัดการดิน
วิธีต่างๆ โดยพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8
ร่วมกับ สูตร 15-15-15 อัตรา 25 - 50 กิโลกรัมต่อไร่
มีผลทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน
ลดลง เนือ่ งจากพืชมีการดูดธาตุอาหารไปใช้ ในการ
เจริญเติบโต อย่างไรก็ตามปริมาณดังกล่าวนี้ยัง
ถือว่าอยู่ ในระดับสูงมาก (สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อ
การพั ฒ นาที่ ดิ น , 2547) โดยฟอสฟอรั ส ในดิ น มี
ปริมาณ 253-276 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีมาก
เป็น 16-18 เท่าของปริมาณที่พืชต้องการ ส่วน
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ปริ ม าณโพแทสเซี ย มมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 250-286
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีมากเป็น 2-3 เท่าของ
ปริมาณที่พืชต้องการ การสะสมของธาตุอาหารพืช
ในดินสูง เนือ่ งจากเกษตรกรมีการใช้ปยุ๋ เคมีอตั ราสูง
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลานาน และประกอบกั บ
ปฏิกริ ยิ าของดินเป็นกรด ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่จึง
ไม่สามารถละลายได้ พืชไม่สามารถนำธาตุอาหาร
เหล่านี้ ไปใช้ ในการเจริญเติบโตจึงเกิดการสะสมของ
ธาตุอาหารพืชขึ้น ซึ่งถ้าเกิดการสะสมจำนวนมาก
เป็นระยะเวลานานก็อาจจะเป็นพิษต่อพืชได้ การใส่
โดโลไมต์ ในปริมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่องจะช่วย
ปรับระดับ pH ของดินให้เหมาะสมกับการละลาย
ของธาตุอาหารพืช ทำให้พืชสามารถนำธาตุอาหาร
เหล่ า นี้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ม ากขึ้ น การสะสมธาตุ
อาหารในดินก็จะลดลง และเกษตรกรสามารถลด
การใช้ ปุ๋ ย เคมี จึ ง เป็ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ของ
เกษตรกรอีกทางหนึง่ ด้วย
การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมีอัตรา
ของเกษตรกรมี ผ ลผลิ ต ผั ก กาดหางหงษ์ และ         
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด (ตารางที่ 3 และ 4)  
เนื่องจากใส่ โดโลไมต์และมูลไก่ช่วยปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของดินให้มีความเหมาะสมต่อ
การปลูกพืช ดินมีความหนาแน่นลดลง ปรับปรุง
โครงสร้างของดินให้ดขี นึ้ การระบายน้ำและอากาศ
เพิ่ ม มากขึ้ น ทำให้ ร ะบบรากของพื ช สามารถแผ่
กระจายในดินได้อย่างกว้างขวางซึ่งมีผลทำให้ดูด
ธาตุอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ โดโลไมต์ยังช่วย
ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม  
ทำให้ธาตุอาหารในดินอยู่ ในรูปที่พืชสามารถดูดซับ
ไปใช้ประโยชน์ ได้ดขี นึ้ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช
ไปจากดิน และลดความเป็นพิษของธาตุทเี่ ป็นพิษใน
ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) นอกจากนี้การใส่ปุ๋ย
เคมีร่วมด้วยจึงทำให้ต้นผักได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
และดูดซับไปใช้เพือ่ การเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

จึ ง ทำให้ มี ผ ลผลิ ต สู ง กว่ า ตำรั บ การทดลองอื่ น ๆ  
ส่วนการไม่ ใส่ โดโลไมต์แต่ยังคงใส่มูลไก่ร่วมกับปุ๋ย
เคมี อั ต ราของเกษตรกรซึ่ ง เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
เกษตรกรนั้น พบว่าให้ผลผลิตผักกาดหางหงษ์รอง
ลงมา แต่ ไม่แตกต่างกันทางสถิตกิ บั การใส่ โดโลไมต์
ร่วมกับปุย๋ หมักและปุย๋ เคมี 1/2 อัตราของเกษตรกร
หรือเต็มอัตราของเกษตรกร (ตารางที่ 3) ผลการ
ทดลองชี้ ให้เห็นว่า การใส่ โดโลไมต์เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพราะช่วย
ปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้สูงขึ้น
ดิ น มี ค วามเป็ น กรดก็ จ ะเป็ น กรดน้ อ ยลง มี ค วาม
เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากขึ้น เนื่องจากมีผลต่อ
กระบวนการทางเคมีและชีวภาพของดิน ทำให้ธาตุอาหาร
ละลายเป็นประโยชน์ตอ่ พืชมากขึน้ รวมทัง้ กิจกรรม
ต่างๆ ของจุลนิ ทรียด์ นิ ซึง่ มีความสำคัญต่อกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืช
หลายชนิด ดังนั้นระดับความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินจึงเป็นดัชนีสำคัญที่ใช้ประกอบการประเมินความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน (อรุณศิร,ิ มปป.)   
การประเมิ น ผลแปลงวิ จั ย กึ่ ง สาธิ ต ของ
เกษตรกรโดยใช้การสังเกตในแปลงวิจัยกึ่งสาธิต
และการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
เกษตรกรต่อตำรับการทดลองต่างๆ   พบว่าเกษตรกร
จำนวน 75 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจต่อการใส่โด
โลไมต์ ร่ ว มกั บ การใส่ ปุ๋ ย เคมี อั ต ราของเกษตรกร
เพราะเป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้ง่ายใช้ระยะเวลาในการ
จัดการและการเกิดปฏิกิริยากับดินไม่นาน ต้นผักมี
การเจริญเติบโตดีและสม่ำเสมอ การใส่ โดโลไมต์
ครั้ ง แรกและมี ธ าตุ อ าหารในดิ น บางส่ ว นถู ก
ปลดปล่อยออกมา ซึ่งในอนาคตถ้าเกษตรกรใส่ โด
โลไมต์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและต่ อ เนื่ อ งก็ จ ะทำให้ ธ าตุ
อาหารในดินถูกปลดปล่อยออกมาและพืชสามารถใช้
ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจะ

43

44

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2555

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.28 No.1 December 2012

ทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และสังเกตได้ว่าการ
ใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมักเป็นวิธีการที่ปรับปรุงดิน
ที่ดีและยั่งยืน มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำ แต่การ
ใช้ปยุ๋ หมักต้องใช้ ในปริมาณมาก และยังขาดความรู้
ในการทำปุย๋ หมักจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคทีส่ ำคัญ
ต่อการนำวิธกี ารนี้ ไปปฏิบตั ิ (ตารางที่ 5)

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมลดลง
3. การใส่ โดโลไมต์ร่วมกับมูลไก่และปุ๋ยเคมี
อัตราของเกษตรกรให้ผลผลิตของผักกาดหางหงษ์
สูงสุดเท่ากับ 21,844.44 กิโลกรัมต่อไร่ มีนำ้ หนักหัว
ผักกาดหางหงษ์สงู สุดเท่ากับ 1.08 กิโลกรัม และได้
รั บ ผลตอบแทนเหนื อ ต้ น ทุ น ผั น แปรสู ง สุ ด เท่ า กั บ
76,772.20 บาทต่อไร่
4. เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใส่
สรุป
1. การใส่ ปุ๋ ย หมั ก ทำให้ ดิ น หลั ง เก็ บ เกี่ ย ว โดโลไมต์ ร่ ว มกั บ มู ล ไก่ แ ละปุ๋ ย เคมี อั ต ราของ
เกษตรกรสูงสุด คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
ผลผลิตมีความหนาแน่นรวมลดลงมากทีส่ ดุ
2. ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการ เป็นวิธกี ารทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ต้นผักมีการเจริญเติบโตดี
เก็บเกี่ยวผลผลิตในทุกตำรับการทดลองสูงขึ้น โดย และสม่ำเสมอ
เฉพาะการใส่ โดโลไมต์ร่วมกับปุ๋ยหมัก แต่ปริมาณ
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การสำรวจและทำแผนทีด่ นิ

โดยการประยุกต์ ใช

ภาพถายออรโธสีเชิงเลข
โดย กลุม่ สำรวจจำแนกดิน
สำนักสำรวจดินและวิจยั ทรัพยากรดิน

ก

ารสำรวจ จำแนก และทำแผนทีด่ นิ ของประเทศไทย เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2478 และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยในอดีตการวิเคราะห์
กำหนดขอบเขตสภาพพื้นที่ ใช้วิธีการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (API: Aerial
Photo Interpretation) ร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศเป็นหลัก โดยการมองผ่านกล้อง
มองภาพสามมิติ (stereoscope) จากภาพที่มองผ่านกล้อง จะเห็นรูปร่างทรวดทรง
ของพืน้ ที่ เช่น ภูเขา ทีร่ าบ ร่องน้ำ ได้คอ่ นข้างชัดเจน พร้อมทัง้ กำหนดเส้นขอบเขต
ดินและหน่วยแผนที่ ได้ ในเบือ้ งต้น แต่ความถูกต้องและความละเอียดในการเขียนเส้น
ขอบเขตดินก็มีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งประสบการณ์ ในการแปลความหมายพื้นที่ของ
นักสำรวจดิน ทีอ่ าจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล รวมทัง้ คุณภาพของภาพถ่ายที่
ใช้ทำงาน ทีม่ มี าตราส่วนคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง จึงทำให้เกิดปัญหาในการทำ
แผนทีอ่ ยูต่ ลอดมา
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สำหรับในปัจจุบัน ได้นำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย
ออร์ โธสีเชิงเลข (Digital Orthophotographs)
ถ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 ที่ ได้รบั การปรับแก้
พิกดั เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว (ประกอบด้วยแบบจำลอง
ระดั บ ความสู ง เชิ ง เลข (DEM) เส้ น ชั้ น ความสู ง
(contour) ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง) และ
ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ ให้กำเนิด
ดิน (Soil forming factors; clorpt) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เทคนิค
การรับรูข้ อ้ มูลระยะไกล (remote sensing) ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ภาพแสงเงา
ภูมิประเทศ (Hill shade) และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
ในรูปของดิจติ อล ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่
ภูมปิ ระเทศ แผนทีธ่ รณีวทิ ยา แผนทีด่ นิ (ก่อนหน้า)
แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แผนทีเ่ ขตป่าไม้ แผนที่
ขอบเขตการปกครอง ข้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยา ฯลฯ มาใช้
ประกอบร่วมกันในการแปลความหมายและวิเคราะห์
สภาพพื้นที่เพื่อสร้างขอบเขตหน่วยแผนที่ ได้อย่าง
ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ

จากผลของการประยุกต์ ใช้ภาพถ่ายออร์ โธสี
เชิงเลขเพื่อสำรวจและทำแผนที่ดิน สามารถกล่าว
ได้ ว่ า แผนที่ ดิ น ของประเทศไทย มี ม าตรฐานสู ง
ใกล้เคียงกับแผนที่ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งใน
ด้ า นเทคนิ ค ในการสำรวจ การจำแนกและการ
ควบคุ ม มาตรฐานการจำแนกของดิ น การผลิ ต
แผนที่ออกเผยแพร่รวมทั้งการวินิจฉัยคุณภาพของ
ดิน จากผลของการสำรวจและจำแนกดินสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้อง 
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การจัดทำเขตการใชทดี่ นิ พืชเศรษฐกิจ

นำไปสูก่ ารเพิม่ ผลผลิต
ลดตนทุน และรักษาสภาพแวดลอม
โดย นส.กรรณิสา สฤษฎ์ศริ ิ
กลุม่ วางแผนการใชทดี่ นิ ที่ 2
กองนโยบายและแผนการใชทดี่ นิ

ป

จจุบันรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจาก
ผลผลิตต่อไร่ของพืชเกษตร ที่สำคัญมีแนวโน้มลดลง จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่ม
ผลผลิต และลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการใช้การจัดทำโซนนิ่ง
(Zoning) ภาคการเกษตร เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในแต่ละ
ภูมิภาค พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการ
ศึกษาและดำเนินงานตัง้ แต่ตน้ น้ำไปถึงปลายน้ำ ซึง่ ต้องอาศัยการ
ทำงานร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำ
โซนนิง่ มีผลในการปฏิบตั จิ ริง โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้
1. การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำโซนนิ่ง
โดยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต้องเร่งดำเนินการเป็นลำดับแรก
เช่น ข้อมูลทางด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย โดยทั้งนี้เป็นการบริหารจัดการ
ทางด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มไปในตั ว ไม่ ว่ า จะเป็ น ทรั พ ยากรดิ น
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น
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2. การเก็บข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทาน
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณผลผลิตในแต่ละพื้นที่ การ
บริโภคและการจัดจำหน่าย เพือ่ นำไปสูท่ างเลือกให้
กับเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและ
มีผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทาง
สนับสนุนงานวิจยั พัฒนาเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
3. การบริหารจัดการในภาพรวม ทางด้าน
การตลาด ทีต่ งั้ โรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม
การเชื่ อ มโยง เส้ น ทางคมนาคม กำหนดพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมในการส่งเสริมการเพาะปลูกให้สอดคล้อง
กั บ ที่ ตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ลดต้ น ทุ น ของ
เกษตรกรในระยะยาว เป็นต้น
โดยในการจั ด ทำโซนนิ่ ง ภาคการเกษตรได้
กำหนดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว
มั น สำปะหลั ง ปาล์ ม น้ ำ มั น ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ยางพารา และอ้อยโรงงาน โดยพืชแต่ละชนิด ต้อง
ศึกษาเพื่อหาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมกับลักษณะทาง
ด้านกายภาพด้านต่างๆ และต้องอยู่
นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ต้องมีการจัดทำ
แผนที่แสดงความเหมาะสมของพืชดังกล่าวข้างต้น
พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ฐานข้อมูล โดยจัดกลุ่มของ
แผนทีเ่ ป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความ
มัน่ คง ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆเป็นผูร้ บั ผิดชอบ

บทบาทของกรมพัฒนาทีด่ นิ ตอการกำหนด
เขตการใช้ทดี่ นิ พืชเศรษฐกิจ
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
ทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของภาค
เกษตรกรรม และการกำหนดเขตการใช้ที่ดินหรือ
โซนนิ่ ง สำหรั บ พื ช เศรษฐกิ จ เป็ น อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ที่
สำคั ญ ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
สินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันโดยอยู่บนพื้นฐานของ
การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน อยูภ่ ายใต้กรอบแนวคิดทีว่ า่ “การจัดทำเขต
การใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน และรักษาสภาพแวดล้อม”
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน คือ เพื่อ
กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็น
ฐานข้ อ มู ล ในการกำหนดแผนงานและนโยบาย
พัฒนาพืชเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ และรองรับ
นโยบายด้ า นการผลิ ต พลั ง งานทดแทน/และพื ช
อาหารในอนาคต
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ที่ ผ่ า นมากรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ ด ำเนิ น การ
กำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ
ไปแล้ว 20 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา อ้อย
โรงงาน กาแฟ ทุเรียน ลำไย ข้าวนาปรัง สับปะรด
โรงงาน ถั่วเหลืองฤดูแล้ง มังคุด เงาะ มะพร้าว
มะม่วง ส้มโอ กล้วยไข่ กล้วยหอม และทานตะวัน
ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนิน
การปรับปรุงเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์ม
น้ำมัน ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และยางพารา

เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ พื ช แต่ ล ะชนิ ด มี ก าร
เปลี่ยนแปลง และเป็นการสนองรับนโยบายของ
รัฐบาล ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตร
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
สากล และความเชื่ อ มั่ น ด้ า นคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า
ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคโดยมี ข อบเขตการศึ ก ษาในพื้ น ที่
เกษตรกรรมนอกเขตป่ า ไม้ ต ามกฎหมายของ
ประเทศ ในการศึกษาได้วิเคราะห์ความเหมาะสม
ของดินและทีด่ นิ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ ล ะชนิ ด พื ช เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบทิ ศ ทางของ
รัฐบาลในการสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการปลูก
พืชในเขตที่เหมาะสมด้วยความสมัครใจ โดยรัฐจะ
มุ่งเน้น ส่งเสริมองค์ประกอบด้านการผลิต การ
ขนส่งและการตลาดอย่างต่อเนือ่ ง

การจัดทำเขตการใช้ที่ดินหรือโซนนิ่งสำหรับ
พืชเศรษฐกิจ สามารถเป็นแนวทางในการนำไปสู่
การกำหนดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกสำหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละ
ชนิด เพือ่ ให้ ได้เขตการใช้ทดี่ นิ ทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์และเป็นฐานข้อมูล ประกอบการ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายในการกำหนด
เป้าหมายการผลิตทีเ่ หมาะสมของประเทศต่อไปโดย
มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของการ
บรรยายและเชิงพื้นที่ของชั้นข้อมูลต่างๆ โดยผล
การศึกษาจะนำเสนอในรูปแบบของรายงานพร้อม
แผนทีข่ องพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด 
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จาก...ผลการวิจยั ไปสู.่ ..

การประกาศเขตส่งเสริม

ปลูกปาลมน้ำมันรายแปลง
ในพืน้ ทีส่ วนสมรางทุง่ รังสิต
โดย นงคราญ มณีวรรณ

ป

ระมาณ 10 ปที่ผ่าน หลายท่านคงจำความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนส้มรังสิตได้ สาเหตุ
มาจากการระบาดของโรคกรีนนิง่ พืน้ ทีส่ วนส้ม
เกือบ 200,000 ไร่ ในทุง่ รังสิต ประกอบด้วยจังหวัด
ปทุมธานี นครนายก สระบุรี และอยุธยา ต้องถูก
ทิง้ ร้าง เพราะเกษตรกรหมดเงินทุนในการฟืน้ ฟูพนื้ ที่
เพื่ อ ปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ แต่ ป าล์ ม น้ ำ มั น ซึ่ ง เป็ น พื ช
เศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึง่ เพราะสามารถนำไปใช้ ใน
การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลทดแทนน้ำมัน
เชือ้ เพลิงจากฟอสซิล น้ำมันพืชเพือ่ การบริโภค และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ กำลังเป็นที่ต้องการใช้ภายใน
ประเทศมีมากขึน้ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ประเมิน
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศปีละกว่า 9
แสนตัน และการบริโภคภายในประเทศจะเพิม่ ขึน้ ทุก
ปีประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะที่การผลิตเพิ่ม
ไม่ เ ป็ น ไปตามสั ด ส่ ว น ทำให้ เ กิ ด การขาดแคลน
วัตถุดบิ ได้ ในอนาคต รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเพิม่
ผลผลิตปาล์มน้ำมันให้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้หน่วย
งานราชการทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทิ้งร้างให้เหมาะสม
กั บ การปลู ก ปาล์ ม น้ ำ มั น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ของ

ประเทศให้ สู ง ขึ้ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ ศึ ก ษา
หาความเป็นไปได้ ในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่
สวนส้ ม ทิ้ ง ร้ า งที่ มี ปั ญ หาดิ น เปรี้ ย วจั ด เพื่ อ หา
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันภายใต้การจัดการ
ดิน น้ำ และพืชทีถ่ กู ต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลสู่เกษตรกรที่มีพื้นที่เป็น
สวนส้ ม ทิ้ ง ร้ า ง เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ แ ก่
เกษตรกร ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพิม่ รายได้และเศรษฐกิจของครอบครัวดีขนึ้
จากการศึกษาทดลองปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่
สวนส้มร้างทีอ่ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ที่ปลูกมีการเจริญ
เติบโตดี ต้นสมบูรณ์แข็งแรง มีจำนวนทางใบและ
จำนวนใบย่อย เป็นไปตามมาตรฐานใกล้เคียงกับ
ปาล์มน้ำมันที่ปลูกทางภาคใต้ และเริ่มเก็บผลผลิต
ได้ ใ นปี ที่ 4 หลั ง ปลู ก การเก็ บ ผลผลิ ต ครั้ ง แรก
ขนาดทะลายยังเล็ก น้ำหนักทะลายประมาณ 3-4
กิโลกรัม ได้ผลผลิตประมาณ 1.4 ตันต่อไร่เท่านั้น
ในปีที่ 5 และ 6 ได้ทำการเก็บผลผลิตต่อเนื่องทุก
15-20 วัน พบว่า ปาล์มน้ำมันมีขนาดทะลายปาล์ม
ใหญ่ ขึ้ น น้ ำ หนั ก ทะลายเฉลี่ ย ประมาณ 10-12
กิโลกรัม และให้ผลผลิตจำนวนทะลายต่อต้นต่อปี
ระหว่าง 12-15 ทะลาย ในพืน้ ที่ 1 ไร่สามารถเก็บ
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ผลผลิตได้ระหว่าง 3.0-3.5 ตันต่อไร่ เกษตรกรมี
รายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดปี เฉลี่ยรายได้จาก
การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนละ 1,200-1,500
บาทต่อไร่ นอกจากนั้น ในช่วง 3 ปีแรกของการ
ปลู ก ปาล์ ม น้ ำ มั น ต้ น ปาล์ ม มี ท รงพุ่ ม ไม่ ใ หญ่ ม าก
เกษตรกรสามารถปลูกผักระหว่างต้นปาล์ม และ
ระหว่างร่องน้ำโดยทำค้างให้ผักที่ปลูก เก็บผลผลิต
ผักขาย มีรายได้ต่อเนื่องตลอดปี และอายุการเก็บ
ผลผลิตปาล์มน้ำมันนานถึง 25 ปี หากมีการจัดการ
และการดูแลรักษาทีด่ ี
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำโครงการส่งเสริมการ
ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ส วนส้ ม ร้ า งทุ่ ง
รังสิตปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
ซึ่งพื้นที่ส่งเสริมอยู่ ในเขตอำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอวิ ห ารแดง จั ง หวั ด สระบุ รี และอำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยให้การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัสดุปนู โดโลไมท์ ปุย๋ หมัก ปุย๋
หินฟอสเฟต และกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน รวมถึงการ
จัดอบรมให้คำแนะนำองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
ดินเปรี้ยวจัดในสวนส้มร้างให้เหมาะสมต่อการปลูก
ปาล์ ม น้ ำ มั น การดู แ ลรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ และศึกษาดูงานในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่
ประสบผลสำเร็จ ซึ่งโครงการนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี
2552 มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการจำนวนมาก
โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มีพื้นที่สวน
ส้ ม ทิ้ ง ร้ า งไม่ ใ ช้ ป ระโยชน์ สามารถฟื้ น ฟู ดิ น ให้
เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมัน และเก็บผลผลิต

ปาล์มน้ำมันขายได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
เกษตรกรมีรายได้ดขี นึ้ มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ปัจจุบัน ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูก
ปาล์ ม น้ ำ มั น ทดแทนพลั ง งานในพื้ น ที่ ส วนส้ ม ร้ า ง
ทุ่ ง รั ง สิ ต โดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร พบว่ า มี
เกษตรกรขึน้ ทะเบียน จำนวน 2,038 ราย จำนวน
แปลงปลูก 2,884 แปลง รวมพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ำมัน
ประมาณ 16,000 ไร่ ในจำนวนเกษตรกรที่ ขึ้ น
ทะเบียนฯ นีพ้ นื้ ทีแ่ ปลงใดทีด่ นิ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน และเกษตรกรมีความ
พร้อมในการดำเนินการ ซึ่งพิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน และผล
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่และสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พื้นที่ดังกล่าวจะได้
รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน
รายแปลงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง
เกษตรกรของเจ้าพื้นที่ที่ ได้รับการประกาศเป็นเขต
ส่งเสริมฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขณะนี้ เกษตรกรที่
ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต ได้รับ
การประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันราย
แปลง แล้ว 526 ราย จำนวน 674 แปลง พื้นที่
ประมาณ 16,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจ
มาก เพราะสามารถหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาพื้นที่
ของตนเองได้ และมีความมั่นใจในการปลูกปาล์ม
น้ำมันในพืน้ ทีด่ งั กล่าว 
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การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ

ในการปรับปรุงบำรุงดิน
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตพืช
ของหน่วยงานภาครัฐของไตหวัน

ค

ณะผูเ้ ดินทางจากกรมพัฒนาทีด่ นิ ประกอบด้วย
ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง นางนิยมพร ภารัตนวงศ์
นายไพรัช พงษ์วเิ ชียร และนางสาวพิมพ์ธดิ า
เรืองไพศาล ได้เดินทางไปศึกษา ดูงาน ณ ไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน 2555 การเดินทาง
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
วิ ช าการ และประสบการณ์ ด้ า นการวิ จั ย การใช้
เทคโนโลยีชวี ภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ ไมคอร์ ไรซา
และเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นานวั ต กรรม
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของกรมพัฒนา
ทีด่ นิ สถานทีท่ ี่ ไปดูงานประกอบด้วย
1. สถาบันวิจัยการเกษตรไต้หวัน (Taiwan
Agricultural Research Institute) สถาบันแห่งนีม้ ี
Dr. Junne -Jih Chen เป็น Director General ซึง่
สถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยพื้นฐาน
และประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
จุลนิ ทรีย์ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการควบคุม

โรคแมลงของไต้หวัน ประกอบด้วย 9 กอง และ 4
ศูนย์ปฏิบัติการภาคสนาม คณะได้มี โอกาสดูงาน
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยกับ
2 หน่วยงาน คือ
1.1 กองเคมีเกษตร (Agricultural Chemistry
Division) เนื่องจากระบบการเกษตรของไต้หวันมี
การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชใน
ปริมาณมาก ทำให้ตน้ ทุนในการผลิตสูงและไม่มกี าร
บำรุงดินหลังจากทำการเกษตร เกิดการสูญเสีย
ธาตุอาหาร และผลผลิตค่อยๆ ลดน้อยลง จึงได้นำ
ปุ๋ยชีวภาพมาใช้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
ประกอบด้วย
- หัวเชือ้ ไรโซเบียม มีการคัดแยกเชือ้ บริสทุ ธิ์
จากถัว่ ลูพนิ ถัว่ อัลฟัลฟา ถัว่ เหลือง ถัว่ ลันเตา พืชสกุล
Crotalaria และคั ด เลื อ กเชื้ อ ไรโซเบี ย มที่ มี
ประสิทธิภาพและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ในรูปเชื้อเดี่ยว
ไรโซเบี ย มและเชื้ อ ผสมระหว่ า งไรโซเบี ย มและ
อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาซึ่งจะไปช่วยเพิ่มผลผลิต
ของถัว่ เหลืองได้ 5-134 เปอร์เซ็นต์ ในแปลงทดลอง
- หัวเชือ้ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ
ได้แก่ เชือ้ Azotobacter sp. และ เชือ้ Azospirillum
sp. แยกจากดินในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจุลินทรีย์ตรึง
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ไนโตรเจนแบบอิสระและสร้างสารเสริมการเจริญ
เติบโตได้ มีการผลิตออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์
ผสมระหว่ า งเชื้ อ สดกั บ พี ท มอส อั ต ราส่ ว น 1:5
ปริมาณเชือ้ ประมาณ 3.6x108 CFU.ml-1
- หัวเชือ้ จุลนิ ทรียล์ ะลายฟอสเฟต ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ละลายแคลเซียมฟอสเฟตและจุลินทรีย์
ละลายเฟอร์รกิ ฟอสเฟต ซึง่ มีการวิจยั ตัง้ แต่ปี 1990
ทดสอบเชือ้ กับถัว่ ลิสง พืชสวน และพืชผัก ช่วยเพิม่
การเจริญและคุณภาพผลผลิตและรูปแบบวิธีการใช้
โดยนำเมล็ดแช่ในเชือ้ สด 1 นาทีกอ่ นปลูก ปริมาณ
เชือ้ ประมาณ 103 CFU.ml-1
- ผลิตภัณฑ์เชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
มี ง านวิ จั ย ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ รา
อาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาต่อการปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ
เช่น แคนตาลูป ใส่เชื้อ Glomus etunicatum
จำนวน 50 สปอร์ตอ่ กระถาง ช่วยส่งเสริมการแตก
ตาใหม่ 70 เปอร์เซ็นต์ และขนาดผล 50 เปอร์เซ็นต์
เมือ่ เปรียบเทียบกับการไม่ใส่เชือ้ Glomus etunicatum
และในมะละกอช่วยเพิม่ ความสูง 30-67 เปอร์เซ็นต์
และน้ำหนักของส้ม 17-39 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารทดสอบกั บ ไม้ ด อกเพททู เ นี ย การปลู ก
เชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา มีผลทำให้ออกดอก
เร็ ว จำนวนดอกมากขึ้ น ดอกใหญ่ และยื ด อายุ
หลังจากตัดดอกให้นานขึน้
1.2 กองโรคพื ช (Plant Pathology



ฟงบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับนักวิจยั
ดานจุลนิ ทรียป ฏิปก ษควบคุมโรคพืช



Division) การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์
หลายชนิดเช่น เชือ้ แบคทีเรีย Bacillus spp. เชือ้ รา
Trichoderma spp. เชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
และ Pseudomonas spp. นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
คัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีส Streptromyces spp.
สามารถสร้ า งสารปฏิ ชี ว นะได้ ห ลายชนิ ด มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ
สาเหตุ Alternaria brassicicola, Rhizoctonia
solani, Phytophthora sp. และ Sclerotium
rolfsii
2. สถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
เมืองเกาสง (Kaohsiung District Agricultural
Research and Extension Station) มีการวิจยั ที่
เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง การปลู ก พื ช และด้ า น

การประชุม ปรึกษาหารือ ดานการวิจยั จุลนิ ทรียท เี่ ปนประโยชนและปุย ชีวภาพ
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คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา และปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากวัสดุต่างๆ
รวมทัง้ การนำจุลนิ ทรียป์ ฏิปกั ษ์ในการควบคุมโรคพืช
และแมลง



หองปฏิบตั กิ ารจุลนิ ทรียป ฏิปก ษควบคุมโรคพืช

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 กอง และ 6 ศูนย์
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีการวิจยั ในด้านอนูชวี วิทยา ดินและ
ปุ๋ยวิเคราะห์พืช วิเคราะห์ดิน โรคพืช อารักขาพืช
และเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
เนื่ อ งจากตลาดสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร
อินทรีย์ ในไต้หวันได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่
ปี 2002 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี
2010 นัน้ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค
และทางภาครัฐได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ กับสินค้าเกษตรในรูป  หองปฏิบตั กิ ารดานอนูชวี วิทยาและการเพาะเลีย้ ง
แบบปกติ และมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพมาก เนือ้ เยือ่ พืช
ขึ้ น จึ ง ได้ มี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปุ๋ ย ชี ว ภาพและปุ๋ ย
มีงานวิจัยการประยุกต์และการใช้ประโยชน์
อินทรีย์ เช่น หัวเชือ้ ไรโซเบียมและหัวเชือ้ ราอาบัสจากเทคโนโลยีดเี อ็นเอสายผสมมาใช้รว่ มด้วย ได้แก่
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช โดยการใช้ เ ครื่ อ งหมาย
โมเลกุลเพื่อให้ ได้พันธุ์ทนโรคพืช และแมลง และ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ และการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การตัดแต่ง
ยีนเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานต่อศัตรูพืชหรือ
โรคพืช การพัฒนาผลไม้ ให้สกุ งอมช้า
3. บริษัท Taifu Te Tea Co., Ltd. เป็น
 รับฟงบรรยายเกีย
่ วกับงานวิจยั จุลนิ ทรียป ยุ ชีวภาพ บริษทั ทีผ่ ลิตชาออกจำหน่าย ซึง่ ชาเป็นสินค้าเกษตร
และเทคโนโลยีดา นชีวโมเลกุล
ที่สำคัญของไต้หวัน บริษัทนี้มีการนำระบบเกษตร

55

56

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2555

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.28 No.1 December 2012



แปลงทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ จุลนิ ทรียต อ การเจริญเติบโตของขาวและไมดอกในสถาบันวิจยั



การผลิตและการเก็บรักษาชาอินทรียข องบริษทั Taifu Te Tea Co., Ltd.

อินทรีย์ ปุย๋ อินทรียแ์ ละผลิตภัณฑ์ปยุ๋ ชีวภาพมาใช้ ใน
ระบบการปลูกชา โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ ใช้ คือ ปุ๋ยหมัก
จากใบชา และใช้สารสกัดจากพริกมาฉีดป้องกัน
แมลงมากินใบชา การปลูกชา บริเวณทีจ่ ะปลูกชาได้
ต้องมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,600 เมตร
ทำให้ มี อ ากาศเย็ น เหมาะสมแก่ ก ารปลู ก ชา โดย
ราคาของชาจะขึน้ กับระดับความสูงทีป่ ลูกด้วย ช่วง
เวลาที่ ดี ที่ สุ ด ในการเก็ บ ใบชาในแต่ ล ะปี คื อ เดื อ น
มีนาคมถึงเดือ นพฤษภาคม และเดือ นตุล าคมถึง
ธันวาคม ในชาอุดมไปด้วยโพลีฟีน วิตามินซีและ
วิตามินอื่นๆ ทำให้ผิวสวยป้องกันริ้วรอยลดไขมัน
คอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวาน
และส่งเสริมการเผาผลาญและหน้าทีอ่ นื่ ๆ
จากการไปดูงานในครั้งนี้ คณะผู้เดินทางจะได้
นำเอาความรู้ ข้ อ มู ล จากการประชุ ม และการ

แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ด้ า นการวิ จั ย การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์มาพัฒนากระบวนการวิจัย
เทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยเฉพาะการวิจัย
เชื้ อ ราไมคอร์ ไ รซาและพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ๋ ย
ชีวภาพตัวใหม่ของกรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรในการขับเคลื่อนเกษตรกร
ใช้สารอินทรีย์ ลดสารเคมีทางการเกษตร/เกษตร
อินทรีย์ และทำให้เกิดการประสานความร่วมมือใน
การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ ไรซาระหว่าง
ประเทศไทยและไต้ ห วั น ในอนาคต ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
ประโยชน์ โดยตรงต่อกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งทางด้าน
การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาแนวทางการวิจัย
โดยเฉพาะแนวทางการร่วมมือทางการวิจัยของทั้ง
2 ประเทศ 
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“ม.ขอนแก่น”เจง

ทำแคปซูลเลือดจระเข
สูส ารพัดโรค

เ

มือ่ เวลา 09.30 น. วันที่ 24 ต.ค. ทีห่ อ้ งประชุม
สารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น รศ.ดร.กิ ต ติ ชั ย ไตรรั ต นศิ ริ ชั ย
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ดร.สุ ท ธิ พั น ธ์
จิ ต พิ ม ลมาศ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.
สมปอง ธรรมศิรริ กั ษ์ นักวิจยั เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ มี ฤ ทธิ์ ท ำลายจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ผ ลิ ต จากเลื อ ด
จระเข้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายยศพงษ์ เติมศิรพิ งษ์
กรรมการ บริษทั ศรีราชาโมด้า จำกัด ร่วมในการ
แถลงข่าว “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ฤี ทธิท์ ำลาย
จุลินทรีย์จากเลือดจระเข้” พร้อมกับในพิธีลงนาม
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์จากเลือดจระเข้และส่วน
ประกอบ”
รศ.ดร.สมปอง กล่าวว่า สำหรับผลงานวิจัย
เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ ฤี ทธิท์ ำลายจุลนิ ทรีย์
ที่ ผ ลิ ต จากเลื อ ดจระเข้ โดยคณะผู้ วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าภายในเลือดจระเข้น้ำ
จืดพันธุ์ ไทยหลายชนิดมีความสามารถในการป้องกัน

ตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อแบคทีเรีย โดยสังเกต
จากบริเวณที่จระเข้อาศัยอยู่ ซึ่งมีจุลินทรีย์จำนวน
มาก แต่เมื่อจระเข้เป็นแผลสามารถหายได้ ในเวลา
ไม่นานและไม่มอี าการติดเชือ้ ใดๆ เพราะสารโปรตีน
ชนิดเปปไทด์ ในเลือดจระเข้มีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญ
เติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนา
เลือดจระเข้ ให้เป็นตัวยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชือ้ เอชไอวีในผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ ได้ แต่ตอ้ งใช้เวลา
ในการศึกษาวิจยั ต่อไป
รศ.ดร.สมปอง กล่ า วต่ อ ว่ า คณะวิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ เ ริ่ ม ดำเนิ น การเรื่ อ งดั ง
กล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง
ปั จ จุ บั น โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก
สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ษั ท
ศรีราชา โมด้า จำกัด กระทัง่ งานวิจยั สรุปว่าจระเข้
สายพันธุ์ ไทยเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มี การนำ
ส่วนต่างๆ มาบริโภค เช่น เนือ้ นำมาปรุงเป็นอาหาร
เลือดนำมาใช้ประโยชน์ ในด้านการรักษาทางการ
แพทย์แผนโบราณ โดยบริโภคเพื่อบรรเทาอาการ
หอบหืด ภูมิแพ้ และบำรุงร่างกาย ด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการของเลือดจระเข้ทมี่ แี ร่ธาตุ วิตามิน และ
โปรตีนหลายชนิด โดยเฉพาะเหล็กมีปริมาณสูงถึง
174 มก./100 กรัม และโปรตีน 86.2 กรัม/100
กรัม และมีกรดอมิโนจำเป็นครบทุกชนิด จึงมีความ
เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะนำมาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อาหาร
“เนื้ อ และเลื อ ดของจระเข้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
วงการแพทย์ ซึง่ จะมีโครงการทดลองอีกมากมายใน
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อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยเป็นครีมทา
ป้องกันการติดเชื้อในคนไข้เบาหวาน แผลไฟไหม้
และแผลผ่าตัด ซึ่งมีผลการทดลองในหนูทดลอง
แล้ว พบว่าทำให้แผลหายเร็วและไม่เกิดการติดเชื้อ
เพราะมี ฤ ทธิ์ ล ดปริ ม าณเชื้ อ ไวรั ส นอกจากนี้ ยั ง
พัฒนาเป็นยาบรรเทาอาการหอบหืด บรรเทาอาการ
ประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งเป็นฮี โมโกลบินอัดเม็ด
รับประทานได้เหมือนอาหารเสริม โดยมีผลรับรอง
จาก อย.ว่าไม่เป็นพิษต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ
ยาว” รศ.ดร.สมปอง กล่าว
ด้าน ดร.สุทธิพนั ธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ชี้เลือดจระเข้มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ได้หลาย
ชนิด พร้อมมี โปรตีนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ ร่ า งกายหนุ น ทำเป็ น อาหาร
เสริมรูปแบบใหม่ “แคปซูล เลือดจระเข้” เพื่อ
สะดวกรับประทานได้ง่าย เร่งหากระบวนการเก็บ
รักษาทีเ่ หมาะสมเพือ่ คงคุณภาพความสะอาด สร้าง
ความปลอดภั ย ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค จระเข้ เป็ น สั ต ว์
เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้าโดยผลผลิตหลักที่มี
การส่งออกไปยัง ต่างประเทศ ได้แก่ หนังจระเข้
หรือส่วนอืน่ ๆ อย่างเนือ้ กระดูก เครือ่ งใน รวมถึง
เลือดจระเข้ โดยเฉพาะเลือดจระเข้จะเป็นผลผลิตที่
เหลือจากอุตสาหกรรมดัง กล่าว
ดร.สุทธิพนั ธ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนีม้ ปี ระชาชน
ทั้งในและนอกประเทศนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร
เสริมและบำรุงร่างกายทั้งนี้อาจมีเหตุผล เนื่องจาก
ฮี โมโกลบินของจระเข้มี โครงสร้างพิเศษกว่าของคน
ทำให้ จ ระเข้ ส ามารถดำน้ ำ ได้ เ ป็ น เวลานานทั้ ง ที่
หายใจด้วยปอดเช่นเดียวกับคนและมีองค์ประกอบ
ภายในเลื อ ดอี ก หลายชนิ ด ที่ ท ำให้ จ ระเข้ มี ค วาม
สามารถในการป้องกันตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อ

แบคทีเรีย โดยจะเห็นได้จากกรณีที่เกิดการต่อสู้กัน
ของจระเข้แล้วเกิดแผลขนาดใหญ่ขึ้น จระเข้ตัวนั้น
สามารถอาศัยอยู่ ในน้ำที่มีเชื้อโรคจำนวนมากและ
แผลทีเ่ กิดก็หายสนิทโดยไม่มกี ารติดเชือ้
		 “แคปซูลเลือดจระเข้” มีสรรพคุณมาก หาก
รับประทานประจำเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายจะ
มีประโยชน์ ช่วยเสริมธาตุเหล็กในผู้ที่มีภาวะโลหิต
จาง ความดั น ต่ ำ ช่ ว ยให้ ร่ า งกายแข็ ง แรงกระปี       ้
กระเป่า สดชืน่ ลดความเครียด เหมาะสำหรับผูท้ มี่ ี
รอบเดือนผิดปกติ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดใน       
ผู้ป่วยที่ต้องการฉายแสงผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องดีขนึ้ มากๆ รับประทานเป็นยาบำรุงสุขภาพ
โรคตับเอกเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง ติดเชือ้ ทางเดิน
อาหาร หรือแผลสดก็ได้” ดร.สุทธิพนั ธ์ กล่าว 
ส่วน รศ.ดร.กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ผลงานการคิดค้น
ครั้งนี้ ได้รับการยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
ระดั บ นานาชาติ และได้ จ ดสิ ท ธิ บั ต รในนาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งได้รับรางวัลโครงการ
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสือ่ สารและการคมนาคม
วุฒสิ ภาปี 2555 และยังได้รบั คัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ของผลงานการคิดค้นของประเทศไทยไปแสดงและ
นำเสนอในเวทีระดับโลกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้สามารถ
นำไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ จ ริ ง และตรงกั บ กั บ ความ
ต้องการใช้ประโยชน์ โดยภาคเอกชน ทำให้บริษัท
ศรี ร าชา โมด้ า จำกั ด เข้ า มาร่ ว มลงนามกั บ ใน
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ ในรูปแบบแคปซูลนำ
เลือดจระเข้มาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อไป 
ทีม่ า: http://www.dailynews.co.th/thailand/162793
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 20:36 น.
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“กลวย”จะกลายเปน

ร

อาหารหลักของโลก
หากวิกฤติโลกรอนรุนแรงขึน้

ายงานชิน้ ใหม่ระบุวา่ อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ น
แปลงสภาพอากาศโลกครั้งใหญ่ “กล้วย”กำลัง
จะกลายเป็ น หนึ่ ง ในแหล่ ง อาหารสำคั ญ ของ
มนุษย์ นักวิจัยเปิดเผยว่า กล้วยอาจใช้เป็นอาหาร
ทดแทนมันฝรั่งในบางประเทศที่กำลังพัฒนา ขณะที่
มันสำปะหลังและถั่วฝักยาวจะเริ่มมีบทบาทสำคัญใน
การทำการเกษตรมากขึ้น หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น
และผู้ ค นจะเริ่ ม ดั ด แปลงเมนู อ าหารใหม่ ๆ และ
หลากหลาย ขณะที่ พื ช พื้ น เมื อ งเริ่ ม ร่ อ ยหรอลง
องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เปิดเผยผลวิจัย
ล่าสุดถึงผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิ
อากาศโลก และวิกฤติโลกร้อน ที่จะส่งผลต่อวิกฤติ
อาหารขาดแคลนในอนาคต ผลวิจยั ชีว้ า่ “กล้วย” อาจ
กลายเป็นอาหารหลักของมนุษย์
กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ จั ด ทำรายงานต่ อ คณะ
กรรมการความมั่ น คงทางอาหารโลกขององค์ ก าร
สหประชาชาติ โ ดยมุ่ ง ศึ ก ษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์
ทางการเกษตรที่ มี ค วามสำคั ญ ที่ สุ ด 22 ประเภท
รายงานระบุ ว่ า พื ช ผลทางการเกษตรที่ ส ำคั ญ 3
ลำดับแรกในแง่ของพลังงานที่ ได้รับ ได้แก่ ข้าวโพด
ข้ า ว และข้ า วสาลี จะลดลงในกลุ่ ม ประเทศกำลั ง
พัฒนา ขณะที่มันฝรั่งที่สามารถเติบโตได้ดี ในสภาพ
อากาศที่ ร้ อ นน้ อ ยกว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบเช่ น กั น
เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพอากาศลวร้ายลง
ผู้จัดทำระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การ
เพาะปลูกพืชประเภทกล้วยในเขตพืน้ ทีส่ งู ซึง่ เดิมเป็น
พืชที่เติบโตได้ดี ในเขตร้อน แม้กระทั่งพื้นที่ที่เคยใช้
เพาะปลูกมันฝรั่งในปัจจุบัน เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่
สามารถให้พลังงานได้ดเี ช่นเดียวกัน ข้าว หรือมันฝรัง่

ส่ ว นประเทศในแถบ
แอฟริกา ประชาชนอาจต้องหันมาบริโภคมันสำปะหลัง
แทนข้ า ว เพราะมั น สำปะหลั ง คื อ พื ช อี ก ชนิ ด ที่
สามารถทนทานต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้
ส่วนข้าวสาลี ซึง่ เป็นพืชทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ดุ ใน
แง่การเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงาน จะต้องเผชิญ
สถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตในประเทศกำลัง
พัฒนา ทีร่ าคาฝ้าย ข้าวโพด และถัว่ เหลือง จะผลักให้
ข้าวสาลีตอ้ งกลายเป็นพืชที่ ไม่มคี วามสำคัญ
ส่ ว นถั่ ว เหลื อ งนั้ น แม้จะเป็นแหล่งโปรตีนที่
สำคั ญ แต่ ก็ เ ป็ น พื ช ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวง่ า ยต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ล่ า วว่ า
ถัว่ ฝักยาว ซึง่ เป็นพืชทีม่ คี วามทนทานต่อความแห้งแล้ง
และเติบโตได้ดแี ม้ ในสภาพอากาศที่ เย็นกว่าปกติ ถือ
เป็นทางเลือกที่ดี และสามารถทดแทนถั่วเหลืองได้
อีกทัง้ ยังสามารถนำไปเลีย้ งสัตว์ ได้อกี ด้วย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายฝ่ายกังวล ก็คือ การ
ปรั บ ตั ว ของประชาชนต่ อ อาหารหลั ก โดยมีการ
ตั้งคำถามว่า ประชาชนจะสามารถปรับตัวได้หรือไม่
ซึ่ ง นั ก วิ ช าการกลุ่ ม หนึ่ ง บอกว่ า การเปลี่ ย นแปลง
อาหารหลักทีร่ บั ประทานในแต่ละวันนัน้ เคยเกิดขึน้ มา
แล้วในอดีต
ผู้ เ ชี่ ย วชาญยกตั ว อย่ า งประเทศในแถบ
แอฟริกาเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ ไม่มีข้าวกิน เพราะหา
ยากและราคาแพง แต่หลังจากมีการนำข้าวไปปลูก
หรือนำเข้าข้าวมากขึน้ ผูค้ นก็สามารถปรับตัวได้เอง 
ทีม่ า: matichon online วันที่ 01 พฤศจิกายน 2555
เวลา 08:10:52 น. “กลวย” จะกลายเปน “อาหารหลักของโลก”
หากวิกฤติโลกรอนรุนแรงขึน้ : http://www.matichon.co.th
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ลายฝนแบบนี้ ที่รับลมหนาวก่อนใครเพื่อน
เห็นจะไม่พ้นสถานที่ ใดที่หนึ่งแห่งเมืองเหนือ
“แม่ฮ่องสอน” เป็นคำตอบของใครหลายๆ
คน ยิง่ ยามนี้ ใกล้ถงึ ช่วงฤดูดอกไม้บาน “ทุง่ บัวตอง”
ที่แม่อูคอ อ.ขุนยวม เรียกแขกได้ปีละมากๆ (ปีนี้
เทศกาลบัวตองบานจะเริม่ 9 พฤศจิกายน ถึงกลาง
เดือนธันวาคม) หรือจะมนต์เสน่ห์ของสายน้ำและ
ทุ่ ง ข้ า ว ทุ่ ง กระเที ย ม อย่ า งที่ อ.ปาย ตลอดจน
อ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ
“ปางอุง ” ชือ่ ทีผ่ คู้ นคุน้ เคยกัน จนใครไปแม่ฮอ่ งสอน
มักได้คำตอบปลายทางไม่คอ่ ยต่างกัน
แต่ใครจะรูบ้ า้ งว่า ทีเ่ มืองเล็กๆ ในหุบเขาแห่ง
นี้ กลับแฝงไว้ดว้ ยมนต์เสน่หแ์ ห่งขุนเขา ไม่แพ้ที่ ไหน
เป้าหมายของเราคราวนี้ อยูท่ ี่ เลอปอเฮอ (ทีแ่ ปลว่า
หม้อข้าวนึง่ ) หรือชือ่ เรียกแบบไทยๆ ว่า ดอยสะเงาะ
ทิวเขาสูงเสียดฟ้า ยอดสูงต่ำสวยงาม ที่เคยฝนว่า
สักวันจะต้องมาเยือนให้ ได้ โดยเฉพาะยอดสูงสุด
ของเทือกเขานี้ “ยอดเลโจะ”

เลโจะ...เสน่หเ์ ทียมฟ้าแม่ฮอ่ งสอน

นัดหมายสมัครพรรคพวก ได้แค่ 3 คน ขับรถ
ไปกันเองสะดวกสุด แม้หนทางจะยาวไกล แต่ก็ ได้
ร่วมทางกับเพื่อนที่รู้ ใจ เห็นวิวรายทางไปเรื่อย ก็
สนุกไปอีกแบบ เหนือ่ ยนักก็แวะพักระหว่างทาง จาก
กรุงเทพฯ ถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณสองทุ่ม
กว่า และเข้าไปนอนพักทีห่ มูบ่ า้ นพะโข่ โหล่ หมูบ่ า้ น
กะเหรีย่ งปกากะญอ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอน
ไปทางสนามบินราว 6 กม.
รุง่ เช้า เจอคนนำทาง “ลุงพะอือ” ปกากะญอ
ทีเ่ ดินเทีย่ วแถบนัน้ จนปรุ ตัง้ แต่ตวั เมืองแม่ฮอ่ งสอน
ผ่านดอยหมากพริกทะลุไปถึงอำเภอปาย หรือจะเดิน
จากยอดดอยปุยหลวง-ห้วยฮี้ ทะลุผ่านเทือกเขา
เลอเปอเฮอทะลุไปถึงปาย วางใจได้วา่ ไม่หลงแน่ๆ... ฮา
นัดหมายเวลากันเสร็จสรรพ ก็ขับรถเข้าไป
ตัวเมือง เตรียมเสบียง ตุนมือ้ เช้าลงกระเพาะ ราวๆ
9 โมง ก็ได้เวลาขึน้ เป้เดินออกหลังหมูบ่ า้ น เป้าหมาย
วันแรกอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเปาะเหนือ ที่ต้องเดินข้าม
เขาไป ได้เหงือ่ ได้ตะคริวถ้าไม่ฟติ ร่างกายมาดีๆ
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เส้นทางนี้จะว่าไป เป็นทางที่ชาวบ้านและนัก
ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ ช อบเที่ ย วธรรมชาติ
แนวแอดเวนเจอร์หน่อยๆ มาเดินเทีย่ วกันอยูป่ ระจำ
โดยจะจัดเดินป่าและมาค้างทีห่ มูบ่ า้ นนี้ 1 คืน พวก
เราไปถึงหมูบ่ า้ นห้วยเปาะเหนือสักบ่ายสามโมง เลย
มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ทั้งอาบน้ำ ถ่ายรูปเล่น มี
เทือกเขาเลอเปอเฮอเป็นฉากหลัง สวยงามคล้ายๆ
กับระเบียงดาว บ้านนาเลา ทีเ่ ห็นยอดเชียงดาวอยู่
ไม่ ไกล... อากาศยามนีเ้ ย็นสบาย
ที่หมู่บ้านนี้เล็กมากๆ ขนาดว่ามีแค่ 6 หลัง
คาเรือน เข้าออกได้ดว้ ยวิธเี ดียวคือ เดิน หรืออย่าง
ดี ก็นั่งรถโฟร์ วี ล ส์ ไปที่ หมู่ บ้ า นหัว น้ำ แม่ ฮ่ อ งสอน
และเดิ น เท้ า อี ก ชั่ ว โมงเศษ แต่ ก็ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
แวะเวี ย นมา จนบ้ า นหลั ง หนึ่ ง เปิ ด เป็ น โฮมสเตย์
และค่ำคืนนี้ก็เช่นกัน เราก็ ได้เจอกับนักท่องเที่ยว
ชาวเกาหลี 6 คน ทีเ่ ดินทางมาถึงหมูบ่ า้ นราวๆ ทุม่ หนึง่
หลังจัดการมือ้ ค่ำนัน่ แหละ เลยได้มี โอกาสพูดคุยกัน
ได้ความว่า ทีพ่ วกเขามาเทีย่ วเมืองไทยก็เพราะเมือง
ไทยมี ธ รรมชาติ ที่ ง ดงาม ที่ ป ระเทศของเขาไม่ มี
ไม่ ไ ด้ ต้ อ งการมาเที่ ย วสถานเริ ง รมย์ หรื อ แหล่ ง
สะดวกสบายอะไร... ระหว่างทีน่ งั่ คุยกัน ผมแหงนหน้า
มองฟ้า... พร้อมกับที่เข้าใจถึงคำว่า ดาวล้านดวง
เป็นอย่างไร ช่างเป็นคืนทีส่ วยงามและสดใสซะจริงๆ
เมื่อคืนหลับกันเต็มอิ่ม เช้านี้เลยสดชื่นแถม
คะเนเส้นทางเดินขึน้ ยอดเลโจะ แห่งเลอปอเฮอ ทีด่ ู
แล้วไม่นา่ จะเกิน 3 ชัว่ โมง ยิง่ รูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า
แต่ที่ ไหนได้ พอเอาเข้าจริงกลับเป็น 3 ชัว่ โมงทีม่ แี ต่
ขึ้นกับขึ้น ถ้าชีวิตจริงของเราขาขึ้นแบบนี้ ลำบาก
ยังไงผมว่าใครๆ ก็ยอมนะ
เราออกเดินทางกันค่อนสาย เส้นทางเดินเริ่ม
แรกไม่ชันมาก แต่พอถึงตีนเขานัน่ แหละ เส้นทางก็
เริม่ ชันขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ ช่วงสุดท้ายก่อนขึน้ ยอด ทางยิง่
ชันดิกแถมหญ้ารก เดินไปฟันหญ้าเบิกทางไปด้วย
ไต่ระห่ำ มุดหญ้าคาอยูร่ ว่ มชัว่ โมงก็ถงึ ยอดเลโจะ ซึง่

แปลว่า ดอยผา ยอดสูงสุดของเทือกเลอปอเฮอ
“วะ...ว้าววววว” หลายเสียงอุทานออกมา
แทบจะพร้อมกัน กับวิวสุดสายตาทีเ่ ห็น ช่างเหมือน
สวรรค์ซะจริงๆ

ภาพทีป่ รากฏ หมุนมองได้เกือบจะ 360 องศา
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเห็นยอดดอย
ปุ ย หลวง-ห้ ว ยฮี้ อยู่ ไ กลๆ หั น ไปอี ก ฝ ง ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้กจ็ ะเห็น ยอดดอยหมากพริก ไปจน
ถึงยอดดอยหัวแม่ยาน ใน อ.ปาย อยู่ ไกลๆ เพียงแค่
นั้นเราก็หันหน้ามาพยักหน้าให้กัน เป็นอันรู้ความว่า
เป้าหมายในทริปต่อไปหวยจะไปออกทีด่ อยไหน
คนชอบถามว่า ยอดเขาที่ ไปมีอะไรดี แต่ละที่
แตกต่างกันไป ทีย่ อดเลโจะก็เช่นกัน เหมาะเหม็งกับ
พวกบ้าพลัง แต่ขณะเดียวกันก็เห็นวิวเขาซับซับซ้อน
ไปไกลสุดสายตา หากโชคดีก็มีทะเลหมอกเป็นของ
แถม แต่วันนี้เราขึ้นมากันเร็วไปหน่อย (ประมาณ
บ่ายสองโมง) ยอดดอยเป็นที่โล่งแคบๆ พวกเราเลย
ต้องหาทีห่ ลบแดดกันก่อน จนแดดร่มลมตกนัน่ แหละ
ถึงได้ออกเดินเทีย่ วเล่น
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จากยอดดอยเลโจะ จะมีสันเขาทอดยาวลงไป
ทางด้านล่างเชื่อมต่อไปยังยอดอื่นๆ ซึ่งมีอยู่หลาย
ยอด ความสูงต่างๆ กันไป ไล่ตั้งแต่ยอดปีลอโจะ
ที่อยู่ซ้ายสุด(ถ้ามองจากหมู่บ้าน) มียอดเลโจะอยู่
ตรงกลางๆ ทีว่ ดั ความสูงแล้วเป็นยอดสูงสุด 1,603
เมตร และมียอดเลอปอเฮอ ชื่อเดียวกับเทือกเขา
สูงเป็นอันดับ 2 (1,596 เมตร) อยูด่ า้ นขวาสุด
ทางเชื่อมแต่ละยอดเป็นสันแคบๆ และชันดิก
ชนิดถ้าพลาดก็ โยนดอกไม้ลงไปให้เลย ไม่ต้องเสีย
เวลาเสีย่ งตายลงไปเก็บร่าง คิดได้เท่านัน้ ก็เลยได้แต่
ยืนมองดูเทือกเขาที่สลับซับซ้อนไปมาเป็นดั่งภาพใน
ความฝัน เพียงเท่านี้จิตใจเราก็อิ่มเอมไปกับความ
สวยงามของธรรมชาติ
ยามแสงทองของอาทิตย์อัสดงทาบทาไปบน
ต้นหญ้าที่พลิ้วไหวล้อลมบนยอดเขา ช่างเป็นภาพที่

งดงามยิง่ นัก พวกเราถ่ายรูป และเดินเล่นจนตะวัน
ลับขอบฟ้า ถึงได้กลับมาหุงหาอาหาร กินข้าวข้างก
องไฟ นัง่ พูดคุยกันไปจนดึกดืน่ ก่อนจะแยกย้ายกันไป
นอนได้
รุง่ เช้ารีบตืน่ มาดูทะเลหมอก แต่เหมือนโชคไม่
เข้าข้าง ลมค่อนข้างแรงพัดพาหมอกปลิวหายไป ดี
ที่ว่าฟ้าเปดให้เห็นแสงสีทองบ้าง โอ้เอ้อยู่ ได้ ไม่นาน
ก็ต้องรีบมาจัดการมื้อเช้า เก็บเป้เตรียมเดินทาง
กลับ เพราะลุงพะอือบอกว่า วันนีเ้ ราจะเดินไปลงอีก
ด้าน ไปบ้านแม่เปาะใต้ และเดินให้ถึงแม่ฮ่องสอน
เลย ใช้เวลาราวๆ 6 ชัว่ โมง บระเจ้า... ขาล้ายังไม่
หาย แต่เป็นไงเป็นกัน
สองชัว่ โมงเศษ เราก็ลงมาถึงหมูบ่ า้ นห้วยเปาะ
ใต้ พักเหนื่อย กินข้าวเที่ยง แค่ต้มยำไก่บ้าน ไข่
เจียวกับข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อย เอาอะไรมาแลกก็ไม่
ยอมแล้วยามนี้ พักกันได้ ไม่นานก็เริม่ เดินทางกันต่อ
หลังจากไต่เขามาสองวัน บ่ายนี้ต้องลุยกับสายน้ำ
บ้างละ
จากบ้ า นห้ ว ยเป า ะใต้ ไปบรรจบกั บ ทางเดิ น
บ้านหัวน้ำแม่ฮอ่ งสอน-บ้านพะโข่โหล่ เป็นเส้นทางที่
นักท่องเทีย่ วต่างชาติและชาวบ้านเดินประจำ ทีม่ ที งั้
ทางขึ้นเขาแล้วไปตัดเลาะลำห้วย เดินตามลำน้ำ
บ้าง เลาะข้างลำน้ำบ้าง... เส้นทางลัดเลาะผ่าน
โตรกผาช่ า งสวยงาม ฉ่ ำ เย็ น ช่ ว ยคลายความ
เหนื่อยไปได้เยอะ ราวๆ 3 ชั่วโมงกว่าก็หลุดสู่หมู่
บ้านพะโข่โหล่
ดาวยังคงระยิบระยับที่ปลายฟ้า... วันที่นึกถึง
ยอดเขา “เลโจะ” แห่งเลอปอเฮอ เทือกเขาที่มี
ยอดสูงเรียงราย สวยงามต้องตานักท่องเทีย่ ว และ
ทำให้ เ มื อ งสามหมอกไม่ ไ ด้ มี แ ค่ หุ บ ดอกไม้ สาย
น้ำปายและทุง่ นา 
ทีม่ า: ฟาใส จิรพัชร. เลโจะ...เสน่หเ์ ทียมฟาแม่ฮอ่ งสอน:
คอลัมน์ชวนเทีย่ ว: http://www.komchadluek.net
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ธรรม ะ เพือ่ การดำรงชีวติ
มีชวี ติ ทีด่ อี ยูก่ บ
ั ปัจจุบน
ั
ปล่อยวางให้ ได้กบ
ั สิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ แล้ว
รูจ้ กั ควบคุม “ความอยาก” ภายในจิตใจที่ ไม่มวี น
ั สิน
้ สุด
รูจ้ กั คำว่า “พอ”
ให้อภัย มีเมตตาซึง่ กันและกัน
เมือ่ ไหร่สามารถกำจัดความทุกข์ ได้ ความสุขก็เกิดขึน
้
ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ ได้ขน
ึ้ อยูก่ บ
ั คำว่า มี เท่าไหร่?
หากแต่ อยูก่ บ
ั ตนเองว่า พอ เมือ่ ไหร่?

“การมี ชี วิ ต ที่ ดี ที่ อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น” หมายถึง
การรูจ้ กั จัดวางรูปแบบวิถชี วี ติ รวมไปถึงการพยายาม
ศึกษา พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้ง
ส่ ว นที่ ดี และส่ ว นที่ เ สี ย หายจากการกระทำของ
ตนเองหรือบุคคลรอบข้าง เพื่อที่จะนำมาปรับปรุง
แก้ ไขการดำเนินชีวิตอันจะเป็นหนทางจะนำพาชีวิต
ไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า การมีชีวิตที่อยู่กับ
ปัจจุบัน เป็นการดำรงชีวิตที่อยู่กับสิ่งที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง กล่าวคือ
ไม่ยดึ ติดกับอดีตทีผ่ า่ นไปแล้ว
รวมไปถึงการไม่วาดฝัดถึงอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ
เพราะฉะนั้น การที่บุคคลใดบุคลหนึ่งใช้ชีวิต
อยู่ กั บ ปั จ จุ บั น ด้ ว ยการมองย้ อ นถึ ง อดี ต ที่ ผ่ า นมา  
แต่มิได้เคยคิดหาหนทางเพื่ออนาคตหรือในกรณีที่
บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง มุ่งแต่วาดภาพอนาคตแต่กลับ
ไม่ ได้คำนึงถึงสถานะความจริงในปัจจุบัน นับได้ว่า
บุคคลทั้งสองประเภทนี้ ไม่ ได้รู้จักการเรียนรู้การใช้
ชีวติ ให้มคี ณ
ุ ค่ากับปัจจุบนั อย่างแท้จริง
เพราะสาเหตุว่า กรณีที่จะมีชีวิตอย่างมีความ
สุขที่แท้จริงได้นั้น จะต้องรู้จะต้องเข้าใจในเหตุผล

ภาพจาก : www.dhammavariety.com

ของพฤติกรรมแห่งการกระทำด้วยว่า ถ้าหากการ
กระทำทีเ่ กิดขึน้ เพราะปัจจัยจากอดีตทีก่ ระทำความดี
ผลแห่งการกระทำย่อมปรากฏชัดในปัจจุบนั และเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการกระทำที่ดี ในอนาคต ในทาง
กลับกันถ้าการกระทำในอดีตไม่ดี ปัจจุบันก็ย่อมจะ
ไม่ ดี อนาคตก็ จ ะไม่ ดี ต ามมาด้ ว ยเป็ น เงาตามตั ว  
และนี่ก็คือ กฎแห่งชีวิตที่ก่อให้เกิดวัฏจักรเพื่อการ
รูจ้ กั การมีชวี ติ ทีด่ ที อี่ ยูป่ จั จุบนั
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กระบวนการทำงานที่มีหน้าที่รองรับหรือระงับซึ่ง
อารมณ์ แ ห่ ง ความปรารถนาและความต้ อ งการ
อันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากแรงกระตุ้น เพราะ
ความทะยานอยาก ความปรารถนาเป็นสถานภาพ
ปรุงแต่งกายในจิตใจทีม่ แี รงจูงใจจากความต้องการ
ความต้องการมีอิทธิพลหรือมีเหตุแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรม พฤติกรรมเป็นลักษณะการแสดงออก
ทางกายกับใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซ่อน
เร้นภายในจิต ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากเพราะต้องการ
เกียรติยศ ชือ่ เสียง การยอมรับทางสังคม รวมไปถึง
ความสำเร็ จ ของชี วิ ต การควบคุ ม ความอยาก
สามารถกระทำได้ โดยการปลูกจิตสำนึกรวมไปถึง
ความพึงพอใจให้เกิดขึน้ ภายในจิตใจว่า
		 “ความสุขเกิดขึน้ ได้ ถ้ารูจ้ กั พอใจในสิง่
ทีต่ นเองมี”
การรู้จักคำว่า “พอ” คือ ปรัชญาเพื่อการ
ดำเนินชีวติ หรือปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมตามฐานานุรปู
ฉะนั้น ความพอใจ ความพอเพียง จึงเป็นจิตสำนึก
สำหรับการกำหนดทิศทางการดำเนินชีวติ ว่า
การรูจ้ กั ตนเอง
		 การเข้าใจความรูส้ กึ ตนเอง
		 การก้ า วไปให้ ถึ ง จุ ด หมายแห่ ง ความ
ตามความปรารถนาของตนเอง
หลังจากนัน้ ปล่อยวางภาระทัง้ หมดด้วยจิตใจที่
เป็นกุศล ไม่ดนิ้ รนทะยานอยากไปตามกระแสโลกทีม่ ี
ความต้องการไม่รู้จักจบสิ้น มีความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่าย รู้จักการยับยั้งชั่งใจ รู้จักการให้รางวัลกับชีวิต  
สิง่ ทัง้ หลายเหล่านีก้ ระทำได้ดว้ ยการระลึกถึงสัจจธรรม
คำสอนในทางพระพุทธศาสนาทีก่ ล่าวไว้วา่
		 “จงเตือนตนด้วยตนเอง”

สำหรับ “การปล่อยวาง” ให้ ได้กับสิ่งที่เกิด
ขึ้นแล้ว คือ การปล่อยวางจากความรับผิดชอบที่
ตนเองได้กระทำไว้ ในอดีตไม่ว่าการกระทำนั้นจะ
ประสบความสำเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว การปล่ อ ยวาง
เป็นการละความยึดติดจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ภายใน
จิตใจที่คอยเกาะเกี่ยวไว้กับอารมณ์หรือความรู้สึกที่
ยากจะลื ม เลื อ น การปล่ อ ยวางไม่ อ าจกระทำได้  
ถ้าหากว่าเมื่อใดจิตใจยังไม่รู้จักกับคำว่า ละ หรือ
วางใจให้ เ ป็ น กลางจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง เมื่อนั้นความยึดมั่นในอุปาทานย่อมไม่มี
วันสูญสิน้ ไปจากจิตใจ อุปาทานเป็นสิง่ สมมุตทิ กี่ อ่ ให้
เกิดทั้งความสุขและความทุกข์   ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงทั้งทางกายและใจ ฉะนั้นหนทางเดียวที่จะ
ี ห่งการปล่อยวางก็คอื
ก้าวถึงพุทธวิถแ
การรู้ จั ก วางใจให้ ส งบสุ ข จากความทะยาน
อยากภายในจิตใจของตนเองด้วยการใช้สติปัญญา
รูเ้ ท่าทันในเหตุแห่งทุกข์และผลลัพธ์ทจี่ ะปรากฏตาม
มาจากการไม่รจู้ กั คำว่า ปล่อยวาง
ทีม่ า: หนังสือ “ปณิธาน บริบทแห่งการดำเนินชีวติ ”
ในส่ ว นของการรู้ จั ก ควบคุ ม “ความยาก” โดย คณะสงฆ์วดั สังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่
ภายในจิ ต ใจที่ ไ ม่ มี วั น สิ้ น สุ ด หมายความถึ ง กรุงเทพฯ

งานเฉลิมพระเกียรติ

การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ

ในการปรับปรุงบำรุงดิน
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตพืช
ของหนวยงานภาครัฐของไตหวัน

ง

านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครัง้ นี้
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนจากสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เป น องค
ประธานเปดงาน เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ศูนยการคาสยาม
พารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค
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ณะผูเ ดินทางจากกรมพัฒนาทีด่ นิ ประกอบดวย ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง
นางนิยมพร ภารัตนวงศ นายไพรัช พงษวเิ ชียร และนางสาวพิมพธดิ า
เรืองไพศาล ไดเดินทางไปศึกษา ดูงาน ณ ไตหวัน ระหวางวันที่ 16-21
กันยายน 2555 การเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ขอมูลวิชาการ และประสบการณดานการวิจัยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
และการผลิตผลิตภัณฑ ไมคอร ไรซา และเพื่อประยุกตใช ในการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรของกรมพัฒนาทีด่ นิ
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