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ใบสมคัรเปนสมาชกิ 

สมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหง่ประเทศไทย 
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	 	 ขา้พเจา้	.............................................................................................................................	ทีอ่ยูเ่ลขที	่................................	หมูท่ี	่........................	
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อำเภอ/เขต	........................................		จงัหวดั	....................................		รหสัไปรษณยี	์..............................		โทรศพัท	์........................................	

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

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

	 ขอสมคัรเปน็สมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

	 	 สมาชกิประเภทสามญั	

	 	 	 รายป	

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

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

	 	 	 ตลอดชพี	(ชำระครัง้เดยีว)	

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

	 	 	 สมาชกิประเภทวสิามญั 

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

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

	 ชำระเงนิโดย	(เลอืกชำระเพยีงอยา่งเดยีว)	

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

	 	 โอนเขา้บญัช	ีธนาคารกรงุเทพ	สาขาบางเขน	บญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย	์เลขที	่161–095654–0	

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

เขา้บญัช	ีมาพรอ้มกบัใบสมคัรนี้	

	 	 ธนาณตั	ิสัง่จา่ย	ปณ.	เสนานคิม	ในนาม	นางเกษร	พรพจิติรทรพัย	์กองคลงั	กรมพฒันาทีด่นิ	ถนนพหลโยธนิ	

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

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่แล้ว	 และ/หรือจะมีต่อไป			

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคมฯนีท้กุประการ	

	

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

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

หมายเหต	ุ	เลอืกเครือ่งหมาย	ใน			ทีต่อ้งการ	

	

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

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



ใบสัง่ลงโฆษณา   

หนงัสอืวารสารอนรุกัษดนิและนำ้ 

	

	

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

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

เรยีน		สาราณยีกร	

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

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

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

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

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

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

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

		 	 	 หนา้ธรรมดา	ขาวดำ	
		 	 	 เตม็หนา้	 	 ครึง่หนา้		

	 	 	 รายละเอยีดของการโฆษณา	

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

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

	 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน	ฉบบัละ	5	เลม่	

									 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนบัถอื	

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

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

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

	



อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคา่โฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบบั 

	 	 	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

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

	 	 	เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา)	พมิพ	์ขาว-ดำ				
	 	 	 	 	 เตม็หนา้	 ราคา	 12,000	 บาท	

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหง่ประเทศไทย  

  1.	สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

	 	 2.	สมาชกิวสิามญัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

	 	 3.	สมาชิกกิตติมศักดิ	์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขา้เปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคา่ลงทะเบยีน(คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้) และคา่บำรงุ 

	 	 	 	 	 คา่ลงทะเบยีน	 คา่บำรงุปลีะ	 ตลอดชพี	

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่ 

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ	: 

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปีละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป	
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 ถึงหนาฝนที่ไร ชาวกรุงผูคน

เมืองหลวงตางพากันวิตกกังวลใจ

เรื่องน้ำทวมทุกทีทั้งที่สภาพการณ

ทั่วไปยังคงเปนอยูเชนนี้ก็หนีไม

พนน้ำทวมไปได ไมวาจะเปนแหง

หนตำบลใด เมืองไหน เพราะใน

ปจจุบันพอถึงฤดูฝนจะตองไดยิน

ขาวน้ำทวมจังหวัดนั้น จังหวัดนี้ 

และจังหวัดโนน เปนบริเวณเนื้อที่

เทานั้นเทานี้ สักแตวาจะเปนกี่

อำเภอ ตำบล หมูบาน ที่ตอง

เสียหายทั้งทรัพยสินและสูญเสีย

ชีวิตผูคนไปไมมากก็นอย 

สารบาญ หนา้ 

สาราณยีกรแถลง 6 

นำ้ทว่มมาจากไหน  ปดเปาไป 7 

แบบจำลองพลวตัรดนิและนำ้ SWAT Model  18 
 (Soil and Water Assessment Tool)  

ปลกูขา้วโพดอยา่งไรถงึจะไรป้ญหาหมอกควนั :  23 
 การปลกูขา้วโพดโดยไมเ่ผาเศษพชืรว่มกบัพชืตระกลูถัว่ 

อตัราทีเ่หมาะสมของปุยอนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบัปุยเคม ี 28 
 ในการผลติขา้วโพดฝกออ่น จงัหวดัราชบรุี 

ผลของปุยมลูไกแ่ละปุยเคมตีอ่ความอดุมสมบรูณข์องดนิ 40 
 ผลผลติ และคณุภาพของออ้ยในกลุม่ชดุดนิที ่36 จ.เพชรบรูณ์ 

ทำไมตอ้งอบรมขา้ราชการเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู ่ 51 
 ประชาคมอาเซยีน 

ทอ่งเทีย่วอาเซยีน ตอนที ่1: นครวดั มรดกโลก  57 

ความรู ้เรือ่ง กฐนิ 61 
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ว
ารสารอนุรักษดินและน้ำฉบับนี	้

เป็นการส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปี

ใหม	่ 2557	 เนื้อหายังคงเข้มข้น

เหมือนเดิม	 มีเรื่องราวน่ารู้มากมาย	

ขอเริ่มต้นด้วย	 น้ำท่วมจากไหน	

ปดัเปาไป	ซึง่จะไดรู้ว้า่ตน้เหตสุำคญัที่

ทำใหเ้กดินำ้ทว่มคอือะไร	 มบีทความที่

น่าสนใจ	 2	 เรื่องที่ เกี่ยวกับแบบ

จำลองพลวัตรดินและน้ำ	 SWAT	

Model	และปลกูขา้วโพดอยา่งไรถงึ

จะไร้ปัญหาหมอกควัน	 :	 การปลูก

ข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่ว	 และยังมีงาน

วิจัยที่น่าสนใจ	 2	 เรื่อง	 คือ	 อัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสงูร่วมกบัปุ๋ยเคมีในการผลติข้าวโพดฝักอ่อน	 จงัหวัด

ราชบุร	ี และผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ	 ผลผลติและคณุภาพออ้ยในกลุม่ชดุดนิที	่ 36	 จ.เพชรบรูณ	์											

และยงัมสีาระนา่รูอ้ืน่ๆ	ไดแ้ก	่ทำไมตอ้งอบรมขา้ราชการเพือ่เตรยีม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	แหล่งท่องเที่ยว	 ตบท้ายด้วยความรู้

เรือ่งกฐนิ	

	 	 ในวาระดิถีขึ้นปใหม คณะสาราณียกรวารสารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ	

ขอมอบความปรารถนาดีแกผูอานทุกทาน	 ใหมีความเจริญรุงเรืองกาวหนา	

ปรารถนาสิ่งใด	 สมความปรารถนาทุกประการ	 ขอใหเปนปใหมที่ด	ี คิดด	ี พูดด	ี

ทำดีตอกัน	 เพื่อใหเกิดความสุขสวัสดีแกตนเองและผูอื่น	 มีความปรารถนาดีตอ

กนัและกนัตลอดไป	

          สาราณยีกร	

สาราณยีกรแถลง

ข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่ว

ราชบุร

ของดนิ	 ผลผลติและคณุภาพออ้ยในกลุม่ชดุดนิที	่ 36	 จ.เพชรบรูณ์

และยงัมสีาระนา่รูอ้ืน่ๆ	ไดแ้ก	่

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เรือ่งกฐนิ	



ถึ
งหน้าฝนที่ ไร	 ชาวกรุงผู้คนเมืองหลวง

ต่างพากันวิตกกังวลใจเรื่องน้ำท่วมทุกที

ทั้งที่สภาพการณ์ทั่วไปยังคงเป็นอยู่เช่นนี	้

ก็หนีไม่พ้นน้ำท่วมไปได	้ ไม่ว่าจะเป็นแห่งหน

ตำบลใด	 เมืองไหน	 เพราะในปัจจุบันพอถึงฤดู

ฝนจะตอ้งไดย้นิขา่วนำ้ทว่มจงัหวดันัน้	 จงัหวดันี	้

และจังหวัดโน้น	 เป็นบริเวณเนื้อที่เท่านั้นเทา่นี	้	

สกัแตว่า่จะเปน็กีอ่ำเภอ	 ตำบล	 หมูบ่า้น	 ที่ต้อง

เสียหายทั้งทรัพย์สินและสูญเสียชีวิตผู้คนไปไม่

มากกน็อ้ย	

	 	 กรุงสยามหรือเมืองไทยมีน้ำท่วมมา

นานแลว้	ตัง้แตส่มยักรงุศรอียธุยาเรยีกวา่	นำ้หลาก	ซึง่มปีระโยชนต์อ่การปลกูขา้วขึน้นำ้	นำ้ขึน้สงูเทา่ใด

ต้นข้าวก็จะสูงตามน้ำเท่านั้น	 กับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเป็นปราการธรรมชาติที่ปกปักรักษาภัยการรุกราน

จากพม่า	 แต่แล้วพม่าก็เข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้แตกยับเยินในที่สุด	 เพราะได้ตั้งทัพล้อมอยู่รอจนน้ำลดลงไป

แลว้	เขา้ตยีดึกรงุศรอียธุยาไดอ้ยา่งสะดวกและงา่ยทัง้ๆ	ทีม่นีำ้ทว่มอยูท่กุปี	

	 	 ต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่รัชกาลที	่ 1	 ตลอดจนถึงรัชกาลปัจจุบัน	 มีเหตุการณ์น้ำท่วม

เมืองหลวงทุกรัชกาล	 เมื่อป	ี พ.ศ.	 2485	 ในสมัยรัชกาลที	่ 8	 เกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร	์ หลังจากนั้นในรัชกาลที	่ 9	 มีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯระหว่างป	ี พ.ศ.	 2493-	

2545	 (ระยะเวลา	 50	 ปี)	 เกิดขึ้นถึง	 15	 ครั้ง	 เหล่านี้เป็นเพราะมีฝนตกมากนั่นเองประการหนึ่ง	 กับอีก

ประการหนึง่	กรงุเทพฯ	ตัง้อยู่ไม่ไกลจากทะเลนกั	ชว่งปลายปมีนีำ้ทะเลหนนุเนือ่งเปน็ประจำมากดว้ย	

	 	 น้ำที่ท่วมเมืองหลวงเป็นน้ำที่มาจากทางเหนือไหลลงมาตามสายน้ำต่างๆ	 แล้วรวมตัวเป็นแม่น้ำ

เจา้พระยา	ทีเ่ปน็พืน้ทีบ่รเิวณภาคกลาง	จากนครสวรรคล์งมาผา่นหลายจงัหวดัตลอดเสน้ทางกย็งัมสีายนำ้ที่

ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	 เป็นแม่น้ำสะแกกรัง	 จังหวัดอุทัยธาน	ี แม่น้ำน้อย	 แม่น้ำท่าจีน	 จังหวัดชัยนาท	

แมน่ำ้ปา่สกั	 แมน่ำ้ลพบรุ	ี จงัหวดัอยธุยา	 นอกเหนอืจากนี	้ เปน็ลำธาร	 หว้ย	 คลอง	 ในหลายจงัหวดั	 ทำให้

ปริมาณน้ำในลำน้ำเจ้าพระยาก็ต้องเพิ่มมากขึ้น	 ลำน้ำสายใหญ่ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำสายต่างๆ	 ตามห้วย		

คลอง	ลำธาร	ลำนำ้สายเลก็ๆ	บนทีด่นิทีเ่ปน็ไรน่าตา่งไหลลงสูท่ีต่ำ่เสมอไป	

นำ้หลาก
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นำ้ทวมมาจากไหน ปดัเปาไป	

สนาน  รมิวานชิ* 

*	อดตีอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	



	 	 ในส่วนภาคเหนือ	 แม่น้ำสำคัญมีอยู	่ 4	 สายที่รวมตัวกันส่งน้ำให้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วย	

แมน่ำ้ปงิ	ทีเ่กดิจากเทอืกเขาแดนลาว	 ไหลผา่นเชยีงใหม	่ลำพนู	ตาก	กำแพงเพชร	นครสวรรค	์มาบรรจบ

กบัแมน่ำ้นา่นระหวา่งตำบลปากนำ้โพกบัตำบลแควใหญ	่แมน่ำ้วงั	 เกดิจากเทอืกเขาผปีนันำ้	 ไหลผา่นลำปาง	

ตาก	 ไหลมาบรรจบกบัแมน่ำ้ปงิทีต่าก	แมน่ำ้ยม	 เกดิจากเทอืกเขาผปีนันำ้ในพะเยา	 ไหลผา่นเชยีงราย	แพร	่

สโุขทยั	 พษิณโุลก	 พจิติร	 นครสวรรค	์ ไหลมาบรรจบกบัแมน่ำ้นา่นทีอ่ำเภอชมุแสง	 นครสวรรค	์ แมน่ำ้นา่น	

เกดิจากเทอืกเขาหลวงพระบางและเทอืกเขาผปีนันำ้ไหลผา่นนา่น	 อตุรดติถ	์ พษิณโุลก	 นครสวรรค	์ ไหลมา

บรรจบกนักบัแมน่ำ้ปงิทีป่ากนำ้โพ	

	 	 สำหรบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 มแีมน่ำ้สำคญัอยู	่

4	 สาย	 ได้แก	่ แม่น้ำช	ี เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหล

ผ่านชัยภูม	ิ ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 ยโสธร	

อุบลราชธาน	ี ยาวที่สุดในประเทศไทย	 (765	 กิโลเมตร)	

บรรจบกับแม่น้ำมูลระหว่างอำเภอเมือง	 อุบลราชธานีกับ

อำเภอเมืองกันทรารมย	์ ศรีสะเกษ	 แม่น้ำมูลเกิดจากเขา

ละมัง่ในนครราชสมีา	ไหลผา่นจงัหวดันครราชสมีา	บรุรีมัย	์

สรุนิทร	์ รอ้ยเอด็	 ศรสีะเกษ	 อบุลราชธาน	ี ไหลลงสูแ่มน่ำ้

โขงบริเวณอำเภอโขงเจียม	 แม่น้ำสงคราม	 เกิดระหว่าง

ภูเขาเหล็กกับภูเขาหัก	 ไหลตามแนวแบ่งเขตสกลนครกับ

อุดรธานีและนครพนม	 ไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณอำเภอ	

ท่าอุเทน	 จังหวัดนครพนม	 แม่น้ำพระเพลิง	 เกิดจากทิวเขาสันกำแพงไหลผ่านนครราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล									

ทีอ่ำเภอโชคชยั		จงัหวดันครราชสมีา	

	 	 ในภาคตะวนัออก	มแีมน่ำ้บางปะกงหรอืแมน่ำ้ปราจนีบรุ	ี เกดิจากการไหลมารวมกนัของแมน่ำ้หนมุาน

กบัแมน่ำ้พระปรงทีอ่ำเภอกบนิทรบ์รุ	ี ปราจนีบรุ	ี ตอนที่ไหลผา่นปราจนีบรุ	ี เรยีกวา่	 แมน่ำ้ปราจนีบรุ	ี ตอน

ที่ไหนผา่นฉะเชงิเทราและชลบรุเีรยีกวา่	 แมน่ำ้บางปะกง	 ไหลลงสูอ่า่วไทยทีอ่ำเภอบางปะกง	 แมน่ำ้ระยอง

เกิดจากเทือกเขาเรือแตกในอำเภอบ้านบึง	 ชลบุร	ี ไหลผ่านระยองลงสู่ทะเลในอำเภอเมือง	 ระยอง	 แม่น้ำ

จนัทบรุเีกดิจากเทอืกเขาสอยดาวในอำเภอมะขาม	จนัทบรุ	ีไหลลงสูท่ะเลทีต่ำบลปากนำ้แหลมสงิห	์จนัทบรุี	

	 	 ส่วนภาคตะวันตก	 มีแม่น้ำแม่กลองเกิดจากแม่น้ำแควน้อย(ไทรโยค)	 และแม่น้ำแควใหญ่(ศรีสวัสดิ์)	

ไหลมาบรรจบที่ตำบลปากแพรก	 อำเภอเมือง	 กาญจนบุร	ี กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง	 ไหลผ่านจังหวัด

กาญจนบุร	ี ราชบุร	ี สมุทรสงคราม	 ไหลสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมือง	 สมุทรสงคราม	 แม่น้ำเพชรบุร	ี เกิดจาก				

ทิวเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอท่ายาง	 ไหลผ่านจังหวัดเพชรบุร	ี ไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอำเภอบ้านแหลม		

เพชรบรุี	

	 	 ภาคใต	้ มีแม่น้ำตาปีหรือแม่น้ำสุราษฏร์ธาน	ี เกิดจากเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราช	

ไหลผ่านบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 สุราษฏร์ธาน	ี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ่าวบ้านดอน		

ระหวา่งอำเภอเมอืงสรุาษฏรธ์านกีบัอำเภอกาญจนดษิฐ	์สรุาษฏรธ์าน	ีแมน่ำ้ตานหีรอืแมน่ำ้ปตัตาน	ีเกดิจาก

เทอืกเขาสนักาลาครี	ีไหลผา่นยะลา	ปตัตาน	ีลงสูอ่า่วไทยในเขตจงัหวดัปตัตานี	

	

ท่าอุเทน	 จังหวัดนครพนม	 แม่น้ำพระเพลิง	 เกิดจากทิวเขาสันกำแพงไหลผ่านนครราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล									
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	 	 แม่น้ำสายสำคัญของแต่ละภาค	 ต่างก็มีสายน้ำต่างๆ	 ไหลลงมาร่วมด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นคลอง	 ห้วย		

ลำธาร	หรอืแมน่ำ้	ตามแตส่ภาพพืน้ทีจ่ะอำนวยเกดิขึน้มา	ดงัเชน่	ในภาคกลาง	แมน่ำ้สะแกกรงั	แมน่ำ้ปา่สกั		

ต่างไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	 และแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็ม	ี แม่น้ำท่าจีน	 (มะขามเฒ่า		

สุพรรณบุร	ี นครชัยศรี)	 ส่วนแม่น้ำน้อย	 แยกออกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำ

เจ้าพระยาที่เมืองชัยนาท	 แล้วไหลกลับลงที่อำเภอบางไทร	 จังหวัด

อยธุยา	และแมน่ำ้ลพบรุ	ีแยกออกจากฝัง่ซา้ยแมน่ำ้เจา้พระยาทีเ่มอืง

สงิหบ์รุ	ีไหลกลบัลงที	่อำเภอพระนครศรอียธุยา	ในภาคเหนอื	มแีมน่ำ้

แจม่	 แมน่ำ้ตืน่	 ไหลลงสูแ่มน่ำ้ปงิ	 และแมน่ำ้ยม	 แมน่ำ้ปาด	 ไหลลงสู่

แมน่ำ้นา่น	 ในภาคอีสาน	 มลีำปาว	 หว้ยไพจาน	 ลำพันชาด	 ไหลลงสู่

แม่น้ำชาด	 กับมีลำ	 เซบาย	 ห้วยเซบก	 แม่น้ำยัง	 ไหลลงสู่แม่น้ำมูล	

สำหรบัภาคตะวนัออก	มแีมน่ำ้หนมุาน	 แมน่ำ้พระปรง	 ไหลลงสูแ่มน่ำ้

ปราจนีบรุ	ีและมแีมน่ำ้นครนายกไหลมารว่มเปน็แมน่ำ้บางปะกง	สว่น

ภาคตะวันตก	 เป็นแม่น้ำแม่กลอง	 (เรียกศรีสวัสดิ	์ แควใหญ	่ ราชบุรี)	 มีแม่น้ำแควน้อยมาร่วมทางฝั่งขวา	

และมหีว้ยขาแขง้	หว้ยตะเพิน่		ไหลลงมารว่มทางฝัง่ซา้ย	

	 	 พืน้ทีร่บันำ้ฝนบนผนืแผน่ดนิไทย	 ไมว่า่บนภเูขาสงู	 (เทอืกเขา	 ทวิเขา)	 ภเูขาสงูระดบักลางถงึระดบัตำ่		

พืน้ทีล่าดเชงิเขา	ลาดเชงิเนนิ	ลกูเนนิ	ทีด่อน	พืน้ทีร่าบ	ราบลุม่	จำแนกออกตามสดัสว่นของระดบัความสงู

ของประเทศไทย	 ในภาคเหนือ	 พื้นที่มีเทือกเขาแดนลาวอยู่ตอนเหนือสุด	 บริเวณกลางภาคเหนือตอนบน									

มเีทอืกเขาผปีนันำ้	 แนวเขาลำปาง-ลำพนู	 แนวเขาแพร-่ลำปาง	 แนวเขาแพร-่นา่น	 ทางดา้นตะวนัออกเปน็

เทอืกเขาหลวงพระบาง	 ดา้นตะวนัตกเปน็เทอืกเขาถนนธงชยั	 สว่นกลางของภาคเหนอืเปน็พืน้ทีล่าดเชงิเขา		

ลาดเชงิเนนิ	 ลกูเนนิ	 ทีด่อน	 และพืน้ทีร่าบ	 ราบลุม่	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 ทางดา้นตะวนัตกมเีทอืกเขา

เพชรบูรณ	์ ตะวันตกกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก	 แยกออกจากกันทางตอนเหนือที่จังหวัดเลย	 โดยมี

จงัหวดัเพชรบรูณอ์ยูร่ะหวา่งกลางเปน็พืน้ทีล่าดเชงิเขา	ลาดเชงิเนนิ	ลกูเนนิ	ทีด่อน	มทีวิเขาพงัเหย	ทวิเขา

ภแูลนตา	อยู่ในจงัหวดัชยัภมู	ิ เทอืกเขาสนักำแพง	อยูต่อนใตภ้าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 เทอืกเขาพนมดงรกั		

เป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา	 และเทือกเขาภูพาน	 อยู่ค่อนข้างไปทางตะวันออก

เฉยีงเหนอืของภาค	ภาคกลางนบัแตน่ครสวรรคล์งมา	พืน้ทีเ่ปน็ทีร่าบ	และราบลุม่	มพีืน้ทีล่าดเชงิเขา	ลาด

เชงิเนนิ	ลกูเนนิ	ทีด่อน	อยูต่ามแนวชายเขตของภาคมกีลุม่เขาเลก็ๆ	อาท	ิกลุม่เขาวงัแปล	กลุม่เขากลอยใจ		

กระจายอยู่ในลพบรุ	ี เขาเลก็เขานอ้ยมอียูท่ัว่ไปในจงัหวดัทีอ่ยูท่างตอนบนของภาค	 สำหรบัภาคตะวนัออกมี

เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตแดนไทยกัมพูชา	 และติดกับเชิงเนินเทือกเขาสันกำแพงในภาคอีสาน	 และมีทิวเขา

สอยดาวอยู่ในเขตจงัหวดัจนัทบรุ	ี สว่นภาคตะวนัตก	 มพีืน้ทีบ่างจงัหวดัอยู่ในบรเิวณของเทอืกเขาถนนธงชยั

ตอนปลายกับตอนต้นเทือกเขาตะนาวศร	ี บรรดาภูเขาเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนถึงกว่า										

1,300	 เขา	 จังหวัดในภาคอีสานใช้คำ	ภ	ู เรียกเป็นภูเขา	 และก็ยังเรียกเขาที่มีอยู่แล้วด้วย	 ทางภาคเหนือ							

ใชค้ำ	ดอย	เรยีกแทนเขากนัอยู่ใน	10	จงัหวดั	สว่นภาคใต	้มคีำวา่	ควน	เรยีกแทนคำวา่	เขา	กนับา้ง	สว่น

คำอืน่ที่ใชเ้รยีกแทนเขามอียู่ในหลายจงัหวดัเชน่	คำวา่	ขนุ	หมายถงึ	ขนุเขา	คำวา่	มอ่น	ในภาคเหนอื	และ

คำพนม	ในภาคอสีาน	และยงัมคีำวา่	ผา	อกีดว้ย	

	

ภาคตะวันตก	 เป็นแม่น้ำแม่กลอง	 (เรียกศรีสวัสดิ	์ แควใหญ	่ ราชบุรี)	 มีแม่น้ำแควน้อยมาร่วมทางฝั่งขวา	
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	 	 คำที่ใชเ้รยีกภเูขา	ตามพจนานกุรมไทย	หมายถงึ	เนนิที่

สูงขึ้นเป็นจอมใหญ	่ เนินสูงที่เป็นหินหรือที่ดิน	 ผู้คนในแต่ละ

ภาคของประเทศใช้คำอื่นกันมานานแล้ว	 แตกต่างกันไปตาม

ภาษาของท้องถิ่นแสดงความหมายออกเป็นลักษณะเฉพาะ		

ดงัคำตอ่ไปนี	้ดอย	 หมายถงึ	ภเูขา	 ใชเ้รยีกกนัทางภาคเหนอื	

เชน่	 ดอยแมส่ลอง	 	 จงัหวดัเชยีงราย	 ดอยภคูำ	 จงัหวดันา่น	

คำวา่	ควน	(คำปกัษ์ใต)้	คอื	เขาเลก็	เขาทีเ่ปน็ดนิ	เชน่	ควน

ปลา	 จงัหวดัชมุพร	 ควนปาหงนั	 จงัหวดัยะลา	 คำวา่	ผา	 คอื	

เขาหนิ	เชน่	ผาดาด	อยูจ่งัหวดัชยัภมู	ิผาแตม้	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีมอ่น		หมายถงึ	เขา	เชน่	มอ่นหยวก	

จงัหวดัอตุรดติถ	์มอ่นองักฤษ	จงัหวดัแพร	่ขนุ		หมายถงึ	ขนุเขา	ดงัเชน่	ขนุแมย่วม	จงัหวดัลำพนู	ขนุหว้ยไคร	

จงัหวดันา่น	คำวา่	มอ	หมายถงึ	เนนิ	เขาเลก็ๆ	ใชก้นัในภาคอสีาน	เชน่	มอดนิแดง	อยู่ในจงัหวดัขอนแกน่	

สถานทีต่ัง้มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ภ	ู หมายถงึ	 เนนิทีส่งูกบัเนนิเขา	 เชน่	 ภเูขยีว	 อยู่ในจงัหวดัชยัภมู	ิ เปน็

ภเูขาสงูใหญพ่อสมควร	และคำวา่	พนม	หมายถงึ	ภเูขา	เชน่	พนมตะบนั	อยู่ในจงัหวดัศรสีะเกษ	และมคีำ

พเิศษอกีคำหนึง่	คอื	ผามออแีดง	จงัหวดัศรสีะเกษ		ทางขึน้ไปบนปราสาทเขาพระวหิาร	

	 	 ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทางของน้ำที่เกิดจากฝนตกลงพื้นที่สูงแล้วน้ำก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำกว่าเสมอไป		

ส่วนจะไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบเหมือนแผ่นกระดาษที่มีเป็นริ้ว	 ร่อง	 หรือ

ทีด่นิออ่นตวั	 งา่ยแกก่ารไหลของนำ้	 ซึง่ภเูขาทางภาคเหนอืมอียูม่ากมายประมาณครึง่หนึง่หรอืเกนิครึง่หนึง่

ของพืน้ทีท่ัง้ภาค	 อนัเปน็ทีม่าของนำ้ทว่มจากตน้นำ้ตา่งๆ	 สูต่ามเมอืงตา่งๆ	 กลางนำ้	 ไหลตอ่ไปยงัปลายนำ้		

มเีมอืงหลวงเกา่	 2	 แหง่	 กรงุศรอียธุยาและกรงุธนบรุพีรอ้มกบักรงุเทพมหานคร	 ทีม่ผีูค้นอาศยัอยูห่นาแนน่

มากทีส่ดุในประเทศ	

	 	 กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมหนีไม่พ้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำกับดิน	 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของการพังทลาย

ของดนิและการอนรุกัษด์นิและนำ้	 รวมทั้งการไหลซมึกบัการไหลลกึซาบ	 เพราะนำ้เปน็ตวัการทำใหด้นิถกูตี

กระทบจนดินต้องแตกแยกออกจากกันและถูกพัดพาไปเกิดเป็นน้ำไหลบ่า	 และน้ำต้องไหลลงไปในดินด้วย		

สำหรบันำ้มสีภาพทีเ่ปน็ไปตามธรรมชาต	ิดงันี	้นำ้ที่ไดร้บั	คอื	จากฝน	นำ้คา้ง	หมอก	ลกูเหบ็	นำ้ทีส่ญูเสยีไป	

คอื	 นำ้ไหลบา่	 ไหลซมึ	 ไหลลกึซาบ	 นำ้ระเหย	 การคายนำ้ของพชื	 ทีเ่หลอือยูเ่ปน็ทีเ่กบ็กกัไว	้ คอื	 นำ้ในดนิ	

แหล่งน้ำต่างๆ	 น้ำที่ค้างอยู่บนสิ่งกีดขวางทั้งหลาย	 ดังนั้น	 ฝนจึงเป็นตัวการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม

อย่างหลีกไม่พ้นขึ้นและยังอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 สมควรทำความรู้จักกับคุณลักษณะของนำ้ฝนที่ตกลงยังพื้นผิว

โลกไม่ว่าที่แห่งไหนหรือแห่งใดที่มีสภาพแวดล้อมบนผิวดินเป็นลักษณะภูมิประเทศ	 สิ่งที่ปกคลุมผิวดินที่

แตกตา่งกนัไป	

	 	 1.	ความเขม้ของฝนตก	(Intensity)	เปน็อตัรา	(rate)	แสดงออกเปน็นิว้ตอ่ชัว่โมงหรอืมลิลเิมตรตอ่

นาท	ี ฝนตกแต่ละครั้งในอัตราที่กำหนด	 อาจหยุดตกเร็วในเวลาอันสั้น	 ยกตัวอย่างระหว่างฝนตกกระหน่ำ

แรงขนาด	3	นิว้	(76.2	มลิลเิมตร)	ในเวลา	2	นาท	ีแทจ้รงิแลว้เปน็นำ้ฝน	0.1	นิว้	(2.54	มลิลเิมตร)	เทา่นัน้	

ทั้งนี้เพราะความเข้มของฝนอย่างเดียวไม่ได้แสดงถึงจำนวนน้ำไหลบ่าหรือพังทลายของดินจะเกิดจากพายุ

ฝนกระหนำ่คราวเดยีว	

	

เชน่	ผาดาด	อยูจ่งัหวดัชยัภมู	ิผาแตม้	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี
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	 	 	 ไดม้กีารจำแนกอตัราความเขม้ของฝนตกออกเปน็คำแสดงความหมาย	ทีม่ขีนาดหนกัเบาตาม

ตารางดงัตอ่ไปนี้ 

	 	 จากตารางความเขม้ของฝนตกเปน็มลิลเิมตรตอ่ชัว่โมง	 มคีำแสดงความหมายของความเขม้ของฝนตก

ไว	้ สามารถแบ่งกลุ่มความหนักเบาได้เป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มแรก	 คือ	 เบาบาง	 ปานกลาง	 อีกกลุ่มหนึ่ง	 คือ	

ตกหนกัรนุแรง	 ทีก่ำหนดเวลาฝนตกใน	 1	 ชัว่โมง	 	 ดว้ยตระหนกัถงึความเปน็จรงิที่ไมส่ามารถหาคา่ตวัเลข

ของฝนตกจรงิในขณะนัน้ได	้ประกอบกบัมคีำโบราณกลา่วกนั	ฝนตกโปรยปราย	ปรอยๆ	ตกพรำๆ	ตกหยมิๆ	

แสดงถึงฝนตกน้อย	 เป็นเวลานาน	 และคำกล่าวที่ว่า	ห่าหนึ่ง	 (หมายถึง	 จำนวนน้ำฝนที่ตกเต็มบาตรรอง

กลางแจง้)	ฝนตกกระหนำ่	เปน็ฝนตกหนกัรนุแรง	มปีรมิาณมาก	ในเวลาอนัสัน้	โดยสงัเกตจากธรรมชาต	ิจงึ

ขอนำมาปรับใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณฝนตกรวมทั้งหมดกับความเข้มของฝนตก	 และ

ความสามารถไหลซมึของดนิไรท่ีม่ชีนดิเนือ้ดนิตา่งๆ	ยกตวัอยา่งดนิทรายรว่นทีม่คีวามสามารถไหลซมึสงูกวา่

เนือ้ดนิอยา่งอืน่อยูร่ะหวา่ง	25.4-50.8	มลิลเิมตรตอ่ชัว่โมง	(เปน็วธิกีารวดัได้โดยการปฏบิตักิารทางสนาม	ณ	

ทอ้งถิน่เอง	 โดยตวัเลขดงักลา่วมาจากเอกสารวชิาการทีย่อมรบักนัทัว่ไป)	นำมาเปน็แนวทางการเกดินำ้ทว่ม

ไดท้างหนึง่	ขณะเดยีวกนัการไหลลกึซาบทีเ่กดิภายในดนิเชือ่มโยงกนักบัการไหลซมึลงสูด่นิดว้ย	

	 	 ที่นำตัวเลขปริมาณน้ำฝนทั้งหมด	 50.8	 มิลลิเมตร	 เป็นความเข้มสูงสุด	 ของฝนในระดับตกหนักและ

รุนแรงตามมา	 ซึ่งความสามารถไหลซึมของดินทรายร่วนเกิดขึ้นเป็นจำนวนสูงที่สุด	 ปริมาณฝนตกรวม

ทัง้หมดจำนวนนี้ ไดจ้ดบนัทกึไวเ้ปน็สถติพิยากรณภ์มูอิากาศของกรมอตุนุยิมวทิยา	 เปน็ประจำทกุปตีลอดมา	

เปน็ขอ้มลูรายเดอืนเฉลีย่ในรอบ	 30	 ป	ี (พ.ศ.	 2516-2545)	 นำไปเกีย่วพนักบัปรมิาณฝนตกรวมทัง้หมดใน

แต่ละเดือนของปีหนึ่งปริมาณฝนตกรวมทั้งหมด

นอ้ยกวา่	 50.8	 มลิลเิมตรของแตล่ะเดอืน	 จำแนก

ออกเป็นฤดูแล้ง	 หรือตรงกันข้ามมากกว่า	 50.8	

มลิลเิมตร	ถอืเปน็ฤดนูำ้	ทีส่ง่ผลไปยงัพืน้ทีบ่นดนิที่

รับน้ำฝนไว	้ และน้ำไหลซึมลงไปในดินกับไหลลึก

ซาบตลอดชั้นดินผ่านลงไปภายในดิน	 อันนำมาซึ่ง

น้ำไหลล้นเหนือผิวดินจนกลายเป็นน้ำท่วมได	้

เพราะมีน้ำมากเกินกว่าที่ดินจะรับและดูดซึมเอาไว้

นัน่เอง	

ตารางความเขม้ของฝนตก 

	 อตัรา	มม.	ตอ่	ชม.	 คำแสดงความหมาย 

	 นอ้ยกวา่	6.35	 เบาบาง	

	 6.35-12.7	 ปานกลาง	

	 12.7-50.8	 ตกหนกั	

	 มากกวา่	50.8	 รนุแรง	
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	 	 จังหวัดต่างๆ	 ที่อยู่ตอนบนเหนืออ่าวไทยขึ้นไปในส่วนที่เป็นขวานทอง	 ได้แก	่ บริเวณภาคกลาง	 ภาค

ตะวันออก	 ภาคตะวันตก	 ภาคอีสาน	 และภาคเหนือ	 ล้วนแต่มีสภาพเป็นหน้าแล้งมากน้อยตามสถิติข้อมูล

อตุนุยิมวทิยาประเทศไทยรายจงัหวดัในคาบ	30	ป	ี (พ.ศ.	2515-2545)	สรปุไดว้า่จงัหวดัทีม่หีนา้แลง้รวมกนั										

อยูถ่งึ	 61	 จงัหวดั	 (แลง้	 6	 เดอืนใน	 9	 จงัหวดั	 แลง้	 5	 เดอืนใน	 42	 จงัหวดั	 แลง้	 4	 เดอืนใน	 8	 จงัหวดั											

แล้ง	 3	 เดือนใน	 1	 จังหวัด	 แล้ง	 2	 เดือนใน	 1	 จังหวัด)	 ซึ่งในช่วงเวลานี้ ไม่สามารถเพาะปลูกได้เลยอยู่

ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน	 -	 เมษายนหรอืพฤษภาคม	 เหลือ่มลำ้กนัไปตามจงัหวดัชว่งเวลาแลง้ทีเ่กดิขึน้มาก

เดือนหรือน้อยเดือน	 ถ้ามีการหาแหล่งน้ำมาเสริมการเพาะปลูกก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที	่	

นอกจากพืน้ทีร่าบที่ใชท้ำนาแลว้	ยงัมกีารชลประทานมาชว่ยเหลอืไดด้ว้ย	พืน้ทีเ่ปน็ทีด่อน	ทีล่าดเท	ลาดเชงิเนนิ	

ต้องนำวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้เพื่อลดการกัดเซาะดินจนพังทลายจากน้ำฝน	 เพิ่มปริมาณน้ำให้แก่ดิน

ด้วย	 ตลอดจนจัดสร้างทางน้ำไหลบนพื้นที่ ไร่นาและเส้นทางข้างเคียงเพื่อชักนำให้น้ำไหลไปตามทิศทางที่

ตอ้งการซึง่กจิการตา่งๆ	เหลา่นีด้ำเนนิการยามหนา้แลง้สะดวกดี	

	 	 สำหรับภาคใต้ที่อยู่ ในด้ามขวานทอง	 ลักษณะเป็นแผ่นดินยื่นไปในทะเล	 โอกาสได้รับน้ำฝนมีมาก		

ความแหง้แลง้จงึมนีอ้ยกวา่ภาคอืน่	 จากการศกึษาแลว้เหน็วา่ในภาคใตม้จีงัหวดัทีม่เีดอืนแลง้อยู	่ 13	 จงัหวดั

จากจำนวนทัง้	 15	จงัหวดัดว้ยกนั	 (จงัหวดัแลง้	4	 เดอืนใน	3	จงัหวดั	แลง้	3	 เดอืนใน	3	จงัหวดั	แลง้	2		

เดอืนใน	5	จงัหวดั	และแลง้	1	เดอืนใน	2	จงัหวดั)	ทัง้ไมม่สีภาพแหง้แลง้อยู่ใน	2	จงัหวดั	คอื	ชมุพรและ

นราธวิาส	 ซึง่สภาพภมูปิระเทศของภาคใตจ้งึดเูขยีวอยูต่ลอดป	ี ประกอบกบัภาคใตม้กีารปลกูยางพาราและ

ปาล์มน้ำมันกันมาก	 พืชทั้งสองชนิดนี้ต้องปลูกห่างเป็นแถว	 ฝนตกมาก	 และปลูกกันบนภูเขา	 จึงต้องระวัง

การกดัเซาะผวิดนิจากนำ้ฝนทีต่กลงมา	และควบคมุปอ้งกนัการไหลของนำ้อยา่งเกดิประสทิธภิาพ	

	 	 ขอ้มลูหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบันำ้ลงไปในดนิ	 ไดแ้กค่ำวา่	 การไหลซมึ	 (Infiltration)	 กบัการไหลลกึซาบ														

(Percolation)	 จากการทดสอบวดัปรมิาณนำ้ไหลซมึตัง้แต	่ 0-250	 มลิลเิมตร	 พบวา่	 ความสามารถไหลซมึ

ของน้ำสูงมากที่สุดเมื่อฝนเริ่มตก	 และค่อยๆ	 ลดลงไปทำการวัดอัตราการไหลซึมเมื่อสภาพการไหลอยู่ใน

อตัราคงที	่จงึเปน็เวลาดทีีส่ดุในการหาปรมิาณนำ้ไหลบา่	(runoff)	อตัราการไหลซมึแตกตา่งกนัตามชนดิของ

เนือ้ดนิ	ดงัตารางทีน่ำแสดงเปน็สิง่บง่บอกทัว่ไปของความสามารถไหลซมึของนำ้ในเนือ้ดนิหลายชนดิของดนิ

พชืไร	่และโดยทัว่ไป	ความสามารถไหลซมึของดนิในพืน้ทีป่า่ไมท้ีม่กีารคุม้ครองจะสงูมากกวา่	

ตารางความสามารถไหลซมึของดนิพชืไร่ 

	 เนือ้ดนิ	 ความสามารถการไหลซมึ	

	 	 มม.ตอ่	ชม. 

	 ดนิทรายรว่น	 25.4-50.8	

	 ดนิรว่น	 12.7-25.4	

	 ดนิรว่นปนทรายแปง้	 7.62-15.24	

	 ดนิรว่นเหนยีว	 2.54-3.08	
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	 	 กลา่วอยา่งยอ่	การไหลซมึ	เปน็กระบวนการนำ้ฝนเขา้ไปสูด่นิ	อตัราสงูสดุทีน่ำ้สามารถไหลเขา้สูด่นิชัว่

เวลาหนึง่	เรยีกการไหลซมึ	และการไหลลกึซาบ	เปน็กระบวนการนำ้ไหลผา่นดนิลกึ	เริม่ทีบ่รเิวณเลยรากพชื

ตามธรรมดาลงไป	

	 	 อตัราการไหลซมึชีช้ดัไดจ้ากอตัราความสามารถของการไหลซมึ	และอตัราของนำ้ทีเ่ตมิลงไป	ถา้อตัรา

ไหลซึมไหลลงน้อยกว่าความสามารถของการไหลซึม	 อัตราการไหลซึมจะเท่ากับอัตราของฝนตก	 ในทันทีที่

อตัราฝนตกมากกวา่ความสามารถของการไหลซมึจะเกดินำ้ไหลบา่	(runoff)			

	 	 คณุลกัษณะของดนิทีก่ำหนดจำกดัความสามารถของการไหลซมึ	ไดแ้ก่โครงสรา้งของดนิ	สว่นหนึง่เปน็

เนือ้ดนิและปรมิาณนำ้ในดนิ	 โครงสรา้งของดนิทีส่ำคญัคอื	 สว่นทีเ่ปน็ชอ่งวา่งในดนิและความคงทนของชอ่ง

วา่ง	ดนิทีม่ชีอ่งวา่งอากาศแทรกอยูเ่ปน็สว่นมาก	ทำใหเ้กดิเปน็ชอ่งวา่งขนาดใหญ	่ทำใหน้ำ้ระบายออกไปได้

เรว็และดนิแหง้ลง	ทำใหเ้กดิชอ่งวา่งในดนิเพิม่ขึน้	จะเปน็การเปดิชอ่งวา่งใหน้ำ้ไหลเขา้ไปแทนที่	

	 	 อตัราการไหลลกึซาบสงูสดุอยู่ใกลผ้วิดนิแลว้คอ่ยๆ	 ลดลงลกึไปตามชัน้ของดนิ	 พายฝุนหลายลกูทำให้

ผวิดนิไมก่ีน่ิว้	(กีส่บิมลิลเิมตร)	เปยีกชุม่ดว้ยนำ้	แสดงวา่อตัราการไหลลกึซาบเกดิขึน้เพยีงไมก่ีน่ิว้	นำ้เหลา่นี้

สญูเสยีไปโดยการระเหยและการคายนำ้ของพชืจากใตด้นิ	

	 	 ปรมิาณนำ้ทีม่อียู่ในดนิ	 ดนิทีม่นีำ้อยู่ในดนิตำ่ถงึปานกลาง	 มอีตัราความสามารถการไหลซมึสงูสดุ	 ดนิ

แห้งมากที่ไม่มีรอยแตกจะไม่ได้รับน้ำอย่างรวดเร็ว	 ในเมื่อดินในสภาพนี้ ไม่ได้ชุ่มน้ำอย่างเต็มที	่ ดินที่มีช่อง

ว่างส่วนใหญ่จุน้ำเต็มเปี่ยม	 แน่นอน	 ไม่สามารถดูดรับน้ำได้มาก	 ทั้งยังมีอัตราความสามารถไหลซึมต่ำมาก

ดว้ย	

	 	 ปัจจัยทางอ้อมที่เพิ่มอัตราการไหลซึมของดิน	 การเก็บกักน้ำไว้บนพื้นที่แปลงไร่นาด้วยการไถพรวน		

ยกคนัดนิเลก็ๆ	หรอืสรา้งคนัดนิตามแนวระดบั	พวกสตัวเ์ลีย้ง	หนอนหรอืแมลงชว่ยใหก้ารรบันำ้ของดนิเพิม่

ขึ้น	 การเอาน้ำออกจากดินโดยการระบายน้ำ	 การคายน้ำของพืช	 การระเหยของน้ำทำให้เกิดช่องว่างเปิด		

และเปน็ทางเดนิของนำ้ฝนทีจ่ะตกลงมาในรอบตอ่ไป	

	 	 2.	ขนาดของเมด็ฝน	 เกีย่วพนักบัความเรว็ของฝนตก	ชีช้ดัไดจ้ากแรงโนม้ถว่งของโลก	การตา้นทาน

ของอากาศ	 และลม	 ตัวอย่าง	 ความเร็วของฝนตกเพิ่มขึ้นและจะลดลงพร้อมกับการเพิ่มขนาดของเม็ดฝน		

เมด็ฝนมลีกัษณะเกอืบกลม	 เมด็ฝนขนาดใหญแ่บนออกเหน็ไดช้ดั	 รปูกลมรอียา่งไข	่ ทีผ่วิดา้นลา่งเรยีบมาก		

รูปร่างแบบนี้เป็นเหตุให้เกิดอากาศปะทะต้านมากที่สุด	 เม็ดฝนมีหลายขนาดตั้งแต่เม็ดเล็กๆ	 เพียงแต่ใหญ่

กวา่หมอกไปจนถงึขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางเกนิกวา่หนึง่ในสีน่ิว้เลก็นอ้ย	 (7	 มลิลเิมตร)	 นำ้ฝนสว่นใหญต่กลง

มาเป็นเม็ดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง	 1-4	 มิลลิเมตร	 ฝนตกแต่ละคราวจะมีเม็ดฝนหลายขนาดเป็น													

สว่นมาก	

	 	 3.	พลงังานจลน	์ใชส้ตูรพืน้ฐานคำนวณ	E
k
	=	1/2	mv

2
	เปน็การยากในการหาคา่พลงังานฝนตกตาม

สภาพธรรมชาต	ิ เพราะฝนตกมคีวามเรว็แตกตา่งกนัทีม่ขีนาดเมด็ฝนหลายขนาด	นกัวทิยาศาตรจ์งึไดท้ำการ

วจิยัคน้ควา้ในหอ้งปฏบิตักิารเปน็เฉพาะ	ซึง่เปน็สาเหตหุลกัทำใหด้นิแตกออกจากกนัและแยกเปน็สว่นๆ	ไปบนผวิ

หนา้ดนิ	
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	 	 4.	 ความเร็วของฝนตกและรูปร่างเม็ดฝน	 ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของโลก	 แรงต้านของอากาศ		

และลม	 เมื่ออัตราความเร็วลดจะเพิ่มขนาดของเม็ดฝน	 เนื่องจากรูปร่างเม็ดฝน	 เม็ดฝนขนาดเล็กมากๆ	 มี

รปูรา่งทรงกลมอยา่งผลสม้	 สว่นเมด็ฝนขนาดใหญจ่ะแบนออกเหน็ไดช้ดัเปน็รปูแบนราบดา้นลา่งตอนบนถกู

กดลง	 เม็ดฝนขนาดใหญ่มีรูปโค้งน้อยทำให้มีแรงดึงบนผิวน้อย	 เม็ดฝนเล็กมากเป็นรูปวงรีอย่างไข่ทั้งหมด		

แสดงวา่	 เมือ่ฝนตกลงมา	 สว่นโคง้ของผวิจำนวนมากทำใหเ้กดิแรงดงึบนผวิคงรปูไว	้ จงึเปน็เหตผุลทีจ่ะไมม่ี

เม็ดฝนเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน	 7	 มิลลิเมตรไปได	้ ลมก็เป็นปัจจัยของความเร็วของฝนตก	 ขณะที่ฝนตกใน

อากาศปกตมิคีวามเรว็สงูสดุราว	20	ไมลต์อ่ชัว่โมง	(32	กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง)	แตล่มพดัมคีวามเรว็สงูกวา่นัน้	

เมือ่ลมพดัไปตามแนวทางขนานแตแ่รงโนม้ถว่งเปน็ทางดิง่	 ทัง้สองสิง่รว่มกนักระตุน้ซึง่กนัและกนั	 ทำใหเ้กดิ

ความเรว็เพิม่มากขึน้	จงึพอมองเหน็ไดเ้วลามลีมพดัแรงจดัมสีว่นชว่ยใหฝ้นตกตกีระทบพืน้ดนิแรงหนกัขึน้	

	 	 5.	 การกระจายของฝนตามฤดูกาล	

ขึน้อยูก่บัปรมิาณฝนตกเปน็จำนวนมากในเวลา

ระยะหนึ่งเป็นประจำ	 อาท	ิ ประจำป	ี

ประจำเดือน	 ประจำวัน	 ซึ่งช่วงเวลาที่ฝนตก

มากอยู่ ในช่วงฤดูฝนหรือหน้าน้ำ	 เป็นเวลา

เพยีง	6	เดอืนทีเ่ปน็ฤดกูาลฝนตกมาก	อยา่งเชน่	

ฝนตกมาก	 ในเดือนตุลาคม	 ป	ี 2556	 เกิด					

น้ำท่วมหลายอำเภอในจังหวัดปราจีนบุร	ี มี

อำเภอศรมีหาโพธิ	์ อำเภอกบนิทรบ์รุ	ี อำเภอเมอืง	

อำเภอประจนัตคาม		อำเภอบา้นสรา้ง	จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา	 มีอำเภอสนามชัยเขต	 อำเภอ	

พนมสารคาม	 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	 	 จังหวัด

สระแกว้	มอีำเภอเมอืง	จงัหวดัชลบรุ	ี	มอีำเภอ

พานทอง	 อำเภอพนสันคิม	 รวมไปถงึจงัหวัดนคราชสีมา	 มอีำเภอสีคิ้ว	 อำเภอพิมาย	 และอำเภอเมืองดว้ย	

เนื่องจากฝนหนักทางด้านที่มีภูเขาหลายทิวและลูก	 ผ่านพื้นที่ลาดเชิงเขา	 ที่ลาด	 ตลอดจนที่ลาดเท	 ทำให	้									

นำ้ทว่มอำเภอเหลา่นัน้อยา่งไมม่ทีางหลกีเลีย่งไปได้	

	 	 6.	ระยะเวลาฝนตก	แตกตา่งกนัอยา่งมาก	วดัไดจ้ากนำ้ฝนแรกเริม่ตกจนถงึระยะปลอดฝนอยา่งนอ้ย	

1	ชัว่โมง	ดว้ยเหตนุี	้ ระยะเวลาทีฝ่นตก	1	ชัว่โมง	มปีรมิาณนอ้ยกวา่	 0.01	นิว้	 (0.254	มลิลเิมตร)	 ถอืวา่

ปลอดฝน	

	 	 7.	ปริมาณฝนตกรวมทั้งหมด	 เป็นการรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงมายังภาชนะรองรับตามมาตรฐาน

กำหนด	 หรอืเครือ่งมอืวดัปรมิาณฝนตกอตัโนมตั	ิ รวบรวมหรอืบนัทกึ	 เปน็สถติใิช้ในการพยากรณภ์มูอิากาศ

เปน็รายนาท	ีชัว่โมง	วนั	เดอืน	ป	ีสำหรบัสถานทีต่า่งๆ	เปน็แหง่ๆ	ไป	ไมว่า่สถานทีดลองการเกษตร	สถาน	ี

ตนุยิมวทิยาอำเภอ	จงัหวดั	หรอืประเทศ	

	 	 ปรมิาณฝนตกเปน็ปรมิาตรของนำ้ทีต่กลงยงัพืน้ทีซ่ึง่กำหนดไวแ้หง่ใดแหง่หนึง่	 จงึอาจแสดงออกไดเ้ปน็	

เอเคอร	์นิว้	หรอืหลงัจากยกเลกิไป	ใชน้ิว้	หรอื	มลิลเิมตร	แทน	

พานทอง	 อำเภอพนสันคิม	 รวมไปถงึจงัหวัดนคราชสีมา	 มอีำเภอสีคิ้ว	 อำเภอพิมาย	 และอำเภอเมืองดว้ย	
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	 	 ฝนตกในประเทศไทยเฉลีย่ปลีะ	1,588.2	มลิลเิมตร	ซึง่เปน็คา่ผลรวมของปรมิาณฝนตกรวมทัง้หมดใน

แต่ละจังหวัดในคาบ	 30	 ป	ี (พ.ศ.	 2516-2545)	 จากสถิติภูมิอากาศของประเทศไทย	 กรมอุตุนิยมวิทยา	

จงัหวดัทีม่ฝีนตกมากทีส่ดุถงึ	 4,896.6	 มลิลเิมตร	 เปน็จงัหวดัระนอง	 และจงัหวดัทีม่ฝีนตกนอ้ยทีส่ดุ	 969.9	

มิลลิเมตร	 เป็นจังหวัดปทุมธาน	ี แต่จังหวัดที่อยู่ ใกล้เคียงกันเช่น	 นนทบุร	ี มีฝนตกเฉลี่ยปีละ	 1,495.5	

มลิลเิมตร	และจงัหวดัอยธุยามฝีนตกเฉลีย่ปลีะ	1,420.3	มลิลเิมตร	กบักรงุเทพฯ	ฝนตกเฉลีย่ปลีะ	1,694.0	

มลิลเิมตร	 ซึง่จงัหวดัเหลา่นีอ้ยู่ในแนวธรรมชาตอิยา่งเดยีวกนั	 จะแตกตา่งกนัตรงทีก่รงุเทพฯ	 อยู่ใกลท้ะเล

และสถานีอุตุนิยมวิทยาก็ตั้งอยู่บริเวณที่ไม่ห่างไกลจากชายทะเลเท่าใดนักก็เป็นได	้ อีกตัวอย่างหนึ่งในภาค

ตะวนัออก	จงัหวดัตราด	มฝีนตกมากกวา่จงัหวดัอืน่ๆ	 เฉลีย่ปลีะ	4,763.9	มลิลเิมตร	 ไมว่า่จงัหวดัจนัทบรุทีี่

ฝนตกเฉลีย่ปลีะ	3,030.5	มลิลเิมตร	หรอืจงัหวดัระยองมฝีนตกเฉลีย่ปลีะ	1,501.7	มลิลเิมตร	ทัง้ๆ	ทีอ่ยูต่ดิ

ชายทะเลฝั่งเดียวกันเรียงตามลำดับ	 และอีก

ตัวอย่างหนึ่งในภาคอีสาน	 จังหวัดกาฬสินธุ	์							

มฝีนตกเฉลีย่ปลีะ	 1,133.5	 มลิลเิมตร	 จงัหวดั																

มหาสารคามมีฝนตกเฉลี่ยปีละ	 1,201.9	

มิลลิเมตร	 กบัจงัหวดัรอ้ยเอด็มฝีนตกเฉลีย่ปลีะ	

1,396.5	มลิลเิมตร	ซึง่มพีืน้ทีอ่ยูต่ดิกนั	มฝีนตก

เรยีงตามลำดบัมากนอ้ยตา่งกนั	อาจเปน็เพราะ

กาฬสนิธุม์พีืน้ทีเ่ปน็ภเูขาเตีย้	 ลาดเชงิเขา	 โคก

โนน	(สงู)	ขนาดพืน้ทีร่อ้ยละ	30	สว่นโคก	โนน		

(ต่ำ)	 ที่ราบเรียบ	 ราบลุม่	ขนาดพืน้ทีร่อ้ยละ	70	

จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขา		

โคก	โนน	(สงู)	ขนาดพืน้ทีร่อ้ยละ	20	และ	โคก	

โนน	 (ต่ำ)	 ที่ราบเรียบ-ราบลุ่ม	 ขนาดพื้นที	่							

รอ้ยละ	 80	และจงัหวดัรอ้ยเอด็มพีืน้ทีเ่ปน็ภเูขาเตีย้	 ลาดเชงิเขา	 โคก	 โนน	 (สงู)	 ขนาดพืน้ทีร่อ้ยละ	 15	 กบั

โคก	โนน	(ตำ่)	ทีร่าบเรยีบ-ราบลุม่	ขนาดพืน้ทีร่อ้ยละ	85	พจิารณาดสูถานทีต่ัง้ของทัง้สามจงัหวดัแลว้	เหน็

ว่าตั้งอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งฐานอยู่ในแนวนอน	 ด้านบนเป็นบริเวณพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เปน็สว่นใหญ	่ 	 ตอนลา่งเปน็พืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคามกบัจงัหวดัรอ้ยเอด็	 บรเิวณทัง้สามจงัหวดัตัง้อยูร่ะหวา่ง

เสน้รุง้	15
๐	
23

/ 
-	17

๐	
05

/
	เหนอื	และเสน้แวง	102

๐	
51

/ 
-	104

๐	
20

/
	ตะวนัออก	สถตินิำ้ฝนตา่งกนัตัง้แต	่

68.4	มลิลเิมตร	184.6	มลิลเิมตร	และ	263.0	มลิลเิมตร	ซึง่ถา้ไดม้กีารตัง้สถานวีดันำ้ฝนให้ ไดม้ากทีจ่ะทำได	้

คงจะไดส้ถตินิำ้ฝนทีค่วรเปน็ไปอยา่งแนช่ดัได	้เพราะลกัษณะภมูปิระเทศไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมากทีเ่ดยีว	

	 	 ขอกล่าวโดยรวมถึงเรื่องฝนตกกับดินและที่ดิน	 ที่ใช้ ในการประกอบการเกษตรกรรม	 การเพาะปลูก		

เลี้ยงสัตว	์ การทำป่า	 รวมถึงสภาพที่ดินที่เป็นเทือกเขา	 ทิวเขา	 ลาดเชิงเขา	 ลาดเชิงเนิน	 ลูกเนิน	 ที่ดอน		

พืน้ทีร่าบ	ราบลุม่	พืน้ทีลุ่ม่นำ้ขงั	ตลอดจนสายนำ้ตา่งๆ	ลำหว้ย	ลำธาร	คลอง	แมน่ำ้	ซึง่มอียูต่ามลกัษณะ

เป็นที่ตั้งของแหล่งต่างๆ	 ตามที่ต่างได้รับผลกระทบจากฝนตกด้วยกันทั้งสิ้น	 ทั้งในส่วนดีและส่วนที่ ไม่พึง

ประสงค์	
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	 	 เมื่อฝนตกลงมายังพื้นดิน	 น้ำจะไหลลงสู่ดิน	 เป็นการไหลซึมเมื่อฝนเริ่มตกแล้วค่อยๆ	 ลดลง	 ซึ่งถือ

เปน็ความสามารถการไหลซมึของดนิ	 ในชัว่ระยะเวลาหนึง่อตัรานำ้ไหลจะเริม่คงที	่ และนำ้กย็งัคงไหลตอ่ไป	

ตราบที่มีน้ำเพิ่มลงมา	 และเป็นน้ำที่ ไหลลงเบื้องล่างภายในดินเป็นการไหลลึกซาบตามปกติอยู่เลยบริเวณ

รากพืชลงไป	 การไหลซึมของน้ำจึงเป็นไปด้วยกันกับการไหลลึกซาบ	 ซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด	 ฝนตกที่

เริ่มบนภูเขาสูง	 ที่มีสภาพพื้นที่ลาดเอียงชันเทลงไปทุกด้าน	 น้ำส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงไปในดินเป็นเวลานาน

พรอ้มกบัไหลลกึซาบดว้ยในอตัราที่ใกลก้นั	แตถ่า้ฝนตกหนกัและรนุแรงอยา่งในชว่งหนา้ฝนทีม่ปีรมิาณฝนตก

รวมทั้งหมดมาก	 จนดินที่รับน้ำจากการไหลซึมและไหลลึกซาบในอัตราที่ ไหลน้อยกว่าอัตราความเข้มของ						

ฝนตก	 จึงทำใหเ้กิดนำ้ไหลบ่า	 (runoff)	 เพราะนำ้ล้นจากผิวดิน	 และนำ้ไหลบ่าจะไหลอย่างรวดเร็ว	 ยิ่งเป็น

พื้นที่ไร่นา	 ปลูกพืชไร	่ ไม้ยืนต้น	 ที่มีการไถพรวนดิน	 ฝนตกกระทบดินโดยตรง	 ทำให้ก้อนดินแตกแยกออก		

น้ำไหลบ่าเกิดขึ้นได้เร็วและกัดเซาะดินจนพังทลายได้ง่าย	 ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายดังที่ได้กล่าวมา

แลว้ในคณุลกัษณะของนำ้ฝน	

	 	 นักอนุรักษ์ดินได้พิจารณากันดูถ้าหากสามารถชะลอเวลาน้ำที่ไหลลงจากที่สูงเป็นภูเขา	 ลงสู่ที่ต่ำลาด

เชิงเขา	 พื้นที่ลาดเทเป็นไร่นา	 ปลูกพืชไร	่ สวนไม้ผล	 ทางเดินเป็นร่องน้ำเล็กใหญ	่ เหล่านี้เมื่อฝนตกลงมา		

ดนิดดูซมึรบันำ้ไว้ ไดจ้ำนวนหนึง่	 หลงัเกดินำ้ไหลบา่ไหลลงเชงิเขาอยา่งรวดเรว็ตามความลาดชนัของพืน้ที่ไป

จนถึงเชิงเขา	 ต่อเนื่องด้วยพื้นที่ดินทั้งหักมุมหรือลาดเอียงไปเป็นพื้นที่ราบเรียบหรือเป็นลอนลูกคลื่นทอด

ยาวออกไป	นำ้กจ็ะไหลไปตามผวิหนา้ดนิผสมกบันำ้ฝนทีต่กลงมาดว้ย	แรงตกของนำ้ฝนเกดิพลงังานกดัเซาะ

ดินจากน้ำไหลเพิ่มความแรงการกัดเซาะมากขึ้น	 ถ้าลดปริมาณน้ำไม่ให้เพิ่มและชะลอความเร็วของน้ำลง		

โดยการจัดทำคูรับน้ำรอบเขาในบริเวณเชิงเขาเหล่านั้นทุกแห่งที่จะเป็นช่องทางของน้ำไหลบ่าเกิดแรงขึ้น		

เบนน้ำที่ชะลอไว้ ให้ ไหลออกไปตามเส้นทางที่จัดเตรียมไว้เป็นทางระบายน้ำที่มีเครื่องกีดขวางชะลอน้ำไหล		

ตามเสน้ทางนัน้ๆ	 ดว้ย	 ขณะเดยีวกนัพืน้ทีต่อ่เนือ่งจากเชงิเขาไป	 ตอ้งมกีารความคมุปอ้งกนัการกดัเซาะดนิ

หรอืการพงัทลายของดนิ	โดยวธิกีารอนรุกัษด์นิและนำ้ดว้ยการไถพรวนดนิตามแนวระดบั	หรอืการทำคนัดนิ

กัน้นำ้เพยีงเทา่นี	้ จะเปน็การชะลอนำ้ไว้ ไม่ใหเ้กดิการไหลลงอยา่งรวดเรว็ลงไปได้	 เสน้ทางทีน่ำ้เดนิไหลไปมี

แอ่งหรือที่ลุ่ม	 เคียงข้างขนานกันจัดทำ	 Dug-out	 farmpond	 บ่อน้ำในไร่นาชักน้ำจากสายน้ำไปเก็บกักไว้		

ทำให้เพิ่มปริมาณน้ำไว้ ใช้ ได้มากขึ้น	 ตลอดเส้นทางเดินของน้ำก็จัดสร้างฝายหรือเขื่อนดินเล็กกั้นเป็นฝาย	

กัน้นำ้		เปน็การลดและชะลอความเรว็ของนำ้ลง	

	 	 ได้มองเหน็แล้วว่า	 งานอนรุกัษด์นิและนำ้ดังที่กล่าวเป็นเครือ่งชะลอนำ้ได้ในพื้นที่อันอาจจะเกดิปัญหา

น้ำท่วมในลำดับต้นๆ	 ได	้ ทั้งเป็นการป้องกันในตัว	 เป็นงานที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการมาก่อน	 โดยรับ

เอางานนีม้าจากกองการกสกิรรมเคม	ีกรมกสกิรรม	ทีเ่ริม่ตน้ไวเ้มือ่ป	ีพ.ศ.	2499	แตถ่กูละเลยกนัไปในระยะ

หลังๆ	 มองไม่เห็นความสำคัญ	 ปล่อยให้จัดการเรื่องดินและน้ำในทางเกษตรไปตามบุญกรรม	 ทั้งที่เห็นอยู่

เตม็ตา	 ถงึจะไมเ่หน็ผลทนัตาไปทัว่ทัง้แผน่ดนิ	 ขอไดท้ดลองปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัในบรเิวณพืน้ทีซ่ึง่จดัแบง่ออก

จากลุม่นำ้ยอ่ยใดแหง่หนึง่	 ดำเนนิการใหค้รบถว้นกระบวนกรรมวธิกีารอนรุกัษด์นิและนำ้	 เพราะลุม่นำ้ยอ่ย

ทั่วประเทศมีถึง	 254	 ลุ่มน้ำย่อยแต่ละลุ่มน้ำย่อยมีพื้นที่นับพันนับหมื่นตารางกิโลเมตร	 เชื่อว่าจะได้ผลโดย	

ไมเ่สยีเงนิเปลา่	
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	 	 อุทาหรณ์จากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี	้ คือ	 การเกิดมหาอุทกภัยร้ายแรงเมื่อป	ี 2554	 ในเดือน

สงิหาคม-ตลุาคม	2554	อนัเนือ่งมาจากพายใุตฝุ้น่ไหหมา่	นกเตน็	เนสาด	ไหถ่าง	นาลแก	พดัเขา้สูป่ระเทศ

ไทยทางภาคเหนอืเปน็สว่นใหญท่ีส่ลายตวัเปน็ดเีปรสชัน่แลว้	ทำใหเ้กดินำ้ทว่มอยา่งใหญห่ลวง	ตัง้แตจ่งัหวดั

ภาคเหนือ	 ภาคกลางและลงมาถึงกรุงเทพฯ	 ในที่สุดทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตผู้คนด้วย	 ซึ่ง

ภูมิภาคทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิง	 วัง	 ยม	 น่าน	 ไหลลงมารวมกันที่

ปากนำ้โพ	 นครสวรรค	์ มาเปน็แมน่ำ้เจา้พระยา	 ทวปีรมิาณนำ้เพิม่ตามระยะทางทีผ่า่นดว้ยปรมิาณฝนตกลง

มาเพิ่มตลอดเวลา	 เป็นน้ำที่เกิดจากกลุ่มน้ำในภาคกลาง	 มีแม่น้ำป่าสัก	 แม่น้ำสะแกกรัง	 แม่น้ำท่าจีน		

กรงุเทพฯ	จงึกลายเปน็ทีร่วมของนำ้จากสว่นตา่งๆ	ของพืน้ทีท่างตอนเหนอืขึน้ไปแหง่หนึง่ทีส่ำคญั	ทัง้อยู่ใกล้

ปากอา่วไทย	ประจวบกบัมนีำ้ทะเลหนนุเนือ่ง	ทำใหเ้กดิสภาพนำ้เหนอืปะทะกบันำ้ทะเลหนนุขึน้มา	จงึเกดินำ้

ท่วมทวีเพิ่มตาม	 ความเดือนร้อนครั้งกระนั้นจากน้ำท่วมยังไม่ทันหายไปจากความทรงจำ	 พอมาถึงป	ี 2556		

ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกครั้ง	 จากพาย	ุ “นารี”	 ที่ โหมกระหน่ำภาคตะวันออก	 ที่จังหวัดปราจีนบุร	ี เป็น

ศนูยก์ลางพาย	ุ อกีทัง้ยงัมลีมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืพดัพาเอาฝนตกตามฤดกูาลอกีดว้ยทำใหเ้กดินำ้ทว่ม

จังหวัดปราจีนบุร	ี ทั้งนี้เพราะลักษณะภูมิประเทศของปราจีนบุรีประกอบด้วยภูเขาสูงมีระดับสูงกว่า	 750		

เมตรอยู่ร้อยละ	 5	 พบทางตอนเหนือ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกำแพง	 ภูเขาสูงระดับกลางถึงต่ำ		

300-750	เมตร	รอ้ยละ	15	กระจายเปน็กลุม่ทางตอนเหนอื	และตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ลาดเชงิเขาสงู	100-

300	 เมตร	 รอ้ยละ	 15	 พบทางตอนเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 กบัลาดเชงิเนนิ	 พืน้ทีร่าบ	 ราบลุม่	 ตำ่

กวา่	 100	 เมตร	 รอ้ยละ	 65	 พบทางตอนกลาง	 ตะวนัตก	 ตะวนัออกเฉยีงใต	้ และตอนใต	้ ฝนตกทางตอน

เหนือปราจีนบุรีที่เป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดย่อม	 น้ำที่ ไหลออกมาจากเขาใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุร	ี เป็น

แม่น้ำหนุมาน	 (เดิมเรียกแควหนุมาน)	 มาบรรจบกับแม่น้ำพระปรง	 ซึ่งไหลมาจากจังหวัดสระแก้วที่อำเภอ

กบนิทรบ์รุ	ี ไหลผา่น	 อำเภอศรมีหาโพธิ	์ อำเภอเมอืง	 อำเภอบา้นสรา้ง	 เปน็แมน่ำ้ปราจนีบรุ	ี และเมือ่ผา่น

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	 เรยีกวา่	แมน่ำ้บางปะกง	จะเหน็ไดว้า่	ระยะทางจากตน้นำ้ถงึปลายนำ้ไม่ไกล	 ใชเ้วลาไม่

นาน	 น้ำก็จะไหลลงไปสู่ทะเลได้ ในเวลาอันสั้น	

เมื่อเทียบกับน้ำทางเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่

มาถึงปลายน้ำที่ปากอ่าวไทย	 เป็นระยะทาง

ไกลมาก	 ทั้งยังมีปริมาณน้ำเพิ่มตามรายทางที่

ผา่น	จากสายนำ้ตา่งๆ	ที่ไหลลงสูแ่มน่ำ้ปงิ	 วงั	

ยม	 น่าน	 และแม่น้ำเจ้าพระยา	 สายน้ำหลัก

ของประเทศไทย	 ถ้าชะลอความเร็วของน้ำได	้

จะโดยการสรา้งสิง่กดีขวางทางนำ้	 ทางเบนนำ้	

หรือจัดการกับดินโดยตรง	 ปรับสภาพของดิน

ให้ดูดซึมรับน้ำเพิ่มมากขึ้น	 และไหลลึกซาบให้

มากและสะดวกยิง่ขึน้	 จะเทา่กบัลดปรมิาณนำ้

ที่จะไหลลงไปยังปลายน้ำให้น้อยลง	 สักเพียง

จำนวนหนึง่กย็งัดทีี่ไม่ไดท้ำอยา่งใดเลย	
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ป
จจุบันมีการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตรเข้ามาใช้

การประเมินการชะล้างพังทลายของดินและมลพิษ

ตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำมากขึ้น	 โดยเฉพาะการผนวกแบบ

จำลองทางคณติศาสตรเ์ขา้กบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พือ่

จำลองสภาพทางกายภาพของพื้นที่และกระบวนการที่เกิดขึ้น

ในลุม่นำ้ให้ใกลเ้คยีงกบัสภาพความเปน็จรงิมากทีส่ดุ	 เพือ่ชว่ย

ในการคาดหมายหรือพยากรณ์เหตุการณ	์ ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง	 (Mekong	

River	Commission:	MRC)	ทีเ่รยีกวา่	MRC-Toolbox	(MRC	Modelling	Toolbox)	เปน็แบบจำลองหนึง่

ที่ ใช้ ในการประเมินและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศสมาชิก	 ประกอบด้วย	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และ

ราชอาณาจกัรไทย	 ชดุแบบจำลอง	MRC-Toolbox	 ประกอบดว้ย	 3	 แบบจำลอง	 คอื	แบบจำลอง	 ISIS									

(ISIS	 Software)	 แบบจำลอง	 IQQM	 (The	 Integrated	 Quantity	 and	 Quality	Model)	 และแบบ

จำลอง	SWAT	Model	(Soil	and	Water	Assessment	Tool)	

	 	 สำหรบัแบบจำลอง	 SWAT	Model	 เปน็แบบจำลองทางอทุกวทิยาทีพ่ฒันาขึน้โดยความรว่มมอืทาง

วชิาการระหวา่ง	USDA	Agricultural	Research	 Service	 (USDAARS)	 กบั	Texas	A&M	University									

(TAMUS)	ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	สามารถใชจ้ำลองกระบวนการตา่งๆทางกายภาพทีเ่กดิขึน้ในลุม่นำ้	ใน

การประเมนิปรมิาณนำ้ทา่	 การชะลา้งพงัทลายของดนิและการเคลือ่นทีข่องตะกอนดนิ	 รวมถงึการวเิคราะห์

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่าจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ำ

ขนาดใหญท่ีม่รีะบบซบัซอ้นได	้	สว่นประกอบของแบบจำลอง	(Model	Component)	แบง่ออกเปน็	2	สว่น	

คือ	 การจำลองในส่วนของพื้นดิน	 (UpLand	 Phase	 Component)	 เพื่อใช้ ในการประเมินปริมาณน้ำท่า	

ปริมาณการตกตะกอน	 การใช้ปุ๋ยและปริมาณสารเคมีในภาคเกษตรกรรม	 ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำหลักของ

แต่ละลุ่มน้ำ	 และการจำลองในส่วนการเคลื่อนตัวของน้ำ	 (Routing	 Phase)	 เพื่อใช้ ในการคำนวณการ

เคลือ่นทีข่องลำนำ้	การเคลือ่นทีข่องตะกอนในลำนำ้	รวมถงึการแพรก่ระจายของสารเคมีในลำนำ้	 	

แบบจำลองพลวตัรดนิและนำ้

จารภุรณ โตะแสง* 

*	สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	กรมพฒันาทีด่นิ	

SWAT	Model	

(Soil and Water Assessment Tool) 

ในการคาดหมายหรือพยากรณ์เหตุการณ	์ ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี
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	 	 แบบจำลอง	 SWAT	Model	 เปน็ฟรซีอฟแวรท์ีส่ามารถ

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเวบไซต	์ http://swat.tamu.edu/	

โดยใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์ เช่น	 โปรแกรม	

ArcView,	 ArcGIS	 และ	MapWindow	 สำหรับโปรแกรมที่

นิยมใช้ ในปัจจุบัน	 คือ	 โปรแกรม	 ArcGIS	 10.1	 ใช้ร่วมกับ	

SWAT	version	2012	ซึง่จะเรยีกรวมกนัวา่	ArcSWAT	โดย

สามารถติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ

วนิโดว	์Microsoft	Window	 XP	 ขึน้ไป	 เมือ่ตดิตัง้โปรแกรม

สมบูรณ	์ จะสามารถเรียกใช้งาน	 ArcSWAT	 ได้จาก	 SWAT	

Menu-bar		

	 	 ขอ้มลูพืน้ฐานที่ใช้ในการคำนวณแบบจำลอง	ประกอบไป

ด้วย	 ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข	 (DEM)	 แผนที่การใช้

ประโยชนท์ีด่นิ	แผนทีช่ดุดนิ	และขอ้มลูภมูอิากาศรายวนั	รวม

ถึงข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่ ใช้ ในการปรับเทียบแบบจำลอง	

ประกอบดว้ย	ขอ้มลูปรมิาณนำ้ทา่รายวนั	ขอ้มลูตะกอนรายวนั	

และขอ้มลูอืน่ๆ	ทีจ่ำเปน็	เชน่	ขอ้มลูปรมิาณนำ้ในเขือ่น	ขอ้มลู

ความจุเขื่อน	 ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำที่ออกจากเขื่อน	

ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดสัตรูพืชในพื้นที่เกษตร	

ข้อมูลประชากรในพื้นที	่ เป็นต้น	 ข้อมูลที่จะนำเข้าจะอยู่ในรูป

แบบภมูศิาสตรเ์ชงิพืน้ที่ในรปูของเชฟไฟล	์ (*.shp)	 และขอ้มลู

ทีเ่ปน็ตารางในรปูของเทกซ์ไฟล	์(*.txt)	

	 	 การสรา้งแบบจำลอง	เริม่ตน้จากการกาํหนดพืน้ทีลุ่ม่นำ้	(Watershed	Delineate)	โดยการนาํเขา้เสน้

ชัน้ความสงูเชงิเลข	(DEM)	เพือ่ใช้ ในการคาํนวณสภาพกายภาพทัว่ไปและความ	ลาดชนัในพืน้ทีลุ่ม่นำ้	และ

กำหนดขอบเขตพืน้ทีลุ่ม่นำ้ยอ่ย	การสรา้งเครอืขา่ยลำนำ้	และกำหนดจดุออกของลำนำ้	(Outlet)		

 ภาพที ่4 : ขอมลูพืน้ฐานในการคำนวณแบบจำลอง ภาพที ่3 : การกาํหนดพืน้ทีลุ่มนำ้ 
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	 	 จากนัน้จะเปน็การกำหนด

หน่วยการตอบสนองทาง

อทุกวทิยาของพืน้ทีลุ่ม่นำ้ยอ่ย	

(hydrologic	 response	

units:	 HRUs)	 โดยการซ้อน

ทับของชั้นข้อมูลการใช้ประโย

ชน์ที่ดิน	 	 ข้อมูลดิน	 และชั้น

ข้อมูลความลาดชัน	 และ

กำหนดค่าร้อยละของพื้นที่ให้

สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่

ศึกษา	 เพื่อให	้ HRUs	 เป็น

ตัวแทนทางด้านอุทกวิทยา

ของแตล่ะพืน้ทีลุ่ม่นำ้ยอ่ย	
ภาพที ่5 : การกำหนดหนวยการตอบสนองทางอทุกวทิยาลุมนำ้ยอย  

ภาพที ่6 : การนำเขาขอมลูภมูอิากาศ ภาพที ่7 : SWAT format 

	 	 แล้วนำเข้าข้อมูลภูมิอากาศรายวัน	 (Import	 Weather	 Data)	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลปริมาณฝนตก										

(มลิลเิมตร)	ความชืน้สมัพทัธ	์ (เปอรเ์ซน็ต)์	ความเรว็ลม	 (เมตรตอ่วนิาท)ี	พลงังานแสงอาทติย	์ (เมกะจนูตอ่

วนั)	 และอณุหภมูสิงูสดุและตำ่สดุ	 (องศาเซลเซยีส)	 ชอ้มลูทัง้หมดจะตอ้งเตรยีมใหอ้ยู่ใน	 SWAT	 Format	

ประกอบดว้ย	2	สว่น	คอื	ขอ้มลูภมูอิากาศ	และขอ้มลูตำแหนง่ทีต่ัง้ของสถานวีดั	

	 	 การใส่ค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ ในการคำนวณแบบจำลอง	 สามารถใส่ค่าพารามิเตอร์แต่ละประเภทได้ที	่

Edit	Database	เพือ่ใสข่อ้มลูแตล่ะลุม่นำ้ยอ่ย	เชน่	ขอ้มลูดนิ	ขอ้มลูอากาศ	ขอ้มลูการใชน้ำ้	ขอ้มลูนำ้ใตด้นิ	

ข้อมูลการปลูกพืช	 และข้อมูลลำน้ำ	 รวมถึงการใส่ข้อมูลการจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำที	่ Edit	 Management	

Operation	เพือ่ใสข่อ้มลูการใชน้ำ้ของพชื	รวมไปถงึ	ขอ้มลู	ปฏทินิการปลกูพชื	ขอ้มลูการใสปุ่ย๋	ขอ้มลูการ

ไถพรวน	และขอ้มลูการใชร้ะบบอนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ที	่เปน็ตน้	

	

ภาพที ่5 : การกำหนดหนวยการตอบสนองทางอทุกวทิยาลุมนำ้ยอย 

ภาพที ่6 : การนำเขาขอมลูภมูอิากาศ ภาพที ่7 : SWAT formatภาพที ่6 : การนำเขาขอมลูภมูอิากาศ ภาพที ่7 : SWAT format
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	 	 การเข้าระบบปฏิบัติการเพื่อคำนวณแบบจำลองและการส่งออกผลลัพธ	์ สามารถกำหนดการคำนวณ

ผลลพัธ์ได	้3	รปูแบบ	คอื	รายวนั	รายเดอืน	และรายป	ีผลลพัธท์ี่ไดจ้ากแบบจำลองอยู่ในรปูแบบ	Assess	

file	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลน้ำท่า	 ข้อมูลตะกอนดิน	 และข้อมูลคุณภาพน้ำ	 ในลักษณะข้อมูลรายลุ่มน้ำย่อย	

ขอ้มลูในลำนำ้	และขอ้มลูของหนว่ยการตอบสนองทางอทุกวทิยาของพืน้ทีลุ่ม่นำ้ยอ่ย	เปน็ตน้	

	 	 ทำการสอบเทยีบมาตรฐานแบบจำลอง	 (Model	 Calibration)	 เพือ่ปรบัคา่พารามเิตอรต์า่งๆ	 ให้

เหมาะสมตอ่ลุม่นำ้	ม	ี2	วธิกีาร	คอื	วธิกีารปรบัคา่พารามเิตอร์โดยการกำหนดคา่เอง	Manual	Calibration	

และวธิกีารใช้โปรแกรม	 SWAT-CUP	 (SWAT	Calibration	 and	 Uncertainty	 Programs)	 ซึง่ใช้ในการ

สอบเทียบและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรในแบบจำลองแบบอัตโนมัต	ิ โดยการเชื่อมต่อข้อมูล

ระหวา่ง	Input/Output	ของ	Calibration	program	เขา้กบัแบบจำลอง	SWAT	Model	เพือ่หาคา่พารามิ

เตอรท์ีด่ทีีส่ดุไปแทนคา่ในแตล่ะพืน้ทีลุ่ม่นำ้ยอ่ย	 และนำผลจากแบบจำลองมาเปรยีบเทยีบกบัคา่จรงิจากการ

ตรวจวดั	โดยใชค้า่สถติสิมัประสทิธสิหสมัพนัธ	์Coefficient	of	Efficiency	(COE)	Nash	Sutcliffe	ซึง่ควร

ภาพที ่11: ผลลพัธของแบบจำลอง ภาพที ่11: ผลลพัธของแบบจำลอง

ภาพที ่8 : Edit Database     ภาพที ่9 : Edit Management Operation 

ภาพที ่10: การคำนวณแบบจำลอง 
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	 	 แบบจำลอง	 SWAT	Model	 ปจัจบุนันี	้ ไดม้กีารนำไปประยกุต์ใช้ในระบบลุม่นำ้กนัอยา่งแพรห่ลาย

และมเีครอืขา่ยทัว่โลก	(SWAT	Network)	มกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารและนำเสนอผลการวจิยัการประยกุต์

ใชแ้บบจำลองอยูเ่ปน็ประจำ	 โดยเฉพาะกลุม่ประเทศประชาคมอาเซยีน	 (SWAT	 in	 South	 East	 Asia	 :	

SWAT	 SEA)	 ซึ่งกลุ่มวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร	 กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นสมาชิก

เครือข่าย	 ได้ดำเนินการฝึกอบรมการประยุกต์แบบจำลองดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ	 และส่ง								

นักวิชาการของกลุ่มฯ	 เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง	 (Mekong	 River	

Commission:	 MRC)	 จะเห็นว่าแบบจำลองนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประเมินปริมาณน้ำท่า	 น้ำเพื่อ

การเกษตร	 น้ำไหล่บ่า	 ปริมาณตะกอนดินและการสูญเสียดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน	 สำหรับการบริหาร

จัดการและกำหนดเขตการพัฒนาที่ดิน	 ตลอดจนวางแผนการใช้ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์

ทีด่นิไดอ้ยา่งยัง่ยนื		

	

มคีา่เทา่กบั	1	หรอืใกลเ้คยีง	1	มากทีส่ดุ	และคา่อตัราสว่นของคา่จากแบบจำลองตอ่คา่จรงิ	Volume	Ratio	

(%)	 ซึง่ควรมคีา่เทา่กบั	 100	 หรอืใกลเ้คยีง	 100	 มากทีส่ดุ	 ทัง้นี้โดยทัว่ไปจะยอมรบัประสทิธภิาพของแบบ

จำลองทีค่า่	COE	ตัง้แต	่0.50	เปน็ตน้ไป		
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ปลกูขา้วโพดอยา่งไร 

   ถงึจะไรป้ญัหาหมอกควนั: 

อทุศิ  เตจะใจ*  

*	ศนูยป์ฏบิตักิารพฒันาทีด่นิโครงการหลวง	สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	6	กรมพฒันาทีด่นิ	

การปลกูขา้วโพดโดยไมเ่ผาเศษพชื 

รว่มกบัพชืตระกลูถัว่ 

	 บทนำ	

	 	 ดนิเปน็แหลง่ทรพัยากรธรรมชาตทิี่ให้

อาหารแร่ธาตุแก่พืช	 แร่ธาตุเหล่านี้เกิดจาก

การสลายตวัผพุงัของหนิ	แร	่และอนิทรยีวตัถุ

ในดิน	 พื้นที่ป่าก่อนถูกทำลายเพื่อการเพาะ

ปลกู	ดนิจะมธีาตอุาหารสะสมหมนุเวยีนอยู่ใน

ดินชั้นบนอย่างอุดมสมบูรณ	์ ดังนั้นดิน

หลังจากเปิดป่าใหม่ๆ	 จึงเป็นดินดีสามารถ

ปลูกพืชได้งอกงามและมีผลผลิตสูงโดยที่ ไม่

ต้องมีการใส่ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดินแต่

อย่างใด	 การเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยว

ผลผลิตออกไปติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยธรรมชาติในดินและมี

ผลทำให้โครงสร้างที่โปร่งร่วนซุยของดินแน่นทึบมากขึ้น	 ในที่สุดก็จะทำให้ดินเปลี่ยนสภาพจากดินดีกลาย

เปน็ดนิเสือ่มสภาพและมปีญัหาตอ่การเพาะปลกูพชื	

	 	 ปญัหาการใชท้รพัยากรดนิ	 ปจัจบุนัจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ทกุป	ี ทรพัยากรดนิที่ไมเ่หมาะสมใน

ทางเกษตรกรรมได้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง	 การบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกก็เป็นอีกสาเหตุ

หนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหาดนิเสือ่มโทรม	 การเพิม่ขึน้ของประชากรกอ่ใหเ้กดิการขยายพืน้ทีท่ำการเพาะปลกูโดย

เฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากขึ้น	 ขาดการจัดการดินและพืชที่เหมาะสม	 ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินเสื่อมโทรม	 เกิดปัญหาการกร่อนดิน	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร	 เนื่องจาก

ทรพัยากรธรรมชาต	ิเชน่	ดนิ	นำ้	ปา่ไม	้เสือ่มโทรมลงอยา่งรวดเรว็	สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	เชน่	เกดิ

สภาวะมลพษิทางอากาศจากการแผว้ถางบกุรกุพืน้ทีป่า่และจดุไฟเผาเพือ่เตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลกู		
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	 	 ขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์ปน็พชืไรช่นดิหนึง่ทีม่กีารปลกูกนัมากบนพืน้ทีอ่าศยันำ้ฝนเปน็หลกั	 เนือ่งจากมแีรง

จงูใจในดา้นราคาของผลผลติทีเ่พิม่ขึน้	เปน็พชืทีม่กีารปลกูและการดแูลรกัษาที่ไมยุ่ง่ยาก	หาตลาดไดง้า่ย	จงึ

มกีารขยายพืน้ทีป่ลกูกนัมาก	ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวป์ระมาณ	7	ลา้นไร	่และประมาณ	63	

เปอร์เซ็นต์ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ	 ข้าวโพดมีอายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวอาย	ุ ประมาณ	 110	 วัน	 การปลูก

ข้าวโพดจะปลูกโดยหยอดเมล็ดในต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือน

สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน	 การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวและปลูกได้ครั้งเดียวต่อปี

เนื่องจากมีปริมาณของน้ำฝนไม่เพียงพอ	 หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วเกษตรกรจะทิ้งพื้นที่ไว้ทำให้มี

วชัพชืขึน้มาแทนในพืน้ทีก่อ่นทีจ่ะมกีารเตรยีมพืน้ทีป่ลกูขา้วโพดในฤดกูาลถดัไป	

	 	 สภาพปญัหาของการปลกูขา้วโพดในปจัจบุนักอ่ใหเ้กดิปญัหาการกรอ่นดนิ	ทำใหค้วามอดุมสมบรูณข์อง

ดนิเสือ่มโทรม	 ปญัหาการระบาดของวชัพชืในแปลงปลกูและปญัหาหมอกควนัจากการเผาเศษพชืเพือ่เตรยีม

พืน้ทีป่ลกูขา้วโพด	 ทกุๆ	 ป	ี ในชว่งฤดหูนาวถงึฤดรูอ้นประมาณเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายนจะมกีารกำจดั

วชัพชืในแปลงขา้วโพดเพือ่เตรยีมพืน้ทีป่ลกู	 โดยมกีารตดัฟนัวชัพชืทีข่ึน้อยู่ในแปลงและมกีารเผาเศษซากพชื

ในชว่งเวลาดงักลา่วพรอ้มๆ	กนัทกุพืน้ที	่ทำใหเ้กดิปญัหาหมอกควนัและเกดิสภาวะอากาศเปน็พษิ	ซึง่จะเปน็

ปัญหาเกิดขึ้นทุกป	ี นอกจากนี้ผลกระทบจากการปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียวต่อเนื่องกันทุกปีมีผลทำให้มี

การใชปุ้ย๋เคมแีละสารเคมกีำจดัวชัพชืมากขึน้	

	 	 การหาแนวทางการแก้ ไขปญัหาดงักลา่วโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะทำอยา่งไรทีจ่ะลดปญัหาการเผาเศษพชื

และวัชพืช	 ลดปัญหาหมอกควันในอากาศ	 ได้มีการศึกษาโครงการปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่

เผาเศษพชืในพืน้ที่โครงการหลวงและมวีตัถปุระสงค	์ เพือ่เพิม่ผลผลติพชืตอ่หนว่ยพืน้ที	่ เพือ่ใหท้รพัยากรดนิ

ไดร้บัการดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่งและลดปญัหามลภาวะหมอกควนัในอากาศจากการเผาเศษพชื	ขอ้เสนอแนะ

จากการศกึษาไดม้กีารนำพชืตระกลูถัว่มาปลกูเปน็พชืครัง้ทีส่องรว่มกบัขา้วโพด	 ประโยชนท์ีส่ำคญัอยา่งหนึง่

ในการปลูกถั่วคือสามารถลดปัญหาวัชพืชในพื้นที่ ได้เนื่องจากเกษตรกรจะมีการดูแลรักษาพื้นที่ของตนเอง

ตลอดเวลาขณะที่มีการปลูกถั่ว	 ทำให้พื้นที่ ไม่ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมน้อยและไม่มี

การเผาเศษซากตน้ขา้วโพด	 ซากตน้ถัว่และเศษวชัพชืกอ่นฤดกูาลปลกูขา้วโพดในปถีดัไป	 ทำใหส้ามารถปลกู

ขา้วโพดได้โดยไมต่อ้งมกีารไถพรวน			

	 	 โดยทั่วไปการเผาเศษพืชและการเตรียมดินเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งของเกษตรกรในการปลูกพืช	 โดย

เฉพาะจะช่วยลดปัญหาของวัชพืชลงได้และเพื่อความสะดวกในการเตรียมแปลงปลูกพืช	 อย่างไรก็ตาม										

วิธีปฏิบัติดังกล่าวบนที่ลาดชันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการกร่อนดินอย่างรุนแรง	 ส่งผลทำให้เกิด

การเสือ่มโทรมของทีด่นิในพืน้ทีท่ำการเกษตรเพิม่มากขึน้	 มผีลใหป้ระสทิธภิาพของการใชป้ระโยชนท์ีด่นิลด

ลงอยา่งรวดเรว็	นอกจากนี	้การเผาทำลายเศษเหลอืของพชืยงักอ่ใหเ้กดิปญัหามลภาวะเปน็พษิจากหมอกควนั	

	 	 แนวทางในการแก้ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 การแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ระบบการเกษตรเชิง

อนุรักษ์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น	 นอกเหนือจากมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เช่น	 วิธีการไม่ไถพรวนเพื่อลด

การกรอ่นของดนิ	ลดการใชส้ารเคม	ีการจดัระบบการปลกูพชืตระกลูถัว่รว่มกบัการปลกูพชืหลกั	และการไม่

เผาเศษพชืในพืน้ทีเ่พาะปลกู	
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	 การปลกูขา้วโพดรว่มกบัพชืตระกลูถัว่ในพืน้ทีอ่าศยันำ้ฝน	

	 	 การจัดระบบการปลูกพืชมีวัตถุประสงค์

หลัก	 เพื่อปรับปรุงบำรุงความอุดมสมบูรณ์

ของดินและใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์มาก

ที่สุด	 ในขณะเดียวกันกับพื้นที่ลาดชัน	 ระบบ

ปลกูพชืถกูนำมาใชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์นัสำคญั

ในการปอ้งกนัการกรอ่นของดนิ	ในแตล่ะพืน้ที่

ระบบปลกูพชืทีจ่ะใชแ้ละชนดิของพชืทีจ่ะปลกู

จึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ

ความจำเปน็ในการใชป้ระโยชน	์ อย่างไรก็ตาม	

ระบบการปลูกพืชเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งมี

ความสำคัญและจะต้องนำมาปฏิบัติในไร่นา

ของเกษตรกร	 ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 พืชที่นิยมใช้ในระบบพืชร่วมกับพืช

ชนดิอืน่มากทีส่ดุคอืพชืตระกลูถัว่	

	 	 พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ช่วยสร้างดินและพิทักษ์ดิน	 พืชจำพวกนี้ช่วยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ขึน้	 จากการชว่ยเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถทุี่ไดจ้ากใบและลำตน้แหง้ทีร่ว่งหลน่สูด่นิใหก้บัดนิ	 ทำหนา้ที่ในการ

คลมุดนิรกัษาความชืน้ในดนิ	 ปอ้งกนัดนิและผวิดนิโดยการลดแรงกระแทกของเมด็ฝนทีต่กกระทบผวิดนิ	 สง่

ผลใหเ้กดิความแนน่ทบึ	พชืตระกลูถัว่มคีณุสมบตัเิดน่หลายประการ	เชน่	ปลกูงา่ย	โตเรว็	ลำตน้มีใบจำนวน

มากสบักลบแลว้เนา่เปือ่ยสลายตวัเรว็	 ทีส่ำคญัทีส่ดุมรีากทีส่ามารถตรงึไนโตรเจนจากอากาศ	 โดยจลุนิทรยี์

ทีอ่าศยัอยู่ในปมของรากถัว่	 เมือ่พชืตระกลูถัว่สลายตวัจะปลดปลอ่ยไนโตรเจนทีส่ะสมไวล้งสูด่นิ	 ทำใหด้นิได้

รบัธาตไุนโตรเจนเพิม่ขึน้	 และยงัชว่ยเพิม่คารบ์อนอนิทรยี์ใหก้บัดนิ	 เปน็ประโยชนก์บัพชืหลกัชนดิอืน่ทีป่ลกู

ร่วมหรือปลูกตาม	 หากมีปริมาณเศษซากพืชมากพอจะช่วยให้พืชที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวมีการเจริญเติบโต

งอกงามและให้ผลผลิตสูง	 พืชตระกูลถั่วนอกจากจะช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว

ประโยชน์ที่สำคัญคือใช้เป็นพืชอาหารของ

มนุษย์ที่ให้โปรตีนสูง	 การใช้พืชตระกูลถั่วปลูก

ร่วมกับพืชหลักจะเป็นประโยชน์ทำให้ผลผลิต

ต่อพื้นที่มากขึ้น	 เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและ	

ลดปัญหาวัชพืช	 การปลูกข้าวโพดโดยไม	่						

เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่วในพื้นที่อาศัย

น้ำฝน	 ดำเนินการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพ

พืน้ที่ในแตล่ะแหง่	ชนดิพชืและพนัธุพ์ชื	 วธิกีาร

จัดระบบการปลูกพืช	 และความต้องการของ

เกษตรกร	ดงัวธิกีารทีแ่นะนำดงันี้	

ของเกษตรกร	 ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 พืชที่นิยมใช้ในระบบพืชร่วมกับพืช
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	 	 (1)	การปลกูขา้วโพดเหลือ่มดว้ยพชืตระกลูถัว่	(Relay	cropping)	

	 	 การปลกูพชืเหลือ่ม	หมายถงึ	การปลกูพชืตอ่เนือ่งคาบเกีย่วกนัโดยการปลกูพชืทีส่องระหวา่งแถวของ

พชืแรกในขณะทีพ่ชืแรกใหผ้ลผลติแลว้แตย่งัไมแ่กเ่ตม็ที	่ สว่นใหญก่ารปลกูพชืเหลือ่มนี	้ จะไมม่กีารไถพรวน

และเตรยีมดนิ	 การปลูกพืชเหลื่อมกเ็พื่อตอ้งการใชเ้วลา	 ความชื้นและปุย๋ที่ตกค้างอยู่ในดนิ	 ขณะที่พืชแรก

รอการเก็บเกี่ยวให้เป็นประโยชน์กับพืชที่ปลูกตามมาให้ทันฤดูกาล	 นอกจากนี้พืชแรกจะทำหน้าที่เหมือนกับ

พืชพี่เลี้ยงให้กับพืชที่ปลูกตามมา	 กล่าวคือช่วยเป็นร่มเงาและรักษาความชื้นไม่ให้ระเหยไปจากดินได้เป็น

อยา่งดี	

	 	 การปลกูขา้วโพดเหลือ่มดว้ยพชืตระกลูถัว่ดำเนนิการโดย	ในปแีรกทำการปลกูขา้วโพดเปน็พชืแรกตอน

ตน้ฤดฝูน	 หลังจากข้าวโพดเจรญิเตบิโตและตดิฝกัใหผ้ลผลิตแล้วแตฝ่กัยังไมแ่กเ่ตม็ที่อายุประมาณ	 80	 วัน	

ทำการปลกูพชืตระกลูถัว่เปน็พชืทีส่องเหลือ่มระหวา่งแถวของขา้วโพดตอ่เนือ่งคาบเกีย่วกนัดงัเชน่	 ถัว่แปะย	ี

ถัว่นิว้นางแดง	 ถัว่แดงหลวง	 ถัว่ดำพืน้เมอืง	 ถัว่พุม่ดำ	 ถัว่ลสิง	 ถัว่เหลอืง	 ทำการปลกูโดยไมม่กีารไถพรวน

หรอืเตรยีมดนิ	หลงัจากเกบ็เกีย่วขา้วโพดเสรจ็แลว้	ตดัลม้ตน้ขา้วโพดลงใชเ้ปน็วสัดคุลมุดนิระหวา่งแถวของ

พืชตระกูลถั่วหรือจะใช้วิธีตัดใบข้าวโพดลงคลุมแปลงเหลือฝักที่แก่แล้วแห้งคาต้นไว้ก็ได้แล้วค่อยเก็บเกี่ยว

ข้าวโพดทีหลัง	 เมื่อถั่วที่ปลูกเหลื่อมถึง

อายุเก็บเกี่ยว	 ทำการเก็บเกี่ยวถั่วโดยทิ้ง

เศษเหลือไว้ ในพื้นที่ ไม่เผาทำลายซาก

ข้าวโพดและถั่วเพื่อเป็นวัสดุคลุมดินบำรุง

ดินและเศษซากพืชที่คลุมดินยังสามารถ

ช่วยควบคุมวัชพืชในแปลงให้ลดลงได	้

ก่อนถึงฤดูฝนปีถัดไปทำการกำจัดวัชพืชที่

เหลือที่ขึ้นอยู่บ้างในแปลง	 เมื่อถึงฤดูฝน

ทำการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนโดย

การกระทุ้งหลุมปลูกหรือเจาะหลุมปลูก

บนเศษซากข้าวโพดและถั่ว	 หลังจากนั้น

เมือ่ขา้วโพดอายปุระมาณ	80	วนั	ทำการ

ปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อมเหมือนกับปีแรก

ตอ่เนือ่งกนัไป	

	 	 (2)	การปลกูขา้วโพดตามดว้ยพชืตระกลูถัว่	(Sequential	cropping)	

	 	 การปลกูพชืตาม	 หมายถงึ	 การปลกูพชืสองชนดิตอ่เนือ่งกนัในหนึง่ฤดกูาลปลกูพชื	 โดยการปลกูพชืที่

สองตามหลงัพชืแรกทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติเสรจ็แลว้	มกีารจดัลำดบัการปลกูพชืและชนดิของพชืใหเ้หมาะสมกบั

พืน้ที	่	

	

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2556 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.29  No.1 August  2013 

26	



	 	 การปลูกข้าวโพดตามด้วยพืชตระกูลถั่ว	

ดำเนินการโดยในปีแรกทำการปลูกข้าวโพด

เป็นพืชแรกตอนต้นฤดูฝน	 หลังจากข้าวโพด

เจริญเติบโตและติดฝักให้ผลผลิตฝักแก่เต็มที่

อายุประมาณ	 110	 วัน	 จึงทำการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตข้าวโพด	 หลังจากนั้นทำการปลูกพืช

ตระกูลถั่วเป็นพืชที่สองตามระหว่างแถวของ

ข้าวโพดต่อเนื่องกัน	 เช่น	 ถั่วนิ้วนางแดง									

ถั่วแดงหลวง	 ถั่วดำพื้นเมือง	 ถั่วพุ่มดำ															

ถั่วเขียว	 ถั่วลิสง	 ทำการตัดต้นข้าวโพดลงใช้

เปน็วสัดคุลมุดนิระหวา่งแถวของพชืตระกลูถัว่	

เมื่อถั่วที่ปลูกตามถึงอายุเก็บเกี่ยว	 ทำการ

เกบ็เกีย่วถัว่โดยทิง้เศษเหลอืไว้ในพืน้ที	่	ไมเ่ผา

ทำลายซากข้าวโพดและถั่วเพื่อเป็นวัสดุคลุมดินบำรุงดินและเศษซากพืชที่คลุมดินยังสามารถช่วยควบคุม

วัชพืชในแปลงให้ลดลง	 ก่อนถึงฤดูฝนปีถัดไปทำการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่บ้างในแปลง	 เมื่อถึงฤดูฝนทำการ

ปลกูขา้วโพดแบบไม่ไถพรวนโดยการกระทุง้หลมุปลกูหรอืเจาะหลมุปลกูบนเศษซากขา้วโพดและถัว่หลงัจาก

ทีข่า้วโพดฝกัแกแ่ละเกบ็เกีย่วขา้วโพดทำการปลกูพชืตระกลูถัว่ตาม	เหมอืนกบัปแีรกตอ่เนือ่งกนัไป	

	 	 (3)	การปลกูขา้วโพดหมนุเวยีนกบัพชืตระกลูถัว่	(Crop	rotation)	

	 	 การปลกูพชืหมนุเวยีน	หมายถงึ	การปลกูพชืสองชนดิหรอืมากกวา่หมนุเวยีนกนับนพืน้ทีเ่ดยีวกนั	โดย

มีการจัดลำดับพืชที่ปลูกอย่างมีระบบและพืชที่ปลูกนั้นที่จะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จะต้องเลือกใช้ชนิด

ของพชืพนัธุแ์ละจดัเวลาปลกูใหด้	ี จงึจะไดผ้ลดทีัง้ดา้นผลผลติ	 การอนรุกัษด์นิและนำ้และการปรบัปรงุบำรงุ

ดนิโดยปกตแิลว้ในระบบการปลกูพชืหมนุเวยีนจะตอ้งมพีชืตระกลูถัว่รว่มอยูด่ว้ย	

	 	 การปลูกข้าวโพดหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว	 ดำเนินการโดยในปีแรกทำการปลูกข้าวโพดในปีต่อไป

ทำการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดในปีก่อนและในปีถัดมาก็ทำการปลูกข้าวโพดใน

พื้นที่ที่ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปปีต่อป	ี หรือในพื้นที่แปลงเดียวกันจะแบ่งพื้นที่แปลง

ใหญ่ออกเป็นแปลงย่อยแล้วปลูกข้าวโพดและพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปในแต่ละแปลงย่อยก็ได	้

ถา้จะมกีารหมนุเวยีนพชืที่ใชร้ะยะ	 3	 ป	ี กส็ามารถทำได้โดยปแีรกทำการปลกูขา้วโพด	 ปทีีส่องปลกูพชืชนดิ

อืน่	เชน่	พชืผกั	พชืไร	่ปทีี	่3	ปลกูพชืตระกลูถัว่	หมนุเวยีนตอ่เนือ่งกนัไป	ในกรณทีีส่ามารถจดัระบบการปลกู

ขา้วโพดเหลือ่มดว้ยพชืตระกลูถัว่	หรอืตามดว้ยพชืตระกลูถัว่ได้ในหนึง่ฤดกูาลหรอืภายใน	1	ป	ีกจ็ะสามารถ

นำมาใช้ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนนี้ ได้ด้วยโดยไม่มีการเผาเศษพืช	 พืชตระกูลถั่วที่จะนำมาปลูก

หมนุเวยีนควรจะมคีวามเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละสามารถนำมาจดัระบบการปลกูหมนุเวยีนกบัขา้วโพดได้ในรปู

แบบตา่งๆ	ทีต่อ้งการ	

ทำลายซากข้าวโพดและถั่วเพื่อเป็นวัสดุคลุมดินบำรุงดินและเศษซากพืชที่คลุมดินยังสามารถช่วยควบคุม
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อตัราทีเ่หมาะสมของปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู

Appropriate Rate of High-quality  

Organic Fertilizer with Chemical Fertilizer  

for Baby Corn Production in Rachaburi Province  

*	สาขาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ	์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	

วริลั มกคลา้ย* 

รว่มกบัปุย๋เคมีในการผลติขา้วโพดฝกัออ่น 

จงัหวดัราชบรุี 
	

	 บทคดัยอ่	

	 	 การวิจัยอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัด

ราชบุร	ี เพื่อศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในระบบการใช้ปุ๋ย

อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบัปุย๋เคม	ี ในชดุดนิตาคล	ี วางแผนการทดลองแบบสุม่ในบลอ็กสมบรูณ	์ (Randomized	

Complete	Block	Design:	RCBD)	พชืทดลอง	คอื	ขา้วโพดฝกัออ่น	พนัธุ	์SG	17	แบง่การทดลองออกเปน็	

7	ตำรบัทดลอง	จำนวน	4	ซำ้	ประกอบดว้ย	ไมม่กีารใสปุ่ย๋	 ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูอตัรา	50,	100,	150,	

200	และ	250	กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	และใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	

	 	 ผลการทดลอง	 พบว่าหลังการทดลองดินมีสมบัติทางเคมีดีขึ้น	 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 ปริมาณ

อินทรียวัตถ	ุ ธาตุโพแทสเซียม	 ธาตุแคลเซียมเพิ่มขึ้น	 สำหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัส	 และธาตุแมกนีเซียม	

ลดลง	คา่การนำไฟฟา้คงที	่การเจรญิเตบิโตและผลผลติของขา้วโพดฝกัออ่นทีป่ลกูโดยใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพ

สูงในอัตราต่างกันร่วมกับปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ		

การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนสูงสุด	 กล่าวคือน้ำหนัก

ตน้สด	ของขา้วโพดฝกัออ่นไมม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิมนีำ้หนกัตน้สด	3,467	กโิลกรมั

ต่อไร	่ จำนวนฝักสด	 41,200	 ฝักต่อไร่และมีน้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก	 2,831	 กิโลกรัมต่อไร	่ และจากการ

วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	 พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

สูงสุด	 5,981	 บาทต่อไร	่ รองลงมาได้แก	่ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 อัตรา	 150	 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ								

ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดิน	 และการไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับ	 3,492	 และ	 3,485	 บาท											

ตามลำดบั	

คำสำคญั	ขา้วโพดฝกัออ่น	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	ปุย๋เคมี	

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2556 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.29  No.1 August  2013 

28	



29	
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2556 

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.29  No.1  December  2013 

	 บทนำ	

	 	 โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลา	 50	 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากภาค

การเกษตรเพื่อยังชีพสู่ภาคเกษตรเพื่อการค้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาการเกษตรแผนใหม	่

หรือ	 “การปฏิวัติเขียว”	 (Green	 Revolution)	 ซึ่งเน้นการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี	 การจัดการน้ำเพื่อ

การเกษตร	 และการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต	 (Conway	

and	 Barbier,1990)	 พื้นที่ ไร่นาของประเทศไทยกลายเป็น	 “การทำการเกษตรเคมี”	 (Chemical	

agriculture)	 เต็มรูปแบบ	 แม้ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่รายจ่ายค่าสารเคมีในแต่ละปีก	็										

เพิม่ขึน้หลายเทา่ตวัเชน่กนั	 คาดวา่ตน้ทนุกวา่รอ้ยละ	 50	 ของไรน่า	 คอื	 สารเคมเีกษตร	 ซึง่ไดแ้ก	่ ปุย๋เคม	ี

สารเคมกีำจดัศตัรพูชื	และสารสงัเคราะหอ์ืน่ๆ		

	 	 ประเทศไทยมีนโยบายด้านเกษตรกรรม	 ในการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	 โดย

สง่เสรมิการทำการเกษตรแบบผสมผสาน	เกษตรทางเลอืก	และเกษตรอนิทรยี	์ ในป	ีพ.ศ.	2535	ไดก้ำหนด

นโยบายใหป้ระเทศไทยเปน็ครวัของโลก	และกำหนดใหก้ารทำเกษตรอนิทรยีเ์ปน็วาระแหง่ชาติ	

	 	 ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	 ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนมากเป็นอัน

ดบัหนึง่ของโลก	 เริม่ผลติขา้วโพดฝกัออ่นสง่จำหนา่ยไปตา่งประเทศมาตัง้แต่	 พ.ศ.	 2511	 ภาคตะวนัตกเปน็

แหลง่ผลติขา้วโพดฝกัออ่นทีส่ำคญัของประเทศไทย	จงัหวดัราชบรุมีพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพดฝกัออ่นจำนวน	9,082	

ไร	่ ผลผลิตรวม	 12,523	 ตัน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 1,338	 กิโลกรัมต่อไร	่ เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

เนือ่งจากมอีายกุารเกบ็เกีย่วสัน้ใชเ้วลาประมาณ	45-50	วนั	มกีรรมวธิกีารผลติที่ไมยุ่ง่ยาก	ใชส้ารเคมกีำจดั

ศัตรูพืชน้อยและสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีถ้ามีการจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก	

เกษตรกรจงึนยิมปลกูและมกีารใชปุ้ย๋เคมกีนัอยา่งแพรห่ลาย		

	 	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 ซึ่งมุ่งเน้นระบบการจัดการผลิตที่คำนึงถึงความเหมาะสมของการใช้

ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องรวมถึงระบบการจัดการดินและการบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน										

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีการพิจารณาเพื่อใช้ในการจัดการร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี	 นอกจาก

จะเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่พืชแล้ว	 ยังทำให้สภาพโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น	 ความเป็น

ประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิดขีึน้	(มกุดา,	2543)	ผลลพัธจ์ากการใชปุ้ย๋อนิทรยีจ์ะชว่ยแก้ ไขปญัหาของดนิ

ในระยะยาวได	้ลดความเสยีหายกบัสภาพแวดลอ้มและนเิวศวทิยาในดนิ	การใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูจงึเปน็

ทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่ต้องการจะลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรวม

ถึงการจัดการทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ	์ จึงได้ทำการศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์

คณุภาพสงูรว่มกบัปุย๋เคมีในการผลติขา้วโพดฝกัออ่นจงัหวดัราชบรุ	ีการศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา

ผลผลติของขา้วโพดฝกัออ่นทีต่อบสนองตอ่อตัราการใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบัปุย๋เคม	ี และเพือ่ศกึษา

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการปลกูขา้วโพดฝกัออ่นในระบบการใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบัปุย๋เคมี	

	



	 วธิดีำเนนิการวจิยั	

						วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ	์ (Randomized	 Complete	 Block	 Design:	 RCBD)

ประกอบดว้ย	7	ตำรบัทดลอง	ทำ	4	ซำ้	ไดแ้ก่	

	 	 	 1.	แปลงควบคมุ	

	 	 	 2.	ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทีอ่ตัรา	50	กโิลกรมัตอ่ไร	่รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	

	 	 	 3.	ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทีอ่ตัรา	100	กโิลกรมัตอ่ไร	่รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	

	 	 	 4.	ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทีอ่ตัรา	150	กโิลกรมัตอ่ไร	่รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	

	 	 	 5.	ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทีอ่ตัรา	200	กโิลกรมัตอ่ไร	่รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	

	 	 	 6.	ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทีอ่ตัรา	250	กโิลกรมัตอ่ไร	่รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ															

	 	 	 7.	ใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	(16-8-6	กโิลกรมั	N-P
2
O
5
-K
2
O	ตอ่ไร)่	

	 	 ดำเนนิการทดลองทีบ่า้นเขาแดง	หมูท่ี	่10	ตำบลเขาชะงุม้	อำเภอโพธาราม	จงัหวดัราชบรุ	ีพืน้ทีแ่ปลง

ทดลองขนาด	 3x4	 เมตร	 โดยใชร้ะยะปลกู	 50x50	 เซนตเิมตร	 หยอดเมลด็ขา้วโพดฝกัออ่น	 3-5	 เมลด็ตอ่

หลุม	 ถอนแยกเมื่อข้าวโพดฝักอ่อนเมื่ออาย	ุ 10	 วันหลังปลูกให้เหลือ	 3	 ต้นต่อหลุม	 มีการให้น้ำตามความ

เหมาะสม	

	 	 การใสปุ่ย๋ครัง้ที	่ 1	รองกน้หลมุพรอ้มปลกู	 โดยตำรบัทดลองที	่ 2-6	มกีารใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่ม

กบัปุย๋เคมสีตูร	15-15-15,	16-20-0	และตำรบัทดลองที	่7	ใสปุ่ย๋เคมสีตูร	15-15-15,	16-20-0	ตามอตัราที่

กำหนด	ขา้วโพดฝกัออ่นมอีาย	ุ20	วนัหลงัปลกูมกีารกำจดัวชัพชืพรอ้มใสปุ่ย๋ครัง้ที	่2	ตำรบัที	่2-7	ใสปุ่ย๋เคมี

สตูร	21-0-0	ตามอตัราทีก่ำหนด	ขา้วโพดฝกัออ่นอาย	ุ45	วนัหลงัปลกูมกีารถอดยอดครัง้แรกและตอ่มาอกี		

3	วนัมกีารถอดยอดครัง้ที	่2	

	 	 การเตรียมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 ส่วนผสม	 100	 กิโลกรัม	 วัตถุดิบประกอบด้วย	 กากถั่วเหลือง,												

รำละเอยีด,	มลูววั,	หนิฟอสเฟตและกระดกูปน่	อตัรา	40,	10,	10,	24	และ	16	กโิลกรมั	ตามลำดบั		

	 	 ขัน้ตอนการผลติปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	ขยายเชือ้	 สารเรง่ซปุเปอร	์พด.2	ดว้ยการเจอืจางกากนำ้ตาล

ตอ่นำ้อตัราสว่นกากนำ้ตาล	5	กโิลกรมัตอ่นำ้	50	ลติร	

ใสส่ารเรง่ซปุเปอร	์พด.2	จำนวน	1	ซอง	คนใหเ้ขา้กนั	

ปิดฝาตั้งไว้ ในที่ร่ม	 3	 วัน	 ผสมวัตถุดิบที่เตรียมไว้ ให้

เขา้กนั	นำสารเรง่ซปุเปอร	์พด.1	จำนวน	1	ซองใสล่ง

ในสารเรง่ซปุเปอร	์ พด.2	ทีข่ยายเชือ้แลว้คนประมาณ	

5	 นาท	ี นำไปคลุกเคล้ากับวัตถุดิบที่ เตรียมไว	้									

ตัง้เปน็กองสีเ่หลีย่มสงูประมาณ	 40	 เซนตเิมตร	 คลมุ

ด้วยวัสดุทึบ	 หมักทิ้งไว	้ 20	 วันแล้วใส่สารเร่ง	 พด.3	

และ	 พด.9	 อย่างละ	 1	 ซองหมักทิ้งไว้อีก	 7	 วัน	 จึง										

นำไปวเิคราะหป์รมิาณธาตอุาหาร	(ตารางที	่1)	
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	 ตารางที	่1	 ผลการวเิคราะห	์ความเปน็กรด-ดา่ง	การนำไฟฟา้	และปรมิาณธาตอุาหารในปุย๋อนิทรยี	์				

	 	 	 	 คณุภาพสงู	

					สมบตัทิางเคม	ี 	 

	 ความเปน็กรด	–	ดา่ง	 			6.59	

	 ความนำไฟฟา้	(dS/m)	 			3.53	

	 ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ(%)	 			32.66																					

	 ไนโตรเจน	(%)	 			2.41	

	 ฟอสฟอรสั	(%)	 			5.87	

	 โพแทสเซยีม	(%)	 			1.57	

	 แคลเซยีม	(%)	 			19.31	

	 แมกนเีซยีม	(%)	 			1.76	

ทีม่า:	จากการวเิคราะหท์ีส่ำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีด่นิ	กรมพฒันาทีด่นิ	(พ.ศ.	2555)	

	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู	

	 	 1.	ข้อมูลดิน	 เก็บตัวอย่างดินแบบผสมรวม	 (Composite	 sample)	 ที่ระดับความลึก	 0–30

เซนติเมตร	 จากผิวดินทั้งก่อนและหลังการทดลอง	 เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 อินทรียวัตถ	ุ

ในดนิ	ธาตอุาหารพชืฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม	แคลเซยีม	แมกนเีซยีม	และคา่การนำไฟฟา้ของดนิ	

	 	 2.	ข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 อินทรียวัตถ	ุ ไนโตรเจน

ฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม	แคลเซยีม	แมกนเีซยีม	และคา่การนำไฟฟา้	

	 	 3.	ขอ้มลูขา้วโพดฝกัออ่น	 เกบ็ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของขา้วโพดฝกัออ่นโดยการวดัความสงูของตน้

ขา้วโพดฝกัออ่นชว่งอาย	ุ15,	30	และ	45	วนัหลงัปลกู	ขอ้มลูผลผลติไดแ้ก	่จำนวนฝกั	นำ้หนกัฝกัทัง้เปลอืก	

และนำ้หนกัตน้สดของขา้วโพดฝกัออ่น			
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	 ผลการทดลองและวจิารณ	

	 	 1.	การเปลีย่นแปลงสมบตัขิองดนิ	

	 	 สมบัติทางเคมีของดิน	 ผลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนการทดลอง	 มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	

7.3	 เปน็กลาง	ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิคอ่นขา้งสงูคอื	 2.9	 เปอรเ์ซน็ต	์ ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชน์

ในดนิสงู	 43	 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	 ปรมิาณโพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิปานกลางคอื	 74	 มลิลกิรมัตอ่

กโิลกรมั	ปรมิาณแคลเซยีมและแมกนเีซยีมทีแ่ลกเปลีย่นไดส้งูมากเกนิคอื	11,196	และ	1,202	มลิลกิรมัตอ่

กโิลกรมั	ตามลำดบั	และคา่การนำไฟฟา้ตำ่มาก	0.11	เดซซิเีมนสต์อ่เมตร	

	 	 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังการทดลอง	 พบว่า

ดินในทุกตำรับทดลองมีค่า	 ความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้น

เฉลีย่	 8.2	 จดัเปน็ดา่งปานกลาง	ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ

สูงเพิ่มขึ้นมีค่า	 3.09-3.51	 เปอร์เซ็นต	์ ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ในดินลดลง	 มีค่า	 31-38	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	

ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ในดินเพิ่มขึ้นมีค่า

ระหวา่ง	 70-98	 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมัอยู่ในระดบัปานกลาง

ถึงสูง	 ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึ้น	 มีค่า

ระหว่าง	 74,383-89,020	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับ

สูงมาก	 ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ลดลงมีค่า

ระหว่าง	 577-896	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และค่าการนำ

ไฟฟา้	มคีา่ระหวา่ง	0.11-0.12	เดซซิเีมนสต์อ่เมตร	อยู่ในระดบัปกต	ิ(ตารางที	่2)	

	
ตารางที	่2	สมบตัทิางเคมขีองดนิกอ่นและหลงัการทดลอง	

ตำรบั pH 
OM 

(%) 

Available	

P 

(mg/kg)	

Exchangeable	

K 

(mg/kg) 

Exchangeable	

Ca	

(mg/kg) 

Exchangeable	

Mg	

(mg/kg) 

ECe 

(dS/m) 

	กอ่นทดลอง	 7.3	 2.9	 43	 74	 11196	 1202	 0.11	

	 T1	 8.2	 3.41	 38	 98	 87132	 822	 0.12	

	 T2	 8.2	 3.17	 28	 82	 82605	 896	 0.12	

	 T3	 8.2	 3.51	 34	 76	 88736	 803	 0.11	

	 T4	 8.2	 3.22	 34	 77	 80412	 883	 0.11	

	 T5	 8.2	 3.40	 35	 82	 74383	 827	 0.11	

	 T6	 8.2	 3.31	 31	 76	 80148	 577	 0.12	

	 T7	 8.2	 3.09	 34	 70	 89020	 796	 0.12	

ไฟฟา้	มคีา่ระหวา่ง	0.11-0.12	เดซซิเีมนสต์อ่เมตร	อยู่ในระดบัปกต	ิ(ตารางที	่2)	
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	 	 ดนิที่ใชป้ลกูขา้วโพดฝกัออ่นซึง่เปน็ชดุดนิตาคล	ี ภายหลงัจากการเกบ็เกีย่วขา้วโพดฝกัออ่น	พบวา่	 ดนิ

มคีา่ปฏกิริยิาดนิ	ความเปน็กรดเปน็ดา่ง	8.2	สงูขึน้กวา่กอ่นการทดลอง	เกดิจากการสลายตวัของหนิปนูและ

หินอัคนีที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดของชุดดินตาคล	ี การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีนั้นช่วยให้ดินมี

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่ดีขึ้น	 สอดคล้องกับผลงานของ	 ถนอมขวัญ	 (2550)	 คือการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ในระบบเกษตรลดใช้ปุ๋ยเคมีกับข้าวโพดหวาน	 จังหวัดเชียงราย	 ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	

ปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น	 ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 ปริมาณ

ฟอสฟอรัสในดินที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ ใส่ลงไปจะเป็นแหล่งอาหารสำหรับ								

การเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยี	์ ทำใหแ้ปรสภาพสารอนิทรยีแ์ละจลุนิทรยีท์ีล่ะลายอนนิทรยีฟ์อสฟอรสัในรปูที่

ไม่เป็นประโยชน์ให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น	 จากการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับ								

ปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัดราชบุรีครั้งนี	้ ดินมีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินหลัง	

การทดลองเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกตำรับการทดลอง	 เพราะพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นชุดดินตาคล	ี เป็น		

ดินตื้นถึงชั้นหินปูนหรือปูนมาร์ล	 มีการระบายน้ำด	ี น้ำซึมผ่านได้ปานกลาง	 เป็นดินร่วนปนดินเหนียวและ									

มปีนูมารล์	 จบัตวักนัเปน็กอ้นแขง็พบอยูท่ัว่ไปในเนือ้ดนิและตามผวิดนิ	 สนีำ้ตาลปนเทาหรอืสเีทาเขม้	 จะพบ

กอ้นหนิปนูหรอืกอ้นปนูมารล์	 อยูต่ืน้กวา่	 50	 เซนตเิมตร	จากผวิดนิ	ซึง่การใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบั

ปุย๋เคม	ี และมกีารใหน้ำ้	 ทำใหห้นิปนูเหลา่นีม้กีารสลายหรอืแตกตวัออกมา	 เปน็เหตทุำใหป้รมิาณแคลเซยีม

ในดิน	 มีปริมาณเพิ่มขึ้นได	้ โดยเฉพาะปูนมาร์ลจะมีธาตุแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่สูง	 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง								

มีหินฟอสเฟตและกระดูกป่นเป็นส่วนประกอบ	 ทำให้ ไปเพิ่มปริมาณแคลเซียมในดินอีกทางหนึ่ง	 ทั้งนี้การ									

มคีวามเขม้ขน้มากเกนิของแคลเซยีมในดนิอาจทำใหเ้กดิความเสยีหายแกพ่ชื	ปกตจิะเกดิในรปูคลอโรซสิและ

การมีความเข้มข้นมากเกินของแมกนีเซียมในดิน	 อาจทำให้เกิดความเสียหายของสมดุลระหว่าง	 Ca:Mg	

ความเสยีหายจะเกดิเฉพาะทีร่ากซึง่เปน็สว่นของพชืที่ไวตอ่การขาดแคลเซยีม		

	 	 2.	ขอ้มลูของขา้วโพดฝกัออ่น	

	 	 2.1	 การศกึษาการเจรญิเตบิโตของขา้วโพดฝกัออ่น 

	 	 จากการศึกษา	 พบว่า	 เมื่อข้าวโพดฝักอ่อน	 อาย	ุ 15	 วัน	 หลังงอก	 ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงมาก

ที่สุดเท่ากับ	 23.06	 เซนติเมตร	 ตำรับทดลองที่ ไม่ใส่ปุ๋ย	 ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงน้อยที่สุด	 17.59	

เซนติเมตร	 เมื่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนอาย	ุ 30	 วันหลังปลูกต้นพบว่าข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงที่แตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิคอื	การใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	อตัรา	150	กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่

ตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงมากที่สุดเท่ากับ	 71.25	 เซนติเมตร	 แปลงควบคุม											

ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงน้อยที่สุด	 51.50	 เซนติเมตร	 สำหรับข้าวโพดฝักอ่อนอาย	ุ 45	 วันหลังปลูก											

พบว่าข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	

อตัรา	 250	 กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 ตน้ขา้วโพดฝกัออ่นมคีวามสงูมากทีส่ดุ

เทา่กบั	160.10	เซนตเิมตร	ตน้ขา้วโพดฝกัออ่นมคีวามสงูนอ้ยทีส่ดุ	110.04	เซนตเิมตรในตำรบัทดลองที่ไม่

ใสปุ่ย๋		
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	 	 ความสูงเฉลี่ยของต้นข้าวโพดฝักอ่อนในระหว่างการเจริญเติบโตต้นในช่วง	 15	 วันแรกเป็นไปอย่าง									

ชา้ๆ	 เมือ่เขา้สูช่ว่งอาย	ุ 30	 วนัหลงัปลกู	 การใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 อตัรา	 150	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ รว่มกบั									

ปุย๋เคมคีรึง่หนึง่	ตน้ขา้วโพดฝกัออ่นมคีวามสงูของตน้เทา่กบั	71.25	เซนตเิมตร	และทีอ่าย	ุ45	วนัหลงัปลกู	

การใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 อตัรา	 250	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่	 ตน้ขา้วโพดฝกัออ่นมคีวาม

สูงของต้นเท่ากับ	 160.10	 เซนติเมตร	 (แสดงในกราฟที	่ 1)	 ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี

ครึง่หนึง่ในอตัราทีต่า่งกนัใหค้วามสงูใกลเ้คยีงกบัการใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิและมแีนวโนม้ใหค้วามสงู

ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนสูงกว่าต้นที่ ไม่มีการใส่ปุ๋ย	 เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีอัตราการปลดปล่อย

ไนโตรเจนสูงสุดในช่วง	 30	 วันหลังปลูก	 ทำให้ความสูงใกล้เคียงกับปุ๋ยเคม	ี แต่ที่อาย	ุ 50	 วันหลังปลูก										

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีการปลดปล่อยไนโตรเจนได้น้อยลงทำให้ปุ๋ยเคมีให้ความสูงที่เหนือกว่าและสูงสุด	

แสดงว่าปุ๋ยเคม	ี ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์แก่ต้นข้าวโพด

ฝกัออ่นและสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตไดพ้อเพยีงตลอดอายกุารปลกู	(ชวนพศิ	และคณะ.	2548)	

		 กราฟที ่1 แสดงการเจรญิเตบิโตของขาวโพดฝกออน (ความสงู) 

	 	 2.2	 จำนวนฝกัสดตอ่ไร่ 

	 	 จากการศกึษาจำนวนฝกัสดตอ่ไรข่องขา้วโพดฝกัออ่น	โดยใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูอตัราทีต่า่งกนั	พบวา่	

การใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิใหจ้ำนวนฝกัสดสงูสดุ	 41,200	 ฝกัตอ่ไร	่ แต่ไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติิ

กบัตำรบัทดลองที่ใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	 อตัรา	 50,	 100,	 150,	 200,	 250	 กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุย๋เคมี

ครึง่หนึง่	 ใหจ้ำนวนฝกัสด	 34,553,	 34,553,	 37,267,	 37,800	 และ	 37,933	 ฝกัตอ่ไร	่ ตามลำดบั	 แตจ่ะมี

ความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับตำรับทดลองที่ ไม่ใส่ปุ๋ย	 ให้จำนวนฝักสดต่ำสุด	 27,333	 ฝักต่อไร	่											

(กราฟที	่2)	สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	วนิยั	(2550)	ทีศ่กึษาหาสารสกดัชวีภาพทีเ่หมาะสมรว่มกบัปุย๋มลูโค

ในการผลติขา้วโพดฝกัออ่นอนิทรยี	์ สง่ผลใหจ้ำนวนฝกัตอ่ไรข่องขา้วโพดฝกัออ่นทีม่กีารใสปุ่ย๋เคม	ี ใหจ้ำนวน

ฝกัตอ่ไรส่งูสดุเทา่กบั	30,453.30	ฝกัตอ่ไร	่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติกิบัตำรบัทดลองอืน่	การใช้

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพียงอย่างเดียว	 ไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนได	้

จำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กัน	 โดยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะช่วยปลดปล่อย	
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	 	 2.3	 นำ้หนกัฝกัสดทัง้เปลอืกตอ่ไร่ 

	 	 จากการศึกษาน้ำหนักฝักสดทั้งเปลือกต่อไร	่

โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราที่ต่างกัน	 พบว่า	

การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ให้น้ำหนักฝักสด

ทั้งเปลือกสูงสุด	 2,831.30	 กิโลกรัมต่อไร	่ แต่ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

คณุภาพสงู	อตัรา	150,	200	และ	250	กโิลกรมัตอ่

ไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดินที่ ให้

น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก	 2,336.67,	 2,384.00	 และ	

2,440.67	 กิโลกรัมต่อไร	่ ตามลำดับ	 แต่จะมีความ

แตกต่างกันทางสถิต	ิ เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

คณุภาพสงู	 อตัรา	 50	 และ	 100	 กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่ม

กับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่ง	 และตำรับทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้

นำ้หนกัฝกัสดทัง้เปลอืกเทา่กบั	1,950.67,	2,076.75	และ	1,624.00	กโิลกรมัตอ่ไร	่ตามลำดบั	(กราฟที	่3)	

	 	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคม	ี มีแนวโน้มในการเพิ่มผลผลิตและน้ำหนักของ

ขา้วโพดฝกัออ่น	 เนือ่งจากการใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	มสีว่นชว่ยในการปรบัปรงุกายภาพของดนิ	ทำใหด้นิ

มคีวามอดุมสมบรูณเ์หมาะสำหรบัการปลกูพชืและปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูยงัมกีารปลดปลอ่ยธาตอุาหารใหก้บั

พืชด้วย	 ดังนั้น	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคม	ี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง										

ตอ่ความสำเรจ็ในการปลกูพชื	

ธาตุให้กับพืชและปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้น	 จะทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นส่งผลต่อการเจริญ

เตบิโตของพชืทัง้ทางตรงและทางออ้ม	 สว่นการใชปุ้ย๋เคมจีะใหธ้าตอุาหารทีจ่ำเปน็แกพ่ชืโดยตรง	 ชว่ยทำให้

ผลผลติของขา้วโพดฝกัออ่นมคีณุภาพด	ี ดงันัน้ถา้หากมกีารใชปุ้ย๋ทัง้สองชนดิรว่มกนักจ็ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	

นำ้หนกัฝกัสดทัง้เปลอืกเทา่กบั	1,950.67,	2,076.75	และ	1,624.00	กโิลกรมัตอ่ไร	่ตามลำดบั	(กราฟที	่3)	
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	 	 2.4	นำ้หนกัตน้สดตอ่ไร่ 

	 	 จากการศกึษานำ้หนกัตน้สดตอ่ไรข่องขา้วโพดฝกัออ่นโดยใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูอตัราทีต่า่งกนั	 พบวา่	

ทกุตำรบัทดลองของการทดลองใหน้ำ้หนกัตน้สดของขา้วโพด	 ฝกัออ่น	 ระหวา่ง	 2,733-3,467	 กโิลกรมัตอ่ไร	่										

(กราฟที	่ 4)	 	 ไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติ	ิ แตม่แีนวโนม้วา่การใชปุ้ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิทำใหน้ำ้หนกั

ตน้สดมนีำ้หนกัมากกวา่การใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	สอดคลอ้งกบัรายงานของ	วนิยั	(2550)	ทีศ่กึษาหาสาร

สกดัชวีภาพทีเ่หมาะสมรว่มกบัปุย๋มลูโคในการผลติขา้วโพดฝกัออ่นอนิทรยี	์ ซึง่พบวา่นำ้หนกัตน้สดตอ่ไรข่อง

ขา้วโพดฝกัออ่นทีม่กีารใสปุ่ย๋เคม	ีใหน้ำ้หนกัตน้สดตอ่ไรส่งูสดุ	แสดงวา่	ปุย๋เคมทีี่ใส่ในระยะ	15	และ	30	วนั

หลังปลูก	 ทำให้พืชได้ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงพอกับพัฒนาการของต้นและรากของข้าวโพดฝักอ่อน	 แต่

ชว่งจาก	30-45	วนัหลงัปลกู	ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูจะมกีารปลดปลอ่ยธาตอุาหารใหก้บัพชืไดม้ากขึน้	ทำให้

เพยีงพอตอ่การเจรญิเตบิโตของตน้ขา้วโพดฝกัออ่น	 ซึง่หลงัจากนัน้ขา้วโพดฝกัออ่นกจ็ะมกีารพฒันาดา้นฝกั

เป็นสำคัญ	 และจะมีการพัฒนาด้านการเจริญทางลำต้นน้อยลง	 จึงทำให้น้ำหนักของต้นสดต่อไร่ ไม่ม	ี							

ความแตกตา่งกนัทางสถติิ	

กราฟที ่3 แสดงนำ้หนกัฝกสดทัง้เปลอืก (กโิลกรมัตอไร) 
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กราฟที ่2 แสดงจำนวนฝกสด (ฝกตอไร) 



กราฟที ่4 แสดงนำ้หนกัตนสด (กโิลกรมัตอไร) 

	 	 3.	ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการปลกูขา้วโพดฝกัออ่น	

	 	 จากการศึกษาวิเคราะห	์ ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน	 พบว่า		

การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด	 5,981	 บาทต่อไร	่ รองลงมาได้แก	่										

การใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	อตัรา	150	กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	การไม่ใส่

ปุย๋	และการใสปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู	อตัรา	200,	50,	100	และ	250	กโิลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่	

ใหผ้ลตอบแทนเทา่กบั	3,492,	3,485,	3,384,	3,320,	2,228	และ	2,922	บาทตอ่ไรต่ามลำดบั	(ตารางที	่3)	

การผลติขา้วโพดฝกัออ่นในระบบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ในอัตรา	 250	 กิโลกรัม

รว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	มตีน้ทนุการผลติตอ่กโิลกรมัสงูทีส่ดุ	3.2	บาทตอ่กโิลกรมั	การใช	้

ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิมตีน้ทนุการผลติตอ่กโิลกรมัตำ่สดุคอื	2.2	บาทตอ่กโิลกรมั	

กราฟที ่4 แสดงนำ้หนกัตนสด (กโิลกรมัตอไร)
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ตารางที	่3	ตน้ทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการปลกูขา้วโพดฝกัออ่น	

	 	 	 	 	 รายการ	 T1	 T2	 T3	 T4	 T5	 T6	 T7 

	1.	ตน้ทนุผนัแปร	 	 3,311	 4,784	 5,380	 6,156	 6,452	 7,142	 5,643	

	2.	ตน้ทนุคงที	่(เชา่ทีด่นิ)	 700	 700	 700	 700	 700	 700	 700	

	3.	ตน้ทนุการผลติ	(บาท/ไร)่	 4,011	 5,484	 6,080	 6,856	 7,152	 7,842	 6,343	

	4.	จำนวนผลผลติ	(กโิลกรมั/ไร)่	 1,624	 1,951	 2,077	 2,337	 2,384	 2,441	 2,831	

	5.	ราคาขายผลผลติ	(บาท/กโิลกรมั)	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	

		 5.1	ขา้วโพดฝกัออ่น	(ทัง้เปลอืก)	 6,496	 7,804	 8,308	 9,348	 9,536	 9,764	 11,324	

		 5.2	ตน้ขา้วโพดฝกัออ่น	 1,000	 1,000	 1,000	 1,000	 1,000	 1,000	 1,000	

	6.	รายไดท้ัง้หมด	(บาท/ไร)่	 7,496	 8,804	 9,308	 10,348	 10,536	 10,764	 12,324	

	7.	กำไรสทุธ	ิ(บาท/ไร)่	 3,485	 3,320	 3,228	 3,492	 3,384	 2,922	 5,981 

	8.	ตน้ทนุตอ่กโิลกรมั	(บาท/กโิลกรมั)	 2.5	 2.8	 2.9	 2.9	 3.0	 3.2	 2.2	



	 สรปุผลการวจิยั	

		 	 1.	การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตจำนวนฝักต่อไร	่ น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือกต่อไร่และ

นำ้หนกัตน้สดตอ่ไรส่งูทีส่ดุ	และการไม่ใสปุ่ย๋ใหผ้ลผลติตำ่ทีส่ดุ	

	 	 2.	การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนสูงที่สุด	 5,981	 บาทต่อไร	่ รองลงมาคือการใช	้								

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา	 150	 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทน	

3,492	บาทตอ่ไร	่และการไม่ใสปุ่ย๋ใหผ้ลตอบแทนตำ่สดุ	คอื	3,485	บาทตอ่ไร่	

	 	 3.	การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน	 พบว่า	 มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 ปริมาณอินทรียวัตถ	ุ

ธาตุโพแทสเซียม	 และธาตุแคลเซียมเพิ่มขึ้น	 สำหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและธาตุแมกนีเซียมลดลง									

คา่การนำไฟฟา้คงที	่	

	 	 4.	ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัดราชบุร	ี ในชุดดินตาคล	ี พบว่า	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง									

ในอตัรา	150	กโิลกรมัรว่มกบัปุย๋เคมคีรึง่หนึง่ตามคา่วเิคราะหด์นิ	มคีวามเหมาะสมทีส่ดุ		

	 ขอ้เสนอแนะ	

	 	 1.	ก่อนที่จะทำการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน	 เกษตรกรควรทำการศึกษาข้อมูลดินและความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ	เพือ่ประกอบการจดัการธาตอุาหารพชืทีเ่หมาะสม				

	 	 2.	ควรมกีารใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบัปุย๋เคมีในการปลกูพชื	 เพราะปุย๋เคมีใหธ้าตอุาหารตรงกบั

ความต้องการของพืช	 แต่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชและทำให้คุณสมบัติ

ของดนิดขีึน้ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการดดูใชธ้าตอุาหารของพชืดว้ย	

	 	 3.	วัตถุดิบที่นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	 ต้องมีคุณภาพและคุณค่าด้านธาตุอาหารพืช	 รวมถึง

ตน้ทนุทีเ่หมาะสม		
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ผลของปุย๋มลูไกและปุย๋เคมี

   ตอ่ความอดุมสมบรูณของดนิ 

   ผลผลติ และคณุภาพของออ้ย 

   ในกลุม่ชดุดนิที ่36 จ.เพชรบรูณ 

Effect of Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Soil Fertility, Yield  

and Quality of Sugarcane in Soil Series Group No.36, Petchabun Province 

ทรายแกว้	อนากาศ*		ชตุมิา	จนัทรเ์จรญิ*		พฒันพ์งษ	์เกดิหลำ*		พลิาสลกัษณ	์ลุน่ลิว่*		และสาธติ	กาละพวก*	

	 บทคดัยอ่	

	 	 การศึกษาผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ผลผลิต	 และคุณภาพของอ้อยใน

กลุ่มชุดดินที	่ 36	 และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกและหลังเก็บเกี่ยวอ้อย	 และ

ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อยที่ปลูก	 ดำเนินการที่แปลงเกษตรกร	 บ้านเหมืองกลาง	 หมู่ที	่ 9	

ตำบลชอนไพร	 อำเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบูรณ	์ ระหว่างเดือนตุลาคม	 2552	 ถึงเดือนกันยายน	 2555	

วางแผนการทดลองแบบ	 Randomized	 Complete	 Block											

(RCB)	จำนวน	3	ซำ้	7	ตำรบัการทดลอง	ประกอบดว้ย	การไม่

ใส่ปุ๋ย	 ใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกร	 (ปุ๋ยเคมีสูตร	 16-20-0	 อัตรา	 50	

กิโลกรัมต่อไร	่ และสูตร	 20-10-5	 อัตรา	 50	 กิโลกรัมต่อไร่)											

ใสปุ่ย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ	 (N-P
2
O
5
-K
2
O	 อตัรา	

18-6-12	กโิลกรมัตอ่ไร)่	 ใสค่รึง่หนึง่ของปุย๋เคมอีตัราแนะนำตาม

คา่วเิคราะหด์นิรว่มกบัปุย๋มลูไกอ่ตัรา	 500	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ ใสค่รึง่

หนึ่งของปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยมูลไก่

อตัรา	1,000	กโิลกรมัตอ่ไร	่ใสปุ่ย๋มลูไกอ่ตัรา	500	กโิลกรมัตอ่ไร	่

และใสปุ่ย๋มลูไกอ่ตัรา	1,000	กโิลกรมัตอ่ไร่	

	 	 ผลการศกึษาพบวา่	ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ	ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุปรมิาณธาตฟุอสฟอรสัทีเ่ปน็

ประโยชน	์ และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต	ิ สำหรับการเจริญ

เติบโตในด้านความสูง	 ความยาวลำ	 เส้นผ่านศูนย์กลางโคนลำ	 เส้นผ่านศูนย์กลางกลางลำ	 จำนวนปล้อง	

ความหวานโคนลำ	(%	บรกิซ)์	และความหวานกลางลำ	(%	บรกิซ)์	ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิผลผลติและ

จำนวนลำต่อไร	่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ	 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน											
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ใหผ้ลผลติและจำนวนลำตอ่ไรส่งูทีส่ดุ	 คอื	 13.82	ตนัตอ่ไร	่ และ	14,192	ลำตอ่ไร	่ ตามลำดบั	การไม่ใสปุ่ย๋	

ทำให้ผลผลิตและจำนวนลำต่อไร่ต่ำที่สุด	 คือ	 7.45	 ตันต่อไร	่ และ	 9,728	 ลำต่อไร	่ ตามลำดับ	 ส่วนผล

ตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า	 การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ทำให้มูลค่าผลผลิต	 และผล

ตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปรสงูทีส่ดุ	คอื	13,820	บาทตอ่ไร	่และ	10,150	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั	การใชปุ้ย๋

ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิรว่มกบัปุย๋มลูไกอ่ตัรา	1,000	กโิลกรมัตอ่ไร	่ทำใหต้น้ทนุ

ผนัแปรสงูทีส่ดุ	คอื	4,610	บาทตอ่ไร	่และการไม่ใสปุ่ย๋	ทำใหม้ลูคา่ผลผลติ	ตน้ทนุผนัแปร	และผลตอบแทน

เหนอืตน้ทนุผนัแปรตำ่ทีส่ดุ	คอื	7,450		2,100	และ	5,350	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั	

	 คำนำ	

	 	 อ้อยเปน็พชืเศรษฐกจิที่สำคญัชนดิหนึง่ของประเทศไทย	 ในปเีพาะปลกู	 2549/50	 ประเทศไทยมพีื้นที่

ปลกูออ้ยรวม	 6.6	 ลา้นไร	่ ผลผลติรวม	 69.55	 ลา้นตนั	 ผลผลติเฉลีย่	 10.13	 ตนัตอ่ไร	่ และคา่ความหวาน		

11–12	 ซี.ซี.เอส.	 (สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย,	 2551)	 ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับต่ำทั้งปริมาณ

ผลผลิตและค่าความหวานเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง	 ทั้งๆ	 ที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม								

ต่อการปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก	 ซึ่งข้อจำกัดที่ทำให้ผลผลิตอ้อยของไทยต่ำเนื่องจากชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่	

ปลูกอ้อยโดยอาศัยน้ำฝน	 ขาดการจัดการด้านน้ำ	 ดิน	 และปุ๋ย	 รวมทั้งขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

แตล่ะพืน้ที่	

	 	 จงัหวดัเพชรบรูณเ์ปน็แหลง่ปลกูออ้ยทีส่ำคญัแหลง่หนึง่ของภาคเหนอื	ในปเีพาะปลกู	2549/50	มพีืน้ที่

ปลกูออ้ย	185,656	ไร	่ผลผลติรวม	2.04	ลา้นตนั	ผลผลติเฉลีย่	10.92	ตนัตอ่ไร	่(สำนกัคณะกรรมการออ้ย

และนำ้ตาลทราย,	2551)	ปญัหาทีพ่บในพืน้ทีป่ลกูออ้ยในกลุม่ชดุดนิที	่36	คอื	ลกัษณะเนือ้ดนิเปน็ดนิรว่นปน

ทราย	ความสามารถในการอุม้นำ้ตำ่ถงึปานกลางทำใหเ้กดิปญัหาขาดแคลนนำ้ในระยะฝนทิง้ชว่ง	นอกจากนี้

ยงัพบปญัหาการใชท้ีด่นิในการเพาะปลกูอยา่งตอ่เนือ่งโดยใชปุ้ย๋เคมเีพยีงอยา่งเดยีว	 ไมม่กีารปรบัปรงุบำรงุ

ดิน	 ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมลง	 และในสถานการณ์ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพงมากตามภาวะ

ราคานำ้มนัทีส่งูขึน้	 ทำใหต้น้ทนุการผลติของชาวไรอ่อ้ยสงูขึน้ดว้ย	 ซึง่แนวทางความอยูร่อดของชาวไรอ่อ้ย

คือ	 ต้องมีการจัดการดินและปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต									

ตอ่พืน้ที่ใหส้งูขึน้	 ในจงัหวดัเพชรบรูณม์ฟีารม์ไกข่นาดใหญเ่ปน็แหลง่ปุย๋มลูไก่ในทอ้งถิน่	 หากมกีารนำปจัจยั

การผลิตที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	 ก็จะเป็นการจัดการ

ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งมูลไก่มีธาตุอาหารหลัก	 คือ	 ไนโตรเจน	 2.28	 %	

ฟอสฟอรสั	5.91	%	โพแทสเซยีม	3.02	%	และธาตอุาหารรอง	คอื	แคลเซยีม	12.10	%	แมกนเีซยีม	1.07	%	

และกำมะถนั	0.67	%	(กรมสง่เสรมิการเกษตร,	2551)	

	 	 ดังนั้นการศึกษาผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ผลผลิต	 และคุณภาพของ

ออ้ยในกลุม่ชดุดนิที	่ 36	 จงัหวดัเพชรบรูณน์ี	้ ทำใหท้ราบแนวทางในการจดัการดนิและปุย๋ทีเ่หมาะสมในพืน้ที่

ปลกูออ้ยในกลุม่ชดุดนิที	่36	เพือ่เพิม่ผลผลติและคณุภาพออ้ย	เพิม่ความอดุมสมบรูณข์องดนิ	ลดตน้ทนุการ

ผลิต	 โดยสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรลงได้และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี

ประสทิธภิาพ	
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	 อปุกรณและวธิกีาร	

	 	 อปุกรณ				

	 	 1.	ทอ่นพนัธุอ์อ้ยพนัธุ	์LK	92-11	

	 	 2.	สายวดั	ไมห้ลกัสำหรบัแบง่แปลงยอ่ย	และปา้ยแปลง		

	 	 3.	มลูไก	่ปุย๋เคมี	

	 	 4.	อปุกรณเ์กบ็ตวัอยา่งดนิ	

	 	 5.	อปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูความสงู	และผลผลติ		

	 	 	 เชน่	ไมว้ดัความสงู	ตลบัเมตร	เครือ่งชัง่	

	 	 6.	เครือ่งวดัความหวาน	Hand	Refractometer	

	 	 7.	วสัดสุำนกังาน	

	 	 วธิกีาร	

	 	 วางแผนการทดลองแบบ	 Randomized	 Complete	

Block	(RCB)	จำนวน	3	ซำ้	โดยมตีำรบัการทดลองดงันี้	

	 	 	 ตำรบัที	่1	 แปลงควบคมุ	(ไม่ใสปุ่ย๋)	

	 	 	 ตำรบัที	่2	 ใสปุ่ย๋วธิเีกษตรกร	(ปุย๋เคมสีตูร	16-20-0		

	 	 	 อตัรา	50	กโิลกรมัตอ่ไร	่	

	 	 	 และสตูร	20-10-5	อตัรา	50	กโิลกรมัตอ่ไร)่	

	 	 	 ตำรบัที	่3	 ปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ		

	 	 	 (N-P
2
O
5
-K
2
O	อตัรา	18-6-12	กโิลกรมัตอ่ไร)่	

	 	 	 ตำรบัที	่4		 ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ+ปุย๋มลูไกอ่ตัรา	500	กโิลกรมัตอ่ไร่	

	 	 	 ตำรบัที	่5	 ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ+ปุย๋มลูไกอ่ตัรา	1,000	กโิลกรมัตอ่ไร่	

	 	 	 ตำรบัที	่6	 ใสปุ่ย๋มลูไกอ่ตัรา	500	กโิลกรมัตอ่ไร่	

	 	 	 ตำรบัที	่7	 ใสปุ่ย๋มลูไกอ่ตัรา	1,000	กโิลกรมัตอ่ไร่	

 	 ขัน้ตอนการทดลอง	

	 	 1.	คัดเลือกแปลงทดลองในพื้นที่เกษตรกร	 บ้านเหมืองกลาง	 หมู่ที	่ 9	 ตำบลชอนไพร	 อำเภอเมือง	

จงัหวดัเพชรบรูณ	์(กลุม่ชดุดนิที	่36)	พกิดัแปลงทดลอง	728135E	1809781N	

	 	 2.	แบง่แปลงยอ่ยขนาด	6	เมตร	x	12	เมตร	จำนวน	21	แปลงยอ่ย		

	 	 3.	เกบ็ตวัอยา่งดนิทีร่ะดบัความลกึ	0-15	เซนตเิมตร	ในแตล่ะแปลงยอ่ย	กอ่นทำการทดลองและหลงั

เกบ็เกีย่วผลผลติทกุป	ี	

	 	 4.	เตรยีมแปลงทดลอง	และยกรอ่งปลกู	โดยใชท้อ่นพนัธุอ์อ้ยพนัธุ	์LK	92-11	ระยะระหวา่งแถว	1.5	

เมตร		

	 	 5.	ดำเนนิการจดัการปุย๋แตล่ะตำรบัทดลอง		ดงันี้	
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	 	 	 ตำรบัที	่4		 ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ+ปุย๋มลูไกอ่ตัรา	500	กโิลกรมัตอ่ไร่



	 	 	 ปุย๋มลูไก	่	 ออ้ยปลกู	 ใสร่องพืน้ในรอ่งแถวพรอ้มปลกูออ้ย	

	 	 	 	 	 	 ออ้ยตอ	 	 ใสต่น้ฝน	(พรอ้มการใสปุ่ย๋เคมคีรัง้แรก)	

	 	 	 ปุย๋เคม	ีแบง่ใส	่2	ครัง้			

	 	 	 	 ออ้ยปลกู	 ครัง้แรก		 ใสร่องพืน้พรอ้มปลกู									

	 	 	 	 	 	 ครัง้ทีส่อง	 ใสเ่มือ่ออ้ยมอีาย	ุ2-3	เดอืน	 	

	 	 	 	 ออ้ยตอ	 ครัง้แรก		 ใสต่น้ฝน	

	 	 	 	 	 	 ครัง้ทีส่อง	 ใสห่ลงัจากครัง้แรก	30-45	วนั	 	

	 	 6.	ดแูลรกัษา	ใหน้ำ้	กำจดัวชัพชื	และฉดียากำจดัวชัพชื	ตามความจำเปน็	

	 	 การเกบ็ขอ้มลู	

	 	 ขอ้มลูดนิ 

	 	 เกบ็ตวัอยา่งดนิทีร่ะดบัความลกึ	 0-15	 เซนตเิมตร	

ก่อนการทดลองและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	 นำไป

วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ	 ได้แก	่ ความเป็น					

กรดเป็นด่างของดิน	 (pH)	 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน											

(%OM)	 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน	์													

(Available	 P)	 และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่

แลกเปลีย่นได	้(Exchangeable	K)	

	 	 ขอ้มลูพชื 

	 	 ความสูง	 ความยาวลำ	 เส้นผ่านศูนย์กลางลำ	

จำนวนปล้อง	 จำนวนลำ	 น้ำหนักลำ	 ค่าความหวาน												

(%	บรกิซ)์	และผลผลติ		

	 	 ขอ้มลูดา้นผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ					

	 	 โดยบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและ

รายไดข้องแตล่ะตำรบัการทดลอง	

	 	 การวเิคราะหข์อ้มลู 

	 	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิต	ิ (ANOVA:	

Analysis	 of	 Variance)	 และหาค่าความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยโดยวิธ	ี Duncan’s	 Multiple	 Range	 Test												

(DMRT)	 เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหด์นิกอ่นปลกูและ

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	 และวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิ	
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หมายเหต	ุ:	 pH	วเิคราะห์โดยวธิกีาร	ดนิ	:	นำ้	1	:	1	วดัดว้ย	pH	meter	(สำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่	

	 	 	 	 การพฒันาทีด่นิ,	2547)	

	 							 OM	วเิคราะห์โดย	วธิกีาร	Walkley	and	Black	method	(สำนกัวทิยาศาสตรเ์พือ่																				

	 	 	 	 การพฒันาทีด่นิ,	2547)	

												 Avail.	P	วเิคราะห์โดยวธิกีาร	Bray	II	(ปยิะ,	2538)	

													 Exch. K	วเิคราะห์โดยวธิกีาร	ammonium	acetate	1	N	pH	7	อตัราสว่น	1	ตอ่	20		

	 	 	 	 (อภริด,ี	2542)	

	 	 2.	สมบตัทิางเคมขีองดนิหลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ย		

	 	 	 2.1	ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ	(pH) 

	 	 	 จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยที่ระดับความลึก	 0-15	 เซนติเมตร	 เพื่อทำการ

วเิคราะหส์มบตัทิางเคมบีางประการของดนิ	 พบวา่	 ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิหลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ย

ปลูกมีค่าระหว่าง	 4.69-5.48	 และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยตอมีค่าระหว่าง	 5.11-5.74	 และไม่มีความ

แตกตา่งทางสถติ	ิ(ตารางที	่2)		
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	 ผลการทดลองและวจิารณ	

	 	 1.	สมบตัทิางเคมขีองดนิกอ่นการทดลองและคำแนะนำการใชปุ้ย	

	 	 จากการเกบ็ตวัอยา่งดนิกอ่นการทดลองทีร่ะดบัความลกึ	0-15	 เซนตเิมตร	 เพือ่ทำการวเิคราะหส์มบตัิ

ทางเคมีบางประการของดิน	 พบว่า	 ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 5.40	 ซึ่งอยู่ในระดับกรดแก	่ ปริมาณ

อนิทรยีวตัถอุยู่ในระดบัคอ่นขา้งตำ่	คอื	1.37	เปอรเ์ซน็ต	์ปรมิาณธาตฟุอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยู่ในระดบั

ตำ่มาก	คอื	2.6	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	และปรมิาณธาตโุพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นไดอ้ยู่ในระดบัตำ่	คอื	48.0	

มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	(ตารางที	่1)	ดงันัน้ปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิสำหรบัออ้ยในโครงการวจิยั

นีค้อื	N-P
2
O
5
-K
2
O	อตัรา	18-6-12	กโิลกรมัตอ่ไร	่(กรมวชิาการเกษตร,	2551)			

ตารางที	่1		สมบตัทิางเคมบีางประการของดนิกอ่นการทดลองทีร่ะดบัความลกึ	0-15	เซนตเิมตร	

	 สมบตัทิางเคมขีองดนิ	 ผลการวเิคราะห์ 

	 pH	 5.40	

	 OM	(เปอรเ์ซน็ต)์	 1.37		 	

	 Available	P	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	 2.6		

	 Exchangeable	K	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)		 48.0		



	 	 2.2	ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ(OM) 

	 	 จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย	 ที่ระดับความลึก	 0-15	 เซนติเมตร	 เพื่อทำการ

วเิคราะหส์มบตัทิางเคมบีางประการของดนิ	 พบวา่	 ปรมิาณอนิทรยีวตัถหุลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยปลกูมคีา่

ระหวา่ง	1.16-1.50	เปอรเ์ซน็ต	์และหลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยตอมคีา่ระหวา่ง	1.08-1.28	เปอรเ์ซน็ต	์และ

ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ(ตารางที	่3)	โดยวธิกีารใชปุ้ย๋มลูไกอ่ตัรา	1000	กโิลกรมัตอ่ไร	่ดนิมอีนิทรยีวตัถุ

สงูทีส่ดุคอื	1.50	และ	1.28	เปอรเ์ซน็ต	์หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยปลกูและออ้ยตอ	ตามลำดบั	

	 	 2.3	ปรมิาณธาตฟุอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชน	์(Available	P) 

	 	 จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย	 ที่ระดับความลึก	 0-15	 เซนติเมตร	 เพื่อทำการ

วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน	 พบว่า	 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์หลังเก็บเกี่ยว

ผลผลติออ้ยปลกูมคีา่ระหวา่ง	5.8-11.8	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	และหลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยตอมคีา่ระหวา่ง	

6.1-8.3	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	และไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ(ตารางที	่4)		

ตารางที	่2	คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ	(pH)	หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ย	

   ตำรบัการทดลอง	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยปลกู	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยตอ 

	 1.	แปลงควบคมุ	 	 5.44	 5.19	

	 2.	วธิเีกษตรกร	 	 4.69	 5.11	

	 3.	ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 4.99	 5.37	

	 4.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 4.71	 5.57	

			 +	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 	

	 5.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 5.36	 5.20	

	 	 +	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 	

	 6.	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 4.91	 5.13	

	 7.	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 5.48	 5.74	

ตารางที	่3	ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ(เปอรเ์ซน็ต)์	หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ย		

   ตำรบัการทดลอง	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยปลกู	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยตอ 

	 1.	แปลงควบคมุ	 	 1.20	 1.20	

	 2.	วธิเีกษตรกร	 	 1.16	 1.17	

	 3.	ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 1.19	 1.08	

	 4.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 1.22	 1.20	

			 +	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 	

	 5.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 1.48	 1.10	

	 	 +	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 	

	 6.	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 1.30	 1.12	

	 7.	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 1.50	 1.28	
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	 	 2.4	ปรมิาณธาตโุพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได	้(Exchangeable	K) 

	 	 จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย	 ที่ระดับความลึก	 0-15	 เซนติเมตร	 เพื่อทำการ

วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน	 พบว่า	 ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้หลังเก็บเกี่ยว

ผลผลิตอ้อยปลูกมีค่าระหว่าง	 44-80	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยตอมีค่าระหว่าง	

42.0-52.0	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	และไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ(ตารางที	่5)	

	 	 3.	ผลผลติและองคประกอบผลผลติของออ้ย		

	 	 3.1	ผลผลติและองคป์ระกอบผลผลติของออ้ยปลกู	 

	 	 จากปัญหาป	ี 2553	 ฤดูแล้งจัดมีน้ำไม่เพียงพอ	 จึงต้องเลื่อนแผนการปลูกอ้อยเป็นเดือนพฤษภาคม	

2553	 เมื่อปลูกแล้วยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงระยะเวลานานทำให้ตายอดตายบางส่วน	 อ้อยจึงงอกไม่

ตารางที	่4	ปรมิาณธาตฟุอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชน	์(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ย		

   ตำรบัการทดลอง	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยปลกู	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยตอ 

	 1.	แปลงควบคมุ	 	 5.8	 6.1	

	 2.	วธิเีกษตรกร	 	 11.8	 6.7	

	 3.	ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 10.8	 6.3	

	 4.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 11.3	 8.3	

			 +	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 	

	 5.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 7.2	 8.1	

	 	 +	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 	

	 6.	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 8.5	 6.2	

	 7.	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 8.8	 7.7	

ตารางที	่5	ปรมิาณธาตโุพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได	้(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ย			

   ตำรบัการทดลอง	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยปลกู	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยตอ 

	 1.	แปลงควบคมุ	 	 44.0	 47.3	

	 2.	วธิเีกษตรกร	 	 52.0	 42.0	

	 3.	ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 80.0	 48.0	

	 4.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 78.0	 52.0	

			 +	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 	

	 5.	ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	 74.0	 48.0	

	 	 +	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 	

	 6.	ปุย๋มลูไก	่500	กก./ไร	่ 60.0	 48.0	

	 7.	ปุย๋มลูไก	่1,000	กก./ไร	่ 66..0	 46.0	
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สม่ำเสมอ	 ดังนัน้ต้องรื้อแปลงและปลูกใหม่ในเดือนสิงหาคม	 2553	 และต้อง

เก็บเกี่ยวอ้อยในเดือนมีนาคม	 2554	 เนื่องจากไม่ควรปล่อยอ้อยให้โตข้ามป	ี

ทำให้ ได้ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตบางส่วนของอ้อยปลูกที่มีอาย	ุ	

6	เดอืน	

	 	 3.1.1	ผลผลติของออ้ยปลกู	 

	 	 ผลผลิตของอ้อยปลูก	 พบว่า	 ผลผลิตของอ้อยปลูกมีความแตกต่าง	

อยา่งมนียัสำคญั	โดยการใสปุ่ย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ	(N-P
2
O
5
-K
2
O	

อตัรา	18-6-12	กโิลกรมัตอ่ไร)่	ใหผ้ลผลติสงูทีส่ดุเทา่กบั	4.35	ตนัตอ่ไร	่โดยที่

แปลงควบคมุ	(ไม่ใสปุ่ย๋)	ใหผ้ลผลติตำ่ทีส่ดุเทา่กบั	1.62	ตนัตอ่ไร	่(ตารางที	่6)	

	 	 3.1.2	องคป์ระกอบผลผลติของออ้ยปลกู	 

	 	 องคป์ระกอบผลผลติบางสว่นของออ้ยปลกู	 พบวา่	 จำนวนลำตอ่ไรม่คีวาม

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ	 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน										

(N-P
2
O
5
-K
2
O	 อัตรา	 18-6-12	 กิโลกรัมต่อไร่)	 อ้อยมีจำนวนลำต่อไร่สูงที่สุดเท่ากับ	 14,303	 ลำต่อไร	่	

แปลงควบคุม	 (ไม่ใส่ปุ๋ย)	 มีจำนวนลำต่อไร่ต่ำที่สุดเท่ากับ	 10,111	 ลำต่อไร	่ ส่วนความยาวลำ	 เส้นผ่าน

ศนูยก์ลางโคนลำ	จำนวนปลอ้ง	และความหวานโคนลำ	 (%	บรกิซ)์	 ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ โดยมคีวาม

หวานเฉลีย่ระหวา่ง	14.63-14.33	%	บรกิซ	์(ตารางที	่6)	

	 	 3.2	ผลผลติและองคป์ระกอบผลผลติของออ้ยตอ	

	 	 3.2.1	ผลผลติของออ้ยตอ	 

	 	 ผลผลติของออ้ยตอ	 พบวา่	 ผลผลติของออ้ยตอมคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญั	 โดยทีก่ารใชปุ้ย๋เคมี

อตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ	 (N-P
2
O
5
-K
2
O	 อตัรา	 18-6-12	 กโิลกรมัตอ่ไร)่	 ใหผ้ลผลติสงูทีส่ดุเทา่กบั	

13.82	ตนัตอ่ไร	่แปลงควบคมุ	(ไม่ใสปุ่ย๋)	ใหผ้ลผลติตำ่ทีส่ดุเทา่กบั	7.45	ตนัตอ่ไร	่(ตารางที	่7)	

ตารางที	่6	ผลผลติและองคป์ระกอบผลผลติบางสว่นของออ้ยปลกู	

	 ตำรบั	 ผลผลติ	 ความยาวลำ	 เสน้ผา่นศนูยก์ลาง	

จำนวนปลอ้ง

 

จำนวนลำตอ่ไร่

	ความหวานโคนลำ	

	การทดลอง	 (ตนัตอ่ไร)่	 (ซม.)	 โคนลำ	(ซม.)	 	 	 (%	บรกิซ)์ 

	 ตำรบัที	่1	 1.62	c	 61.67	 2.27	 5	 		10,111	c	 15.07	

	 ตำรบัที	่2	 2.47	bc	 65.33	 2.20	 5	 		11,533	abc	 15.00	

	 ตำรบัที	่3	 4.35	a	 74.67	 2.17	 6	 		14,303	a	 14.63	

	 ตำรบัที	่4	 3.20	abc	 74.33	 2.13	 6	 		10,961	bc	 15.10	

	 ตำรบัที	่5	 3.65	ab	 78.67	 2.17	 5	 		13,444	ab	 15.33	

	 ตำรบัที	่6	 2.85	abc	 69.33	 2.30	 5	 		10,414	c	 14.87	

	 ตำรบัที	่7	 3.21	abc	 67.33	 2.23	 5	 		12,909	abc	 16.33	

	 CV	(%)	 27.70	 17.64	 10.37	 21.50	 13.04	 8.84	

		ตวัเลขทีต่ามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมอืนกนัไมต่า่งกนัทางสถติ	ิโดยใช	้DMRT	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	95%	
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O	 อัตรา	 18-6-12	 กิโลกรัมต่อไร่)	 อ้อยมีจำนวนลำต่อไร่สูงที่สุดเท่ากับ	 14,303	 ลำต่อไร	่	



	 	 3.2.2	องคป์ระกอบผลผลติของออ้ยตอ	 

	 	 องคป์ระกอบผลผลติของออ้ยตอ	พบวา่	จำนวนลำตอ่ไรม่คีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญั	โดยทีก่ารใช้

ปุย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ	 (N-P
2
O
5
-K
2
O	อตัรา	 18-6-12	 กโิลกรมัตอ่ไร)่	 ใหจ้ำนวนลำตอ่ไร่

สงูทีส่ดุเทา่กบั	14,192	ลำตอ่ไร	่ ในขณะทีแ่ปลงควบคมุ	 (ไม่ใสปุ่ย๋)	 ใหจ้ำนวนลำตอ่ไรต่ำ่ทีส่ดุเทา่กบั	9,728	

ลำต่อไร	่ ส่วนความสูง	 ความยาวลำ	 เส้นผ่านศูนย์กลางโคนลำ	 เส้นผ่านศูนย์กลางกลางลำ	 จำนวนปล้อง	

ความหวานโคนลำ	และความหวานกลางลำ	ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ(ตารางที	่7)	

	 	 4.	ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ	

	 	 4.1	มลูคา่ผลผลติ	ตน้ทนุผนัแปร	และผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร	ของออ้ยปลกู 

	 	 จากปญัหาป	ี 2553	แลง้จดัมนีำ้ไมเ่พยีงพอ	ทำใหต้ายอดตายบางสว่น	จงึไดป้ลกูใหม่ในเดอืนสงิหาคม	

2553	และตอ้งเกบ็เกีย่วออ้ยในเดอืนมนีาคม	 2554	ทำให้ ไดข้อ้มลูผลผลติออ้ยอาย	ุ 6	 เดอืน	 เมือ่วเิคราะห์

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อยปลูก	 จึงทำให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรขาดทุนทุกตำรับการ

ทดลอง	 ส่วนมูลค่าผลผลิต	 พบว่า	 การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน	 (N-P
2
O
5
-K
2
O	 อัตรา											

18-6-12	 กโิลกรมัตอ่ไร)่	 ทำใหม้ลูคา่ผลผลติสงูทีส่ดุเทา่กบั	 4,350	 บาทตอ่ไร	่ ในขณะทีก่ารไม่ใสปุ่ย๋	 ทำให้

มลูคา่ผลผลติตำ่ทีส่ดุ	 เทา่กบั	 1,620	 บาทตอ่ไร	่ และพบวา่	 การใชปุ้ย๋ครึง่หนึง่ของปุย๋เคมอีตัราแนะนำตาม

คา่วเิคราะหด์นิรว่มกบัปุย๋มลูไกอ่ตัรา	1,000	กโิลกรมัตอ่ไร	่ทำใหต้น้ทนุผนัแปรสงูทีส่ดุเทา่กบั	10,810	บาท

ตอ่ไร	่และการไม่ใสปุ่ย๋มตีน้ทนุผนัแปรตำ่ทีส่ดุ	เทา่กบั	8,300	บาทตอ่ไร	่(ตารางที	่8)	

ตารางที	่7	ผลผลติและองคป์ระกอบผลผลติของออ้ยตอ	

 
ตำรบั

 
ผลผลติ

 
ความสงู

 
ความ

	 เสน้ผา่น	 เสน้ผา่น	
จำนวน

 
จำนวน

 
ความหวาน

 
ความหวาน 

 
การ

 
(ตนัตอ่

 
(ซม.)

 
ยาวลำ

	 ศนูยก์ลาง	 ศนูยก์ลาง	
ปลอ้ง

 
ลำตอ่ไร	่

 
โคนลำ

 
กลางลำ 

 
ทดลอง

 
ไร)่

  
(ซม.)

	 โคนลำ	 กลางลำ	 	 	
(%	บรกิซ)์

 
(%	บรกิซ)์

  

	 	 	 	 	 (ซม.)	 (ซม.)	

 ตำรบัที	่1	 7.45	b	 201.57	 168.03	 2.03	 2.00	 20	 		9,728	b	 22.17	 22.43	

	ตำรบัที	่2	 11.08	ab	 223.70	 178.33	 2.17	 1.97	 20	 12,148	ab	 22.33	 22.67	

	ตำรบัที	่3	 13.82	a	 247.17	 206.63	 2.17	 1.93	 20	 14,192	a		 21.57	 20.83	

	ตำรบัที	่4	 11.03	ab	 238.97	 196.73	 2.07	 1.97	 20	 12,889	ab	 22.17	 21.17	

	ตำรบัที	่5	 13.08	a	 243.27	 207.17	 2.27	 2.10	 19	 13,126	ab	 21.27	 20.93	

	ตำรบัที	่6	 9.87	ab	 217.73	 192.27	 2.10	 1.97	 19	 12,069	ab	 22.03	 21.50	

	ตำรบัที	่7	 13.00	a	 247.07	 205.03	 2.17	 2.00	 20	 13,235	ab	 23.03	 23.07	

	 CV	(%)	 14.18	 8.88	 9.65	 6.95	 7.64	 7.19	 10.27	 3.58	 6.31	

		ตวัเลขทีต่ามหลงัดว้ยตวัอกัษรเหมอืนกนัไมต่า่งกนัทางสถติ	ิโดยใช	้DMRT	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	95%	
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	 	 4.2	มลูคา่ผลผลติ	ตน้ทนุผนัแปร	และผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร	ของออ้ยตอ 

	 	 จากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อยตอ	 พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่า

วิเคราะห์ดิน	 (N-P
2
O
5
-K
2
O	 อัตรา	 18-6-12	 กิโลกรัมต่อไร่)	 ทำให้มูลค่าผลผลิต	 และผลตอบแทนเหนือ

ต้นทุนผันแปรสูงที่สุดเท่ากับ	 13,820	 และ	 10,150	 บาทต่อไร	่ ตามลำดับ	 การใช้ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี

อัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยมูลไก่อัตรา	 1,000	 กิโลกรัมต่อไร	่ ทำให้ต้นทุนผันแปรสูงที่สุด

เทา่กบั	4,610	บาทตอ่ไร	่และการไม่ใสปุ่ย๋	ทำใหม้ลูคา่ผลผลติ	ตน้ทนุผนัแปร	และผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุ

ผนัแปร	ตำ่ทีส่ดุ	เทา่กบั	7,450	2,100	และ	5,350	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั	(ตารางที	่8)	

ตารางที	่8	มลูคา่ผลผลติ	ตน้ทนุผนัแปร	และผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร		

ตำรบั	

การทดลอง	

ออ้ยปลกู	 	 ออ้ยตอ	

มลูคา่	

ผลผลติ	

(บาทตอ่ไร)่	

ตน้ทนุ	

ผนัแปร	

(บาทตอ่ไร)่	

ผลตอบแทน	

เหนอืตน้ทนุผนัแปร	

(บาทตอ่ไร)่	

มลูคา่	

ผลผลติ	

(บาทตอ่ไร)่	

ตน้ทนุ	

ผนัแปร	

(บาทตอ่ไร)่	

ผลตอบแทน	

เหนอืตน้ทนุผนัแปร	

(บาทตอ่ไร)่ 

	 ตำรบัที	่1	 1,620	 8,300	 -6,680	 7,450	 2,100	 5,350	

	 ตำรบัที	่2	 2,470	 10,100	 -7,630	 11,080	 3,900	 7,180	

	 ตำรบัที	่3	 4,350	 9,870	 -5,520	 13,820	 3,670	 10,150	

	 ตำรบัที	่4	 3,200	 10,060	 -6,860	 11,030	 3,860	 7,170	

	 ตำรบัที	่5	 3,650	 10,810	 -7,160	 13,080	 4,610	 8,470	

	 ตำรบัที	่6	 2,850	 9,200	 -6,350	 9,870	 3,000	 6,870	

	 ตำรบัที	่7	 3,210	 9,950	 -6,740	 13,000	 3,750	 9,250	

	 สรปุ	

	 	 จากการทดลองใชปุ้ย๋มลูไกแ่ละปุย๋เคมตีอ่ความอดุมสมบรูณข์องดนิ	 ผลผลติ	 และคณุภาพของออ้ยใน

กลุม่ชดุดนิที	่36	จ.เพชรบรูณ	์พบวา่	

	 	 1.	ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	 ปริมาณอินทรียวัตถ	ุ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน	์ และ

ปรมิาณธาตโุพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได	้ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติิ	

	 	 2.	ความสงู	ความยาวลำ	 เสน้ผา่นศนูยก์ลางโคนลำ	 เสน้ผา่นศนูยก์ลางกลางลำ	จำนวนปลอ้ง	ความ

หวานโคนลำ	(%	บรกิซ)์	และความหวานกลางลำ	(%	บรกิซ)์	ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ	

	 	 3.	การใชปุ้ย๋เคมอีตัราแนะนำตามคา่วเิคราะหด์นิ	ทำใหผ้ลผลติและจำนวนลำตอ่ไรส่งูทีส่ดุ	คอื	13.82	

ตนัตอ่ไร	่ และ	 14,192	ลำตอ่ไร	่ ตามลำดบั	 และการไม่ใสปุ่ย๋	 ทำใหผ้ลผลติและจำนวนลำตอ่ไรต่ำ่ทีส่ดุ	 คอื			

7.45		ตนัตอ่ไร	่และ	9,728	ลำตอ่ไร	่ตามลำดบั		
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	 	 4.	 การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน	

ทำใหม้ลูคา่ผลผลติ	 และผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร

สงูทีส่ดุ	คอื	13,820	บาทตอ่ไร	่และ	10,150	บาทตอ่ไร	่ตาม

ลำดับ	 และการใช้ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำ

ตามคา่วเิคราะหด์นิรว่มกบัปุย๋มลูไกอ่ตัรา	1,000	กโิลกรมั

ตอ่ไร	่ ทำใหต้น้ทนุผนัแปรสงูทีส่ดุ	 คอื	 4,610	 บาทตอ่ไร	่	

การไม่ใส่ปุ๋ย	 ทำให้มูลค่าผลผลิต	 ต้นทุนผันแปร	 และ							

ผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปรตำ่ทีส่ดุ	คอื	7,450	บาทตอ่ไร	่

2,100	บาทตอ่ไร	่และ	5,350	บาทตอ่ไร	่ตามลำดบั	



ดิ
ฉันได้มีโอกาสเข้ารับการฝกอบรบ

หลักสูตร	 การเตรียมราชการไทยสู่

ประชาคมอาเซียน	 ขอถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้ข้าราชการท่านอื่นๆ	 ได้รับ

ทราบข้อมูลซึ่ งน่ าจะเป็นประโยชน์ต่อ							

การพัฒนาสมรรถนะของพวกเราทุกคนให้

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง	ไดน้ำความรู้ ไปใช้

พฒันาหนว่ยงานของตนเองไดบ้า้ง	 หลกัสตูร

ดงักลา่ว	 เปน็ทนุการฝกึอบรมของสำนกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ก.พ.)	 ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการจากทุกหน่วยงาน	 สมัครเข้ารับ								

การคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ	์ ระยะเวลาของหลักสูตร	 7	 วัน	 (26	 สิงหาคม	 ถึง												

1	 กันยายน	 2556)	 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี	้ ประกอบด้วยข้าราชการระดับรองอธิบด	ี จำนวน										

3	ทา่น	ผูอ้ำนวยการระดบัสงู	จำนวน	1	ทา่น	และขา้ราชการระดบัชำนาญการพเิศษ	จำนวน	9	คน	เนือ้หา

หลักสูตรประกอบด้วย	 การบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ	 ของประเทศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ										

การเตรียมความพร้อมของ	 3	 เสาหลักของการเป็นประชาคมอาเซียน	 คือ	 (1)	 ด้านการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security	 Community	 :	 APSC)	 (2)	 ด้านเศรษฐกิจอาเซียน										

(ASEAN	 Economic	 Community	 :	 AEC)	 และ	 (3)	 ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	

Socio-Cultural	 Community	 :	 ASCC)	 และได้เรียนรู	้ ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ	 ของประเทศ

อนิโดนเีซยีทีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้งกบัประชาคมอาเซยีน	ดงันี	้คอื	(1)	ASEAN	Coordinating	Centre	for	

Humanitarian	Assistance	on	disaster	management	:	AHA	Centre	(2)	สำนกังานคณะผูแ้ทนถาวร

ไทยประจำอาเซียน	 (3)	 สำนักงานเลขาธิการอาเซียน	 (4)	 ASEAN	 Foundation	 (5)	 ASEAN	 Social	

Security	Association:	ASSA	(6)	Institute	of	Technology	of	Bandung	และ	(7)	สำนกังานสง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วเมอืงบนัดงุ	(Tourism	of	Bandung)	

ทำไมตอ้งอบรมขา้ราชการ

   เพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่ 

   ประชาคมอาเซยีน

นสิา มแีสง* 

*	ผูอำนวยการกลุมวจิยัและพฒันาการปรบัปรงุบำรงุดนิ	สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
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	 เนือ้หาที่ ไดเ้รยีนรูจ้ากหนว่ยงานตา่งๆ	ในประเทศอนิโดนเีซยี	กลา่วตามลำดบั	ดงันี	้	

	 	 (1)	ASEAN	 Coordinating	 Centre	 for	 Humanitarian	 Assistance	 on	 disaster	

management:	 AHA	 Centre	 เปน็หนว่ยงานทีก่อ่ตัง้ขึน้ในป	ี 2011	 หลงัการเกดิภยัพบิตัอิยา่งรนุแรงใน

ภูมิภาคอาเซียน	 คือ	 สึนาม	ิ ในป	 2004	 และพายุไซโคลนนากิส	 ในป	 2008	 เพื่อประสานการให	้												

ความช่วยเหลือ	 และการจัดการภัยพิบัติของประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน	 มีการแจ้งการเกิดภัยพิบัติให้กลุ่มประเทศ

สมาชกิทราบ	ปจัจบุนัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาโปรแกรมการแจง้เตอืน

การเกดิภยัพบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้	 แบบ	Real	 time	 เพือ่

ดำเนนิการชว่ยเหลอืประชาชนไดเ้รว็ขึน้	 ซึง่มแีหลง่เงนิทนุสำคญั	

คอื	ญีปุ่นและใช้ในการดำเนนิการของศนูยเ์ปน็สว่นใหญ่	

	 	 (2)	 สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน	 ได้เรียนรู้และทบทวนแนวคิดของการก่อตั้ง

ประชาคมอาเซยีน	 ซึง่มวีตัถปุระสงคท์ีส่ำคญั	 คอื	 เพือ่ลดความขดัแยง้ของประเทศในกลุม่สมาชกิ	 ซึง่ทา่น

อุปทูต	 ร.ท.	 จอมพละ	 เจริญยิ่ง	 ได้บอกเล่าประสบการณ	์ การดำเนนิงานของประชาคมอาเซียน	 ทำให้ ได้

ขอ้คดิวา่	การเกดิขึน้ของประชาคมอาเซยีนชว่ยลดความขดัแยง้ตา่งๆ	ในกลุม่ประเทศสมาชกิ	เนือ่งจากเวที

อาเซียนจะช่วยเพิ่มเวทีการพูดคุย	 มีการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกในระดับต่างๆ	 ซึ่งเพิ่มความเข้าใจ

ระหว่างประเทศมากขึ้น	 จึงสามารถลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

จากความไมเ่ขา้ใจกนัของประเทศตา่งๆ	ได	้ซึง่ดฉินัคดิวา่	ถา้ไมม่เีวที

ของประชาคมอาเซียน	 ข้อพิพาทของชายแดนไทยกับกัมพูชาอาจ

ยุง่ยาก	 เกดิเหตรุนุแรงเนือ่งจากความไมเ่ขา้ใจกนัมากกวา่นีก้เ็ปน็ได	้

ท่านอุปทูตยังให้ความรู้เพิ่มเติมว่า	 เสาหลักสำคัญของการเป็น

ประชาคมอาเซียน	 คือ	 เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของ

อาเซียน	 คือ	 ต้องทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีความมั่นคง																				

มีเสถียรภาพทางการเมือง	 ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนให้เสาด้าน

สงัคมและวฒันธรรม	 และเสาดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีนมกีารพฒันา

ทีย่ัง่ยนื	และประเทศไทยควรพฒันาระบบการศกึษาของประเทศไทย

ให้ดีขึ้น	 จะทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ	 ของประเทศเป็นไปด้วยด	ี

ประชาชนมคีวามสามารถในการสือ่สาร	 ซึง่ในทีน่ี	้ คอื	 การใชภ้าษา

อังกฤษได้ดีเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู	้ สามารถเข้าใจความ

หลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน	 นำไปสู่ความเข้าใจอันดี

ระหวา่งประเทศสมาชกิ	เกดิความรว่มมอืทีเ่ปน็ประโยชน	์ชว่ยกนั

พฒันาภมูภิาคนี้ใหเ้จรญิ	มคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ตอ่ไป	
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คณะผูเขาฝกอบรมฟงบรรยายที ่AHA Centre 



	 	 (3)	สำนักงานเลขาธิการอาเซียน	 โดยนาย	 Danny	 Chian	 Siong	 LEE	 ผู้อำนวยการพัฒนา

ประชาคมอาเซยีน	(Community	Affairs	Development)	ได้ใหข้อ้คดิของการกอ่ตัง้ประชาคมอาเซยีน	

ช่วยให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน	 เพิ่มความเข้าใจและลดความขัดแย้งของ

ประเทศสมาชิก	 มีการพัฒนาเพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกให้เหลือน้อยที่สุด	 แนวทางหนึ่งที่

ประเทศไทยซึง่เปน็ประเทศเกษตรกรรมจะปรบัตวัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	 คอื	 การคน้หาตวัตน	 และจดุยนื

ของประเทศเพือ่เพิม่มลูคา่ของผลผลติ	 (valued	added)	และตลาดเฉพาะ	 (niche	market)	ของภมูภิาคนี	้

หรือตลาดคู่ค้าอื่นๆ	 ให้ ได	้ และมีข้อคิดสำหรับเผยแพร่ประชามสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู	้ ความเข้าใจให้

ประชาชนของภมูภิาคนี	้คอื	เขา้ใจความแตกตา่งของประชาชน	และเลอืกเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบักลุม่คน	เชน่	

กลุม่ผู้ ใชภ้าษาองักฤษไดด้ีใชว้ธิกีารหนึง่	และเลอืกวธิกีารสือ่สารทีเ่หมาะสมกบักลุม่คนแตล่ะประเภท	แตล่ะ

ระดับ	 เช่น	 อาจใช้หนงัสือ	 เว็บไซด	์ การ์ตูน	 ภาพยนตร	์ เป็นต้น	 	 และเลือกเนือ้หาที่เหมาะสมกับกลุ่มคน

แต่ละกลุ่มด้วย	 นอกจากนี	้ นาย	ADR	 Keo	 Chhea	 หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอก	 (External	

Relations	 Division	 1)	 ได้เพิ่มเติมว่า	 ประชาคมอาเซียนมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศคู่เจรจา										

(dialogue	partners)	รวม	11	ประเทศ	ซึง่การประชมุเพือ่เจรจาแตล่ะครัง้	ตอ้งกำหนดประเดน็ทีจ่ะพดูคยุ

ในการจัดการประชุมให้ชัดเจน	 เช่น	 นำข้อขัดแย้งในประเด็นต่างๆ	 ที่ต้องการนำมาตกลงเพื่อให้เกิดความ	

พงึพอใจจากทกุฝา่ย	สดุทา้ย	Dr.	Pichaya	Sirivunnabood	(ASEAN	Integration	Office)	มาบรรยาย

ใหค้วามรู	้ ใหพ้วกเรามคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้วา่	 มกีารเปลีย่นแปลง	 มกีารดำเนนิการตา่งๆ	 เพือ่ใหก้ารรวม

เปน็ประชาคมอาเซยีน	 มคีวามมัน่คง	 มเีสถยีรภาพ	 และทกุคนอยูด่มีสีขุ	 และเกดิผลดตีา่งๆ	 มากมาย	 คอื		

ลดภาษีการค้าระหว่างประเทศสมาชิก	 กรณีที่ ไม่สามารถลดภาษีได	้ ก็จะมีการจัดทำระบบภาษีให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน	 ลดช่องว่างความแตกต่างของรายได้ระหว่างประเทศสมาชิก	 เพิ่มปริมาณการค้า								

กับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก	 เพิ่มความสะดวกในการทำการค้า	 (ลดเอกสาร	 ลดเวลา	 และลดค่าใช้จ่าย)															

ซึง่ปจัจบุนัสำนกังานเลขาธกิารอาเซยีนอยู่ในระหวา่งการพฒันาระบบการวดัผล	การตดิตาม	และประเมนิผล

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอาเซียน	 ตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือ	 หรือพัฒนา

ศกัยภาพของประเทศสมาชกิตามการรอ้งขอ	

คณะผูเขาฝกอบรมฟงบรรยาย ณ สำนกังานเลขาธกิารอาเซยีน 
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		 	 (4)	สำนกังานมลูนธิอิาเซยีน	(ASEAN	Foundation)	เปน็หนว่ยหนึง่

ที่ สนับสนุนให้ภูมิภาคนี้ เกิดการตระหนักรู้ ในประชาคมอาเซียน																	

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งประชาชนในอาเซยีน	พฒันาทรพัยากรมนษุย	์

ลดความยากจน	 เพื่อให้เกิดความสงบสุข	 และยุติธรรมในภูมิภาคด้วย										

การใหท้นุสนบัสนนุการดำเนนิโครงการตา่งๆ	ซึง่มจีำนวนถงึ	150	โครงการ	

เกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่า	 20,000	 คน	 ผ่านการให้ทุนการศึกษา	

ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน	 การเกษตรและประมง	 สิ่งแวดล้อม	 ธุรกิจ

ขนาดเลก็และขนาดกลาง	สขุภาพและสารอาหาร	ระบบขอ้มลูสารสนเทศ

และเทคโนโลยกีารสือ่สาร	 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี วฒันธรรม	 และกจิกรรมอืน่ๆ	 ซึง่แหลง่เงนิทนุของ

มลูนธิไิดร้บัการสนนัสนนุจาก	สถาบนัการศกึษา	รฐับาล	ภาคเอกชน	และองคก์รตา่งๆ	ในลกัษณะการใหท้นุ

โครงการ	สนบัสนนุผูเ้ชีย่วชาญ	และสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยในกลุม่ประเทศสมาชกิ	

	

	 	 (5)	ASEAN	Social	Security	Association:	ASSA	 เปน็องคก์รทีด่แูลระบบสวสัดกิารสงัคมของ

ประเทศอินโดนีเซีย	 ซึ่งต่างจากประเทศไทย	 ซึ่งมีหน่วยงานดูแล	 คือ	 กรมบัญชีกลาง	 สำนักงานประกัน

สงัคม	และ	สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิ(สปสช.)	ทัง้นีป้ระเทศอนิโดนเีซยีจะปรบัเปลีย่นระบบ

สวสัดกิารสงัคมทีด่แูลโดยภาครฐั	ไปสูร่ะบบใหม่ในตน้ป	ี2014	นี	้โดยรวมระบบ	(1)	กองทนุสำรองเลีย้งชพี													

(provident	fund)	(2)	employment	insurance	benefit	(3)	death	benefit	(4)	pension	benefit	and			

(5)	health	ไวด้ว้ยกนั	ซึง่ความทา้ทายของการดำเนนิงาน	คอื	อนิโดนเีซยีมแีรงงานรวม	117	ลา้นคน	เปน็

แรงงานในระบบเพียง	 41.5	 ล้านคน	 ที่เหลือซึ่งมีจำนวนถึง	 68.2	 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ	 และคน

ว่างงานอีกจำนวน	 18.7	 ล้านคน	 ต้องหาระบบสวัสดิการสังคมที่ดีเพื่อลดช่องว่างการได้รับการดูแล													

ทีแ่ตกตา่งกนัซึง่เปน็ผลเนือ่งมาจากรายได	้นอกจากนี	้ระบบสวสัดกิารสงัคมทีพ่ฒันาขึน้ใหม	่อาจตอ้งรองรบั

การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ซึ่งต้องได้รับการดูแลระบบการประกันสุขภาพ	 และระบบ

สวสัดกิารสงัคมดว้ย	

คณะผูเขาฝกอบรมฟงบรรยาย ณ สำนกังานมลูนธิอิาเซยีน 

และเทคโนโลยกีารสือ่สาร	 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี วฒันธรรม	 และกจิกรรมอืน่ๆ	 ซึง่แหลง่เงนิทนุของ
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	 	 (6)	 Institute	 of	 Technology	 of	 Bandung	 ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศ

อนิโดนเีซยี	 กอ่ตัง้ในป	ี 1920	ปจัจบุนัมกีารเรยีนการสอนทัง้ระดบัปรญิญาตร	ี ปรญิญาโท	 และปรญิญาเอก	

และไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ปน็ศนูยว์จิยัเพือ่การบรรเทาภยัพบิตั	ิ(Research	Center	for	Disaster	Mitigation)	

และตัง้อยู่ในมหาวทิยาลยัตา่งๆ	รวม	12	แหง่	ศนูยว์จิยัเกดิขึน้จากการรวมตวัของนกัวจิยัดา้นภยัพบิตัติา่งๆ	

ไดแ้ก	่ ดนิถลม่	 แผน่ดนิไหว	 นำ้ทว่ม	 สนึาม	ิ การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ	และอืน่ๆ		ทัง้นี	้สถาบนัเทคโนโลยบีนัดงุ	ถอืเปน็ศนูยว์จิยั

ด้านการเกิดแผ่นดินไหว	 และการเกิดสึนาม	ิ ซึ่งศูนย์ดังกล่าว													

ทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบการป้องกันและเตือนภัยพิบัต	ิ ระบบ	

การตรวจตดิตาม	และฝกึอบรมแกค่ร	ูหรอืเจา้หนา้ทีผู่ท้ีจ่ะไปถา่ยทอด

ใหป้ระชาชนในระดบัตอ่ไป	โปรแกรมระบบการตรวจตดิตาม	

	

คณะผูเขาฝกอบรมฟงบรรยาย ณ สถาบนัเทคโนโลยแีหงเมอืงบนัดงุ 

	 	 7.	 สำนักงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบันดุง	 (Tourism	 of	 Bandung)	 ได้เรียนรู้แหล่ง

ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองบันดุง	 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทั้งสิ้น	 ประมาณ	 40	 ล้านคนต่อป	ี เป็นชาว

ตา่งชาตปิระมาณ	1	ลา้นคนตอ่ป	ีซึง่สว่นใหญเ่ปน็ประเทศในกลุม่อาเซยีน	คอื	มาเลเซยี	สงิค์โปร	์ไทย	และ	

เวียดนาม	 และกลุ่มประเทศยุโรป	 ได้แก	่ เนเธอร์แลนด	์ ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ	่ คือ	 มาเลเซีย	

ออสเตรเลยี	 และเนเธอรแ์ลนด	์ เปน็ตน้	 และไดเ้รยีนรูว้า่	 จำนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้เปน็ผลเนือ่งมาจาก

การเพิ่มเที่ยวบินสู่เมืองบันดุง	 และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรปูแบบต่างๆ	 แต่ในความคิดเหน็ของดิฉัน	

การประชาสัมพันธุ์ดังกล่าวยังไม่พอเพียง	 เพราะไม่สามารถทำให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักเมือง													

บนัดงุเหมอืนบาหลทีีเ่ปน็ทีรู่จ้กัของคนไทย	ทัง้ๆ	ทีย่งัไมเ่คยไปมากอ่นเชน่เดยีวกนั	
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	 	 จากการฝกอบรมหลักสูตร	 เตรียมราชการ

ไทยสูประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ดิฉันมีความคิดวา	

ขาราชการทุกคนควรไดรับโอกาสเขารับการฝก

อบรมหลักสูตรดังกลาว	 เพราะการไดเรียนรู

วฒันธรรมของเพือ่นบานในกลุมประชาคมอาเซยีน

ทีม่คีวามแตกตาง	 ชวยใหเรามคีวามเขาใจประเทศ

เพื่อนบานมากขึ้น	 เขาใจวิถีชีวิต	 เขาใจวิธีคิด	

เขาใจความแตกตางทีท่ำใหเราคดิไมเหมอืนกนั	 จงึ

อาจไมเขาใจกนั	 เกดิเปนความขดัแยง	หรอืเกดิขอ

พพิาทตางๆ	ขึน้ได		ดงันัน้	การสงเสรมิใหเกดิการ

เรียนรูเขาใจในวิถีชีวิตที่แตกตางของประเทศจะ

ทำใหเราเห็นอกเห็นใจเพื่อนบานเราในประชาคม

อาเซียนไดมากขึ้น	 และดิฉันตั้งใจวาจะกลับไป

ฝกฝนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของตนเอง

ใหดีขึ้น	 ใหหนวยงานเรงพัฒนาทักษะการใชภาษา

องักฤษของขาราชการทกุคนดวย	

คณะผูเขาฝกอบรมฟงบรรยาย 

 ณ สำนกังานการสงเสรมิการทองเทีย่วเมอืงบนัดงุ 

 (Tourism of Bandung) 
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ทองเทีย่วเชงิเกษตร ศนูยการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง ผลติผลไมปลอดภยั 
อนัเนือ่งมาจากโครงการในพระราชดำริ 

บา้นสวนลงุฉลวยรสีอรท์	หมูบ่า้นสองหอ้ง	ต.รำพนั	อ.ทา่ใหม	่จ.จนัทบรุี	

สนใจตดิตอ่	:	087-9099730	คณุลงุฉลวย		087-0587173		คณุนริตุ		087-1650063		คณุวลัยา	

ชมิผลไม-พรอมซือ้ผลไมในสวนกลบับานราคาเปนกนัเอง 

 ราคาบานพกั วนัธรรมดา (2 ทาน) วนั ศ-ส เทศกาล ทีน่อนเสรมิ หมายเหตุ 

 ก.ค.-ม.ีค. 600 800 150 ไมม่อีาหารเชา้ 

 เม.ย.-ม.ิย. ฤดผูลไม ้ 1200 1200 300 อาหารเชา้/ผลไมต้ามฤดกูาล 

 ราคาเตน็ท ์ วนัธรรมดา(2 ทาน) วนั ศ-ส เทศกาล หมายเหตุ 

 กค.-มคี. 200/หลงั 2 ทา่น 200/หลงั 2 ทา่น ไมม่อีาหารเชา้ 

 เมย.-มยิ. ฤดผูลไม ้ 500/หลงั 2 ทา่น 500/หลงั 2 ทา่น อาหารเชา้/ผลไมต้ามฤดกูาล 

 ราคาทองเทีย่ว/เชงิเกษตร คนไทย ตางชาต ิ หมายเหตุ 

 กค.-มคี. ฟร ี 100/ทา่น  

 เมย.-มยิ. ฤดผูลไม ้ 150/ทา่น 250/ทา่น เดนิชมสวนผลไม/้ตามฤดกูาล 

 รบัทวัรเ์ปน็หมูค่ณะ   จองลว่งหนา้ 

 รบัทำอาหารกลางวนั 250/ทา่น  เดนิชมสวน  

 เปน็หมูค่ณะ (ตดิตอ่ลว่งหนา้)   อาหารกลางวนั/ผลไมต้ามฤดกูาล 

	087-9099730	คณุลงุฉลวย		087-0587173		คณุนริตุ		087-1650063		คณุวลัยา	



ป
ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปด

อยา่งเปนทางการในป	2558	ประกอบดว้ย	

10	 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต	้ไดแ้ก	่ไทย	บรไูนดารสุซาลาม	

ฟิลิปปินส	์ มาเลเซีย	 เมียนมาร	์ ลาว	 เวียดนาม	

สงิคโปร	์ อนิโดนเีซยี	 และกมัพชูา	 การทอ่งเทีย่ว

ในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงกำลังได้รับความนิยม

เพิ่มสูงขึ้น	 หากจะเริ่มจากประเทศที่มีชายแดน

ติดกับประเทศไทย	 แล้ว	 การท่องเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอม

โบราณเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 (Kingdom	 of	 Cambodia)	 มีพื้นที่ประมาณ	

181,035	 ตารางกิโลเมตร	 ประชากรประมาณ	 15	 ล้านคน	 มีกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวง	 สินค้าส่งออก											

ทีส่ำคญั	ไดแ้ก	่เครือ่งนุง่หม่	ไม	้ยางพารา	ขา้ว	ปลา	ใบบาสบู	และรองเทา้	สกลุเงนิเปน็เรยีล	(KHR)	โดย								

มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ	 120	 เรียลต่อ	 1	 บาท	 แต่นิยมใช้เงินสกุล

ดอลลาร	์(US	dollar)	เมอืงทา่ทีส่ำคญั	ไดแ้ก	่เมอืงกำปงจาม	พระตะบอง	

เกาะกง	สหีนวุลิล	์และเสยีมราฐ	 (Siem	Reap)	ผูเ้ขยีนไดม้ีโอกาสเขา้รบั

การฝึกอบรมหลักสูตร	 “โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน

การใช้ชุดแบบจำลองทางคณติศาสตรข์องคณะกรรมาธกิารแมน่ำ้โขง”		

(Mekong	River	Commission:	MRC)	ณ	กรงุพนมเปญ	ราชอาณาจกัร

กมัพชูาระหวา่งวนัที	่6	พฤษภาคม	2555	-	7	พฤษภาคม	2556	ระหวา่ง

ฝกึอบรมไดเ้ดนิทางไปทีต่า่งๆ	 ในกลุม่ประเทศสมาชกิลุม่แมน่ำ้โขง	 ฉบบันี	้											

ขอเริ่มที่เมืองเสียมราฐ	 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของ

กัมพูชา	 และเป็นที่ตั้งของนครวัด	 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก	

จากองค์การยูเนสโก	 ตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2535	 ทุกปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

หลัง่ไหลเขา้มาชมความงดงามของโบราณสถานแหง่นี	้ จนเกดิประโยคอมตะ

ทีก่ลา่วกนัวา่	“You	must	see	Angkor	Wat	before	you	die”	คอื 

ทำนองวา่ถา้ไดช้มนครวดัแลว้กต็ายตาหลบัแลว้		

 

ทอ่งเทีย่วอาเซยีน ตอนที ่1: 

   นครวดัมรดกโลก

จารภุรณ โตะแสง* 

*	สำนกัวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	กรมพฒันาทีด่นิ	
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	 	 ผู้เขียนเดินทางจากกรุงพนมเปญมาเมืองเสียมราฐ	 โดยใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

ของ	 Giant	 ibis	 Transport	 ในราคา	 14	 ดอลลาร	์ ประทับใจที่มีบริการวายฟายในรถให้ตลอดเส้นทาง		

ออกจากกรงุพนญเปญ	 7	 โมงเชา้	 ใชเ้วลาประมาณ	 6	 ชัว่โมงกถ็งึสถานขีนสง่เสยีมราฐ	 ทีก่มัพชูาจะกลา่ว

ทกัทายกนัวา่	“ซวัสได”	แปลวา่	สวสัด	ีผูเ้ขยีนพกัที่โรงแรม	Golden	Temple	Villa	อยูบ่รเิวณตลาดกลางคนื	

พนักงานโรงแรมเล่าให้ฟังว่าที่เสียมราฐมีโรงแรมมากที่สุดในประเทศกัมพูชา	 มีตั้งแต่เกสเฮาส์คืนละหลัก

รอ้ยจนถงึระดบัเวลิดค์ลาสหา้ดาวใหเ้ลอืกมากมาย		

	 	 ผู้เขียนซื้อแพกเกจเที่ยวนครวัดแบบ	 one	 day	 trip	 โดยใช้

พาหนะยอดนยิมเปน็รถมอเตอรไซดพ์ว่งกบัทีน่ัง่	 นัง่ไดป้ระมาณ	 4-6	

คน	ในราคาประมาณ	15	ดอลลารต์อ่หนึง่คนั	โดยนดัแนะใหม้ารบัแต่

เชา้ตรูเ่พือ่ไปดพูระอาทติยข์ึน้ทีน่ครวดั	 จากนัน้กค็วา้รถจกัรยานของ

โรงแรมมาปัน่ตะลยุสำรวจเมอืง			

	 	 จุดแรกคือที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร	์ (Angkor	 National	

Museum)	 เปดิบรกิารทกุวนั	ตัง้แต	่ 8.30-17.30	คา่บตัรเขา้ชม	10	

ดอลลาร	์ และสามารถซื้อชุดคำบรรยายที่มีภาษาต่างๆ	 ให้เลือก

มากมาย	 ทั้งภาษาอังกฤษ	 เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 เกาหล	ี ญี่ปุ่น	 และ

ภาษาไทยของเราในราคา	 15	 ดอลลาร	์ วิธีการใช้งานก็ง่ายและ

สะดวก	เมือ่เราเขา้ไปชมในหอ้งนทิรรศการ	จะมตีวัเลขกำกบั	กก็ดที่

ตวัเครือ่งใหต้รงกบัตวัเลขในจดุชมนทิรรศการนัน้ๆ	 พพิธิภณัฑแ์หง่ชาติ

อังกอร์รวบรวมเรื่องราว	 อารยธรรมในอดีต	 แบ่งเป็นห้องต่างๆ	 ตามยุค	 ทำให้ผู้เขียนได้รับความรู้ทาง

ประวตัศิาสตรม์ากมาย	 และไดช้มของสวยงามลำ้คา่โบราณ	 เชน่	 ประตมิากรรมรปูเหมอืนจรงิของพระเจา้

ชยัวรมนัที	่ 7	 รวมถงึทบัหลงัทีม่สีภาพสมบรูณท์ีส่ดุ	 พพิธิภณัฑ์ไมอ่นญุาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน	 ผูเ้ขยีนทำไดแ้ค่

เกบ็ภาพประทบัใจดา้นนอกอาคาร	

	 	 ออกจากพพิธิภณัฑ	์แวะไปเดนิเลน่ทีต่ลาดเยน็	แมค่า้สว่นใหญม่ทีวีเีลก็ๆ	

ไว้ดูละครไทยอย่างสนุกสนานซึ่งคนกัมพูชาชอบดูละครของไทยมาก	 แม่ค้า

เชือ้เชญิใหซ้ือ้เครือ่งแกงสฉีดูฉาดและสนิคา้ทีท่ำจากปลา	 โดยเฉพาะปลาแหง้

และปลาเคม็	ปลาสว่นใหญม่าจากโตนเลสาบ	(Tonle	Sap)	ซึง่เปน็ทะเลสาบ

นำ้จดืที่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ถงึเวลาอาหารเยน็	รอบๆ	

ตลาดกลางคนืมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย	 ทัง้	 อาหารพืน้เมอืง	 อาหารไทย	

และอาหารฝรัง่	พวกพซิซา่	แฮมเบอรเ์กอร	์รวมถงึรา้นขนมเคก้	กาแฟ	ไอศกรมี	

เรียงราย	 ที่กำลังได้รับความนิยมเห็นจะเป็นร้านพวกหมูกระทะที่เรียกว่า	

Kmer	 BBQ	 พิเศษตรงที่มีทั้งเนื้อนกกระจอกเทศ	 เนื้อจระเข	้ เนื้อจิงโจ้หรือ

เนื้อกบให้เลือกตามความพอใจ	 หากไม่มั่นใจว่าอาหารที่สั่งทำมาจากอะไร												

คำศพัทง์า่ยๆ	กค็อื	สจุก	แปลวา่	เนือ้หม	ูสดั-มวล	กค็อื	เนือ้ววั	และสดั-ปกี	

หมายถงึ	เนือ้ไก	่มาถงึถิน่นีต้อ้งสัง่เบยีรอ์งักอมาจบิ	รสชาตไิมเ่ลวทเีดยีว		
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	 	 อิ่มแล้วก็ถึงเวลาสำหรับนักช้อป	 มีสินค้าราคาถูกมากมายที่

ตลาดกลางคนื	ทีข่ายดคีงไมพ่น้เสือ้ยดืสกรนีลายเทห่์ๆ 	 เหน็วยัรุน่ชอบ

ใสก่นัมาก	เชน่	“No	Money	No	honey”	ราคาไมแ่พง	หากซือ้ยก

โหลก็ราคาเพียงตัวละ	 1.5-2	 ดอลลาร	์ นอกจากนั้นก็มีของที่ระลึก	

เช่น	 โครมา	 หรือ	 ผ้าขาวม้าเขมร	 ผ้าไหมทอมือ	 ภาพวาด	 กางเกง								

ผ้าย้อม	 ผ้าพันคอ	 พวงกุญแจ	 โปสการ์ด	 และพวกวัตถุโบราณต่างๆ	

หลังจากเดินชมตลาดกลางคืน	 ผู้เขียนซื้อเสื้อยืดสกรีนลายนครวัด	

และกางเกงผ้าย้อม	 และอุดหนุนซองใส่พาสปอร์สีสวยทำจากของ									

รไีซเคลิของมลูนธิเิพือ่เดก็และสตร	ี	

	 	 รุง่เชา้ตสีีค่รึง่	คนขบัรถมารบัตามเวลานดัหมาย	และจอดแวะให้

เราซือ้บตัรผา่นทีป่ระตทูางเขา้	บตัรผา่นม	ี3	ประเภท	คอื	

แบบหนึง่วนั	สามวนั	และเจด็วนั	สำหรบับตัรหนึง่วนัอยูท่ี่

ราคา	 20	 ดอลลาร	์ เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปและประทับตรา

วนัทีล่งบนบตัรผา่น	 ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีป่ระจำแตล่ะจดุคอย

ตรวจบตัร	เมือ่มาถงึนครวดั	ความงว่ง	ความงวัเงยีกห็าย

ไปหมด	 เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีกองทัพนักท่องเที่ยว

จำนวนมากทีม่ารอจบัจองทำเลเพือ่จะเกบ็ภาพสวยๆ	ของ

พระอาทิตย์ที่กำลังจะทอแสงโผล่พ้นขอบฟ้า	 รอไม่นาน

พระอาทิตย์ก็ค่อยๆ	 โผล่ขึ้นมา	 ความสวยงามของ

แสงอาทติยส์แีดงสม้ทาบผา่นสะทอ้นกบัผนืนำ้สฟีา้	มฉีาก

หลงัเปน็ปราสาทของนครวดั	 ทำใหท้กุคนตา่งเหมอืนอยู่ในภวงัคค์วามงดงามและทำใหผู้เ้ขยีนประทบัใจเปน็

อยา่งมาก		จากนัน้ใหร้ถพากลบัทีพ่กัเพือ่ทำธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย	

	 	 แปดโมงเชา้ทวัรข์องผูเ้ขยีนเริม่อกีครัง้	 โดยเริม่จากทีป่ราสาทนครวดั	 สญัลกัษณข์องกมัพชูา	 เปน็สิง่

กอ่สรา้งทางศาสนาฮนิดทูี่ใหญท่ีส่ดุในโลก	และเปน็สถาปตัยกรรมเขมรในยคุรุง่เรอืง	 โดยสรา้งจากหนิทราย

และหนิศลิาแลง	ปราสาทม	ี 5	 ยอด	มพีืน้ทีก่วา้งถงึ	 200,000	

ตารางเมตร	แคก่า้วแรกทีเ่ดนิเขา้สูป่ราสาทนครวดั	กท็ำใหเ้รา

รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาณาจักรนี้ ได	้ ก้อนหินก้อน

มหึมาที่เรียงกันเป็นทางเดินและก่อเป็นตัวปราสาทที่ยังคง

สภาพสวยงาม	 เมื่อเดินขึ้นไปสู่ปรางค์ประธานด้านบน	 ความ

เหนื่อยจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็หายไป	 ด้านบนมีจุดชมวิวที่

สวยงาม	 รอบๆ	 ปราสาทมีหินที่แกะสลักเป็นรูปนางอัปสรา	

แต่งองค์ทรงเครื่องแตกต่างกันตามยุคสวยงาม	 เฉพาะ

ปราสาทนครวัดอย่างเดียวก็ใช้เวลาไปจนถึงเที่ยง	 ไม่แปลกใจ

เลยทีน่กัทอ่งเทีย่วบางคนถงึไดซ้ือ้บตัรเขา้ชมแบบแบบ	7	วนั	
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	 	 หลงัจากพกัทานอาหารกลางวนั	 จดุตอ่ไปคอืปราสาทบายน	 ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้ในสมยัของพระเจา้

ชัยวรมันที	่ 7	 ทั้งความสวยงาม	 ลึกลับ	 และดูแปลกตา	 สร้างขึ้นจากการนำหินมาวางซ้อนๆ	 กันเป็นรูป

ใบหนา้คน	ซึง่เปน็ใบหนา้ของพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร	ทีห่นัออกทัง้สีท่ศิ	รอยยิม้ทีเ่หน็	เรยีกกนัวา่	ยิม้แบบ

บายน	 ใบหนา้เหลา่มทีัง้หมด	54	หนา้	แตป่จัจบุนัสกึกรอ่นพงัทลายลงไปหลายใบหนา้แลว้	นอกจากใบหนา้	

ทีป่รากฏอยูท่ัว่ปราสาทบายนแลว้	ยงัมภีาพสลกันนูตำ่บนผนงัระเบยีงรอบๆ	ปราสาท		

	 	 จากนั้นผู้เขียนได้แวะไปที่ปราสาทตาพรหม	 ปราสาทหินยุคท้ายๆ	 ของอาณาจักรเขมร	 เสน่ห์ของ

ปราสาทตาพรหมอยู่ที่มีต้นไม้โบราณ	 ต้นใหญ่มหึมาอายุหลายร้อยปีขึ้นคลุมตัวปราสาท	 เจริญเติบโตทะลุ

ซากปรกัหกัพงัตา่งๆ	 จนกลายเปน็สว่นหนึง่ของปราสาท	 แคเ่พยีงสามปราสาทกถ็งึเวลาทีพ่ระอาทติยจ์ะลบั

ฟ้าอีกครั้ง	 ขาที่อ่อนล้าและอากาศที่ร้อนมาก	 ผู้เขียนจึงให้รถพาวนบริเวณรอบๆ	 ก่อนกลับที่พัก	 และใช้

บรกิารนวด	Khmer	massage	ทีต่ลาดกลางคนืกอ่นกลบั		

	 	 เวลาสองวนักบัการทอ่งเทีย่วทอ่งนครวดั	 เมอืงมรดกโลก	 ทำใหรู้ว้า่อาณาจกัรขอมในสมยักอ่นยิง่ใหญ่

กว่าที่จินตนาการไว้มากนัก	 การเดินทางทำให้เราได้สัมผัสของจริงและทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้น	

เหมอืนดัง่กบัสภุาษติจนีกลา่วไวว้า่	“อา่นหนงัสอืหมืน่เลม่ไมเ่ทา่กบัเดนิทางพนัลี”้	แลว้พบกนัฉบบัหนา้	จะ

พาไปเทีย่วประเทศเวยีดนามตอ่นะคะ่	สวสัดคีะ่	
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ความรู ้เรือ่ง กฐนิ

	 	 	 	 	 เรือ่งกฐนิ	มคีวามสำคญัทีค่วรทำความเขา้ใจ	2	เรือ่งคอื	“กรานกฐนิ”		 	

	 	 	 	 	 กบั	“ทอดกฐนิ”	

	 	 “กรานกฐนิ”	 เปน็พธิกีรรมในสว่นของพระภกิษสุงฆ	์ และการทอดกฐนิ	 เปน็พธิกีรรมของพทุธศาสนกิชน	

ซึง่ชว่ยใหพ้ระสงฆก์รานกฐนิไดส้ะดวกขึน้	

	 	 ความเปน็มาของการกรานกฐนิ	เริม่ตน้ตัง้แตค่รัง้พทุธกาล	เมือ่พระพทุธเจา้ประทบัอยู	่ณ	วดัพระเชตวนั	

ในนครสาวัตถ	ี มีพระภิกษ	ุ 30	 รูปออกเดินทางจากเมืองปาฐาจะมาเฝ้าแต่เดินทางไม่ทัน	 ก็ถึงเวลาเข้าพรรษา

เสียก่อน	 จำเป็นต้องเข้าพรรษา	 และรอเวลาเมื่อออกพรรษา	 ครั้นเมื่อออกพรรษาแม้ว่าฝนยังตกชุกอยู	่											

พระภกิษ	ุ 30	 รปูนัน้กร็บีออกเดนิทางทนัท	ีทำใหก้ารเดนิทางขลกุขลกัลำบากมากและมาถงึ	 วดัพระเชตวนัดว้ย

รา่งกายทีเ่ปยีกปอนมอมแมม	 เมือ่ไดเ้ขา้เฝา้พระพทุธเจา้	 และทลูใหท้รงทราบความแลว้	 พระพทุธเจา้จงึไดท้รง

วางพทุธบญัญตั	ิอนญุาตใหพ้ระสงฆท์ีจ่ำพรรษาครบถว้นสามารถกรานกฐนิได	้กรานกฐนิจงึมขีึน้ตัง้แตน่ัน้	

	 	 การกรานกฐนิ	 (กราลกฐนิ	 กเ็ขยีน)	 มคีวามหมายวา่	 พระสงฆผ์ูจ้ำพรรษาครบถว้นในวดัเดยีวกนัจำนวน		

5	 รปูขึน้ไปมปีระชมุและมมีตมิอบผา้ทีห่ามาได	้ หรอืไดร้บัมาโดยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง	 ใหแ้กพ่ระภกิษรุปูหนึง่ในคณะ

ของตนได	้พระภกิษผุู้ ไดร้บัจงึนำผา้ไปตดั	 เยบ็	ยอ้ม	ทำเปน็จวีรผนืใดผนืหนึง่ใน	3	ชนดิ	คอื	สบง	จวีร	และ

สงัฆาฏ	ิ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัเดยีว	และแจง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ	 เมือ่ทีป่ระชมุอนโุมทนา	คอืใหค้วามเหน็ชอบ

แลว้กเ็ปน็อนัเสรจ็พธิี	

	 ขอ้ควรทราบ	คอื	

	 	 -	ผา้ชึง่พจิารณาใหแ้กพ่ระภกิษรุปูใดรปูหนึง่	เรยีกวา่	ผา้กฐนิ	

	 	 -	 จีวรผืนใดผืนหนึ่งใน	 3	 ผืน	 คือ	 ผ้ากฐินที่ทำเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในผ้าสามผืนหรือไตรจีวร	 	 ได้แก	่

อนัตรวาสก	(สบง)		อตุราสงค	์(จวีร)	และ	สงัฆาฏ	ิโดยเลอืกทำเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่	

	 	 -	การตดัเยบ็	ยอ้มผา้กฐนิ	ใหภ้กิษทุัง้หมดทีป่ระชมุรว่มกนัชว่ยกนัทำจนเสรจ็	

	 	 -	ระยะเวลาการกรานกฐนิมรีะยะเวลา	1	เดอืน	หลงัจากออกพรรษา	คอื	ตัง้แตแ่รม	1	คำ่	เดอืน	11	ถงึ

ขึน้	15	คำ่	เดอืน	12	ซึง่สว่นหนึง่เปน็เวลาสำหรบัการเตรยีมตวัออกเดนิทางจารกิบญุในชว่งเวลาคอ่นปทีีเ่หลอื	

	 	 พุทธบัญญัติที่กำหนดให้มีการกรานกฐิน	 จึงทำให้พระสงฆ์เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือกัน	 เป็นการ

ปฏบิตัธิรรม	คอื	ความสามคัค	ีซึง่เปน็หลกัสำคญัของการอยูร่ว่มกนัในหมูค่ณะ	ดงันี้	

	 	 (1)	 เปน็การพสิจูนค์วามพรอ้มเพรยีงของพระสงฆท์ีอ่ยูร่วมกนัมาตลอด	 3	 เดอืน	 ทีจ่ะขวนขวายหาผา้มา

เปน็สว่นกลางผนืหนึง่	

	 	 (2)	 มคีวามพรอ้มใจกนั	 ตกลงกนัทีจ่ะมอบใหแ้กพ่ระรปูใดรปูหนึง่	 และพรอ้มใจกนัตดัเยบ็ยอ้ม	 ทำจวีรนัน้

จนสำเรจ็	

	 	 (3)	มกีารดแูลเอาใจใสค่วามเปน็อยูข่องกนัและกนั	เพราะขอ้กำหนดสำคญัทีจ่ะเปน็คณุสมบตัขิองผูค้วรรบั

ผ้ากฐิน	 นอกจากมีความประพฤติที่ดีงามและความรอบรู้ธรรมวินัยแล้ว	 ควรต้องเป็นผู้มีจีวรเก่าที่สุด	 ซึ่ง											

ผา้ของกลางจงึสมควรเปน็สมบตัขิองผูข้าดแคลนทีส่ดุ		หรอืมคีวามจำเปน็ทีส่ดุ		

	 	 (4)	การกรานกฐนิอาจเปน็เหตใุหพ้ระภกิษใุนวดั	มภีาระผกูพนัจงึออกเดนิทางจารกิบญุไดช้า้	ทำใหย้ิง่ตอ้ง

รว่มแรงรว่มใจขวนขวายพรอ้มเพรยีงกนัมากขึน้	
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	 	 (5)	เปน็การสละเวลา	เพือ่อนเุคราะหช์ว่ยเหลอืกนั	โดยเฉพาะคอืชว่ยเหลอืผูข้าดแคลนผูจ้ำเปน็ทีส่ดุ	

				 พระภกิษทุกุรปูทีเ่ขา้รว่มกรานกฐนิ	ยงัไดร้บัอานสิงค	์มสีทิธพิเิศษทางวนิยั	คอื	สามารถขยายระยะเวลา

การทำจวีรออกไปจากเดมิทีต่อ้งเสรจ็ภายในกลางเดอืน	 12	 เปน็กลางเดอืน	 4	 ได	้ และไดร้บัอานสิงคอ์ืน่ๆ	 อกี		

5	ประการ		ซึง่เปน็ขอ้ผอ่นผนัขอ้กำหนดการปฏบิตัติามวนิยัของพระสงฆ	์ซึง่ไมข่อกลา่วในทีน่ี้	

		 	 “ทอดกฐิน”	 เกดิขึน้จากการทีช่าวพทุธตอ้งการสนบัสนนุการกรานกฐนิของพระสงฆ์ใหส้ะดวกขึน้	 ชว่ยให้

พระสงฆ์ไดผ้า้กฐนิโดยไม่ใหพ้ระสงฆต์อ้งยุง่ยากลำบากมากนกั	ชาวบา้นจงึจดัหาผา้มา	แลว้นำไปมอบใหแ้กส่งฆ์

ผูจ้ะกรานกฐนิ	การกระทำอยา่งนีเ้รยีกวา่	ทอดกฐนิ	เมือ่นยิมทำสบืตอ่กนัมาจงึกลายเปน็ประเพณทีอดกฐนิ	

	 	 การนิยมทำจนเป็นประเพณีเพราะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนพระสงฆ์ในการกรานกฐิน	 และยังเป็นการ

บำเพญ็บญุกศุลอยา่งมากดว้ย	เพราะการถวายผา้กฐนิ	เปน็สงัฆทานทีถ่วายแกส่งฆเ์ปน็สว่นรวม	หรอืสว่นกลาง		

ไมเ่จาะจงรปูใดรปูหนึง่	แลว้แตส่งฆจ์ะมอบใหแ้กพ่ระภกิษรุปูใดตอ่ไป	และเปน็กาลทาน	คอื	ทานทีถ่วายในเวลา

เฉพาะจำกดัเพยีง	1	เดอืน	ในชว่งทา้ยฝนเทา่นัน้	

	 	 คำวา่	 ทอด	 คอื	 กริยิาที่ใหผ้า้กฐนิซึง่แตกตา่งจากการถวายของอืน่ๆ	 เพราะไม่ไดป้ระเคน	 ไม่ไดถ้วายแก่

พระภกิษรุปูหนึง่รปูใด	 แตถ่วายเปน็ของกลางตอ่หนา้สงฆท์ั้งหมดโดยวางปล่อยไว	้ จงึเรยีกว่า	ทอดกฐิน	 และ

เปน็การขยายขอบเขตของความสามคัคจีากพระสงฆ์ไปสูช่าวพทุธดว้ย	การทอดกฐนิจงึเปน็หลกัฐานแสดงความ

รว่มมอืของชาวบา้นแกพ่ระสงฆ	์วา่ยงัสนบัสนนุพระสงฆห์มูน่ัน้ดว้ยด	ีและเปน็สิง่บง่บอกศรทัธาของชาวบา้นทีม่ี

ตอ่พระสงฆ์ในวดันัน้ๆ	ซึง่ศรทัธา	อาจหมายถงึ	ปฏปิทาจรยิาวตัรของพระสงฆ์ในวดันัน้ๆ	วา่	เปน็ทีต่ัง้แหง่ความ

เลือ่มใสศรทัธาของประชาชน	 ถา้พระสงฆป์ระพฤตดิ	ี ปฏบิตัชิอบ	 พระสงฆก์บัประชาชนจะพรอ้มเพรยีงสามคัคี

กัน	 ผ้ากฐินก็จะเกิดมีขึ้นแก่พระสงฆ	์ และพร้อมต่อการกรานกฐินได	้ พระสงฆ์ ไม่ต้องยุ่งยากลำบาก	 จึงเป็น

สัญลักษณ์แห่งการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนา	 คือ	 ชาวบ้านช่วยจัดหาผ้ากฐินมาทอด	 และพระสงฆ์นำ										

ผา้กฐนิไปกราน	

	 ววิฒันาการกฐนิ	

	 	 แรกเริม่ถวายแตผ่า้กฐนิ	 ตอ่มาพทุธศาสนกิชนมกีารถวายสิง่อืน่ๆ	 ดว้ย	 จงึกลายเปน็การรวบรวมทนุเพือ่

ทำการใหญอ่ืน่ๆ	เชน่	สรา้งโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	เปน็ตน้	แตผ่า้กฐนิยงัคงเปน็ผา้ผนืเดยีวเทา่นัน้	ซึง่เรยีกวา่		

“องคก์ฐนิ”	สว่นสิง่ของอืน่ๆ	นัน้	ไมว่า่ใหญน่อ้ยเทา่ใด	เรยีกวา่เปน็	“บรวิารกฐนิ”	ทัง้สิน้	ทัง้นี	้มลีำดบัขัน้ของ

การพัฒนา	 จากงานเฉพาะในหมู่คนมีศรัทธา	 เป็นหมู่ชนของชุมชน	 และเป็นงานร่วมระหว่างต่างชุมชน	 และ	

จากงานเฉพาะพธิ	ีขยายเปน็มงีานสมโภชฉลอง	มกีารเดนิทางสนกุสนาน	และบางแหง่ขยายจนกลายเปน็แหลง่

การทอ่งเทีย่วประจำปี	

	 	 กรณขีองสงฆจ์ากพธิ	ีทีเ่รยีกวา่	สงัฆกรรมของพระสงฆ	์กลายเปน็งานบญุของพทุธศาสนกิชน	จากงาน

พิธีทางพระศาสนา	 ขยายเป็นกิจกรรมที่มีความหมายกว้างขวางทางสังคมเพิ่มมากขึ้น	 และเมื่อสิ้นฤดูกฐิน											

มปีระเพณลีอยกระทงแลว้เปน็อนัจบสิน้เทศกาลทา้ยฝน	

	 	 สุดท้าย	 ขอให้ชาวพุทธทุกคนเมื่อไปร่วมพิธีกรรม	 หรืองานพิธีมีจิตใจสงบเบิกบานผ่องใสด้วยบรรยากาศ

แหง่งานนัน้	 จงึนบัวา่	 “เปน็บญุกศุลขัน้ตน้”	 และเมือ่เขา้ใจความหมาย	 เนือ้หาสาระของพธิกีรรมและงานพธิี

นัน้ดว้ย	จดัเปน็	“บญุกศุลชัน้กลาง”	และเมือ่นำเอาความหมาย	และเนือ้หาสาระนัน้ไปปฏบิตั	ิหรอืประยกุต์ใช้

ในการดำเนนิชวีติดว้ย	ถอืเปน็บญุกศุลชัน้สงูสดุ	

ทีม่า	:	เรยีบเรยีงจาก	“วนัสำคญัของชาวพทุธ”	พระพรหมคณุาภรณ	์(ประยทุธ	์ปยตุโฺต)	
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บรษิทัแอร์โก้โปร-เทคจำกดั
	

สำนกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่51/9 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรงุเทพฯ 10230 
เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-5108340,  แฟก็ซ ์ 02-5108307 

มอืถอื  083-8175550 (คณุพชิาญ) 
	

	 จำหนา่ยสนิคา้และบรกิาร	สำนกังานและบา้น 

  เครือ่งปรบัอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN, SHAPE, MITSUBISHI, TASAKI, MITSUTA, HITACHI, 
CENTRAL AIR, YORK, STAR AIR, CARRIER, SAIJO DENKI, LG, SAMSUNG 
  และใหบ้รกิารตดิตัง้ ซอ่มแซมบำรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำนำ้เยน็ เครือ่งฟอกอากาศ 
และบริการล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยช่างผู้ชำนาญงาน รวมทั้งจำหน่าย
อะไหลแ่ละอปุกรณข์องสนิคา้ดงักลา่ว และขายวสัดอุปุกรณส์ำนกังานทกุชนดิ 
  บรหิารงานโดย  คณุพชิาญ วริารตัน์ 
 



33	หมู	่13	ถนนสขุมุวทิ	ตำบลพลบัพลา	
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การปลกูขาวโพดโดยไมเผาเศษพชื 

รวมกบัพชืตระกลูถัว่ 

ปลกูขาวโพดอยางไร 

   ถงึจะไรปญหาหมอกควนั: 

โ
ครงการปลูกขาวโพดรวมกับพืชตระกูลถั่วโดยไมเผาเศษพืชใน

พืน้ทีโ่ครงการหลวงโดยมวีตัถปุระสงคของโครงการ เพือ่เพิม่ผลผลติ

พืชตอหนวยพื้นที ่ เพื่อใหทรัพยากรดินไดรับการดูแลรักษาอยาง

ตอเนื่องและลดปญหามลภาวะหมอกควันในอากาศจากการเผาเศษพืช 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาไดมีการนำพืชตระกูลถั่วมาปลูกเปนพืช          

ครั้งที่สองรวมกับขาวโพด ประโยชนที่สำคัญอยางหนึ่งในการปลูกถั่ว 

จะทำใหสามารถลดปญหาวัชพืชในพื้นที่ ไดเนื่องจากเกษตรกรจะมีการ

ดูแลรักษาพื้นที่ของตนเองตลอดเวลาขณะที่มีการปลูกถั่ว ทำใหพื้นที ่

ไมถูกทิ้งใหรกรางวางเปลาและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมนอย ไมมีการเผา 

เศษซากตนขาวโพด ซากตนถัว่และเศษวัชพชืกอนฤดกูาลปลกูขาวโพด

ในปถดัไป และทำใหสามารถปลกูขาวโพดไดโดยไมตองมกีารไถพรวน   

 


