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 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
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ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ
 รายป
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ....................... ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุง 1,500.- บาท
 สมาชิกประเภทวิสามัญ
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ........................ ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ................................ บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ......................... บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชี มาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางเกษร พรพิจติ รทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาทีด่ น
ิ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ................................ บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีต่อไป
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯนีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .......................................................................... ผูส้ มัคร
( ....................................................................... )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน  ทีต่ อ้ งการ

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

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

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราค่าโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเข้าเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราค่าลงทะเบียน(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) และค่าบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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ถึงหนาฝนที่ไร ชาวกรุงผูคน
เมืองหลวงตางพากันวิตกกังวลใจ
เรื่องน้ำทวมทุกทีทั้งที่สภาพการณ
ทั่ ว ไปยั ง คงเป น อยู เ ช น นี้ ก็ ห นี ไ ม
พนน้ำทวมไปได ไมวาจะเปนแหง
หนตำบลใด เมืองไหน เพราะใน
ปจจุบันพอถึงฤดูฝนจะตองไดยิน
ขาวน้ำทวมจังหวัดนั้น จังหวัดนี้
และจังหวัดโนน เปนบริเวณเนื้อที่
เท า นั้ น เท า นี้ สั ก แต ว า จะเป น กี่
อำเภอ ตำบล หมู บ า น ที่ ต อ ง
เสียหายทั้งทรัพยสินและสูญเสีย
ชีวิตผูคนไปไมมากก็นอย








สาราณียกรแถลง
น้ำท่วมมาจากไหน ปดเปาไป
แบบจำลองพลวัตรดินและน้ำ SWAT Model
(Soil and Water Assessment Tool)
ปลูกข้าวโพดอย่างไรถึงจะไร้ปญ
 หาหมอกควัน :
การปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถัว่
อัตราทีเ่ หมาะสมของปุย อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับปุย เคมี
ในการผลิตข้าวโพดฝกอ่อน จังหวัดราชบุรี
ผลของปุย มูลไก่และปุย เคมีตอ่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผลผลิต และคุณภาพของอ้อยในกลุม่ ชุดดินที่ 36 จ.เพชรบูรณ์
ทำไมต้องอบรมข้าราชการเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
ท่องเทีย่ วอาเซียน ตอนที่ 1: นครวัด มรดกโลก
ความรู้ เรือ่ ง กฐิน
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สาราณียกรแถลง

ว

ารสารอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ ำ ฉบั บ นี้
เป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 2557 เนื้อหายังคงเข้มข้น
เหมือนเดิม มีเรื่องราวน่ารู้มากมาย
ขอเริ่ ม ต้ น ด้ ว ย น้ ำ ท่ ว มจากไหน
ปัดเปาไป ซึง่ จะได้รวู้ า่ ต้นเหตุสำคัญที่
ทำให้เกิดน้ำท่วมคืออะไร มีบทความที่
น่ า สนใจ 2 เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ แบบ
จำลองพลวัตรดินและน้ำ SWAT
Model และปลูกข้าวโพดอย่างไรถึง
จะไร้ปัญหาหมอกควัน : การปลูก
ข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่ว และยังมีงาน
วิจัยที่น่าสนใจ 2 เรื่อง คือ อัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัด
ราชบุรี และผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ผลผลิตและคุณภาพอ้อยในกลุม่ ชุดดินที่ 36 จ.เพชรบูรณ์
และยังมีสาระน่ารูอ้ นื่ ๆ ได้แก่ ทำไมต้องอบรมข้าราชการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน แหล่งท่องเที่ยว ตบท้ายด้วยความรู้
เรือ่ งกฐิน
ในวาระดิถีขึ้นป ใหม คณะสาราณียกรวารสารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขอมอบความปรารถนาดีแกผูอานทุกทาน ใหมีความเจริญรุงเรืองกาวหนา
ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกประการ ขอใหเปนป ใหมที่ดี คิดดี พูดดี
ทำดีตอกัน เพื่อใหเกิดความสุขสวัสดีแกตนเองและผูอื่น มีความปรารถนาดีตอ
กันและกันตลอดไป
สาราณียกร
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น้ำทวมมาจากไหน ปัดเปาไป
สนาน ริมวานิช*

ถึ

งหน้าฝนที่ ไร ชาวกรุงผู้คนเมืองหลวง
ต่างพากันวิตกกังวลใจเรื่องน้ำท่วมทุกที
ทั้งที่สภาพการณ์ทั่วไปยังคงเป็นอยู่เช่นนี้
ก็ ห นี ไ ม่ พ้ น น้ ำ ท่ ว มไปได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น แห่ ง หน
ตำบลใด เมืองไหน เพราะในปัจจุบันพอถึงฤดู
ฝนจะต้องได้ยนิ ข่าวน้ำท่วมจังหวัดนัน้ จังหวัดนี้
และจังหวัดโน้น เป็นบริเวณเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้
สักแต่วา่ จะเป็นกีอ่ ำเภอ ตำบล หมูบ่ า้ น ที่ต้อง
เสียหายทั้งทรัพย์สินและสูญเสียชีวิตผู้คนไปไม่
มากก็นอ้ ย
กรุ ง สยามหรื อ เมื อ งไทยมี น้ ำ ท่ ว มมา
นานแล้ว ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า น้ำหลาก ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ การปลูกข้าวขึน้ น้ำ น้ำขึน้ สูงเท่าใด
ต้นข้าวก็จะสูงตามน้ำเท่านั้น กับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเป็นปราการธรรมชาติที่ปกปักรักษาภัยการรุกราน
จากพม่า แต่แล้วพม่าก็เข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้แตกยับเยินในที่สุด เพราะได้ตั้งทัพล้อมอยู่รอจนน้ำลดลงไป
แล้ว เข้าตียดึ กรุงศรีอยุธยาได้อย่างสะดวกและง่ายทัง้ ๆ ทีม่ นี ำ้ ท่วมอยูท่ กุ ปี
ต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ตลอดจนถึงรัชกาลปัจจุบัน มีเหตุการณ์น้ำท่วม
เมืองหลวงทุกรัชกาล เมื่อปี พ.ศ. 2485 ในสมัยรัชกาลที่ 8 เกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นในรัชกาลที่ 9 มีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯระหว่างปี พ.ศ. 24932545 (ระยะเวลา 50 ปี) เกิดขึ้นถึง 15 ครั้ง เหล่านี้เป็นเพราะมีฝนตกมากนั่นเองประการหนึ่ง กับอีก
ประการหนึง่ กรุงเทพฯ ตัง้ อยู่ ไม่ ไกลจากทะเลนัก ช่วงปลายปีมนี ำ้ ทะเลหนุนเนือ่ งเป็นประจำมากด้วย
น้ำที่ท่วมเมืองหลวงเป็นน้ำที่มาจากทางเหนือไหลลงมาตามสายน้ำต่างๆ แล้วรวมตัวเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยา ทีเ่ ป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณภาคกลาง จากนครสวรรค์ลงมาผ่านหลายจังหวัดตลอดเส้นทางก็ยงั มีสายน้ำที่
ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน จังหวัดชัยนาท
แม่นำ้ ป่าสัก แม่นำ้ ลพบุรี จังหวัดอยุธยา นอกเหนือจากนี้ เป็นลำธาร ห้วย คลอง ในหลายจังหวัด ทำให้
ปริมาณน้ำในลำน้ำเจ้าพระยาก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ลำน้ำสายใหญ่ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำสายต่างๆ ตามห้วย
คลอง ลำธาร ลำน้ำสายเล็กๆ บนทีด่ นิ ทีเ่ ป็นไร่นาต่างไหลลงสูท่ ตี่ ำ่ เสมอไป
* อดีตอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
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ในส่วนภาคเหนือ แม่น้ำสำคัญมีอยู่ 4 สายที่รวมตัวกันส่งน้ำให้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วย
แม่นำ้ ปิง ทีเ่ กิดจากเทือกเขาแดนลาว ไหลผ่านเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ มาบรรจบ
กับแม่นำ้ น่านระหว่างตำบลปากน้ำโพกับตำบลแควใหญ่ แม่นำ้ วัง เกิดจากเทือกเขาผีปนั น้ำ ไหลผ่านลำปาง
ตาก ไหลมาบรรจบกับแม่นำ้ ปิงทีต่ าก แม่นำ้ ยม เกิดจากเทือกเขาผีปนั น้ำในพะเยา ไหลผ่านเชียงราย แพร่
สุโขทัย พิษณุโลก พิจติ ร นครสวรรค์ ไหลมาบรรจบกับแม่นำ้ น่านทีอ่ ำเภอชุมแสง นครสวรรค์ แม่นำ้ น่าน
เกิดจากเทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปนั น้ำไหลผ่านน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ ไหลมา
บรรจบกันกับแม่นำ้ ปิงทีป่ ากน้ำโพ
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแม่นำ้ สำคัญอยู่
4 สาย ได้แก่ แม่น้ำชี เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหล
ผ่ า นชั ย ภู มิ ขอนแก่ น มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร
อุบลราชธานี ยาวที่สุดในประเทศไทย (765 กิโลเมตร)
บรรจบกับแม่น้ำมูลระหว่างอำเภอเมือง อุบลราชธานีกับ
อำเภอเมืองกันทรารมย์ ศรีสะเกษ แม่น้ำมูลเกิดจากเขา
ละมัง่ ในนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา บุรรี มั ย์
สุรนิ ทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ไหลลงสูแ่ ม่นำ้
โขงบริเวณอำเภอโขงเจียม แม่น้ำสงคราม เกิดระหว่าง
ภูเขาเหล็กกับภูเขาหัก ไหลตามแนวแบ่งเขตสกลนครกับ
อุดรธานีและนครพนม ไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณอำเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แม่น้ำพระเพลิง เกิดจากทิวเขาสันกำแพงไหลผ่านนครราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล
ทีอ่ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ในภาคตะวันออก มีแม่นำ้ บางปะกงหรือแม่นำ้ ปราจีนบุรี เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่นำ้ หนุมาน
กับแม่นำ้ พระปรงทีอ่ ำเภอกบินทร์บรุ ี ปราจีนบุรี ตอนที่ ไหลผ่านปราจีนบุรี เรียกว่า แม่นำ้ ปราจีนบุรี ตอน
ที่ ไหนผ่านฉะเชิงเทราและชลบุรเี รียกว่า แม่นำ้ บางปะกง ไหลลงสูอ่ า่ วไทยทีอ่ ำเภอบางปะกง แม่นำ้ ระยอง
เกิดจากเทือกเขาเรือแตกในอำเภอบ้านบึง ชลบุรี ไหลผ่านระยองลงสู่ทะเลในอำเภอเมือง ระยอง แม่น้ำ
จันทบุรเี กิดจากเทือกเขาสอยดาวในอำเภอมะขาม จันทบุรี ไหลลงสูท่ ะเลทีต่ ำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จันทบุรี
ส่วนภาคตะวันตก มีแม่น้ำแม่กลองเกิดจากแม่น้ำแควน้อย(ไทรโยค) และแม่น้ำแควใหญ่(ศรีสวัสดิ์)
ไหลมาบรรจบที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ไหลสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมือง สมุทรสงคราม แม่น้ำเพชรบุรี เกิดจาก
ทิวเขาตะนาวศรี ในเขตอำเภอท่ายาง ไหลผ่านจังหวัดเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอำเภอบ้านแหลม
เพชรบุรี
ภาคใต้ มีแม่น้ำตาปีหรือแม่น้ำสุราษฏร์ธานี เกิดจากเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราช
ไหลผ่านบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ่าวบ้านดอน
ระหว่างอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีกบั อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี แม่นำ้ ตานีหรือแม่นำ้ ปัตตานี เกิดจาก
เทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านยะลา ปัตตานี ลงสูอ่ า่ วไทยในเขตจังหวัดปัตตานี
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แม่น้ำสายสำคัญของแต่ละภาค ต่างก็มีสายน้ำต่างๆ ไหลลงมาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นคลอง ห้วย
ลำธาร หรือแม่นำ้ ตามแต่สภาพพืน้ ทีจ่ ะอำนวยเกิดขึน้ มา ดังเช่น ในภาคกลาง แม่นำ้ สะแกกรัง แม่นำ้ ป่าสัก
ต่างไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็มี แม่น้ำท่าจีน (มะขามเฒ่า
สุพรรณบุรี นครชัยศรี) ส่วนแม่น้ำน้อย แยกออกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่เมืองชัยนาท แล้วไหลกลับลงที่อำเภอบางไทร จังหวัด
อยุธยา และแม่นำ้ ลพบุรี แยกออกจากฝัง่ ซ้ายแม่นำ้ เจ้าพระยาทีเ่ มือง
สิงห์บรุ ี ไหลกลับลงที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในภาคเหนือ มีแม่นำ้
แจ่ม แม่นำ้ ตืน่ ไหลลงสูแ่ ม่นำ้ ปิง และแม่นำ้ ยม แม่นำ้ ปาด ไหลลงสู่
แม่นำ้ น่าน ในภาคอีสาน มีลำปาว ห้วยไพจาน ลำพันชาด ไหลลงสู่
แม่น้ำชาด กับมีลำ เซบาย ห้วยเซบก แม่น้ำยัง ไหลลงสู่แม่น้ำมูล
สำหรับภาคตะวันออก มีแม่นำ้ หนุมาน แม่นำ้ พระปรง ไหลลงสูแ่ ม่นำ้
ปราจีนบุรี และมีแม่นำ้ นครนายกไหลมาร่วมเป็นแม่นำ้ บางปะกง ส่วน
ภาคตะวันตก เป็นแม่น้ำแม่กลอง (เรียกศรีสวัสดิ์ แควใหญ่ ราชบุรี) มีแม่น้ำแควน้อยมาร่วมทางฝั่งขวา
และมีหว้ ยขาแข้ง ห้วยตะเพิน่ ไหลลงมาร่วมทางฝัง่ ซ้าย
พืน้ ทีร่ บั น้ำฝนบนผืนแผ่นดินไทย ไม่วา่ บนภูเขาสูง (เทือกเขา ทิวเขา) ภูเขาสูงระดับกลางถึงระดับต่ำ
พืน้ ทีล่ าดเชิงเขา ลาดเชิงเนิน ลูกเนิน ทีด่ อน พืน้ ทีร่ าบ ราบลุม่ จำแนกออกตามสัดส่วนของระดับความสูง
ของประเทศไทย ในภาคเหนือ พื้นที่มีเทือกเขาแดนลาวอยู่ตอนเหนือสุด บริเวณกลางภาคเหนือตอนบน
มีเทือกเขาผีปนั น้ำ แนวเขาลำปาง-ลำพูน แนวเขาแพร่-ลำปาง แนวเขาแพร่-น่าน ทางด้านตะวันออกเป็น
เทือกเขาหลวงพระบาง ด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาถนนธงชัย ส่วนกลางของภาคเหนือเป็นพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา
ลาดเชิงเนิน ลูกเนิน ทีด่ อน และพืน้ ทีร่ าบ ราบลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านตะวันตกมีเทือกเขา
เพชรบูรณ์ ตะวันตกกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก แยกออกจากกันทางตอนเหนือที่จังหวัดเลย โดยมี
จังหวัดเพชรบูรณ์อยูร่ ะหว่างกลางเป็นพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา ลาดเชิงเนิน ลูกเนิน ทีด่ อน มีทวิ เขาพังเหย ทิวเขา
ภูแลนตา อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เทือกเขาสันกำแพง อยูต่ อนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทือกเขาพนมดงรัก
เป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และเทือกเขาภูพาน อยู่ค่อนข้างไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือของภาค ภาคกลางนับแต่นครสวรรค์ลงมา พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบ และราบลุม่ มีพนื้ ทีล่ าดเชิงเขา ลาด
เชิงเนิน ลูกเนิน ทีด่ อน อยูต่ ามแนวชายเขตของภาคมีกลุม่ เขาเล็กๆ อาทิ กลุม่ เขาวังแปล กลุม่ เขากลอยใจ
กระจายอยู่ในลพบุรี เขาเล็กเขาน้อยมีอยูท่ วั่ ไปในจังหวัดทีอ่ ยูท่ างตอนบนของภาค สำหรับภาคตะวันออกมี
เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตแดนไทยกัมพูชา และติดกับเชิงเนินเทือกเขาสันกำแพงในภาคอีสาน และมีทิวเขา
สอยดาวอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ส่วนภาคตะวันตก มีพนื้ ทีบ่ างจังหวัดอยู่ในบริเวณของเทือกเขาถนนธงชัย
ตอนปลายกับตอนต้นเทือกเขาตะนาวศรี บรรดาภูเขาเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนถึงกว่า
1,300 เขา จังหวัดในภาคอีสานใช้คำ ภู เรียกเป็นภูเขา และก็ยังเรียกเขาที่มีอยู่แล้วด้วย ทางภาคเหนือ
ใช้คำ ดอย เรียกแทนเขากันอยู่ใน 10 จังหวัด ส่วนภาคใต้ มีคำว่า ควน เรียกแทนคำว่า เขา กันบ้าง ส่วน
คำอืน่ ที่ใช้เรียกแทนเขามีอยู่ในหลายจังหวัดเช่น คำว่า ขุน หมายถึง ขุนเขา คำว่า ม่อน ในภาคเหนือ และ
คำพนม ในภาคอีสาน และยังมีคำว่า ผา อีกด้วย
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คำที่ใช้เรียกภูเขา ตามพจนานุกรมไทย หมายถึง เนินที่
สูงขึ้นเป็นจอมใหญ่ เนินสูงที่เป็นหินหรือที่ดิน ผู้คนในแต่ละ
ภาคของประเทศใช้คำอื่นกันมานานแล้ว แตกต่างกันไปตาม
ภาษาของท้องถิ่นแสดงความหมายออกเป็นลักษณะเฉพาะ
ดังคำต่อไปนี้ ดอย หมายถึง ภูเขา ใช้เรียกกันทางภาคเหนือ
เช่น ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ดอยภูคำ จังหวัดน่าน
คำว่า ควน (คำปักษ์ใต้) คือ เขาเล็ก เขาทีเ่ ป็นดิน เช่น ควน
ปลา จังหวัดชุมพร ควนปาหงัน จังหวัดยะลา คำว่า ผา คือ
เขาหิน เช่น ผาดาด อยูจ่ งั หวัดชัยภูมิ ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ม่อน หมายถึง เขา เช่น ม่อนหยวก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ม่อนอังกฤษ จังหวัดแพร่ ขุน หมายถึง ขุนเขา ดังเช่น ขุนแม่ยวม จังหวัดลำพูน ขุนห้วยไคร
จังหวัดน่าน คำว่า มอ หมายถึง เนิน เขาเล็กๆ ใช้กนั ในภาคอีสาน เช่น มอดินแดง อยู่ในจังหวัดขอนแก่น
สถานทีต่ งั้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภู หมายถึง เนินทีส่ งู กับเนินเขา เช่น ภูเขียว อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เป็น
ภูเขาสูงใหญ่พอสมควร และคำว่า พนม หมายถึง ภูเขา เช่น พนมตะบัน อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ และมีคำ
พิเศษอีกคำหนึง่ คือ ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ทางขึน้ ไปบนปราสาทเขาพระวิหาร
ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทางของน้ำที่เกิดจากฝนตกลงพื้นที่สูงแล้วน้ำก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำกว่าเสมอไป
ส่วนจะไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศที่ ไม่ราบเรียบเหมือนแผ่นกระดาษที่มีเป็นริ้ว ร่อง หรือ
ทีด่ นิ อ่อนตัว ง่ายแก่การไหลของน้ำ ซึง่ ภูเขาทางภาคเหนือมีอยูม่ ากมายประมาณครึง่ หนึง่ หรือเกินครึง่ หนึง่
ของพืน้ ทีท่ งั้ ภาค อันเป็นทีม่ าของน้ำท่วมจากต้นน้ำต่างๆ สูต่ ามเมืองต่างๆ กลางน้ำ ไหลต่อไปยังปลายน้ำ
มีเมืองหลวงเก่า 2 แห่ง กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรพี ร้อมกับกรุงเทพมหานคร ทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยูห่ นาแน่น
มากทีส่ ดุ ในประเทศ
กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมหนีไม่พ้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำกับดิน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของการพังทลาย
ของดินและการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ รวมทั้งการไหลซึมกับการไหลลึกซาบ เพราะน้ำเป็นตัวการทำให้ดนิ ถูกตี
กระทบจนดินต้องแตกแยกออกจากกันและถูกพัดพาไปเกิดเป็นน้ำไหลบ่า และน้ำต้องไหลลงไปในดินด้วย
สำหรับน้ำมีสภาพทีเ่ ป็นไปตามธรรมชาติ ดังนี้ น้ำที่ ได้รบั คือ จากฝน น้ำค้าง หมอก ลูกเห็บ น้ำทีส่ ญ
ู เสียไป
คือ น้ำไหลบ่า ไหลซึม ไหลลึกซาบ น้ำระเหย การคายน้ำของพืช ทีเ่ หลืออยูเ่ ป็นทีเ่ ก็บกักไว้ คือ น้ำในดิน
แหล่งน้ำต่างๆ น้ำที่ค้างอยู่บนสิ่งกีดขวางทั้งหลาย ดังนั้น ฝนจึงเป็นตัวการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม
อย่างหลีกไม่พ้นขึ้นและยังอยู่กับปัจจัยต่างๆ สมควรทำความรู้จักกับคุณลักษณะของน้ำฝนที่ตกลงยังพื้นผิว
โลกไม่ว่าที่แห่งไหนหรือแห่งใดที่มีสภาพแวดล้อมบนผิวดินเป็นลักษณะภูมิประเทศ สิ่งที่ปกคลุมผิวดินที่
แตกต่างกันไป
1. ความเข้มของฝนตก (Intensity) เป็นอัตรา (rate) แสดงออกเป็นนิว้ ต่อชัว่ โมงหรือมิลลิเมตรต่อ
นาที ฝนตกแต่ละครั้งในอัตราที่กำหนด อาจหยุดตกเร็วในเวลาอันสั้น ยกตัวอย่างระหว่างฝนตกกระหน่ำ
แรงขนาด 3 นิว้ (76.2 มิลลิเมตร) ในเวลา 2 นาที แท้จริงแล้วเป็นน้ำฝน 0.1 นิว้ (2.54 มิลลิเมตร) เท่านัน้
ทั้งนี้เพราะความเข้มของฝนอย่างเดียวไม่ ได้แสดงถึงจำนวนน้ำไหลบ่าหรือพังทลายของดินจะเกิดจากพายุ
ฝนกระหน่ำคราวเดียว
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ได้มกี ารจำแนกอัตราความเข้มของฝนตกออกเป็นคำแสดงความหมาย ทีม่ ขี นาดหนักเบาตาม
ตารางดังต่อไปนี้
ตารางความเข้มของฝนตก
อัตรา มม. ต่อ ชม.
คำแสดงความหมาย
น้อยกว่า 6.35
เบาบาง
6.35-12.7
ปานกลาง
12.7-50.8
ตกหนัก
มากกว่า 50.8
รุนแรง
จากตารางความเข้มของฝนตกเป็นมิลลิเมตรต่อชัว่ โมง มีคำแสดงความหมายของความเข้มของฝนตก
ไว้ สามารถแบ่งกลุ่มความหนักเบาได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ เบาบาง ปานกลาง อีกกลุ่มหนึ่ง คือ
ตกหนักรุนแรง ทีก่ ำหนดเวลาฝนตกใน 1 ชัว่ โมง ด้วยตระหนักถึงความเป็นจริงที่ ไม่สามารถหาค่าตัวเลข
ของฝนตกจริงในขณะนัน้ ได้ ประกอบกับมีคำโบราณกล่าวกัน ฝนตกโปรยปราย ปรอยๆ ตกพรำๆ ตกหยิมๆ
แสดงถึงฝนตกน้อย เป็นเวลานาน และคำกล่าวที่ว่า ห่าหนึ่ง (หมายถึง จำนวนน้ำฝนที่ตกเต็มบาตรรอง
กลางแจ้ง) ฝนตกกระหน่ำ เป็นฝนตกหนักรุนแรง มีปริมาณมาก ในเวลาอันสัน้ โดยสังเกตจากธรรมชาติ จึง
ขอนำมาปรับใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณฝนตกรวมทั้งหมดกับความเข้มของฝนตก และ
ความสามารถไหลซึมของดินไร่ทมี่ ชี นิดเนือ้ ดินต่างๆ ยกตัวอย่างดินทรายร่วนทีม่ คี วามสามารถไหลซึมสูงกว่า
เนือ้ ดินอย่างอืน่ อยูร่ ะหว่าง 25.4-50.8 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง (เป็นวิธกี ารวัดได้ โดยการปฏิบตั กิ ารทางสนาม ณ
ท้องถิน่ เอง โดยตัวเลขดังกล่าวมาจากเอกสารวิชาการทีย่ อมรับกันทัว่ ไป) นำมาเป็นแนวทางการเกิดน้ำท่วม
ได้ทางหนึง่ ขณะเดียวกันการไหลลึกซาบทีเ่ กิดภายในดินเชือ่ มโยงกันกับการไหลซึมลงสูด่ นิ ด้วย
ที่นำตัวเลขปริมาณน้ำฝนทั้งหมด 50.8 มิลลิเมตร เป็นความเข้มสูงสุด ของฝนในระดับตกหนักและ
รุนแรงตามมา ซึ่งความสามารถไหลซึมของดินทรายร่วนเกิดขึ้นเป็นจำนวนสูงที่สุด ปริมาณฝนตกรวม
ทัง้ หมดจำนวนนี้ ได้จดบันทึกไว้เป็นสถิตพิ ยากรณ์ภมู อิ ากาศของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา เป็นประจำทุกปีตลอดมา
เป็นข้อมูลรายเดือนเฉลีย่ ในรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2516-2545) นำไปเกีย่ วพันกับปริมาณฝนตกรวมทัง้ หมดใน
แต่ละเดือนของปีหนึ่งปริมาณฝนตกรวมทั้งหมด
น้อยกว่า 50.8 มิลลิเมตรของแต่ละเดือน จำแนก
ออกเป็นฤดูแล้ง หรือตรงกันข้ามมากกว่า 50.8
มิลลิเมตร ถือเป็นฤดูนำ้ ทีส่ ง่ ผลไปยังพืน้ ทีบ่ นดินที่
รับน้ำฝนไว้ และน้ำไหลซึมลงไปในดินกับไหลลึก
ซาบตลอดชั้นดินผ่านลงไปภายในดิน อันนำมาซึ่ง
น้ ำ ไหลล้ น เหนื อ ผิ ว ดิ น จนกลายเป็ น น้ ำ ท่ ว มได้
เพราะมีน้ำมากเกินกว่าที่ดินจะรับและดูดซึมเอาไว้
นัน่ เอง
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จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ตอนบนเหนืออ่าวไทยขึ้นไปในส่วนที่เป็นขวานทอง ได้แก่ บริเวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคอีสาน และภาคเหนือ ล้วนแต่มีสภาพเป็นหน้าแล้งมากน้อยตามสถิติข้อมูล
อุตนุ ยิ มวิทยาประเทศไทยรายจังหวัดในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2515-2545) สรุปได้วา่ จังหวัดทีม่ หี น้าแล้งรวมกัน
อยูถ่ งึ 61 จังหวัด (แล้ง 6 เดือนใน 9 จังหวัด แล้ง 5 เดือนใน 42 จังหวัด แล้ง 4 เดือนใน 8 จังหวัด
แล้ง 3 เดือนใน 1 จังหวัด แล้ง 2 เดือนใน 1 จังหวัด) ซึ่งในช่วงเวลานี้ ไม่สามารถเพาะปลูกได้เลยอยู่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เมษายนหรือพฤษภาคม เหลือ่ มล้ำกันไปตามจังหวัดช่วงเวลาแล้งทีเ่ กิดขึน้ มาก
เดือนหรือน้อยเดือน ถ้ามีการหาแหล่งน้ำมาเสริมการเพาะปลูกก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่
นอกจากพืน้ ทีร่ าบที่ใช้ทำนาแล้ว ยังมีการชลประทานมาช่วยเหลือได้ดว้ ย พืน้ ทีเ่ ป็นทีด่ อน ทีล่ าดเท ลาดเชิงเนิน
ต้องนำวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้เพื่อลดการกัดเซาะดินจนพังทลายจากน้ำฝน เพิ่มปริมาณน้ำให้แก่ดิน
ด้วย ตลอดจนจัดสร้างทางน้ำไหลบนพื้นที่ ไร่นาและเส้นทางข้างเคียงเพื่อชักนำให้น้ำไหลไปตามทิศทางที่
ต้องการซึง่ กิจการต่างๆ เหล่านีด้ ำเนินการยามหน้าแล้งสะดวกดี
สำหรับภาคใต้ที่อยู่ ในด้ามขวานทอง ลักษณะเป็นแผ่นดินยื่นไปในทะเล โอกาสได้รับน้ำฝนมีมาก
ความแห้งแล้งจึงมีนอ้ ยกว่าภาคอืน่ จากการศึกษาแล้วเห็นว่าในภาคใต้มจี งั หวัดทีม่ เี ดือนแล้งอยู่ 13 จังหวัด
จากจำนวนทัง้ 15 จังหวัดด้วยกัน (จังหวัดแล้ง 4 เดือนใน 3 จังหวัด แล้ง 3 เดือนใน 3 จังหวัด แล้ง 2
เดือนใน 5 จังหวัด และแล้ง 1 เดือนใน 2 จังหวัด) ทัง้ ไม่มสี ภาพแห้งแล้งอยู่ใน 2 จังหวัด คือ ชุมพรและ
นราธิวาส ซึง่ สภาพภูมปิ ระเทศของภาคใต้จงึ ดูเขียวอยูต่ ลอดปี ประกอบกับภาคใต้มกี ารปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้ำมันกันมาก พืชทั้งสองชนิดนี้ต้องปลูกห่างเป็นแถว ฝนตกมาก และปลูกกันบนภูเขา จึงต้องระวัง
การกัดเซาะผิวดินจากน้ำฝนทีต่ กลงมา และควบคุมป้องกันการไหลของน้ำอย่างเกิดประสิทธิภาพ
ข้อมูลหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับน้ำลงไปในดิน ได้แก่คำว่า การไหลซึม (Infiltration) กับการไหลลึกซาบ
(Percolation) จากการทดสอบวัดปริมาณน้ำไหลซึมตัง้ แต่ 0-250 มิลลิเมตร พบว่า ความสามารถไหลซึม
ของน้ำสูงมากที่สุดเมื่อฝนเริ่มตก และค่อยๆ ลดลงไปทำการวัดอัตราการไหลซึมเมื่อสภาพการไหลอยู่ ใน
อัตราคงที่ จึงเป็นเวลาดีทสี่ ดุ ในการหาปริมาณน้ำไหลบ่า (runoff) อัตราการไหลซึมแตกต่างกันตามชนิดของ
เนือ้ ดิน ดังตารางทีน่ ำแสดงเป็นสิง่ บ่งบอกทัว่ ไปของความสามารถไหลซึมของน้ำในเนือ้ ดินหลายชนิดของดิน
พืชไร่ และโดยทัว่ ไป ความสามารถไหลซึมของดินในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทมี่ กี ารคุม้ ครองจะสูงมากกว่า
ตารางความสามารถไหลซึมของดินพืชไร่
เนือ้ ดิน
ความสามารถการไหลซึม
มม.ต่อ ชม.
ดินทรายร่วน
25.4-50.8
ดินร่วน
12.7-25.4
ดินร่วนปนทรายแป้ง
7.62-15.24
ดินร่วนเหนียว
2.54-3.08
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กล่าวอย่างย่อ การไหลซึม เป็นกระบวนการน้ำฝนเข้าไปสูด่ นิ อัตราสูงสุดทีน่ ำ้ สามารถไหลเข้าสูด่ นิ ชัว่
เวลาหนึง่ เรียกการไหลซึม และการไหลลึกซาบ เป็นกระบวนการน้ำไหลผ่านดินลึก เริม่ ทีบ่ ริเวณเลยรากพืช
ตามธรรมดาลงไป
อัตราการไหลซึมชีช้ ดั ได้จากอัตราความสามารถของการไหลซึม และอัตราของน้ำทีเ่ ติมลงไป ถ้าอัตรา
ไหลซึมไหลลงน้อยกว่าความสามารถของการไหลซึม อัตราการไหลซึมจะเท่ากับอัตราของฝนตก ในทันทีที่
อัตราฝนตกมากกว่าความสามารถของการไหลซึมจะเกิดน้ำไหลบ่า (runoff)  
คุณลักษณะของดินทีก่ ำหนดจำกัดความสามารถของการไหลซึม ได้แก่โครงสร้างของดิน ส่วนหนึง่ เป็น
เนือ้ ดินและปริมาณน้ำในดิน โครงสร้างของดินทีส่ ำคัญคือ ส่วนทีเ่ ป็นช่องว่างในดินและความคงทนของช่อง
ว่าง ดินทีม่ ชี อ่ งว่างอากาศแทรกอยูเ่ ป็นส่วนมาก ทำให้เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ทำให้นำ้ ระบายออกไปได้
เร็วและดินแห้งลง ทำให้เกิดช่องว่างในดินเพิม่ ขึน้ จะเป็นการเปิดช่องว่างให้นำ้ ไหลเข้าไปแทนที่
อัตราการไหลลึกซาบสูงสุดอยู่ใกล้ผวิ ดินแล้วค่อยๆ ลดลงลึกไปตามชัน้ ของดิน พายุฝนหลายลูกทำให้
ผิวดินไม่กนี่ วิ้ (กีส่ บิ มิลลิเมตร) เปียกชุม่ ด้วยน้ำ แสดงว่าอัตราการไหลลึกซาบเกิดขึน้ เพียงไม่กนี่ วิ้ น้ำเหล่านี้
สูญเสียไปโดยการระเหยและการคายน้ำของพืชจากใต้ดนิ
ปริมาณน้ำทีม่ อี ยู่ในดิน ดินทีม่ นี ำ้ อยู่ในดินต่ำถึงปานกลาง มีอตั ราความสามารถการไหลซึมสูงสุด ดิน
แห้งมากที่ ไม่มีรอยแตกจะไม่ ได้รับน้ำอย่างรวดเร็ว ในเมื่อดินในสภาพนี้ ไม่ ได้ชุ่มน้ำอย่างเต็มที่ ดินที่มีช่อง
ว่างส่วนใหญ่จุน้ำเต็มเปี่ยม แน่นอน ไม่สามารถดูดรับน้ำได้มาก ทั้งยังมีอัตราความสามารถไหลซึมต่ำมาก
ด้วย
ปัจจัยทางอ้อมที่เพิ่มอัตราการไหลซึมของดิน การเก็บกักน้ำไว้บนพื้นที่แปลงไร่นาด้วยการไถพรวน  
ยกคันดินเล็กๆ หรือสร้างคันดินตามแนวระดับ พวกสัตว์เลีย้ ง หนอนหรือแมลงช่วยให้การรับน้ำของดินเพิม่
ขึ้น การเอาน้ำออกจากดินโดยการระบายน้ำ การคายน้ำของพืช การระเหยของน้ำทำให้เกิดช่องว่างเปิด  
และเป็นทางเดินของน้ำฝนทีจ่ ะตกลงมาในรอบต่อไป
2. ขนาดของเม็ดฝน เกีย่ วพันกับความเร็วของฝนตก ชีช้ ดั ได้จากแรงโน้มถ่วงของโลก การต้านทาน
ของอากาศ และลม ตัวอย่าง ความเร็วของฝนตกเพิ่มขึ้นและจะลดลงพร้อมกับการเพิ่มขนาดของเม็ดฝน  
เม็ดฝนมีลกั ษณะเกือบกลม เม็ดฝนขนาดใหญ่แบนออกเห็นได้ชดั รูปกลมรีอย่างไข่ ทีผ่ วิ ด้านล่างเรียบมาก  
รูปร่างแบบนี้เป็นเหตุให้เกิดอากาศปะทะต้านมากที่สุด เม็ดฝนมีหลายขนาดตั้งแต่เม็ดเล็กๆ เพียงแต่ ใหญ่
กว่าหมอกไปจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่าหนึง่ ในสีน่ วิ้ เล็กน้อย (7 มิลลิเมตร) น้ำฝนส่วนใหญ่ตกลง
มาเป็นเม็ดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1-4 มิลลิเมตร ฝนตกแต่ละคราวจะมีเม็ดฝนหลายขนาดเป็น             
ส่วนมาก
3. พลังงานจลน์ ใช้สตู รพืน้ ฐานคำนวณ Ek = 1/2 mv2 เป็นการยากในการหาค่าพลังงานฝนตกตาม
สภาพธรรมชาติ เพราะฝนตกมีความเร็วแตกต่างกันทีม่ ขี นาดเม็ดฝนหลายขนาด นักวิทยาศาตร์จงึ ได้ทำการ
วิจยั ค้นคว้าในห้องปฏิบตั กิ ารเป็นเฉพาะ ซึง่ เป็นสาเหตุหลักทำให้ดนิ แตกออกจากกันและแยกเป็นส่วนๆ ไปบนผิว
หน้าดิน

13
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4. ความเร็วของฝนตกและรูปร่างเม็ดฝน ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของโลก แรงต้านของอากาศ
และลม เมื่ออัตราความเร็วลดจะเพิ่มขนาดของเม็ดฝน เนื่องจากรูปร่างเม็ดฝน เม็ดฝนขนาดเล็กมากๆ มี
รูปร่างทรงกลมอย่างผลส้ม ส่วนเม็ดฝนขนาดใหญ่จะแบนออกเห็นได้ชดั เป็นรูปแบนราบด้านล่างตอนบนถูก
กดลง เม็ดฝนขนาดใหญ่มีรูปโค้งน้อยทำให้มีแรงดึงบนผิวน้อย เม็ดฝนเล็กมากเป็นรูปวงรีอย่างไข่ทั้งหมด
แสดงว่า เมือ่ ฝนตกลงมา ส่วนโค้งของผิวจำนวนมากทำให้เกิดแรงดึงบนผิวคงรูปไว้ จึงเป็นเหตุผลทีจ่ ะไม่มี
เม็ดฝนเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 7 มิลลิเมตรไปได้ ลมก็เป็นปัจจัยของความเร็วของฝนตก ขณะที่ฝนตกใน
อากาศปกติมคี วามเร็วสูงสุดราว 20 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง (32 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง) แต่ลมพัดมีความเร็วสูงกว่านัน้
เมือ่ ลมพัดไปตามแนวทางขนานแต่แรงโน้มถ่วงเป็นทางดิง่ ทัง้ สองสิง่ ร่วมกันกระตุน้ ซึง่ กันและกัน ทำให้เกิด
ความเร็วเพิม่ มากขึน้ จึงพอมองเห็นได้เวลามีลมพัดแรงจัดมีสว่ นช่วยให้ฝนตกตีกระทบพืน้ ดินแรงหนักขึน้
5. การกระจายของฝนตามฤดูกาล
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณฝนตกเป็นจำนวนมากในเวลา
ระยะหนึ่ ง เป็ น ประจำ อาทิ ประจำปี
ประจำเดือน ประจำวัน ซึ่งช่วงเวลาที่ฝนตก
มากอยู่ ใ นช่ ว งฤดู ฝ นหรื อ หน้ า น้ ำ เป็ น เวลา
เพียง 6 เดือนทีเ่ ป็นฤดูกาลฝนตกมาก อย่างเช่น
ฝนตกมาก ในเดื อ นตุ ล าคม ปี 2556 เกิ ด
น้ ำ ท่ ว มหลายอำเภอในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี
อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอกบินทร์บรุ ี อำเภอเมือง
อำเภอประจันตคาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา มี อ ำเภอสนามชั ย เขต อำเภอ
พนมสารคาม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด
สระแก้ว มีอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีอำเภอ
พานทอง อำเภอพนัสนิคม รวมไปถึงจังหวัดนคราชสีมา มีอำเภอสีคิ้ว อำเภอพิมาย และอำเภอเมืองด้วย
เนื่องจากฝนหนักทางด้านที่มีภูเขาหลายทิวและลูก ผ่านพื้นที่ลาดเชิงเขา ที่ลาด ตลอดจนที่ลาดเท ทำให้
น้ำท่วมอำเภอเหล่านัน้ อย่างไม่มที างหลีกเลีย่ งไปได้
6. ระยะเวลาฝนตก แตกต่างกันอย่างมาก วัดได้จากน้ำฝนแรกเริม่ ตกจนถึงระยะปลอดฝนอย่างน้อย
1 ชัว่ โมง ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาทีฝ่ นตก 1 ชัว่ โมง มีปริมาณน้อยกว่า 0.01 นิว้ (0.254 มิลลิเมตร) ถือว่า
ปลอดฝน
7. ปริมาณฝนตกรวมทั้งหมด เป็นการรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงมายังภาชนะรองรับตามมาตรฐาน
กำหนด หรือเครือ่ งมือวัดปริมาณฝนตกอัตโนมัติ รวบรวมหรือบันทึก เป็นสถิตใิ ช้ ในการพยากรณ์ภมู อิ ากาศ
เป็นรายนาที ชัว่ โมง วัน เดือน ปี สำหรับสถานทีต่ า่ งๆ เป็นแห่งๆ ไป ไม่วา่ สถานีทดลองการเกษตร สถานี
ตุนยิ มวิทยาอำเภอ จังหวัด หรือประเทศ
ปริมาณฝนตกเป็นปริมาตรของน้ำทีต่ กลงยังพืน้ ทีซ่ งึ่ กำหนดไว้แห่งใดแห่งหนึง่ จึงอาจแสดงออกได้เป็น
เอเคอร์ นิว้ หรือหลังจากยกเลิกไป ใช้นวิ้ หรือ มิลลิเมตร แทน
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ฝนตกในประเทศไทยเฉลีย่ ปีละ 1,588.2 มิลลิเมตร ซึง่ เป็นค่าผลรวมของปริมาณฝนตกรวมทัง้ หมดใน
แต่ละจังหวัดในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2516-2545) จากสถิติภูมิอากาศของประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดทีม่ ฝี นตกมากทีส่ ดุ ถึง 4,896.6 มิลลิเมตร เป็นจังหวัดระนอง และจังหวัดทีม่ ฝี นตกน้อยทีส่ ดุ 969.9
มิลลิเมตร เป็นจังหวัดปทุมธานี แต่จังหวัดที่อยู่ ใกล้เคียงกันเช่น นนทบุรี มีฝนตกเฉลี่ยปีละ 1,495.5
มิลลิเมตร และจังหวัดอยุธยามีฝนตกเฉลีย่ ปีละ 1,420.3 มิลลิเมตร กับกรุงเทพฯ ฝนตกเฉลีย่ ปีละ 1,694.0
มิลลิเมตร ซึง่ จังหวัดเหล่านีอ้ ยู่ในแนวธรรมชาติอย่างเดียวกัน จะแตกต่างกันตรงทีก่ รุงเทพฯ อยู่ใกล้ทะเล
และสถานีอุตุนิยมวิทยาก็ตั้งอยู่บริเวณที่ ไม่ห่างไกลจากชายทะเลเท่าใดนักก็เป็นได้ อีกตัวอย่างหนึ่งในภาค
ตะวันออก จังหวัดตราด มีฝนตกมากกว่าจังหวัดอืน่ ๆ เฉลีย่ ปีละ 4,763.9 มิลลิเมตร ไม่วา่ จังหวัดจันทบุรที ี่
ฝนตกเฉลีย่ ปีละ 3,030.5 มิลลิเมตร หรือจังหวัดระยองมีฝนตกเฉลีย่ ปีละ 1,501.7 มิลลิเมตร ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูต่ ดิ
ชายทะเลฝั่งเดียวกันเรียงตามลำดับ และอีก
ตัว อย่า งหนึ่งในภาคอี สาน จังหวั ดกาฬสินธุ์
มีฝนตกเฉลีย่ ปีละ 1,133.5 มิลลิเมตร จังหวัด
มหาสารคามมี ฝ นตกเฉลี่ ย ปี ล ะ 1,201.9
มิลลิเมตร กับจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกเฉลีย่ ปีละ
1,396.5 มิลลิเมตร ซึง่ มีพนื้ ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน มีฝนตก
เรียงตามลำดับมากน้อยต่างกัน อาจเป็นเพราะ
กาฬสินธุม์ พี นื้ ทีเ่ ป็นภูเขาเตีย้ ลาดเชิงเขา โคก
โนน (สูง) ขนาดพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 30 ส่วนโคก โนน
(ต่ำ) ที่ราบเรียบ ราบลุม่ ขนาดพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 70
จังหวัดมหาสารคามมี พื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ล าดเชิ ง เขา
โคก โนน (สูง) ขนาดพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 20 และ โคก
โนน (ต่ำ) ที่ราบเรียบ-ราบลุ่ ม ขนาดพื้ น ที่
ร้อยละ 80 และจังหวัดร้อยเอ็ดมีพนื้ ทีเ่ ป็นภูเขาเตีย้ ลาดเชิงเขา โคก โนน (สูง) ขนาดพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 15 กับ
โคก โนน (ต่ำ) ทีร่ าบเรียบ-ราบลุม่ ขนาดพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 85 พิจารณาดูสถานทีต่ งั้ ของทัง้ สามจังหวัดแล้ว เห็น
ว่าตั้งอยู่ ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งฐานอยู่ ในแนวนอน ด้านบนเป็นบริเวณพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นส่วนใหญ่ ตอนล่างเป็นพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณทัง้ สามจังหวัดตัง้ อยูร่ ะหว่าง
เส้นรุง้ 15๐ 23/ - 17๐ 05/ เหนือ และเส้นแวง 102๐ 51/ - 104๐ 20/ ตะวันออก สถิตนิ ำ้ ฝนต่างกันตัง้ แต่
68.4 มิลลิเมตร 184.6 มิลลิเมตร และ 263.0 มิลลิเมตร ซึง่ ถ้าได้มกี ารตัง้ สถานีวดั น้ำฝนให้ ได้มากทีจ่ ะทำได้
คงจะได้สถิตนิ ำ้ ฝนทีค่ วรเป็นไปอย่างแน่ชดั ได้ เพราะลักษณะภูมปิ ระเทศไม่แตกต่างกันอย่างมากทีเ่ ดียว
ขอกล่าวโดยรวมถึงเรื่องฝนตกกับดินและที่ดิน ที่ ใช้ ในการประกอบการเกษตรกรรม การเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ การทำป่า รวมถึงสภาพที่ดินที่เป็นเทือกเขา ทิวเขา ลาดเชิงเขา ลาดเชิงเนิน ลูกเนิน ที่ดอน
พืน้ ทีร่ าบ ราบลุม่ พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำขัง ตลอดจนสายน้ำต่างๆ ลำห้วย ลำธาร คลอง แม่นำ้ ซึง่ มีอยูต่ ามลักษณะ
เป็นที่ตั้งของแหล่งต่างๆ ตามที่ต่างได้รับผลกระทบจากฝนตกด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งในส่วนดีและส่วนที่ ไม่พึง
ประสงค์
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เมื่อฝนตกลงมายังพื้นดิน น้ำจะไหลลงสู่ดิน เป็นการไหลซึมเมื่อฝนเริ่มตกแล้วค่อยๆ ลดลง ซึ่งถือ
เป็นความสามารถการไหลซึมของดิน ในชัว่ ระยะเวลาหนึง่ อัตราน้ำไหลจะเริม่ คงที่ และน้ำก็ยงั คงไหลต่อไป
ตราบที่มีน้ำเพิ่มลงมา และเป็นน้ำที่ ไหลลงเบื้องล่างภายในดินเป็นการไหลลึกซาบตามปกติอยู่เลยบริเวณ
รากพืชลงไป การไหลซึมของน้ำจึงเป็นไปด้วยกันกับการไหลลึกซาบ ซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ฝนตกที่
เริ่มบนภูเขาสูง ที่มีสภาพพื้นที่ลาดเอียงชันเทลงไปทุกด้าน น้ำส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงไปในดินเป็นเวลานาน
พร้อมกับไหลลึกซาบด้วยในอัตราที่ใกล้กนั แต่ถา้ ฝนตกหนักและรุนแรงอย่างในช่วงหน้าฝนทีม่ ปี ริมาณฝนตก
รวมทั้งหมดมาก จนดินที่รับน้ำจากการไหลซึมและไหลลึกซาบในอัตราที่ ไหลน้อยกว่าอัตราความเข้มของ      
ฝนตก จึงทำให้เกิดน้ำไหลบ่า (runoff) เพราะน้ำล้นจากผิวดิน และน้ำไหลบ่าจะไหลอย่างรวดเร็ว ยิ่งเป็น
พื้นที่ ไร่นา ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ที่มีการไถพรวนดิน ฝนตกกระทบดินโดยตรง ทำให้ก้อนดินแตกแยกออก  
น้ำไหลบ่าเกิดขึ้นได้เร็วและกัดเซาะดินจนพังทลายได้ง่าย ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายดังที่ ได้กล่าวมา
แล้วในคุณลักษณะของน้ำฝน
นักอนุรักษ์ดินได้พิจารณากันดูถ้าหากสามารถชะลอเวลาน้ำที่ ไหลลงจากที่สูงเป็นภูเขา ลงสู่ที่ต่ำลาด
เชิงเขา พื้นที่ลาดเทเป็นไร่นา ปลูกพืชไร่ สวนไม้ผล ทางเดินเป็นร่องน้ำเล็กใหญ่ เหล่านี้เมื่อฝนตกลงมา  
ดินดูดซึมรับน้ำไว้ ได้จำนวนหนึง่ หลังเกิดน้ำไหลบ่าไหลลงเชิงเขาอย่างรวดเร็วตามความลาดชันของพืน้ ที่ ไป
จนถึงเชิงเขา ต่อเนื่องด้วยพื้นที่ดินทั้งหักมุมหรือลาดเอียงไปเป็นพื้นที่ราบเรียบหรือเป็นลอนลูกคลื่นทอด
ยาวออกไป น้ำก็จะไหลไปตามผิวหน้าดินผสมกับน้ำฝนทีต่ กลงมาด้วย แรงตกของน้ำฝนเกิดพลังงานกัดเซาะ
ดินจากน้ำไหลเพิ่มความแรงการกัดเซาะมากขึ้น ถ้าลดปริมาณน้ำไม่ ให้เพิ่มและชะลอความเร็วของน้ำลง  
โดยการจัดทำคูรับน้ำรอบเขาในบริเวณเชิงเขาเหล่านั้นทุกแห่งที่จะเป็นช่องทางของน้ำไหลบ่าเกิดแรงขึ้น  
เบนน้ำที่ชะลอไว้ ให้ ไหลออกไปตามเส้นทางที่จัดเตรียมไว้เป็นทางระบายน้ำที่มีเครื่องกีดขวางชะลอน้ำไหล  
ตามเส้นทางนัน้ ๆ ด้วย ขณะเดียวกันพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งจากเชิงเขาไป ต้องมีการความคุมป้องกันการกัดเซาะดิน
หรือการพังทลายของดิน โดยวิธกี ารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำด้วยการไถพรวนดินตามแนวระดับ หรือการทำคันดิน
กัน้ น้ำเพียงเท่านี้ จะเป็นการชะลอน้ำไว้ ไม่ให้เกิดการไหลลงอย่างรวดเร็วลงไปได้ เส้นทางทีน่ ำ้ เดินไหลไปมี
แอ่งหรือที่ลุ่ม เคียงข้างขนานกันจัดทำ Dug-out farmpond บ่อน้ำในไร่นาชักน้ำจากสายน้ำไปเก็บกักไว้  
ทำให้เพิ่มปริมาณน้ำไว้ ใช้ ได้มากขึ้น ตลอดเส้นทางเดินของน้ำก็จัดสร้างฝายหรือเขื่อนดินเล็กกั้นเป็นฝาย
กัน้ น้ำ  เป็นการลดและชะลอความเร็วของน้ำลง
ได้มองเห็นแล้วว่า งานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำดังที่กล่าวเป็นเครือ่ งชะลอน้ำได้ ในพื้นที่อันอาจจะเกิดปัญหา
น้ำท่วมในลำดับต้นๆ ได้ ทั้งเป็นการป้องกันในตัว เป็นงานที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการมาก่อน โดยรับ
เอางานนีม้ าจากกองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม ทีเ่ ริม่ ต้นไว้เมือ่ ปี พ.ศ. 2499 แต่ถกู ละเลยกันไปในระยะ
หลังๆ มองไม่เห็นความสำคัญ ปล่อยให้จัดการเรื่องดินและน้ำในทางเกษตรไปตามบุญกรรม ทั้งที่เห็นอยู่
เต็มตา ถึงจะไม่เห็นผลทันตาไปทัว่ ทัง้ แผ่นดิน ขอได้ทดลองปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในบริเวณพืน้ ทีซ่ งึ่ จัดแบ่งออก
จากลุม่ น้ำย่อยใดแห่งหนึง่ ดำเนินการให้ครบถ้วนกระบวนกรรมวิธกี ารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เพราะลุม่ น้ำย่อย
ทั่วประเทศมีถึง 254 ลุ่มน้ำย่อยแต่ละลุ่มน้ำย่อยมีพื้นที่นับพันนับหมื่นตารางกิโลเมตร เชื่อว่าจะได้ผลโดย
ไม่เสียเงินเปล่า
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อุทาหรณ์จากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ คือ การเกิดมหาอุทกภัยร้ายแรงเมื่อปี 2554 ในเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2554 อันเนือ่ งมาจากพายุใต้ฝนุ่ ไหหม่า นกเต็น เนสาด ไห่ถาง นาลแก พัดเข้าสูป่ ระเทศ
ไทยทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ทสี่ ลายตัวเป็นดีเปรสชัน่ แล้ว ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างใหญ่หลวง ตัง้ แต่จงั หวัด
ภาคเหนือ ภาคกลางและลงมาถึงกรุงเทพฯ ในที่สุดทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตผู้คนด้วย ซึ่ง
ภูมิภาคทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลลงมารวมกันที่
ปากน้ำโพ นครสวรรค์ มาเป็นแม่นำ้ เจ้าพระยา ทวีปริมาณน้ำเพิม่ ตามระยะทางทีผ่ า่ นด้วยปริมาณฝนตกลง
มาเพิ่มตลอดเวลา เป็นน้ำที่เกิดจากกลุ่มน้ำในภาคกลาง มีแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำท่าจีน
กรุงเทพฯ จึงกลายเป็นทีร่ วมของน้ำจากส่วนต่างๆ ของพืน้ ทีท่ างตอนเหนือขึน้ ไปแห่งหนึง่ ทีส่ ำคัญ ทัง้ อยู่ใกล้
ปากอ่าวไทย ประจวบกับมีนำ้ ทะเลหนุนเนือ่ ง ทำให้เกิดสภาพน้ำเหนือปะทะกับน้ำทะเลหนุนขึน้ มา จึงเกิดน้ำ
ท่วมทวีเพิ่มตาม ความเดือนร้อนครั้งกระนั้นจากน้ำท่วมยังไม่ทันหายไปจากความทรงจำ พอมาถึงปี 2556
ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกครั้ง จากพายุ “นารี” ที่ โหมกระหน่ำภาคตะวันออก ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็น
ศูนย์กลางพายุ อีกทัง้ ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาฝนตกตามฤดูกาลอีกด้วยทำให้เกิดน้ำท่วม
จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้เพราะลักษณะภูมิประเทศของปราจีนบุรีประกอบด้วยภูเขาสูงมีระดับสูงกว่า 750
เมตรอยู่ร้อยละ 5 พบทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกำแพง ภูเขาสูงระดับกลางถึงต่ำ
300-750 เมตร ร้อยละ 15 กระจายเป็นกลุม่ ทางตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ลาดเชิงเขาสูง 100300 เมตร ร้อยละ 15 พบทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ กับลาดเชิงเนิน พืน้ ทีร่ าบ ราบลุม่ ต่ำ
กว่า 100 เมตร ร้อยละ 65 พบทางตอนกลาง ตะวันตก ตะวันออกเฉียงใต้ และตอนใต้ ฝนตกทางตอน
เหนือปราจีนบุรีที่เป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดย่อม น้ำที่ ไหลออกมาจากเขาใหญ่ ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็น
แม่น้ำหนุมาน (เดิมเรียกแควหนุมาน) มาบรรจบกับแม่น้ำพระปรง ซึ่งไหลมาจากจังหวัดสระแก้วที่อำเภอ
กบินทร์บรุ ี ไหลผ่าน อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง เป็นแม่นำ้ ปราจีนบุรี และเมือ่ ผ่าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกว่า แม่นำ้ บางปะกง จะเห็นได้วา่ ระยะทางจากต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ ไกล ใช้เวลาไม่
นาน น้ำก็จะไหลลงไปสู่ทะเลได้ ในเวลาอันสั้น
เมื่อเทียบกับน้ำทางเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่
มาถึงปลายน้ำที่ปากอ่าวไทย เป็นระยะทาง
ไกลมาก ทั้งยังมีปริมาณน้ำเพิ่มตามรายทางที่
ผ่าน จากสายน้ำต่างๆ ที่ ไหลลงสูแ่ ม่นำ้ ปิง วัง
ยม น่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำหลัก
ของประเทศไทย ถ้าชะลอความเร็วของน้ำได้
จะโดยการสร้างสิง่ กีดขวางทางน้ำ ทางเบนน้ำ
หรือจัดการกับดินโดยตรง ปรับสภาพของดิน
ให้ดูดซึมรับน้ำเพิ่มมากขึ้น และไหลลึกซาบให้
มากและสะดวกยิง่ ขึน้ จะเท่ากับลดปริมาณน้ำ
ที่จะไหลลงไปยังปลายน้ำให้น้อยลง สักเพียง
จำนวนหนึง่ ก็ยงั ดีที่ ไม่ ได้ทำอย่างใดเลย 
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แบบจำลองพลวัตรดินและน้ำ

SWAT Model
(Soil and Water Assessment Tool)
จารุภรณ โตะแสง*

ป

จจุบันมีการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตรเข้ามาใช้
การประเมิ น การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น และมลพิ ษ
ตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำมากขึ้น โดยเฉพาะการผนวกแบบ
จำลองทางคณิตศาสตร์เข้ากับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่
จำลองสภาพทางกายภาพของพื้นที่และกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในลุม่ น้ำให้ ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เพือ่ ช่วย
ในการคาดหมายหรื อ พยากรณ์ เ หตุ ก ารณ์ ช่ ว ยในการวางแผนการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong
River Commission: MRC) ทีเ่ รียกว่า MRC-Toolbox (MRC Modelling Toolbox) เป็นแบบจำลองหนึง่
ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น และวางแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ในประเทศสมาชิ ก ประกอบด้ ว ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ราชอาณาจักรไทย ชุดแบบจำลอง MRC-Toolbox ประกอบด้วย 3 แบบจำลอง คือ แบบจำลอง ISIS
(ISIS Software) แบบจำลอง IQQM (The Integrated Quantity and Quality Model) และแบบ
จำลอง SWAT Model (Soil and Water Assessment Tool)
สำหรับแบบจำลอง SWAT Model เป็นแบบจำลองทางอุทกวิทยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง USDA Agricultural Research Service (USDAARS) กับ Texas A&M University
(TAMUS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้จำลองกระบวนการต่างๆทางกายภาพทีเ่ กิดขึน้ ในลุม่ น้ำ ใน
การประเมินปริมาณน้ำท่า การชะล้างพังทลายของดินและการเคลือ่ นทีข่ องตะกอนดิน รวมถึงการวิเคราะห์
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่าจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้ำ
ขนาดใหญ่ทมี่ รี ะบบซับซ้อนได้ ส่วนประกอบของแบบจำลอง (Model Component) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ การจำลองในส่วนของพื้นดิน (UpLand Phase Component) เพื่อใช้ ในการประเมินปริมาณน้ำท่า
ปริมาณการตกตะกอน การใช้ปุ๋ยและปริมาณสารเคมี ในภาคเกษตรกรรม ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำหลักของ
แต่ละลุ่มน้ำ และการจำลองในส่วนการเคลื่อนตัวของน้ำ (Routing Phase) เพื่อใช้ ในการคำนวณการ
เคลือ่ นทีข่ องลำน้ำ การเคลือ่ นทีข่ องตะกอนในลำน้ำ รวมถึงการแพร่กระจายของสารเคมีในลำน้ำ
* สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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แบบจำลอง SWAT Model เป็นฟรีซอฟแวร์ทสี่ ามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเวบไซต์ http://swat.tamu.edu/
โดยใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น โปรแกรม
ArcView, ArcGIS และ MapWindow สำหรับโปรแกรมที่
นิยมใช้ ในปัจจุบัน คือ โปรแกรม ArcGIS 10.1 ใช้ร่วมกับ
SWAT version 2012 ซึง่ จะเรียกรวมกันว่า ArcSWAT โดย
สามารถติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ
วินโดว์ Microsoft Window XP ขึน้ ไป เมือ่ ติดตัง้ โปรแกรม
สมบูรณ์ จะสามารถเรียกใช้งาน ArcSWAT ได้จาก SWAT
Menu-bar
ข้อมูลพืน้ ฐานที่ใช้ ในการคำนวณแบบจำลอง ประกอบไป
ด้วย ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข (DEM) แผนที่การใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ แผนทีช่ ดุ ดิน และข้อมูลภูมอิ ากาศรายวัน รวม
ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นอุ ท กวิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ เที ย บแบบจำลอง
ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณน้ำท่ารายวัน ข้อมูลตะกอนรายวัน
และข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น เช่น ข้อมูลปริมาณน้ำในเขือ่ น ข้อมูล
ความจุ เ ขื่ อ น ข้ อ มู ล อั ต ราการไหลของน้ ำ ที่ อ อกจากเขื่ อ น
ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดสัตรูพืชในพื้นที่เกษตร
ข้อมูลประชากรในพื้นที่ เป็นต้น ข้อมูลที่จะนำเข้าจะอยู่ ในรูป
แบบภูมศิ าสตร์เชิงพืน้ ที่ในรูปของเชฟไฟล์ (*.shp) และข้อมูล
ทีเ่ ป็นตารางในรูปของเทกซ์ ไฟล์ (*.txt)
การสร้างแบบจำลอง เริม่ ต้นจากการกําหนดพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ (Watershed Delineate) โดยการนําเข้าเส้น
ชัน้ ความสูงเชิงเลข (DEM) เพือ่ ใช้ ในการคํานวณสภาพกายภาพทัว่ ไปและความ ลาดชันในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ และ
กำหนดขอบเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำย่อย การสร้างเครือข่ายลำน้ำ และกำหนดจุดออกของลำน้ำ (Outlet)

ภาพที่ 3 : การกําหนดพืน้ ทีล่ มุ น้ำ

ภาพที่ 4 : ขอมูลพืน้ ฐานในการคำนวณแบบจำลอง
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จากนัน้ จะเป็นการกำหนด
หน่ ว ยการตอบสนองทาง
อุทกวิทยาของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำย่อย
(hydrologic response
units: HRUs) โดยการซ้อน
ทับของชั้นข้อมูลการใช้ประโย
ชน์ที่ดิน ข้อมูลดิน และชั้น
ข้ อ มู ล ความลาดชั น และ
กำหนดค่าร้อยละของพื้นที่ ให้
สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่
ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ HRUs เป็ น
ตั ว แทนทางด้ า นอุ ท กวิ ท ยา
ของแต่ละพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำย่อย

ภาพที่ 5 : การกำหนดหนวยการตอบสนองทางอุทกวิทยาลุม น้ำยอย

แล้วนำเข้าข้อมูลภูมิอากาศรายวัน (Import Weather Data) ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณฝนตก
(มิลลิเมตร) ความชืน้ สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) พลังงานแสงอาทิตย์ (เมกะจูนต่อ
วัน) และอุณหภูมสิ งู สุดและต่ำสุด (องศาเซลเซียส) ช้อมูลทัง้ หมดจะต้องเตรียมให้อยู่ใน SWAT Format
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลภูมอิ ากาศ และข้อมูลตำแหน่งทีต่ งั้ ของสถานีวดั

ภาพที่ 6 : การนำเขาขอมูลภูมอิ ากาศ

ภาพที่ 7 : SWAT format

การใส่ค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ ในการคำนวณแบบจำลอง สามารถใส่ค่าพารามิเตอร์แต่ละประเภทได้ที่
Edit Database เพือ่ ใส่ขอ้ มูลแต่ละลุม่ น้ำย่อย เช่น ข้อมูลดิน ข้อมูลอากาศ ข้อมูลการใช้นำ้ ข้อมูลน้ำใต้ดนิ
ข้อมูลการปลูกพืช และข้อมูลลำน้ำ รวมถึงการใส่ข้อมูลการจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ Edit Management
Operation เพือ่ ใส่ขอ้ มูลการใช้นำ้ ของพืช รวมไปถึง ข้อมูล ปฏิทนิ การปลูกพืช ข้อมูลการใส่ปยุ๋ ข้อมูลการ
ไถพรวน และข้อมูลการใช้ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในพืน้ ที่ เป็นต้น
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ภาพที่ 8 : Edit Database

ภาพที่ 9 : Edit Management Operation

การเข้าระบบปฏิบัติการเพื่อคำนวณแบบจำลองและการส่งออกผลลัพธ์ สามารถกำหนดการคำนวณ
ผลลัพธ์ ได้ 3 รูปแบบ คือ รายวัน รายเดือน และรายปี ผลลัพธ์ที่ ได้จากแบบจำลองอยู่ในรูปแบบ Assess
file ประกอบด้วย ข้อมูลน้ำท่า ข้อมูลตะกอนดิน และข้อมูลคุณภาพน้ำ ในลักษณะข้อมูลรายลุ่มน้ำย่อย
ข้อมูลในลำน้ำ และข้อมูลของหน่วยการตอบสนองทางอุทกวิทยาของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำย่อย เป็นต้น

ภาพที่ 10: การคำนวณแบบจำลอง

ภาพที่ 11: ผลลัพธของแบบจำลอง

ทำการสอบเทียบมาตรฐานแบบจำลอง (Model Calibration) เพือ่ ปรับค่าพารามิเตอร์ตา่ งๆ ให้
เหมาะสมต่อลุม่ น้ำ มี 2 วิธกี าร คือ วิธกี ารปรับค่าพารามิเตอร์โดยการกำหนดค่าเอง Manual Calibration
และวิธกี ารใช้ โปรแกรม SWAT-CUP (SWAT Calibration and Uncertainty Programs) ซึง่ ใช้ ในการ
สอบเทียบและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรในแบบจำลองแบบอัตโนมัติ โดยการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่าง Input/Output ของ Calibration program เข้ากับแบบจำลอง SWAT Model เพือ่ หาค่าพารามิ
เตอร์ทดี่ ที สี่ ดุ ไปแทนค่าในแต่ละพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำย่อย และนำผลจากแบบจำลองมาเปรียบเทียบกับค่าจริงจากการ
ตรวจวัด โดยใช้คา่ สถิตสิ มั ประสิทธิสหสัมพันธ์ Coefficient of Efficiency (COE) Nash Sutcliffe ซึง่ ควร
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มีคา่ เท่ากับ 1 หรือใกล้เคียง 1 มากทีส่ ดุ และค่าอัตราส่วนของค่าจากแบบจำลองต่อค่าจริง Volume Ratio
(%) ซึง่ ควรมีคา่ เท่ากับ 100 หรือใกล้เคียง 100 มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ โดยทัว่ ไปจะยอมรับประสิทธิภาพของแบบ
จำลองทีค่ า่ COE ตัง้ แต่ 0.50 เป็นต้นไป 
แบบจำลอง SWAT Model ปัจจุบนั นี้ ได้มกี ารนำไปประยุกต์ใช้ ในระบบลุม่ น้ำกันอย่างแพร่หลาย
และมีเครือข่ายทัว่ โลก (SWAT Network) มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและนำเสนอผลการวิจยั การประยุกต์
ใช้แบบจำลองอยูเ่ ป็นประจำ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศประชาคมอาเซียน (SWAT in South East Asia :
SWAT SEA) ซึ่งกลุ่มวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นสมาชิก
เครือข่าย ได้ดำเนินการฝึกอบรมการประยุกต์แบบจำลองดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และส่ง        
นักวิชาการของกลุ่มฯ เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River
Commission: MRC) จะเห็นว่าแบบจำลองนี้สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ประเมินปริมาณน้ำท่า น้ำเพื่อ
การเกษตร น้ำไหล่บ่า ปริมาณตะกอนดินและการสูญเสียดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน สำหรับการบริหาร
จัดการและกำหนดเขตการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนวางแผนการใช้ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ได้อย่างยัง่ ยืน 
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ปลูกข้าวโพดอย่างไร
ถึงจะไร้ปญ
ั หาหมอกควัน:
การปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืช
ร่วมกับพืชตระกูลถัว่

อุทศิ เตจะใจ*

บทนำ
ดินเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ ให้
อาหารแร่ธาตุแก่พืช แร่ธาตุเหล่านี้เกิดจาก
การสลายตัวผุพงั ของหิน แร่ และอินทรียวัตถุ
ในดิน พื้นที่ป่าก่อนถูกทำลายเพื่อการเพาะ
ปลูก ดินจะมีธาตุอาหารสะสมหมุนเวียนอยู่ใน
ดิ น ชั้ น บนอย่ า งอุ ด มสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น ดิ น
หลังจากเปิดป่าใหม่ๆ จึงเป็นดินดีส ามารถ
ปลูกพืชได้งอกงามและมีผลผลิตสูงโดยที่ ไม่
ต้องมีการใส่ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดินแต่
อย่ า งใด การเพาะปลู ก พื ช และเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตออกไปติดต่อกันเป็นเวลานานย่อมทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยธรรมชาติในดินและมี
ผลทำให้ โครงสร้างที่ โปร่งร่วนซุยของดินแน่นทึบมากขึ้น ในที่สุดก็จะทำให้ดินเปลี่ยนสภาพจากดินดีกลาย
เป็นดินเสือ่ มสภาพและมีปญ
ั หาต่อการเพาะปลูกพืช
ปัญหาการใช้ทรัพยากรดิน ปัจจุบนั จะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ทุกปี ทรัพยากรดินที่ ไม่เหมาะสมใน
ทางเกษตรกรรมได้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง การบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกก็เป็นอีกสาเหตุ
หนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาดินเสือ่ มโทรม การเพิม่ ขึน้ ของประชากรก่อให้เกิดการขยายพืน้ ทีท่ ำการเพาะปลูกโดย
เฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากขึ้น ขาดการจัดการดินและพืชที่เหมาะสม ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินเสื่อมโทรม เกิดปัญหาการกร่อนดิน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ เสือ่ มโทรมลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น เกิด
สภาวะมลพิษทางอากาศจากการแผ้วถางบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และจุดไฟเผาเพือ่ เตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
* ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 กรมพัฒนาทีด่ นิ
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ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เป็นพืชไร่ชนิดหนึง่ ทีม่ กี ารปลูกกันมากบนพืน้ ทีอ่ าศัยน้ำฝนเป็นหลัก เนือ่ งจากมีแรง
จูงใจในด้านราคาของผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นพืชทีม่ กี ารปลูกและการดูแลรักษาที่ ไม่ยงุ่ ยาก หาตลาดได้งา่ ย จึง
มีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกกันมาก ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ประมาณ 7 ล้านไร่ และประมาณ 63
เปอร์เซ็นต์ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ข้าวโพดมีอายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวอายุ ประมาณ 110 วัน การปลูก
ข้าวโพดจะปลูกโดยหยอดเมล็ดในต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือน
สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวและปลูกได้ครั้งเดียวต่อปี
เนื่องจากมีปริมาณของน้ำฝนไม่เพียงพอ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วเกษตรกรจะทิ้งพื้นที่ ไว้ทำให้มี
วัชพืชขึน้ มาแทนในพืน้ ทีก่ อ่ นทีจ่ ะมีการเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพดในฤดูกาลถัดไป
สภาพปัญหาของการปลูกข้าวโพดในปัจจุบนั ก่อให้เกิดปัญหาการกร่อนดิน ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินเสือ่ มโทรม ปัญหาการระบาดของวัชพืชในแปลงปลูกและปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษพืชเพือ่ เตรียม
พืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพด ทุกๆ ปี ในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูรอ้ นประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจะมีการกำจัด
วัชพืชในแปลงข้าวโพดเพือ่ เตรียมพืน้ ทีป่ ลูก โดยมีการตัดฟันวัชพืชทีข่ นึ้ อยู่ในแปลงและมีการเผาเศษซากพืช
ในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมๆ กันทุกพืน้ ที่ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและเกิดสภาวะอากาศเป็นพิษ ซึง่ จะเป็น
ปัญหาเกิดขึ้นทุกปี นอกจากนี้ผลกระทบจากการปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียวต่อเนื่องกันทุกปีมีผลทำให้มี
การใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชมากขึน้
การหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะทำอย่างไรทีจ่ ะลดปัญหาการเผาเศษพืช
และวัชพืช ลดปัญหาหมอกควันในอากาศ ได้มีการศึกษาโครงการปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่
เผาเศษพืชในพืน้ ที่โครงการหลวงและมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตพืชต่อหน่วยพืน้ ที่ เพือ่ ให้ทรัพยากรดิน
ได้รบั การดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ งและลดปัญหามลภาวะหมอกควันในอากาศจากการเผาเศษพืช ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาได้มกี ารนำพืชตระกูลถัว่ มาปลูกเป็นพืชครัง้ ทีส่ องร่วมกับข้าวโพด ประโยชน์ทสี่ ำคัญอย่างหนึง่
ในการปลูกถั่วคือสามารถลดปัญหาวัชพืชในพื้นที่ ได้เนื่องจากเกษตรกรจะมีการดูแลรักษาพื้นที่ของตนเอง
ตลอดเวลาขณะที่มีการปลูกถั่ว ทำให้พื้นที่ ไม่ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมน้อยและไม่มี
การเผาเศษซากต้นข้าวโพด ซากต้นถัว่ และเศษวัชพืชก่อนฤดูกาลปลูกข้าวโพดในปีถดั ไป ทำให้สามารถปลูก
ข้าวโพดได้ โดยไม่ตอ้ งมีการไถพรวน  
โดยทั่วไปการเผาเศษพืชและการเตรียมดินเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งของเกษตรกรในการปลูกพืช โดย
เฉพาะจะช่วยลดปัญหาของวัชพืชลงได้และเพื่อความสะดวกในการเตรียมแปลงปลูกพืช อย่างไรก็ตาม          
วิธีปฏิบัติดังกล่าวบนที่ลาดชันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการกร่อนดินอย่างรุนแรง ส่งผลทำให้เกิด
การเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ ในพืน้ ทีท่ ำการเกษตรเพิม่ มากขึน้ มีผลให้ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ลด
ลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเผาทำลายเศษเหลือของพืชยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษจากหมอกควัน
แนวทางในการแก้ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การแนะนำให้เกษตรกรได้ ใช้ระบบการเกษตรเชิง
อนุรักษ์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น วิธีการไม่ ไถพรวนเพื่อลด
การกร่อนของดิน ลดการใช้สารเคมี การจัดระบบการปลูกพืชตระกูลถัว่ ร่วมกับการปลูกพืชหลัก และการไม่
เผาเศษพืชในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2556

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

การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถัว่ ในพืน้ ทีอ่ าศัยน้ำฝน
การจัดระบบการปลูกพืชมีวัตถุประสงค์
หลัก เพื่อปรับปรุงบำรุงความอุดมสมบูรณ์
ของดินและใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ในขณะเดียวกันกับพื้นที่ลาดชัน ระบบ
ปลูกพืชถูกนำมาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อนั สำคัญ
ในการป้องกันการกร่อนของดิน ในแต่ละพืน้ ที่
ระบบปลูกพืชทีจ่ ะใช้และชนิดของพืชทีจ่ ะปลูก
จึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
ความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม
ระบบการปลู ก พื ช เป็ น มาตรการหนึ่ ง ซึ่ ง มี
ความสำคัญและจะต้องนำมาปฏิบัติในไร่นา
ของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พืชที่นิยมใช้ ในระบบพืชร่วมกับพืช
ชนิดอืน่ มากทีส่ ดุ คือพืชตระกูลถัว่
พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ช่วยสร้างดินและพิทักษ์ดิน พืชจำพวกนี้ช่วยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
ขึน้ จากการช่วยเพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุที่ ได้จากใบและลำต้นแห้งทีร่ ว่ งหล่นสูด่ นิ ให้กบั ดิน ทำหน้าที่ในการ
คลุมดินรักษาความชืน้ ในดิน ป้องกันดินและผิวดินโดยการลดแรงกระแทกของเม็ดฝนทีต่ กกระทบผิวดิน ส่ง
ผลให้เกิดความแน่นทึบ พืชตระกูลถัว่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นหลายประการ เช่น ปลูกง่าย โตเร็ว ลำต้นมีใบจำนวน
มากสับกลบแล้วเน่าเปือ่ ยสลายตัวเร็ว ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ มีรากทีส่ ามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ โดยจุลนิ ทรีย์
ทีอ่ าศัยอยู่ในปมของรากถัว่ เมือ่ พืชตระกูลถัว่ สลายตัวจะปลดปล่อยไนโตรเจนทีส่ ะสมไว้ลงสูด่ นิ ทำให้ดนิ ได้
รับธาตุไนโตรเจนเพิม่ ขึน้ และยังช่วยเพิม่ คาร์บอนอินทรีย์ให้กบั ดิน เป็นประโยชน์กบั พืชหลักชนิดอืน่ ทีป่ ลูก
ร่วมหรือปลูกตาม หากมีปริมาณเศษซากพืชมากพอจะช่วยให้พืชที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าวมีการเจริญเติบโต
งอกงามและให้ผลผลิตสูง พืชตระกูลถั่วนอกจากจะช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว
ประโยชน์ ที่ ส ำคั ญ คื อ ใช้ เ ป็ น พื ช อาหารของ
มนุษย์ที่ ให้ โปรตีนสูง การใช้พืชตระกูลถั่วปลูก
ร่วมกับพืชหลักจะเป็นประโยชน์ทำให้ผลผลิต
ต่อพื้นที่มากขึ้น เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและ
ลดปั ญ หาวั ช พื ช การปลู ก ข้ า วโพดโดยไม่
เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่วในพื้นที่อาศัย
น้ำฝน ดำเนินการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพ
พืน้ ที่ในแต่ละแห่ง ชนิดพืชและพันธุพ์ ชื วิธกี าร
จัดระบบการปลูกพืช และความต้องการของ
เกษตรกร ดังวิธกี ารทีแ่ นะนำดังนี้
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(1) การปลูกข้าวโพดเหลือ่ มด้วยพืชตระกูลถัว่ (Relay cropping)
การปลูกพืชเหลือ่ ม หมายถึง การปลูกพืชต่อเนือ่ งคาบเกีย่ วกันโดยการปลูกพืชทีส่ องระหว่างแถวของ
พืชแรกในขณะทีพ่ ชื แรกให้ผลผลิตแล้วแต่ยงั ไม่แก่เต็มที่ ส่วนใหญ่การปลูกพืชเหลือ่ มนี้ จะไม่มกี ารไถพรวน
และเตรียมดิน การปลูกพืชเหลื่อมก็เพื่อต้องการใช้เวลา ความชื้นและปุย๋ ที่ตกค้างอยู่ในดิน ขณะที่พืชแรก
รอการเก็บเกี่ยวให้เป็นประโยชน์กับพืชที่ปลูกตามมาให้ทันฤดูกาล นอกจากนี้พืชแรกจะทำหน้าที่เหมือนกับ
พืชพี่เลี้ยงให้กับพืชที่ปลูกตามมา กล่าวคือช่วยเป็นร่มเงาและรักษาความชื้นไม่ ให้ระเหยไปจากดินได้เป็น
อย่างดี
การปลูกข้าวโพดเหลือ่ มด้วยพืชตระกูลถัว่ ดำเนินการโดย ในปีแรกทำการปลูกข้าวโพดเป็นพืชแรกตอน
ต้นฤดูฝน หลังจากข้าวโพดเจริญเติบโตและติดฝักให้ผลผลิตแล้วแต่ฝกั ยังไม่แก่เต็มที่อายุประมาณ 80 วัน
ทำการปลูกพืชตระกูลถัว่ เป็นพืชทีส่ องเหลือ่ มระหว่างแถวของข้าวโพดต่อเนือ่ งคาบเกีย่ วกันดังเช่น ถัว่ แปะยี
ถัว่ นิว้ นางแดง ถัว่ แดงหลวง ถัว่ ดำพืน้ เมือง ถัว่ พุม่ ดำ ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง ทำการปลูกโดยไม่มกี ารไถพรวน
หรือเตรียมดิน หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวโพดเสร็จแล้ว ตัดล้มต้นข้าวโพดลงใช้เป็นวัสดุคลุมดินระหว่างแถวของ
พืชตระกูลถั่วหรือจะใช้วิธีตัดใบข้าวโพดลงคลุมแปลงเหลือฝักที่แก่แล้วแห้งคาต้นไว้ก็ ได้แล้วค่อยเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดทีหลัง เมื่อถั่วที่ปลูกเหลื่อมถึง
อายุเก็บเกี่ยว ทำการเก็บเกี่ยวถั่วโดยทิ้ง
เศษเหลื อ ไว้ ใ นพื้ น ที่ ไ ม่ เ ผาทำลายซาก
ข้าวโพดและถั่วเพื่อเป็นวัสดุคลุมดินบำรุง
ดินและเศษซากพืชที่คลุมดินยังสามารถ
ช่ ว ยควบคุ ม วั ช พื ช ในแปลงให้ ล ดลงได้
ก่อนถึงฤดูฝนปีถัดไปทำการกำจัดวัชพืชที่
เหลือที่ขึ้นอยู่บ้างในแปลง เมื่อถึงฤดูฝน
ทำการปลูกข้าวโพดแบบไม่ ไถพรวนโดย
การกระทุ้งหลุมปลูกหรือเจาะหลุมปลูก
บนเศษซากข้าวโพดและถั่ว หลังจากนั้น
เมือ่ ข้าวโพดอายุประมาณ 80 วัน ทำการ
ปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อมเหมือนกับปีแรก
ต่อเนือ่ งกันไป
(2) การปลูกข้าวโพดตามด้วยพืชตระกูลถัว่ (Sequential cropping)
การปลูกพืชตาม หมายถึง การปลูกพืชสองชนิดต่อเนือ่ งกันในหนึง่ ฤดูกาลปลูกพืช โดยการปลูกพืชที่
สองตามหลังพืชแรกทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตเสร็จแล้ว มีการจัดลำดับการปลูกพืชและชนิดของพืชให้เหมาะสมกับ
พืน้ ที่
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การปลูกข้าวโพดตามด้วยพืชตระกูลถั่ว
ดำเนินการโดยในปีแรกทำการปลูกข้าวโพด
เป็นพืชแรกตอนต้นฤดูฝน หลังจากข้าวโพด
เจริญเติบโตและติดฝักให้ผลผลิตฝักแก่เต็มที่
อายุประมาณ 110 วัน จึงทำการเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตข้าวโพด หลังจากนั้นทำการปลูกพืช
ตระกูลถั่วเป็นพืชที่สองตามระหว่างแถวของ
ข้ า วโพดต่ อ เนื่ อ งกั น เช่ น ถั่ ว นิ้ ว นางแดง
ถั่ ว แดงหลวง ถั่ ว ดำพื้ น เมื อ ง ถั่ ว พุ่ ม ดำ
ถั่วเขียว ถั่วลิสง ทำการตัดต้นข้าวโพดลงใช้
เป็นวัสดุคลุมดินระหว่างแถวของพืชตระกูลถัว่
เมื่ อ ถั่ ว ที่ ป ลู ก ตามถึ ง อายุ เ ก็ บ เกี่ ย ว ทำการ
เก็บเกีย่ วถัว่ โดยทิง้ เศษเหลือไว้ ในพืน้ ที่ ไม่เผา
ทำลายซากข้าวโพดและถั่วเพื่อเป็นวัสดุคลุมดินบำรุงดินและเศษซากพืชที่คลุมดินยังสามารถช่วยควบคุม
วัชพืชในแปลงให้ลดลง ก่อนถึงฤดูฝนปีถัดไปทำการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่บ้างในแปลง เมื่อถึงฤดูฝนทำการ
ปลูกข้าวโพดแบบไม่ ไถพรวนโดยการกระทุง้ หลุมปลูกหรือเจาะหลุมปลูกบนเศษซากข้าวโพดและถัว่ หลังจาก
ทีข่ า้ วโพดฝักแก่และเก็บเกีย่ วข้าวโพดทำการปลูกพืชตระกูลถัว่ ตาม เหมือนกับปีแรกต่อเนือ่ งกันไป

(3) การปลูกข้าวโพดหมุนเวียนกับพืชตระกูลถัว่ (Crop rotation)
การปลูกพืชหมุนเวียน หมายถึง การปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าหมุนเวียนกันบนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน โดย
มีการจัดลำดับพืชที่ปลูกอย่างมีระบบและพืชที่ปลูกนั้นที่จะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จะต้องเลือกใช้ชนิด
ของพืชพันธุแ์ ละจัดเวลาปลูกให้ดี จึงจะได้ผลดีทงั้ ด้านผลผลิต การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำและการปรับปรุงบำรุง
ดินโดยปกติแล้วในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนจะต้องมีพชื ตระกูลถัว่ ร่วมอยูด่ ว้ ย
การปลูกข้าวโพดหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว ดำเนินการโดยในปีแรกทำการปลูกข้าวโพดในปีต่อไป
ทำการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดในปีก่อนและในปีถัดมาก็ทำการปลูกข้าวโพดใน
พื้นที่ที่ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปปีต่อปี หรือในพื้นที่แปลงเดียวกันจะแบ่งพื้นที่แปลง
ใหญ่ออกเป็นแปลงย่อยแล้วปลูกข้าวโพดและพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปในแต่ละแปลงย่อยก็ ได้
ถ้าจะมีการหมุนเวียนพืชที่ใช้ระยะ 3 ปี ก็สามารถทำได้ โดยปีแรกทำการปลูกข้าวโพด ปีทสี่ องปลูกพืชชนิด
อืน่ เช่น พืชผัก พืชไร่ ปีที่ 3 ปลูกพืชตระกูลถัว่ หมุนเวียนต่อเนือ่ งกันไป ในกรณีทสี่ ามารถจัดระบบการปลูก
ข้าวโพดเหลือ่ มด้วยพืชตระกูลถัว่ หรือตามด้วยพืชตระกูลถัว่ ได้ ในหนึง่ ฤดูกาลหรือภายใน 1 ปี ก็จะสามารถ
นำมาใช้ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนนี้ ได้ด้วยโดยไม่มีการเผาเศษพืช พืชตระกูลถั่วที่จะนำมาปลูก
หมุนเวียนควรจะมีความเหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละสามารถนำมาจัดระบบการปลูกหมุนเวียนกับข้าวโพดได้ ในรูป
แบบต่างๆ ทีต่ อ้ งการ 
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อัตราทีเ่ หมาะสมของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
ร่วมกับปุย๋ เคมี ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
จังหวัดราชบุรี
Appropriate Rate of High-quality
Organic Fertilizer with Chemical Fertilizer
for Baby Corn Production in Rachaburi Province

วิรลั มกคล้าย*
บทคัดย่อ
การวิจัยอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัด
ราชบุรี เพื่อศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในระบบการใช้ปุ๋ย
อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับปุย๋ เคมี ในชุดดินตาคลี วางแผนการทดลองแบบสุม่ ในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized
Complete Block Design: RCBD) พืชทดลอง คือ ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ SG 17 แบ่งการทดลองออกเป็น
7 ตำรับทดลอง จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วย ไม่มกี ารใส่ปยุ๋ ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงอัตรา 50, 100, 150,
200 และ 250 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ และใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
ผลการทดลอง พบว่าหลังการทดลองดินมีสมบัติทางเคมีดีขึ้น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียม ธาตุแคลเซียมเพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัส และธาตุแมกนีเซียม
ลดลง ค่าการนำไฟฟ้าคงที่ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนทีป่ ลูกโดยใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพ
สูงในอัตราต่างกันร่วมกับปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต   ิ
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนสูงสุด กล่าวคือน้ำหนัก
ต้นสด ของข้าวโพดฝักอ่อนไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ มีนำ้ หนักต้นสด 3,467 กิโลกรัม
ต่อไร่ จำนวนฝักสด 41,200 ฝักต่อไร่และมีน้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก 2,831 กิโลกรัมต่อไร่ และจากการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สูงสุด 5,981 บาทต่อไร่ รองลงมาได้แก่ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ        
ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดิน และการไม่ ใส่ปุ๋ยที่ ให้ผลตอบแทนเท่ากับ 3,492 และ 3,485 บาท           
ตามลำดับ
คำสำคัญ ข้าวโพดฝักอ่อน ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ปุย๋ เคมี
* สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บทนำ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากภาค
การเกษตรเพื่อยังชีพสู่ภาคเกษตรเพื่อการค้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
หรือ “การปฏิวัติเขียว” (Green Revolution) ซึ่งเน้นการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี การจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตร และการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้ ในการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต (Conway
and Barbier,1990) พื้นที่ ไร่นาของประเทศไทยกลายเป็น “การทำการเกษตรเคมี ” (Chemical
agriculture) เต็มรูปแบบ แม้ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่รายจ่ายค่าสารเคมี ในแต่ละปีก           ็
เพิม่ ขึน้ หลายเท่าตัวเช่นกัน คาดว่าต้นทุนกว่าร้อยละ 50 ของไร่นา คือ สารเคมีเกษตร ซึง่ ได้แก่ ปุย๋ เคมี
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื และสารสังเคราะห์อนื่ ๆ 
ประเทศไทยมีนโยบายด้านเกษตรกรรม ในการฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดย
ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ ในปี พ.ศ. 2535 ได้กำหนด
นโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และกำหนดให้การทำเกษตรอินทรียเ์ ป็นวาระแห่งชาติ
ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนมากเป็นอัน
ดับหนึง่ ของโลก เริม่ ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนส่งจำหน่ายไปต่างประเทศมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2511 ภาคตะวันตกเป็น
แหล่งผลิตข้าวโพดฝักอ่อนทีส่ ำคัญของประเทศไทย จังหวัดราชบุรมี พี นื้ ทีป่ ลูกข้าวโพดฝักอ่อนจำนวน 9,082
ไร่ ผลผลิตรวม 12,523 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,338 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
เนือ่ งจากมีอายุการเก็บเกีย่ วสัน้ ใช้เวลาประมาณ 45-50 วัน มีกรรมวิธกี ารผลิตที่ ไม่ยงุ่ ยาก ใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชน้อยและสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีถ้ามีการจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก
เกษตรกรจึงนิยมปลูกและมีการใช้ปยุ๋ เคมีกนั อย่างแพร่หลาย 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งมุ่งเน้นระบบการจัดการผลิตที่คำนึงถึงความเหมาะสมของการใช้
ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องรวมถึงระบบการจัดการดินและการบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน          
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีการพิจารณาเพื่อใช้ ในการจัดการร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจาก
จะเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่พืชแล้ว ยังทำให้สภาพโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินดีขนึ้ (มุกดา, 2543) ผลลัพธ์จากการใช้ปยุ๋ อินทรียจ์ ะช่วยแก้ ไขปัญหาของดิน
ในระยะยาวได้ ลดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาในดิน การใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่ต้องการจะลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรวม
ถึงการจัดการทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ทำการศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงร่วมกับปุย๋ เคมีในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัดราชบุรี การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนทีต่ อบสนองต่ออัตราการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับปุย๋ เคมี และเพือ่ ศึกษา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในระบบการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับปุย๋ เคมี
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วิธดี ำเนินการวิจยั
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD)
ประกอบด้วย 7 ตำรับทดลอง ทำ 4 ซ้ำ ได้แก่
1. แปลงควบคุม
2. ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทีอ่ ตั รา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
3. ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทีอ่ ตั รา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
4. ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทีอ่ ตั รา 150 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
5. ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทีอ่ ตั รา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
6. ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทีอ่ ตั รา 250 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
7. ใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ (16-8-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่)
ดำเนินการทดลองทีบ่ า้ นเขาแดง หมูท่ ี่ 10 ตำบลเขาชะงุม้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พืน้ ทีแ่ ปลง
ทดลองขนาด 3x4 เมตร โดยใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวโพดฝักอ่อน 3-5 เมล็ดต่อ
หลุม ถอนแยกเมื่อข้าวโพดฝักอ่อนเมื่ออายุ 10 วันหลังปลูกให้เหลือ 3 ต้นต่อหลุม มีการให้น้ำตามความ
เหมาะสม
การใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 1 รองก้นหลุมพร้อมปลูก โดยตำรับทดลองที่ 2-6 มีการใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วม
กับปุย๋ เคมีสตู ร 15-15-15, 16-20-0 และตำรับทดลองที่ 7 ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-15-15, 16-20-0 ตามอัตราที่
กำหนด ข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุ 20 วันหลังปลูกมีการกำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 2 ตำรับที่ 2-7 ใส่ปยุ๋ เคมี
สูตร 21-0-0 ตามอัตราทีก่ ำหนด ข้าวโพดฝักอ่อนอายุ 45 วันหลังปลูกมีการถอดยอดครัง้ แรกและต่อมาอีก
3 วันมีการถอดยอดครัง้ ที่ 2
การเตรียมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่วนผสม 100 กิโลกรัม วัตถุดิบประกอบด้วย กากถั่วเหลือง,
รำละเอียด, มูลวัว, หินฟอสเฟตและกระดูกป่น อัตรา 40, 10, 10, 24 และ 16 กิโลกรัม ตามลำดับ
ขัน้ ตอนการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ขยายเชือ้ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ด้วยการเจือจางกากน้ำตาล
ต่อน้ำอัตราส่วนกากน้ำตาล 5 กิโลกรัมต่อน้ำ 50 ลิตร
ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง คนให้เข้ากัน
ปิดฝาตั้งไว้ ในที่ร่ม 3 วัน ผสมวัตถุดิบที่เตรียมไว้ ให้
เข้ากัน นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซองใส่ลง
ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทีข่ ยายเชือ้ แล้วคนประมาณ
5 นาที นำไปคลุ ก เคล้ า กั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ตรี ย มไว้
ตัง้ เป็นกองสีเ่ หลีย่ มสูงประมาณ 40 เซนติเมตร คลุม
ด้วยวัสดุทึบ หมักทิ้งไว้ 20 วันแล้วใส่สารเร่ง พด.3
และ พด.9 อย่างละ 1 ซองหมักทิ้งไว้อีก 7 วัน จึง
นำไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้า และปริมาณธาตุอาหารในปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง
สมบัตทิ างเคมี
ความเป็นกรด – ด่าง
6.59
ความนำไฟฟ้า (dS/m)
3.53
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)
32.66
ไนโตรเจน (%)
2.41
ฟอสฟอรัส (%)
5.87
โพแทสเซียม (%)
1.57
แคลเซียม (%)
19.31
แมกนีเซียม (%)
1.76
ทีม่ า: จากการวิเคราะห์ทสี่ ำนักวิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ (พ.ศ. 2555)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ดิ น เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น แบบผสมรวม (Composite sample) ที่ระดับความลึก 0–30
เซนติเมตร จากผิวดินทั้งก่อนและหลังการทดลอง เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อินทรียวัตถุ
ในดิน ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และค่าการนำไฟฟ้าของดิน
2. ข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และค่าการนำไฟฟ้า
3. ข้อมูลข้าวโพดฝักอ่อน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อนโดยการวัดความสูงของต้น
ข้าวโพดฝักอ่อนช่วงอายุ 15, 30 และ 45 วันหลังปลูก ข้อมูลผลผลิตได้แก่ จำนวนฝัก น้ำหนักฝักทัง้ เปลือก
และน้ำหนักต้นสดของข้าวโพดฝักอ่อน
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. การเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดิน
สมบัติทางเคมีของดิน ผลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนการทดลอง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
7.3 เป็นกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างสูงคือ 2.9 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์
ในดินสูง 43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินปานกลางคือ 74 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้สงู มากเกินคือ 11,196 และ 1,202 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลำดับ และค่าการนำไฟฟ้าต่ำมาก 0.11 เดซิซเี มนส์ตอ่ เมตร
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังการทดลอง พบว่า
ดินในทุกตำรับทดลองมีค่า ความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้น
เฉลีย่ 8.2 จัดเป็นด่างปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
สูงเพิ่มขึ้นมีค่า 3.09-3.51 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ ในดินลดลง มีค่า 31-38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปริ ม าณโพแทสเซี ย มที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น เพิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า
ระหว่าง 70-98 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับปานกลาง
ถึ ง สู ง ปริ ม าณแคลเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า
ระหว่าง 74,383-89,020 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับ
สู ง มาก ปริ ม าณแมกนี เ ซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ ล ดลงมี ค่ า
ระหว่าง 577-896 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และค่าการนำ
ไฟฟ้า มีคา่ ระหว่าง 0.11-0.12 เดซิซเี มนส์ตอ่ เมตร อยู่ในระดับปกติ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สมบัตทิ างเคมีของดินก่อนและหลังการทดลอง
Available Exchangeable Exchangeable Exchangeable
OM
ECe
Mg
P
K
Ca
pH
ตำรับ
(%) (mg/kg)
(mg/kg) (dS/m)
(mg/kg)
(mg/kg)
ก่อนทดลอง 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
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ดินที่ใช้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนซึง่ เป็นชุดดินตาคลี ภายหลังจากการเก็บเกีย่ วข้าวโพดฝักอ่อน พบว่า ดิน
มีคา่ ปฏิกริ ยิ าดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.2 สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง เกิดจากการสลายตัวของหินปูนและ
หินอัคนีที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดของชุดดินตาคลี การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีนั้นช่วยให้ดินมี
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลงานของ ถนอมขวัญ (2550) คือการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ในระบบเกษตรลดใช้ปุ๋ยเคมีกับข้าวโพดหวาน จังหวัดเชียงราย ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ ใส่ลงไปจะเป็นแหล่งอาหารสำหรับ        
การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ ทำให้แปรสภาพสารอินทรียแ์ ละจุลนิ ทรียท์ ลี่ ะลายอนินทรียฟ์ อสฟอรัสในรูปที่
ไม่เป็นประโยชน์ ให้อยู่ ในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น จากการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับ        
ปุ๋ยเคมี ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัดราชบุรีครั้งนี้ ดินมีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินหลัง
การทดลองเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกตำรับการทดลอง เพราะพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นชุดดินตาคลี เป็น  
ดินตื้นถึงชั้นหินปูนหรือปูนมาร์ล มีการระบายน้ำดี น้ำซึมผ่านได้ปานกลาง เป็นดินร่วนปนดินเหนียวและ         
มีปนู มาร์ล จับตัวกันเป็นก้อนแข็งพบอยูท่ วั่ ไปในเนือ้ ดินและตามผิวดิน สีนำ้ ตาลปนเทาหรือสีเทาเข้ม จะพบ
ก้อนหินปูนหรือก้อนปูนมาร์ล อยูต่ นื้ กว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ซึง่ การใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับ
ปุย๋ เคมี และมีการให้นำ้ ทำให้หนิ ปูนเหล่านีม้ กี ารสลายหรือแตกตัวออกมา เป็นเหตุทำให้ปริมาณแคลเซียม
ในดิน มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะปูนมาร์ลจะมีธาตุแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่สูง ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง        
มีหินฟอสเฟตและกระดูกป่นเป็นส่วนประกอบ ทำให้ ไปเพิ่มปริมาณแคลเซียมในดินอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้การ         
มีความเข้มข้นมากเกินของแคลเซียมในดินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่พชื ปกติจะเกิดในรูปคลอโรซิสและ
การมีความเข้มข้นมากเกินของแมกนีเซียมในดิน อาจทำให้เกิดความเสียหายของสมดุลระหว่าง Ca:Mg
ความเสียหายจะเกิดเฉพาะทีร่ ากซึง่ เป็นส่วนของพืชที่ ไวต่อการขาดแคลเซียม 

2. ข้อมูลของข้าวโพดฝักอ่อน
2.1 การศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน
จากการศึกษา พบว่า เมื่อข้าวโพดฝักอ่อน อายุ 15 วัน หลังงอก ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงมาก
ที่สุดเท่ากับ 23.06 เซนติเมตร ตำรับทดลองที่ ไม่ ใส่ปุ๋ย ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงน้อยที่สุด 17.59
เซนติเมตร เมื่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนอายุ 30 วันหลังปลูกต้นพบว่าข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ คือ การใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงมากที่สุดเท่ากับ 71.25 เซนติเมตร แปลงควบคุม           
ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงน้อยที่สุด 51.50 เซนติเมตร สำหรับข้าวโพดฝักอ่อนอายุ 45 วันหลังปลูก           
พบว่าข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 250 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงมากทีส่ ดุ
เท่ากับ 160.10 เซนติเมตร ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงน้อยทีส่ ดุ 110.04 เซนติเมตรในตำรับทดลองที่ ไม่
ใส่ปยุ๋  
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ความสูงเฉลี่ยของต้นข้าวโพดฝักอ่อนในระหว่างการเจริญเติบโตต้นในช่วง 15 วันแรกเป็นไปอย่าง
ช้าๆ เมือ่ เข้าสูช่ ว่ งอายุ 30 วันหลังปลูก การใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
ปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความสูงของต้นเท่ากับ 71.25 เซนติเมตร และทีอ่ ายุ 45 วันหลังปลูก
การใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 250 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีความ
สูงของต้นเท่ากับ 160.10 เซนติเมตร (แสดงในกราฟที่ 1) ซึ่งการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี
ครึง่ หนึง่ ในอัตราทีต่ า่ งกันให้ความสูงใกล้เคียงกับการใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ และมีแนวโน้มให้ความสูง
ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนสูงกว่าต้นที่ ไม่มีการใส่ปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีอัตราการปลดปล่อย
ไนโตรเจนสูงสุดในช่วง 30 วันหลังปลูก ทำให้ความสูงใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี แต่ที่อายุ 50 วันหลังปลูก
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีการปลดปล่อยไนโตรเจนได้น้อยลงทำให้ปุ๋ยเคมี ให้ความสูงที่เหนือกว่าและสูงสุด
แสดงว่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์แก่ต้นข้าวโพด
ฝักอ่อนและส่งเสริมการเจริญเติบโตได้พอเพียงตลอดอายุการปลูก (ชวนพิศ และคณะ. 2548)

กราฟที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน (ความสูง)

2.2 จำนวนฝักสดต่อไร่
จากการศึกษาจำนวนฝักสดต่อไร่ของข้าวโพดฝักอ่อน โดยใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงอัตราทีต่ า่ งกัน พบว่า
การใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ ให้จำนวนฝักสดสูงสุด 41,200 ฝักต่อไร่ แต่ ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
กับตำรับทดลองที่ใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 50, 100, 150, 200, 250 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับปุย๋ เคมี
ครึง่ หนึง่ ให้จำนวนฝักสด 34,553, 34,553, 37,267, 37,800 และ 37,933 ฝักต่อไร่ ตามลำดับ แต่จะมี
ความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับตำรับทดลองที่ ไม่ ใส่ปุ๋ย ให้จำนวนฝักสดต่ำสุด 27,333 ฝักต่อไร่
(กราฟที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ วินยั (2550) ทีศ่ กึ ษาหาสารสกัดชีวภาพทีเ่ หมาะสมร่วมกับปุย๋ มูลโค
ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ ส่งผลให้จำนวนฝักต่อไร่ของข้าวโพดฝักอ่อนทีม่ กี ารใส่ปยุ๋ เคมี ให้จำนวน
ฝักต่อไร่สงู สุดเท่ากับ 30,453.30 ฝักต่อไร่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ตำรับทดลองอืน่ การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนได้
จำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กัน โดยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะช่วยปลดปล่อย
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ธาตุให้กับพืชและปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้น จะทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตของพืชทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ส่วนการใช้ปยุ๋ เคมีจะให้ธาตุอาหารทีจ่ ำเป็นแก่พชื โดยตรง ช่วยทำให้
ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนมีคณ
ุ ภาพดี ดังนัน้ ถ้าหากมีการใช้ปยุ๋ ทัง้ สองชนิดร่วมกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
2.3 น้ำหนักฝักสดทัง้ เปลือกต่อไร่
จากการศึกษาน้ำหนักฝักสดทั้งเปลือกต่อไร่
โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราที่ต่างกัน พบว่า
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้น้ำหนักฝักสด
ทั้งเปลือกสูงสุด 2,831.30 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ ไม่มี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ กั บ การใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
คุณภาพสูง อัตรา 150, 200 และ 250 กิโลกรัมต่อ
ไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดินที่ ให้
น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือก 2,336.67, 2,384.00 และ
2,440.67 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ แต่จะมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง อัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่รว่ ม
กับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่ง และตำรับทดลองที่ ไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้
น้ำหนักฝักสดทัง้ เปลือกเท่ากับ 1,950.67, 2,076.75 และ 1,624.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (กราฟที่ 3)
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มในการเพิ่มผลผลิตและน้ำหนักของ
ข้าวโพดฝักอ่อน เนือ่ งจากการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง มีสว่ นช่วยในการปรับปรุงกายภาพของดิน ทำให้ดนิ
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชและปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงยังมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั
พืชด้วย ดังนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อความสำเร็จในการปลูกพืช
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กราฟที่ 2 แสดงจำนวนฝกสด (ฝกตอไร)

กราฟที่ 3 แสดงน้ำหนักฝกสดทัง้ เปลือก (กิโลกรัมตอไร)

2.4 น้ำหนักต้นสดต่อไร่
จากการศึกษาน้ำหนักต้นสดต่อไร่ของข้าวโพดฝักอ่อนโดยใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงอัตราทีต่ า่ งกัน พบว่า
ทุกตำรับทดลองของการทดลองให้นำ้ หนักต้นสดของข้าวโพด ฝักอ่อน ระหว่าง 2,733-3,467 กิโลกรัมต่อไร่
(กราฟที่ 4) ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ แต่มแี นวโน้มว่าการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ ทำให้นำ้ หนัก
ต้นสดมีนำ้ หนักมากกว่าการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สอดคล้องกับรายงานของ วินยั (2550) ทีศ่ กึ ษาหาสาร
สกัดชีวภาพทีเ่ หมาะสมร่วมกับปุย๋ มูลโคในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ ซึง่ พบว่าน้ำหนักต้นสดต่อไร่ของ
ข้าวโพดฝักอ่อนทีม่ กี ารใส่ปยุ๋ เคมี ให้นำ้ หนักต้นสดต่อไร่สงู สุด แสดงว่า ปุย๋ เคมีที่ใส่ในระยะ 15 และ 30 วัน
หลังปลูก ทำให้พืชได้ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงพอกับพัฒนาการของต้นและรากของข้าวโพดฝักอ่อน แต่
ช่วงจาก 30-45 วันหลังปลูก ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั พืชได้มากขึน้ ทำให้
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดฝักอ่อน ซึง่ หลังจากนัน้ ข้าวโพดฝักอ่อนก็จะมีการพัฒนาด้านฝัก
เป็นสำคัญ และจะมีการพัฒนาด้านการเจริญทางลำต้นน้อยลง จึงทำให้น้ำหนักของต้นสดต่อไร่ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ
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กราฟที่ 4 แสดงน้ำหนักตนสด (กิโลกรัมตอไร)

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
จากการศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน พบว่า
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 5,981 บาทต่อไร่ รองลงมาได้แก่
การใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ การไม่ใส่
ปุย๋ และการใส่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 200, 50, 100 และ 250 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่
ให้ผลตอบแทนเท่ากับ 3,492, 3,485, 3,384, 3,320, 2,228 และ 2,922 บาทต่อไร่ตามลำดับ (ตารางที่ 3)
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในระบบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตรา 250 กิโลกรัม
ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ มีตน้ ทุนการผลิตต่อกิโลกรัมสูงทีส่ ดุ 3.2 บาทต่อกิโลกรัม การใช้
ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ มีตน้ ทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ำสุดคือ 2.2 บาทต่อกิโลกรัม
ตารางที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
รายการ
1. ต้นทุนผันแปร
2. ต้นทุนคงที่ (เช่าทีด่ นิ )
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)
4. จำนวนผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่)
5. ราคาขายผลผลิต (บาท/กิโลกรัม)
5.1 ข้าวโพดฝักอ่อน (ทัง้ เปลือก)
5.2 ต้นข้าวโพดฝักอ่อน
6. รายได้ทงั้ หมด (บาท/ไร่)
7. กำไรสุทธิ (บาท/ไร่)
8. ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม)

T1
3,311
700
4,011
1,624
4
6,496
1,000
7,496
3,485
2.5

T2
4,784
700
5,484
1,951
4
7,804
1,000
8,804
3,320
2.8

T3
T4
T5
5,380 6,156 6,452
700
700
700
6,080 6,856 7,152
2,077 2,337 2,384
4
4
4
8,308 9,348 9,536
1,000 1,000 1,000
9,308 10,348 10,536
3,228 3,492 3,384
2.9
2.9
3.0

T6
7,142
700
7,842
2,441
4
9,764
1,000
10,764
2,922
3.2

T7
5,643
700
6,343
2,831
4
11,324
1,000
12,324
5,981
2.2

37

38

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2556

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

สรุปผลการวิจยั
1. การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตจำนวนฝักต่อไร่ น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือกต่อไร่และ
น้ำหนักต้นสดต่อไร่สงู ทีส่ ดุ และการไม่ใส่ปยุ๋ ให้ผลผลิตต่ำทีส่ ดุ
2. การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 5,981 บาทต่อไร่ รองลงมาคือการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทน
3,492 บาทต่อไร่ และการไม่ใส่ปยุ๋ ให้ผลตอบแทนต่ำสุด คือ 3,485 บาทต่อไร่
3. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ
ธาตุโพแทสเซียม และธาตุแคลเซียมเพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและธาตุแมกนีเซียมลดลง
ค่าการนำไฟฟ้าคงที่
4. ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจังหวัดราชบุรี ในชุดดินตาคลี พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ในอัตรา 150 กิโลกรัมร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ หนึง่ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ มีความเหมาะสมทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนที่จะทำการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เกษตรกรควรทำการศึกษาข้อมูลดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน เพือ่ ประกอบการจัดการธาตุอาหารพืชทีเ่ หมาะสม
2. ควรมีการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับปุย๋ เคมีในการปลูกพืช เพราะปุย๋ เคมีให้ธาตุอาหารตรงกับ
ความต้องการของพืช แต่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชและทำให้คุณสมบัติ
ของดินดีขนึ้ ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารของพืชด้วย
3. วัตถุดิบที่นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ต้องมีคุณภาพและคุณค่าด้านธาตุอาหารพืช รวมถึง
ต้นทุนทีเ่ หมาะสม
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ผลของปุย๋ มูลไกและปุย๋ เคมี
ต่อความอุดมสมบูรณของดิน
ผลผลิต และคุณภาพของอ้อย
ในกลุม่ ชุดดินที่ 36 จ.เพชรบูรณ

Effect of Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Soil Fertility, Yield
and Quality of Sugarcane in Soil Series Group No.36, Petchabun Province
ทรายแก้ว อนากาศ* ชุตมิ า จันทร์เจริญ* พัฒน์พงษ์ เกิดหลำ* พิลาสลักษณ์ ลุน่ ลิว่ * และสาธิต กาละพวก*

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และคุณภาพของอ้อยใน
กลุ่มชุดดินที่ 36 และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกและหลังเก็บเกี่ยวอ้อย และ
ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อยที่ปลูก ดำเนินการที่แปลงเกษตรกร บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 9
ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2555
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
(RCB) จำนวน 3 ซ้ำ 7 ตำรับการทดลอง ประกอบด้วย การไม่
ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกร (ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่)
ใส่ปยุ๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ (N-P2O5-K2O อัตรา
18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) ใส่ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตาม
ค่าวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับปุย๋ มูลไก่อตั รา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ครึง่
หนึ่งของปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยมูลไก่
อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปยุ๋ มูลไก่อตั รา 500 กิโลกรัมต่อไร่
และใส่ปยุ๋ มูลไก่อตั รา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็น
ประโยชน์ และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สำหรับการเจริญ
เติบโตในด้านความสูง ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางโคนลำ เส้นผ่านศูนย์กลางกลางลำ จำนวนปล้อง
ความหวานโคนลำ (% บริกซ์) และความหวานกลางลำ (% บริกซ์) ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ ผลผลิตและ
จำนวนลำต่อไร่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน
* กลุม วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8 กรมพัฒนาทีด่ นิ
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ให้ผลผลิตและจำนวนลำต่อไร่สงู ทีส่ ดุ คือ 13.82 ตันต่อไร่ และ 14,192 ลำต่อไร่ ตามลำดับ การไม่ใส่ปยุ๋
ทำให้ผลผลิตและจำนวนลำต่อไร่ต่ำที่สุด คือ 7.45 ตันต่อไร่ และ 9,728 ลำต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้มูลค่าผลผลิต และผล
ตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงทีส่ ดุ คือ 13,820 บาทต่อไร่ และ 10,150 บาทต่อไร่ ตามลำดับ การใช้ปยุ๋
ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับปุย๋ มูลไก่อตั รา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ตน้ ทุน
ผันแปรสูงทีส่ ดุ คือ 4,610 บาทต่อไร่ และการไม่ใส่ปยุ๋ ทำให้มลู ค่าผลผลิต ต้นทุนผันแปร และผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผันแปรต่ำทีส่ ดุ คือ 7,450  2,100 และ 5,350 บาทต่อไร่ ตามลำดับ

คำนำ
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึง่ ของประเทศไทย ในปีเพาะปลูก 2549/50 ประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกอ้อยรวม 6.6 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 69.55 ล้านตัน ผลผลิตเฉลีย่ 10.13 ตันต่อไร่ และค่าความหวาน  
11–12 ซี.ซี.เอส. (สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, 2551) ซึ่งนับว่าอยู่ ในระดับต่ำทั้งปริมาณ
ผลผลิตและค่าความหวานเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม        
ต่อการปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อจำกัดที่ทำให้ผลผลิตอ้อยของไทยต่ำเนื่องจากชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่
ปลูกอ้อยโดยอาศัยน้ำฝน ขาดการจัดการด้านน้ำ ดิน และปุ๋ย รวมทั้งขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
แต่ละพืน้ ที่
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งปลูกอ้อยทีส่ ำคัญแหล่งหนึง่ ของภาคเหนือ ในปีเพาะปลูก 2549/50 มีพนื้ ที่
ปลูกอ้อย 185,656 ไร่ ผลผลิตรวม 2.04 ล้านตัน ผลผลิตเฉลีย่ 10.92 ตันต่อไร่ (สำนักคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย, 2551) ปัญหาทีพ่ บในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยในกลุม่ ชุดดินที่ 36 คือ ลักษณะเนือ้ ดินเป็นดินร่วนปน
ทราย ความสามารถในการอุม้ น้ำต่ำถึงปานกลางทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิง้ ช่วง นอกจากนี้
ยังพบปัญหาการใช้ทดี่ นิ ในการเพาะปลูกอย่างต่อเนือ่ งโดยใช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียว ไม่มกี ารปรับปรุงบำรุง
ดิน ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมลง และในสถานการณ์ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพงมากตามภาวะ
ราคาน้ำมันทีส่ งู ขึน้ ทำให้ตน้ ทุนการผลิตของชาวไร่ออ้ ยสูงขึน้ ด้วย ซึง่ แนวทางความอยูร่ อดของชาวไร่ออ้ ย
คือ ต้องมีการจัดการดินและปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต         
ต่อพืน้ ที่ให้สงู ขึน้ ในจังหวัดเพชรบูรณ์มฟี าร์มไก่ขนาดใหญ่เป็นแหล่งปุย๋ มูลไก่ในท้องถิน่ หากมีการนำปัจจัย
การผลิตที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ก็จะเป็นการจัดการ
ทรัพยากรที่มี ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมูลไก่มีธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน 2.28 %
ฟอสฟอรัส 5.91 % โพแทสเซียม 3.02 % และธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม 12.10 % แมกนีเซียม 1.07 %
และกำมะถัน 0.67 % (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551)
ดังนั้นการศึกษาผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และคุณภาพของ
อ้อยในกลุม่ ชุดดินที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์นี้ ทำให้ทราบแนวทางในการจัดการดินและปุย๋ ทีเ่ หมาะสมในพืน้ ที่
ปลูกอ้อยในกลุม่ ชุดดินที่ 36 เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและคุณภาพอ้อย เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดต้นทุนการ
ผลิ ต โดยสามารถลดปริ ม าณการใช้ ปุ๋ ย เคมี ข องเกษตรกรลงได้และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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อุปกรณและวิธกี าร
อุปกรณ
1. ท่อนพันธุอ์ อ้ ยพันธุ์ LK 92-11
2. สายวัด ไม้หลักสำหรับแบ่งแปลงย่อย และป้ายแปลง
3. มูลไก่ ปุย๋ เคมี
4. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
5. อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลความสูง และผลผลิต
เช่น ไม้วดั ความสูง ตลับเมตร เครือ่ งชัง่
6. เครือ่ งวัดความหวาน Hand Refractometer
7. วัสดุสำนักงาน
วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block (RCB) จำนวน 3 ซ้ำ โดยมีตำรับการทดลองดังนี้
ตำรับที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปยุ๋ )
ตำรับที่ 2 ใส่ปยุ๋ วิธเี กษตรกร (ปุย๋ เคมีสตู ร 16-20-0
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
และสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่)
ตำรับที่ 3 ปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ
(N-P2O5-K2O อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่)
ตำรับที่ 4 ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ +ปุย๋ มูลไก่อตั รา 500 กิโลกรัมต่อไร่
ตำรับที่ 5 ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ +ปุย๋ มูลไก่อตั รา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ตำรับที่ 6 ใส่ปยุ๋ มูลไก่อตั รา 500 กิโลกรัมต่อไร่
ตำรับที่ 7 ใส่ปยุ๋ มูลไก่อตั รา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ขัน้ ตอนการทดลอง
1. คัดเลือกแปลงทดลองในพื้นที่เกษตรกร บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุม่ ชุดดินที่ 36) พิกดั แปลงทดลอง 728135E 1809781N
2. แบ่งแปลงย่อยขนาด 6 เมตร x 12 เมตร จำนวน 21 แปลงย่อย
3. เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ในแต่ละแปลงย่อย ก่อนทำการทดลองและหลัง
เก็บเกีย่ วผลผลิตทุกปี
4. เตรียมแปลงทดลอง และยกร่องปลูก โดยใช้ทอ่ นพันธุอ์ อ้ ยพันธุ์ LK 92-11 ระยะระหว่างแถว 1.5
เมตร
5. ดำเนินการจัดการปุย๋ แต่ละตำรับทดลอง ดังนี้
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ปุย๋ มูลไก่

อ้อยปลูก
ใส่รองพืน้ ในร่องแถวพร้อมปลูกอ้อย
อ้อยตอ
ใส่ตน้ ฝน (พร้อมการใส่ปยุ๋ เคมีครัง้ แรก)
ปุย๋ เคมี แบ่งใส่ 2 ครัง้
อ้อยปลูก ครัง้ แรก
ใส่รองพืน้ พร้อมปลูก
ครัง้ ทีส่ อง
ใส่เมือ่ อ้อยมีอายุ 2-3 เดือน
อ้อยตอ ครัง้ แรก
ใส่ตน้ ฝน
ครัง้ ทีส่ อง
ใส่หลังจากครัง้ แรก 30-45 วัน
6. ดูแลรักษา ให้นำ้ กำจัดวัชพืช และฉีดยากำจัดวัชพืช ตามความจำเป็น

การเก็บข้อมูล
ข้อมูลดิน
เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร
ก่ อ นการทดลองและหลั ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต นำไป
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ ได้แก่ ความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
(%OM) ปริ ม าณธาตุ ฟ อสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์
(Available P) และปริ ม าณธาตุ โ พแทสเซี ย มที่
แลกเปลีย่ นได้ (Exchangeable K)
ข้อมูลพืช
ความสู ง ความยาวลำ เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางลำ
จำนวนปล้อง จำนวนลำ น้ำหนักลำ ค่าความหวาน
(% บริกซ์) และผลผลิต
ข้อมูลด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
โดยบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและ
รายได้ของแต่ละตำรับการทดลอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ท างสถิ ติ (ANOVA:
Analysis of Variance) และหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ดนิ ก่อนปลูกและ
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. สมบัตทิ างเคมีของดินก่อนการทดลองและคำแนะนำการใช้ปยุ
จากการเก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลองทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพือ่ ทำการวิเคราะห์สมบัติ
ทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.40 ซึ่งอยู่ ในระดับกรดแก่ ปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คือ 1.37 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
ต่ำมาก คือ 2.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณธาตุโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้อยู่ในระดับต่ำ คือ 48.0
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 1) ดังนัน้ ปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ สำหรับอ้อยในโครงการวิจยั
นีค้ อื N-P2O5-K2O อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2551)
ตารางที่ 1 สมบัตทิ างเคมีบางประการของดินก่อนการทดลองทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร
สมบัตทิ างเคมีของดิน
ผลการวิเคราะห์
pH
5.40
OM (เปอร์เซ็นต์)
1.37
Available P (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
2.6
Exchangeable K (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
48.0
หมายเหตุ : pH วิเคราะห์โดยวิธกี าร ดิน : น้ำ 1 : 1 วัดด้วย pH meter (สำนักวิทยาศาสตร์เพือ่
การพัฒนาทีด่ นิ , 2547)
OM วิเคราะห์โดย วิธกี าร Walkley and Black method (สำนักวิทยาศาสตร์เพือ่
การพัฒนาทีด่ นิ , 2547)
Avail. P วิเคราะห์โดยวิธกี าร Bray II (ปิยะ, 2538)
Exch. K วิเคราะห์โดยวิธกี าร ammonium acetate 1 N pH 7 อัตราส่วน 1 ต่อ 20
(อภิรดี, 2542)

2. สมบัตทิ างเคมีของดินหลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
2.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อทำการ
วิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีบางประการของดิน พบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
ปลูกมีค่าระหว่าง 4.69-5.48 และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยตอมีค่าระหว่าง 5.11-5.74 และไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
ตำรับการทดลอง
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยปลูก หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยตอ
1. แปลงควบคุม
5.44
5.19
2. วิธเี กษตรกร
4.69
5.11
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
4.99
5.37
4. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
4.71
5.57
+ ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
5. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
5.36
5.20
+ ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
6. ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
4.91
5.13
7. ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
5.48
5.74
2.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)
จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อทำการ
วิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีบางประการของดิน พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุหลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยปลูกมีคา่
ระหว่าง 1.16-1.50 เปอร์เซ็นต์ และหลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยตอมีคา่ ระหว่าง 1.08-1.28 เปอร์เซ็นต์ และ
ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) โดยวิธกี ารใช้ปยุ๋ มูลไก่อตั รา 1000 กิโลกรัมต่อไร่ ดินมีอนิ ทรียวัตถุ
สูงทีส่ ดุ คือ 1.50 และ 1.28 เปอร์เซ็นต์ หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
ตำรับการทดลอง
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยปลูก หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยตอ
1. แปลงควบคุม
1.20
1.20
2. วิธเี กษตรกร
1.16
1.17
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
1.19
1.08
4. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
1.22
1.20
+ ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
5. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
1.48
1.10
+ ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
6. ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
1.30
1.12
7. ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
1.50
1.28
2.3 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ (Available P)
จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อทำการ
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยปลูกมีคา่ ระหว่าง 5.8-11.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และหลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยตอมีคา่ ระหว่าง
6.1-8.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
ตำรับการทดลอง
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยปลูก หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยตอ
1. แปลงควบคุม
5.8
6.1
2. วิธเี กษตรกร
11.8
6.7
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
10.8
6.3
4. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
11.3
8.3
+ ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
5. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
7.2
8.1
+ ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
6. ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
8.5
6.2
7. ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
8.8
7.7
2.4 ปริมาณธาตุโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ (Exchangeable K)
จากการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อทำการ
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยปลูกมีค่าระหว่าง 44-80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยตอมีค่าระหว่าง
42.0-52.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
ตำรับการทดลอง
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยปลูก หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยตอ
1. แปลงควบคุม
44.0
47.3
2. วิธเี กษตรกร
52.0
42.0
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
80.0
48.0
4. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
78.0
52.0
+ ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
5. ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
74.0
48.0
+ ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
6. ปุย๋ มูลไก่ 500 กก./ไร่
60.0
48.0
7. ปุย๋ มูลไก่ 1,000 กก./ไร่
66..0
46.0

3. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของอ้อย
3.1 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูก
จากปัญหาปี 2553 ฤดูแล้งจัดมีน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องเลื่อนแผนการปลูกอ้อยเป็นเดือนพฤษภาคม
2553 เมื่อปลูกแล้วยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงระยะเวลานานทำให้ตายอดตายบางส่วน อ้อยจึงงอกไม่
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สม่ำเสมอ ดังนัน้ ต้องรื้อแปลงและปลูกใหม่ในเดือนสิงหาคม 2553 และต้อง
เก็บเกี่ยวอ้อยในเดือนมีนาคม 2554 เนื่องจากไม่ควรปล่อยอ้อยให้ โตข้ามปี
ทำให้ ได้ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตบางส่วนของอ้อยปลูกที่มีอายุ
6 เดือน
3.1.1 ผลผลิตของอ้อยปลูก
ผลผลิตของอ้อยปลูก พบว่า ผลผลิตของอ้อยปลูกมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สำคัญ โดยการใส่ปยุ๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ (N-P2O5-K2O
อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) ให้ผลผลิตสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 4.35 ตันต่อไร่ โดยที่
แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปยุ๋ ) ให้ผลผลิตต่ำทีส่ ดุ เท่ากับ 1.62 ตันต่อไร่ (ตารางที่ 6)
3.1.2 องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูก
องค์ประกอบผลผลิตบางส่วนของอ้อยปลูก พบว่า จำนวนลำต่อไร่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน
(N-P2O5-K2O อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) อ้อยมีจำนวนลำต่อไร่สูงที่สุดเท่ากับ 14,303 ลำต่อไร่
แปลงควบคุม (ไม่ ใส่ปุ๋ย) มีจำนวนลำต่อไร่ต่ำที่สุดเท่ากับ 10,111 ลำต่อไร่ ส่วนความยาวลำ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคนลำ จำนวนปล้อง และความหวานโคนลำ (% บริกซ์) ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ โดยมีความ
หวานเฉลีย่ ระหว่าง 14.63-14.33 % บริกซ์ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตบางส่วนของอ้อยปลูก
ตำรับ
ผลผลิต ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความหวานโคนลำ
จำนวนปล้
อ
ง
จำนวนลำต่
อ
ไร่
การทดลอง (ตันต่อไร่)
(ซม.)
โคนลำ (ซม.)
(% บริกซ์)
ตำรับที่ 1 1.62 c
61.67
2.27
5
10,111 c
15.07
ตำรับที่ 2 2.47 bc
65.33
2.20
5
11,533 abc
15.00
ตำรับที่ 3 4.35 a
74.67
2.17
6
14,303 a
14.63
ตำรับที่ 4 3.20 abc
74.33
2.13
6
10,961 bc
15.10
ตำรับที่ 5 3.65 ab
78.67
2.17
5
13,444 ab
15.33
ตำรับที่ 6 2.85 abc
69.33
2.30
5
10,414 c
14.87
ตำรับที่ 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
ตัวเลขทีต่ ามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่ตา่ งกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%

3.2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ
3.2.1 ผลผลิตของอ้อยตอ
ผลผลิตของอ้อยตอ พบว่า ผลผลิตของอ้อยตอมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญ โดยทีก่ ารใช้ปยุ๋ เคมี
อัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ (N-P2O5-K2O อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) ให้ผลผลิตสูงทีส่ ดุ เท่ากับ
13.82 ตันต่อไร่ แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปยุ๋ ) ให้ผลผลิตต่ำทีส่ ดุ เท่ากับ 7.45 ตันต่อไร่ (ตารางที่ 7)
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3.2.2 องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ
องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ พบว่า จำนวนลำต่อไร่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญ โดยทีก่ ารใช้
ปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ (N-P2O5-K2O อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) ให้จำนวนลำต่อไร่
สูงทีส่ ดุ เท่ากับ 14,192 ลำต่อไร่ ในขณะทีแ่ ปลงควบคุม (ไม่ใส่ปยุ๋ ) ให้จำนวนลำต่อไร่ตำ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 9,728
ลำต่อไร่ ส่วนความสูง ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางโคนลำ เส้นผ่านศูนย์กลางกลางลำ จำนวนปล้อง
ความหวานโคนลำ และความหวานกลางลำ ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ
ตำรับ ผลผลิต ความสูง ความ เส้นผ่าน เส้นผ่าน จำนวน จำนวน ความหวาน ความหวาน
การ
(ตันต่อ (ซม.) ยาวลำ ศูนย์กลาง ศูนย์กลาง ปล้อง ลำต่อไร่ โคนลำ กลางลำ
ทดลอง
ไร่)
(ซม.) โคนลำ กลางลำ
(% บริกซ์) (% บริกซ์)
(ซม.)
(ซม.)
ตำรับที่ 1 7.45 b 201.57 168.03 2.03
2.00
20
9,728 b 22.17
22.43
ตำรับที่ 2 11.08 ab 223.70 178.33 2.17
1.97
20 12,148 ab 22.33
22.67
ตำรับที่ 3 13.82 a 247.17 206.63 2.17
1.93
20 14,192 a 21.57
20.83
ตำรับที่ 4 11.03 ab 238.97 196.73 2.07
1.97
20 12,889 ab 22.17
21.17
ตำรับที่ 5 13.08 a 243.27 207.17 2.27
2.10
19 13,126 ab 21.27
20.93
ตำรับที่ 6 9.87 ab 217.73 192.27 2.10
1.97
19 12,069 ab 22.03
21.50
ตำรับที่ 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
ตัวเลขทีต่ ามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่ตา่ งกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
4.1 มูลค่าผลผลิต ต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร ของอ้อยปลูก
จากปัญหาปี 2553 แล้งจัดมีนำ้ ไม่เพียงพอ ทำให้ตายอดตายบางส่วน จึงได้ปลูกใหม่ในเดือนสิงหาคม
2553 และต้องเก็บเกีย่ วอ้อยในเดือนมีนาคม 2554 ทำให้ ได้ขอ้ มูลผลผลิตอ้อยอายุ 6 เดือน เมือ่ วิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อยปลูก จึงทำให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรขาดทุนทุกตำรับการ
ทดลอง ส่วนมูลค่าผลผลิต พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O อัตรา
18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) ทำให้มลู ค่าผลผลิตสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 4,350 บาทต่อไร่ ในขณะทีก่ ารไม่ใส่ปยุ๋ ทำให้
มูลค่าผลผลิตต่ำทีส่ ดุ เท่ากับ 1,620 บาทต่อไร่ และพบว่า การใช้ปยุ๋ ครึง่ หนึง่ ของปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำตาม
ค่าวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับปุย๋ มูลไก่อตั รา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ตน้ ทุนผันแปรสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 10,810 บาท
ต่อไร่ และการไม่ใส่ปยุ๋ มีตน้ ทุนผันแปรต่ำทีส่ ดุ เท่ากับ 8,300 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 8)
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4.2 มูลค่าผลผลิต ต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร ของอ้อยตอ
จากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อยตอ พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่า
วิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O อัตรา 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่) ทำให้มูลค่าผลผลิต และผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผันแปรสูงที่สุดเท่ากับ 13,820 และ 10,150 บาทต่อไร่ ตามลำดับ การใช้ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี
อัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยมูลไก่อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ต้นทุนผันแปรสูงที่สุด
เท่ากับ 4,610 บาทต่อไร่ และการไม่ใส่ปยุ๋ ทำให้มลู ค่าผลผลิต ต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุน
ผันแปร ต่ำทีส่ ดุ เท่ากับ 7,450 2,100 และ 5,350 บาทต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 มูลค่าผลผลิต ต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร
อ้อยปลูก
อ้อยตอ
ผลตอบแทน
ต้นทุน
มูลค่า
ผลตอบแทน
ต้นทุน
มูลค่า
ตำรับ
ผันแปร เหนือต้นทุนผันแปร
การทดลอง ผลผลิต ผันแปร เหนือต้นทุนผันแปร ผลผลิต
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่) (บาทต่อไร่) (บาทต่อไร่) (บาทต่อไร่) (บาทต่อไร่)
ตำรับที่ 1 1,620
8,300
-6,680
7,450
2,100
5,350
ตำรับที่ 2 2,470
10,100
-7,630
11,080
3,900
7,180
ตำรับที่ 3 4,350
9,870
-5,520
13,820
3,670
10,150
ตำรับที่ 4 3,200
10,060
-6,860
11,030
3,860
7,170
ตำรับที่ 5 3,650
10,810
-7,160
13,080
4,610
8,470
ตำรับที่ 6 2,850
9,200
-6,350
9,870
3,000
6,870
ตำรับที่ 7 3,210
9,950
-6,740
13,000
3,750
9,250

สรุป
จากการทดลองใช้ปยุ๋ มูลไก่และปุย๋ เคมีตอ่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และคุณภาพของอ้อยใน
กลุม่ ชุดดินที่ 36 จ.เพชรบูรณ์ พบว่า
1. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
2. ความสูง ความยาวลำ เส้นผ่านศูนย์กลางโคนลำ เส้นผ่านศูนย์กลางกลางลำ จำนวนปล้อง ความ
หวานโคนลำ (% บริกซ์) และความหวานกลางลำ (% บริกซ์) ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
3. การใช้ปยุ๋ เคมีอตั ราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดนิ ทำให้ผลผลิตและจำนวนลำต่อไร่สงู ทีส่ ดุ คือ 13.82
ตันต่อไร่ และ 14,192 ลำต่อไร่ ตามลำดับ และการไม่ใส่ปยุ๋ ทำให้ผลผลิตและจำนวนลำต่อไร่ตำ่ ทีส่ ดุ คือ
7.45 ตันต่อไร่ และ 9,728 ลำต่อไร่ ตามลำดับ
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4. การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดิน
ทำให้มลู ค่าผลผลิต และผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร
สูงทีส่ ดุ คือ 13,820 บาทต่อไร่ และ 10,150 บาทต่อไร่ ตาม
ลำดับ และการใช้ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำ
ตามค่าวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับปุย๋ มูลไก่อตั รา 1,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ทำให้ตน้ ทุนผันแปรสูงทีส่ ดุ คือ 4,610 บาทต่อไร่
การไม่ ใส่ปุ๋ย ทำให้มูลค่าผลผลิต ต้นทุนผันแปร และ
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรต่ำทีส่ ดุ คือ 7,450 บาทต่อไร่
2,100 บาทต่อไร่ และ 5,350 บาทต่อไร่ ตามลำดับ 
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ทำไมต้องอบรมข้าราชการ
เพือ่ เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

นิสา มีแสง*

ดิ

ฉั น ได้ มี โ อกาสเข้ า รั บ การฝ ก อบรบ
หลักสูตร การเตรียมราชการไทยสู่
ประชาคมอาเซี ย น ขอถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ให้ข้าราชการท่านอื่นๆ ได้รับ
ทราบข้ อ มู ล ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การพัฒนาสมรรถนะของพวกเราทุกคนให้
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ได้นำความรู้ ไปใช้
พัฒนาหน่วยงานของตนเองได้บา้ ง หลักสูตร
ดังกล่าว เป็นทุนการฝึกอบรมของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการจากทุกหน่วยงาน สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกโดยใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ระยะเวลาของหลักสูตร 7 วัน (26 สิงหาคม ถึง
1 กันยายน 2556) คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการระดับรองอธิบดี จำนวน
3 ท่าน ผูอ้ ำนวยการระดับสูง จำนวน 1 ท่าน และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 คน เนือ้ หา
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) และได้เรียนรู้ ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ
อินโดนีเซียทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องกับประชาคมอาเซียน ดังนี้ คือ (1) ASEAN Coordinating Centre for
Humanitarian Assistance on disaster management : AHA Centre (2) สำนักงานคณะผูแ้ ทนถาวร
ไทยประจำอาเซียน (3) สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (4) ASEAN Foundation (5) ASEAN Social
Security Association: ASSA (6) Institute of Technology of Bandung และ (7) สำนักงานส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเมืองบันดุง (Tourism of Bandung)
* ผูอ ำนวยการกลุม วิจยั และพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ
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เนือ้ หาที่ ได้เรียนรูจ้ ากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย กล่าวตามลำดับ ดังนี้
(1) ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster
management: AHA Centre เป็นหน่วยงานทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี 2011 หลังการเกิดภัยพิบตั อิ ย่างรุนแรงใน
ภูมิภาคอาเซียน คือ สึนามิ ในป 2004 และพายุไซโคลนนากิส ในป 2008 เพื่อประสานการให้
ความช่วยเหลือ และการจัดการภัยพิบัติของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน มีการแจ้งการเกิดภัยพิบัติให้กลุ่มประเทศ
สมาชิกทราบ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโปรแกรมการแจ้งเตือน
การเกิดภัยพิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ แบบ Real time เพือ่
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้เร็วขึน้ ซึง่ มีแหล่งเงินทุนสำคัญ
คือ ญีป่ นุ และใช้ ในการดำเนินการของศูนย์เป็นส่วนใหญ่


คณะผูเ ขาฝกอบรมฟงบรรยายที่ AHA Centre

(2) สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้เรียนรู้และทบทวนแนวคิดของการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำคัญ คือ เพือ่ ลดความขัดแย้งของประเทศในกลุม่ สมาชิก ซึง่ ท่าน
อุปทูต ร.ท. จอมพละ เจริญยิ่ง ได้บอกเล่าประสบการณ์ การดำเนินงานของประชาคมอาเซียน ทำให้ ได้
ข้อคิดว่า การเกิดขึน้ ของประชาคมอาเซียนช่วยลดความขัดแย้งต่างๆ ในกลุม่ ประเทศสมาชิก เนือ่ งจากเวที
อาเซียนจะช่วยเพิ่มเวทีการพูดคุย มีการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกในระดับต่างๆ ซึ่งเพิ่มความเข้าใจ
ระหว่างประเทศมากขึ้น จึงสามารถลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
จากความไม่เข้าใจกันของประเทศต่างๆ ได้ ซึง่ ดิฉนั คิดว่า ถ้าไม่มเี วที
ของประชาคมอาเซียน ข้อพิพาทของชายแดนไทยกับกัมพูชาอาจ
ยุง่ ยาก เกิดเหตุรนุ แรงเนือ่ งจากความไม่เข้าใจกันมากกว่านีก้ เ็ ป็นได้
ท่ า นอุ ป ทู ต ยั ง ให้ ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม ว่ า เสาหลั ก สำคั ญ ของการเป็ น
ประชาคมอาเซียน คือ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของ
อาเซี ย น คื อ ต้ อ งทำให้ ป ระเทศในภู มิ ภ าคนี้ มี ค วามมั่ น คง
มีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนให้เสาด้าน
สังคมและวัฒนธรรม และเสาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนมีการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน และประเทศไทยควรพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย
ให้ดีขึ้น จะทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศเป็นไปด้วยดี
ประชาชนมีความสามารถในการสือ่ สาร ซึง่ ในทีน่ ี้ คือ การใช้ภาษา
อั ง กฤษได้ ดี เ พื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ สามารถเข้ า ใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน นำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศสมาชิก เกิดความร่วมมือทีเ่ ป็นประโยชน์ ช่วยกัน
พัฒนาภูมภิ าคนี้ ให้เจริญ มีความมัน่ คงยิง่ ขึน้ ต่อไป
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(3) สำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยนาย Danny Chian Siong LEE ผู้อำนวยการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน (Community Affairs Development) ได้ ให้ขอ้ คิดของการก่อตัง้ ประชาคมอาเซียน
ช่วยให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน เพิ่มความเข้าใจและลดความขัดแย้งของ
ประเทศสมาชิก มีการพัฒนาเพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกให้เหลือน้อยที่สุด แนวทางหนึ่งที่
ประเทศไทยซึง่ เป็นประเทศเกษตรกรรมจะปรับตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน คือ การค้นหาตัวตน และจุดยืน
ของประเทศเพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลผลิต (valued added) และตลาดเฉพาะ (niche market) ของภูมภิ าคนี้
หรือตลาดคู่ค้าอื่นๆ ให้ ได้ และมีข้อคิดสำหรับเผยแพร่ประชามสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
ประชาชนของภูมภิ าคนี้ คือ เข้าใจความแตกต่างของประชาชน และเลือกเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ คน เช่น
กลุม่ ผู้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีใช้วธิ กี ารหนึง่ และเลือกวิธกี ารสือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ คนแต่ละประเภท แต่ละ
ระดับ เช่น อาจใช้หนังสือ เว็บไซด์ การ์ตูน ภาพยนตร์ เป็นต้น และเลือกเนือ้ หาที่เหมาะสมกับกลุ่มคน
แต่ละกลุ่มด้วย นอกจากนี้ นาย ADR Keo Chhea หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอก (External
Relations Division 1) ได้เพิ่มเติมว่า ประชาคมอาเซียนมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศคู่เจรจา
(dialogue partners) รวม 11 ประเทศ ซึง่ การประชุมเพือ่ เจรจาแต่ละครัง้ ต้องกำหนดประเด็นทีจ่ ะพูดคุย
ในการจัดการประชุมให้ชัดเจน เช่น นำข้อขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการนำมาตกลงเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจจากทุกฝ่าย สุดท้าย Dr. Pichaya Sirivunnabood (ASEAN Integration Office) มาบรรยาย
ให้ความรู้ ให้พวกเรามีความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ว่า มีการเปลีย่ นแปลง มีการดำเนินการต่างๆ เพือ่ ให้การรวม
เป็นประชาคมอาเซียน มีความมัน่ คง มีเสถียรภาพ และทุกคนอยูด่ มี สี ขุ และเกิดผลดีตา่ งๆ มากมาย คือ
ลดภาษีการค้าระหว่างประเทศสมาชิก กรณีที่ ไม่สามารถลดภาษีได้ ก็จะมีการจัดทำระบบภาษี ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ลดช่องว่างความแตกต่างของรายได้ระหว่างประเทศสมาชิก เพิ่มปริมาณการค้า
กับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก เพิ่มความสะดวกในการทำการค้า (ลดเอกสาร ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย)
ซึง่ ปัจจุบนั สำนักงานเลขาธิการอาเซียนอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการวัดผล การติดตาม และประเมินผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือ หรือพัฒนา
ศักยภาพของประเทศสมาชิกตามการร้องขอ



คณะผูเ ขาฝกอบรมฟงบรรยาย ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
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(4) สำนักงานมูลนิธอิ าเซียน (ASEAN Foundation) เป็นหน่วยหนึง่
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ภู มิ ภ าคนี้ เ กิ ด การตระหนั ก รู้ ในประชาคมอาเซี ย น
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนในอาเซียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลดความยากจน เพื่อให้เกิดความสงบสุข และยุติธรรมในภูมิภาคด้วย
การให้ทนุ สนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ซึง่ มีจำนวนถึง 150 โครงการ
เกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่า 20,000 คน ผ่านการให้ทุนการศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน การเกษตรและประมง สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง สุขภาพและสารอาหาร ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสือ่ สาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และกิจกรรมอืน่ ๆ ซึง่ แหล่งเงินทุนของ
มูลนิธไิ ด้รบั การสนันสนุนจาก สถาบันการศึกษา รัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในลักษณะการให้ทนุ
โครงการ สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในกลุม่ ประเทศสมาชิก



คณะผูเ ขาฝกอบรมฟงบรรยาย ณ สำนักงานมูลนิธอิ าเซียน

(5) ASEAN Social Security Association: ASSA เป็นองค์กรทีด่ แู ลระบบสวัสดิการสังคมของ
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต่างจากประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานดูแล คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกัน
สังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทัง้ นีป้ ระเทศอินโดนีเซียจะปรับเปลีย่ นระบบ
สวัสดิการสังคมทีด่ แู ลโดยภาครัฐ ไปสูร่ ะบบใหม่ในต้นปี 2014 นี้ โดยรวมระบบ (1) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(provident fund) (2) employment insurance benefit (3) death benefit (4) pension benefit and
(5) health ไว้ดว้ ยกัน ซึง่ ความท้าทายของการดำเนินงาน คือ อินโดนีเซียมีแรงงานรวม 117 ล้านคน เป็น
แรงงานในระบบเพียง 41.5 ล้านคน ที่เหลือซึ่งมีจำนวนถึง 68.2 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ และคน
ว่างงานอีกจำนวน 18.7 ล้านคน ต้องหาระบบสวัสดิการสังคมที่ดีเพื่อลดช่องว่างการได้รับการดูแล
ทีแ่ ตกต่างกันซึง่ เป็นผลเนือ่ งมาจากรายได้ นอกจากนี้ ระบบสวัสดิการสังคมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ อาจต้องรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งต้องได้รับการดูแลระบบการประกันสุขภาพ และระบบ
สวัสดิการสังคมด้วย
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(6) Institute of Technology of Bandung ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศ
อินโดนีเซีย ก่อตัง้ ในปี 1920 ปัจจุบนั มีการเรียนการสอนทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
และได้รบั การจัดตัง้ ให้เป็นศูนย์วจิ ยั เพือ่ การบรรเทาภัยพิบตั ิ (Research Center for Disaster Mitigation)
และตัง้ อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 12 แห่ง ศูนย์วจิ ยั เกิดขึน้ จากการรวมตัวของนักวิจยั ด้านภัยพิบตั ติ า่ งๆ
ได้แก่ ดินถล่ม แผ่นดินไหว น้ำท่วม สึนามิ การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และอืน่ ๆ ทัง้ นี้ สถาบันเทคโนโลยีบนั ดุง ถือเป็นศูนย์วจิ ยั
ด้ า นการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว และการเกิ ด สึ น ามิ ซึ่ ง ศู น ย์ ดั ง กล่ า ว
ทำหน้าที่ ในการพัฒนาระบบการป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ระบบ
การตรวจติดตาม และฝึกอบรมแก่ครู หรือเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ จี่ ะไปถ่ายทอด
ให้ประชาชนในระดับต่อไป โปรแกรมระบบการตรวจติดตาม



คณะผูเ ขาฝกอบรมฟงบรรยาย ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเมืองบันดุง

7. สำนักงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบันดุง (Tourism of Bandung) ได้เรียนรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองบันดุง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทั้งสิ้น ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี เป็นชาว
ต่างชาติประมาณ 1 ล้านคนต่อปี ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุม่ อาเซียน คือ มาเลเซีย สิงค์โปร์ ไทย และ
เวียดนาม และกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ มาเลเซีย
ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น และได้เรียนรูว้ า่ จำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นผลเนือ่ งมาจาก
การเพิ่มเที่ยวบินสู่เมืองบันดุง และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แต่ในความคิดเห็นของดิฉัน
การประชาสัมพันธุ์ดังกล่าวยังไม่พอเพียง เพราะไม่สามารถทำให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักเมือง
บันดุงเหมือนบาหลีทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนไทย ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยไปมาก่อนเช่นเดียวกัน
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จากการฝกอบรมหลักสูตร เตรียมราชการ
ไทยสูประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ดิฉันมีความคิดวา
ขาราชการทุกคนควรไดรับโอกาสเขารับการฝก
อบรมหลั ก สู ต รดั ง กล า ว เพราะการได เ รี ย นรู
วัฒนธรรมของเพือ่ นบานในกลุม ประชาคมอาเซียน
ทีม่ คี วามแตกตาง ชวยใหเรามีความเขาใจประเทศ
เพื่ อ นบ า นมากขึ้ น เข า ใจวิ ถี ชี วิ ต เข า ใจวิ ธี คิ ด
เขาใจความแตกตางทีท่ ำใหเราคิดไมเหมือนกัน จึง
อาจไมเขาใจกัน เกิดเปนความขัดแยง หรือเกิดขอ
พิพาทตางๆ ขึน้ ได ดังนัน้ การสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเขาใจในวิถีชีวิตที่แตกตางของประเทศจะ
ทำใหเราเห็นอกเห็นใจเพื่อนบานเราในประชาคม
อาเซี ย นได ม ากขึ้ น และดิ ฉั น ตั้ ง ใจว า จะกลั บ ไป
ฝกฝนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของตนเอง
ใหดีขึ้น ใหหนวยงานเรงพัฒนาทักษะการใชภาษา
อังกฤษของขาราชการทุกคนดวย 

คณะผูเ ขาฝกอบรมฟงบรรยาย
ณ สำนักงานการสงเสริมการทองเทีย่ วเมืองบันดุง
(Tourism of Bandung)

ทองเทีย
่ วเชิงเกษตร ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง ผลิตผลไมปลอดภัย
อันเนือ
่ งมาจากโครงการในพระราชดำริ
บ้านสวนลุงฉลวยรีสอร์ท หมูบ
่ า้ นสองห้อง ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ราคาบานพัก วันธรรมดา (2 ทาน)
ก.ค.-มี.ค.
600
เม.ย.-มิ.ย. ฤดูผลไม้
1200
ราคาเต็นท์
กค.-มีค.
เมย.-มิย. ฤดูผลไม้

วัน ศ-ส เทศกาล
800
1200

วันธรรมดา(2 ทาน)
200/หลัง 2 ท่าน
500/หลัง 2 ท่าน

ราคาทองเทีย่ ว/เชิงเกษตร
กค.-มีค.
เมย.-มิย. ฤดูผลไม้
รับทัวร์เป็นหมูค่ ณะ
รับทำอาหารกลางวัน
เป็นหมูค่ ณะ (ติดต่อล่วงหน้า)

คนไทย
ฟรี
150/ท่าน
250/ท่าน

ทีน่ อนเสริม
หมายเหตุ
150
ไม่มอี าหารเช้า
300
อาหารเช้า/ผลไม้ตามฤดูกาล

วัน ศ-ส เทศกาล
200/หลัง 2 ท่าน
500/หลัง 2 ท่าน

ตางชาติ
100/ท่าน
250/ท่าน

หมายเหตุ
ไม่มอี าหารเช้า
อาหารเช้า/ผลไม้ตามฤดูกาล

หมายเหตุ
เดินชมสวนผลไม้/ตามฤดูกาล
จองล่วงหน้า
เดินชมสวน
อาหารกลางวัน/ผลไม้ตามฤดูกาล

สนใจติดต่อ : 087-9099730 คุณลุงฉลวย 087-0587173 คุณนิรตุ 087-1650063 คุณวัลยา

ชิมผลไม-พรอมซือ้ ผลไมในสวนกลับบานราคาเปนกันเอง
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ท่องเทีย่ วอาเซียน ตอนที่ 1:

นครวัด มรดกโลก

จารุภรณ โตะแสง*

ป

ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะมี ก ารเป ด
อย่างเปนทางการในป 2558 ประกอบด้วย
10 ประเทศสมาชิ ก ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย บรูไนดารุสซาลาม
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา การท่องเทีย่ ว
ในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงกำลังได้รับความนิยม
เพิ่มสูงขึ้น หากจะเริ่มจากประเทศที่มีชายแดน
ติดกับประเทศไทย แล้ว การท่องเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอม
โบราณเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีพื้นที่ประมาณ
181,035 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 15 ล้านคน มีกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวง สินค้าส่งออก
ทีส่ ำคัญ ได้แก่ เครือ่ งนุง่ ห่ม ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ใบบาสูบ และรองเท้า สกุลเงินเป็นเรียล (KHR) โดย
มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 120 เรียลต่อ 1 บาท แต่นิยมใช้เงินสกุล
ดอลลาร์ (US dollar) เมืองท่าทีส่ ำคัญ ได้แก่ เมืองกำปงจาม พระตะบอง
เกาะกง สีหนุวลิ ล์ และเสียมราฐ (Siem Reap) ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การใช้ชุดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของคณะกรรมาธิการแม่นำ้ โขง”
(Mekong River Commission: MRC) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชาระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 - 7 พฤษภาคม 2556 ระหว่าง
ฝึกอบรมได้เดินทางไปทีต่ า่ งๆ ในกลุม่ ประเทศสมาชิกลุม่ แม่นำ้ โขง ฉบับนี้
ขอเริ่มที่เมืองเสียมราฐ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของ
กัมพูชา และเป็นที่ตั้งของนครวัด ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 ทุกปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
หลัง่ ไหลเข้ามาชมความงดงามของโบราณสถานแห่งนี้ จนเกิดประโยคอมตะ
ทีก่ ล่าวกันว่า “You must see Angkor Wat before you die” คือ
ทำนองว่าถ้าได้ชมนครวัดแล้วก็ตายตาหลับแล้ว
* สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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ผู้เขียนเดินทางจากกรุงพนมเปญมาเมืองเสียมราฐ โดยใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ของ Giant ibis Transport ในราคา 14 ดอลลาร์ ประทับใจที่มีบริการวายฟายในรถให้ตลอดเส้นทาง
ออกจากกรุงพนญเปญ 7 โมงเช้า ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมงก็ถงึ สถานีขนส่งเสียมราฐ ทีก่ มั พูชาจะกล่าว
ทักทายกันว่า “ซัวสได” แปลว่า สวัสดี ผูเ้ ขียนพักที่โรงแรม Golden Temple Villa อยูบ่ ริเวณตลาดกลางคืน
พนักงานโรงแรมเล่าให้ฟังว่าที่เสียมราฐมี โรงแรมมากที่สุดในประเทศกัมพูชา มีตั้งแต่เกสเฮาส์คืนละหลัก
ร้อยจนถึงระดับเวิลด์คลาสห้าดาวให้เลือกมากมาย
ผู้เขียนซื้อแพกเกจเที่ยวนครวัดแบบ one day trip โดยใช้
พาหนะยอดนิยมเป็นรถมอเตอรไซด์พว่ งกับทีน่ งั่ นัง่ ได้ประมาณ 4-6
คน ในราคาประมาณ 15 ดอลลาร์ตอ่ หนึง่ คัน โดยนัดแนะให้มารับแต่
เช้าตรูเ่ พือ่ ไปดูพระอาทิตย์ขนึ้ ทีน่ ครวัด จากนัน้ ก็คว้ารถจักรยานของ
โรงแรมมาปัน่ ตะลุยสำรวจเมือง
จุดแรกคือที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ (Angkor National
Museum) เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 8.30-17.30 ค่าบัตรเข้าชม 10
ดอลลาร์ และสามารถซื้อชุดคำบรรยายที่มีภาษาต่างๆ ให้เลือก
มากมาย ทั้งภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และ
ภาษาไทยของเราในราคา 15 ดอลลาร์ วิธีการใช้งานก็ง่ายและ
สะดวก เมือ่ เราเข้าไปชมในห้องนิทรรศการ จะมีตวั เลขกำกับ ก็กดที่
ตัวเครือ่ งให้ตรงกับตัวเลขในจุดชมนิทรรศการนัน้ ๆ พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ
อังกอร์รวบรวมเรื่องราว อารยธรรมในอดีต แบ่งเป็นห้องต่างๆ ตามยุค ทำให้ผู้เขียนได้รับความรู้ทาง
ประวัตศิ าสตร์มากมาย และได้ชมของสวยงามล้ำค่าโบราณ เช่น ประติมากรรมรูปเหมือนจริงของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 รวมถึงทับหลังทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ทสี่ ดุ พิพธิ ภัณฑ์ ไม่อนุญาตให้ถา่ ยรูปด้านใน ผูเ้ ขียนทำได้แค่
เก็บภาพประทับใจด้านนอกอาคาร
ออกจากพิพธิ ภัณฑ์ แวะไปเดินเล่นทีต่ ลาดเย็น แม่คา้ ส่วนใหญ่มที วี เี ล็กๆ
ไว้ดูละครไทยอย่างสนุกสนานซึ่งคนกัมพูชาชอบดูละครของไทยมาก แม่ค้า
เชือ้ เชิญให้ซอื้ เครือ่ งแกงสีฉดู ฉาดและสินค้าทีท่ ำจากปลา โดยเฉพาะปลาแห้ง
และปลาเค็ม ปลาส่วนใหญ่มาจากโตนเลสาบ (Tonle Sap) ซึง่ เป็นทะเลสาบ
น้ำจืดที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงเวลาอาหารเย็น รอบๆ
ตลาดกลางคืนมีรา้ นอาหารให้เลือกมากมาย ทัง้ อาหารพืน้ เมือง อาหารไทย
และอาหารฝรัง่ พวกพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ รวมถึงร้านขนมเค้ก กาแฟ ไอศกรีม
เรียงราย ที่กำลังได้รับความนิยมเห็นจะเป็นร้านพวกหมูกระทะที่เรียกว่า
Kmer BBQ พิเศษตรงที่มีทั้งเนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อจระเข้ เนื้อจิงโจ้หรือ
เนื้อกบให้เลือกตามความพอใจ หากไม่มั่นใจว่าอาหารที่สั่งทำมาจากอะไร
คำศัพท์งา่ ยๆ ก็คอื สจุก แปลว่า เนือ้ หมู สัด-มวล ก็คอื เนือ้ วัว และสัด-ปีก
หมายถึง เนือ้ ไก่ มาถึงถิน่ นีต้ อ้ งสัง่ เบียร์องั กอมาจิบ รสชาติไม่เลวทีเดียว
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อิ่มแล้วก็ถึงเวลาสำหรับนักช้อป มีสินค้าราคาถูกมากมายที่
ตลาดกลางคืน ทีข่ ายดีคงไม่พน้ เสือ้ ยืดสกรีนลายเท่หๆ์ เห็นวัยรุน่ ชอบ
ใส่กนั มาก เช่น “No Money No honey” ราคาไม่แพง หากซือ้ ยก
โหลก็ราคาเพียงตัวละ 1.5-2 ดอลลาร์ นอกจากนั้นก็มีของที่ระลึก
เช่น โครมา หรือ ผ้าขาวม้าเขมร ผ้าไหมทอมือ ภาพวาด กางเกง
ผ้าย้อม ผ้าพันคอ พวงกุญแจ โปสการ์ด และพวกวัตถุโบราณต่างๆ
หลังจากเดินชมตลาดกลางคืน ผู้เขียนซื้อเสื้อยืดสกรีนลายนครวัด
และกางเกงผ้าย้อม และอุดหนุนซองใส่พาสปอร์สีสวยทำจากของ
รีไซเคิลของมูลนิธเิ พือ่ เด็กและสตรี
รุง่ เช้าตีสคี่ รึง่ คนขับรถมารับตามเวลานัดหมาย และจอดแวะให้
เราซือ้ บัตรผ่านทีป่ ระตูทางเข้า บัตรผ่านมี 3 ประเภท คือ
แบบหนึง่ วัน สามวัน และเจ็ดวัน สำหรับบัตรหนึง่ วันอยูท่ ี่
ราคา 20 ดอลลาร์ เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปและประทับตรา
วันทีล่ งบนบัตรผ่าน ซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีป่ ระจำแต่ละจุดคอย
ตรวจบัตร เมือ่ มาถึงนครวัด ความง่วง ความงัวเงียก็หาย
ไปหมด เพราะไม่ ค าดคิ ด ว่ า จะมี ก องทั พ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จำนวนมากทีม่ ารอจับจองทำเลเพือ่ จะเก็บภาพสวยๆ ของ
พระอาทิตย์ที่กำลังจะทอแสงโผล่พ้นขอบฟ้า รอไม่นาน
พระอาทิ ต ย์ ก็ ค่ อ ยๆ โผล่ ขึ้ น มา ความสวยงามของ
แสงอาทิตย์สแี ดงส้มทาบผ่านสะท้อนกับผืนน้ำสีฟา้ มีฉาก
หลังเป็นปราสาทของนครวัด ทำให้ทกุ คนต่างเหมือนอยู่ในภวังค์ความงดงามและทำให้ผเู้ ขียนประทับใจเป็น
อย่างมาก จากนัน้ ให้รถพากลับทีพ่ กั เพือ่ ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
แปดโมงเช้าทัวร์ของผูเ้ ขียนเริม่ อีกครัง้ โดยเริม่ จากทีป่ ราสาทนครวัด สัญลักษณ์ของกัมพูชา เป็นสิง่
ก่อสร้างทางศาสนาฮินดูที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และเป็นสถาปัตยกรรมเขมรในยุครุง่ เรือง โดยสร้างจากหินทราย
และหินศิลาแลง ปราสาทมี 5 ยอด มีพนื้ ทีก่ ว้างถึง 200,000
ตารางเมตร แค่กา้ วแรกทีเ่ ดินเข้าสูป่ ราสาทนครวัด ก็ทำให้เรา
รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ ในอดีตของอาณาจักรนี้ ได้ ก้อนหินก้อน
มหึมาที่เรียงกันเป็นทางเดินและก่อเป็นตัวปราสาทที่ยังคง
สภาพสวยงาม เมื่อเดินขึ้นไปสู่ปรางค์ประธานด้านบน ความ
เหนื่อยจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็หายไป ด้านบนมีจุดชมวิวที่
สวยงาม รอบๆ ปราสาทมีหินที่แกะสลักเป็นรูปนางอัปสรา
แต่ ง องค์ ท รงเครื่ อ งแตกต่ า งกั น ตามยุ ค สวยงาม เฉพาะ
ปราสาทนครวัดอย่างเดียวก็ ใช้เวลาไปจนถึงเที่ยง ไม่แปลกใจ
เลยทีน่ กั ท่องเทีย่ วบางคนถึงได้ซอื้ บัตรเข้าชมแบบแบบ 7 วัน
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หลังจากพักทานอาหารกลางวัน จุดต่อไปคือปราสาทบายน ปราสาทหินทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทั้งความสวยงาม ลึกลับ และดูแปลกตา สร้างขึ้นจากการนำหินมาวางซ้อนๆ กันเป็นรูป
ใบหน้าคน ซึง่ เป็นใบหน้าของพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร ทีห่ นั ออกทัง้ สีท่ ศิ รอยยิม้ ทีเ่ ห็น เรียกกันว่า ยิม้ แบบ
บายน ใบหน้าเหล่ามีทงั้ หมด 54 หน้า แต่ปจั จุบนั สึกกร่อนพังทลายลงไปหลายใบหน้าแล้ว นอกจากใบหน้า
ทีป่ รากฏอยูท่ วั่ ปราสาทบายนแล้ว ยังมีภาพสลักนูนต่ำบนผนังระเบียงรอบๆ ปราสาท
จากนั้นผู้เขียนได้แวะไปที่ปราสาทตาพรหม ปราสาทหินยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร เสน่ห์ของ
ปราสาทตาพรหมอยู่ที่มีต้นไม้ โบราณ ต้นใหญ่มหึมาอายุหลายร้อยปีขึ้นคลุมตัวปราสาท เจริญเติบโตทะลุ
ซากปรักหักพังต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของปราสาท แค่เพียงสามปราสาทก็ถงึ เวลาทีพ่ ระอาทิตย์จะลับ
ฟ้าอีกครั้ง ขาที่อ่อนล้าและอากาศที่ร้อนมาก ผู้เขียนจึงให้รถพาวนบริเวณรอบๆ ก่อนกลับที่พัก และใช้
บริการนวด Khmer massage ทีต่ ลาดกลางคืนก่อนกลับ

เวลาสองวันกับการท่องเทีย่ วท่องนครวัด เมืองมรดกโลก ทำให้รวู้ า่ อาณาจักรขอมในสมัยก่อนยิง่ ใหญ่
กว่าที่จินตนาการไว้มากนัก การเดินทางทำให้เราได้สัมผัสของจริงและทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้น
เหมือนดัง่ กับสุภาษิตจีนกล่าวไว้วา่ “อ่านหนังสือหมืน่ เล่มไม่เท่ากับเดินทางพันลี”้ แล้วพบกันฉบับหน้า จะ
พาไปเทีย่ วประเทศเวียดนามต่อนะค่ะ สวัสดีคะ่
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ความรู้ เรือ่ ง กฐิน
เรือ่ งกฐิน มีความสำคัญทีค่ วรทำความเข้าใจ 2 เรือ่ งคือ “กรานกฐิน”
กับ “ทอดกฐิน”

“กรานกฐิน” เป็นพิธกี รรมในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ และการทอดกฐิน เป็นพิธกี รรมของพุทธศาสนิกชน
ซึง่ ช่วยให้พระสงฆ์กรานกฐินได้สะดวกขึน้
ความเป็นมาของการกรานกฐิน เริม่ ต้นตัง้ แต่ครัง้ พุทธกาล เมือ่ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน
ในนครสาวัตถี มีพระภิกษุ 30 รูปออกเดินทางจากเมืองปาฐาจะมาเฝ้าแต่เดินทางไม่ทัน ก็ถึงเวลาเข้าพรรษา
เสียก่อน จำเป็นต้องเข้าพรรษา และรอเวลาเมื่อออกพรรษา ครั้นเมื่อออกพรรษาแม้ว่าฝนยังตกชุกอยู            ่
พระภิกษุ 30 รูปนัน้ ก็รบี ออกเดินทางทันที ทำให้การเดินทางขลุกขลักลำบากมากและมาถึง วัดพระเชตวันด้วย
ร่างกายทีเ่ ปียกปอนมอมแมม เมือ่ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และทูลให้ทรงทราบความแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง
วางพุทธบัญญัติ อนุญาตให้พระสงฆ์ทจี่ ำพรรษาครบถ้วนสามารถกรานกฐินได้ กรานกฐินจึงมีขนึ้ ตัง้ แต่นนั้
การกรานกฐิน (กราลกฐิน ก็เขียน) มีความหมายว่า พระสงฆ์ผจู้ ำพรรษาครบถ้วนในวัดเดียวกันจำนวน  
5 รูปขึน้ ไปมีประชุมและมีมติมอบผ้าทีห่ ามาได้ หรือได้รบั มาโดยวิธกี ารทีถ่ กู ต้อง ให้แก่พระภิกษุรปู หนึง่ ในคณะ
ของตนได้ พระภิกษุผู้ ได้รบั จึงนำผ้าไปตัด เย็บ ย้อม ทำเป็นจีวรผืนใดผืนหนึง่ ใน 3 ชนิด คือ สบง จีวร และ
สังฆาฏิ ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว และแจ้งให้ทปี่ ระชุมรับทราบ เมือ่ ทีป่ ระชุมอนุโมทนา คือให้ความเห็นชอบ
แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี

ข้อควรทราบ คือ
- ผ้าชึง่ พิจารณาให้แก่พระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ เรียกว่า ผ้ากฐิน
- จีวรผืนใดผืนหนึ่งใน 3 ผืน คือ ผ้ากฐินที่ทำเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในผ้าสามผืนหรือไตรจีวร   ได้แก่
อันตรวาสก (สบง)  อุตราสงค์ (จีวร) และ สังฆาฏิ โดยเลือกทำเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
- การตัดเย็บ ย้อมผ้ากฐิน ให้ภกิ ษุทงั้ หมดทีป่ ระชุมร่วมกันช่วยกันทำจนเสร็จ
- ระยะเวลาการกรานกฐินมีระยะเวลา 1 เดือน หลังจากออกพรรษา คือ ตัง้ แต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง
ขึน้ 15 ค่ำ เดือน 12 ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นเวลาสำหรับการเตรียมตัวออกเดินทางจาริกบุญในช่วงเวลาค่อนปีทเี่ หลือ
พุ ท ธบั ญ ญั ติ ที่ ก ำหนดให้ มี ก ารกรานกฐิ น จึ ง ทำให้ พ ระสงฆ์ เ อาใจใส่ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ กั น เป็ น การ
ปฏิบตั ธิ รรม คือ ความสามัคคี ซึง่ เป็นหลักสำคัญของการอยูร่ ว่ มกันในหมูค่ ณะ ดังนี้
(1) เป็นการพิสจู น์ความพร้อมเพรียงของพระสงฆ์ทอี่ ยูร่ วมกันมาตลอด 3 เดือน ทีจ่ ะขวนขวายหาผ้ามา
เป็นส่วนกลางผืนหนึง่
(2) มีความพร้อมใจกัน ตกลงกันทีจ่ ะมอบให้แก่พระรูปใดรูปหนึง่ และพร้อมใจกันตัดเย็บย้อม ทำจีวรนัน้
จนสำเร็จ
(3) มีการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่ องกันและกัน เพราะข้อกำหนดสำคัญทีจ่ ะเป็นคุณสมบัตขิ องผูค้ วรรับ
ผ้ากฐิน นอกจากมีความประพฤติที่ดีงามและความรอบรู้ธรรมวินัยแล้ว ควรต้องเป็นผู้มีจีวรเก่าที่สุด ซึ่ง           
ผ้าของกลางจึงสมควรเป็นสมบัตขิ องผูข้ าดแคลนทีส่ ดุ   หรือมีความจำเป็นทีส่ ดุ  
(4) การกรานกฐินอาจเป็นเหตุให้พระภิกษุในวัด มีภาระผูกพันจึงออกเดินทางจาริกบุญได้ชา้ ทำให้ยงิ่ ต้อง
ร่วมแรงร่วมใจขวนขวายพร้อมเพรียงกันมากขึน้
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(5) เป็นการสละเวลา เพือ่ อนุเคราะห์ชว่ ยเหลือกัน โดยเฉพาะคือช่วยเหลือผูข้ าดแคลนผูจ้ ำเป็นทีส่ ดุ
   พระภิกษุทกุ รูปทีเ่ ข้าร่วมกรานกฐิน ยังได้รบั อานิสงค์ มีสทิ ธิพเิ ศษทางวินยั คือ สามารถขยายระยะเวลา
การทำจีวรออกไปจากเดิมทีต่ อ้ งเสร็จภายในกลางเดือน 12 เป็นกลางเดือน 4 ได้ และได้รบั อานิสงค์อนื่ ๆ อีก  
5 ประการ  ซึง่ เป็นข้อผ่อนผันข้อกำหนดการปฏิบตั ติ ามวินยั ของพระสงฆ์ ซึง่ ไม่ขอกล่าวในทีน่ ี้
“ทอดกฐิน” เกิดขึน้ จากการทีช่ าวพุทธต้องการสนับสนุนการกรานกฐินของพระสงฆ์ให้สะดวกขึน้ ช่วยให้
พระสงฆ์ ได้ผา้ กฐินโดยไม่ให้พระสงฆ์ตอ้ งยุง่ ยากลำบากมากนัก ชาวบ้านจึงจัดหาผ้ามา แล้วนำไปมอบให้แก่สงฆ์
ผูจ้ ะกรานกฐิน การกระทำอย่างนีเ้ รียกว่า ทอดกฐิน เมือ่ นิยมทำสืบต่อกันมาจึงกลายเป็นประเพณีทอดกฐิน
การนิยมทำจนเป็นประเพณีเพราะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนพระสงฆ์ ในการกรานกฐิน และยังเป็นการ
บำเพ็ญบุญกุศลอย่างมากด้วย เพราะการถวายผ้ากฐิน เป็นสังฆทานทีถ่ วายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม หรือส่วนกลาง  
ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึง่ แล้วแต่สงฆ์จะมอบให้แก่พระภิกษุรปู ใดต่อไป และเป็นกาลทาน คือ ทานทีถ่ วายในเวลา
เฉพาะจำกัดเพียง 1 เดือน ในช่วงท้ายฝนเท่านัน้
คำว่า ทอด คือ กิรยิ าที่ให้ผา้ กฐินซึง่ แตกต่างจากการถวายของอืน่ ๆ เพราะไม่ ได้ประเคน ไม่ ได้ถวายแก่
พระภิกษุรปู หนึง่ รูปใด แต่ถวายเป็นของกลางต่อหน้าสงฆ์ทั้งหมดโดยวางปล่อยไว้ จึงเรียกว่า ทอดกฐิน และ
เป็นการขยายขอบเขตของความสามัคคีจากพระสงฆ์ ไปสูช่ าวพุทธด้วย การทอดกฐินจึงเป็นหลักฐานแสดงความ
ร่วมมือของชาวบ้านแก่พระสงฆ์ ว่ายังสนับสนุนพระสงฆ์หมูน่ นั้ ด้วยดี และเป็นสิง่ บ่งบอกศรัทธาของชาวบ้านทีม่ ี
ต่อพระสงฆ์ในวัดนัน้ ๆ ซึง่ ศรัทธา อาจหมายถึง ปฏิปทาจริยาวัตรของพระสงฆ์ในวัดนัน้ ๆ ว่า เป็นทีต่ งั้ แห่งความ
เลือ่ มใสศรัทธาของประชาชน ถ้าพระสงฆ์ประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบ พระสงฆ์กบั ประชาชนจะพร้อมเพรียงสามัคคี
กัน ผ้ากฐินก็จะเกิดมีขึ้นแก่พระสงฆ์ และพร้อมต่อการกรานกฐินได้ พระสงฆ์ ไม่ต้องยุ่งยากลำบาก จึงเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การช่ว ยสื บต่อ พระพุ ท ธศาสนา คือ ชาวบ้านช่ว ยจัดหาผ้า กฐินมาทอด และพระสงฆ์นำ          
ผ้ากฐินไปกราน

วิวฒ
ั นาการกฐิน
แรกเริม่ ถวายแต่ผา้ กฐิน ต่อมาพุทธศาสนิกชนมีการถวายสิง่ อืน่ ๆ ด้วย จึงกลายเป็นการรวบรวมทุนเพือ่
ทำการใหญ่อนื่ ๆ เช่น สร้างโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม เป็นต้น แต่ผา้ กฐินยังคงเป็นผ้าผืนเดียวเท่านัน้ ซึง่ เรียกว่า  
“องค์กฐิน” ส่วนสิง่ ของอืน่ ๆ นัน้ ไม่วา่ ใหญ่นอ้ ยเท่าใด เรียกว่าเป็น “บริวารกฐิน” ทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ มีลำดับขัน้ ของ
การพัฒนา จากงานเฉพาะในหมู่คนมีศรัทธา เป็นหมู่ชนของชุมชน และเป็นงานร่วมระหว่างต่างชุมชน และ
จากงานเฉพาะพิธี ขยายเป็นมีงานสมโภชฉลอง มีการเดินทางสนุกสนาน และบางแห่งขยายจนกลายเป็นแหล่ง
การท่องเทีย่ วประจำปี
กรณีของสงฆ์จากพิธี ทีเ่ รียกว่า สังฆกรรมของพระสงฆ์ กลายเป็นงานบุญของพุทธศาสนิกชน จากงาน
พิธีทางพระศาสนา ขยายเป็นกิจกรรมที่มีความหมายกว้างขวางทางสังคมเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสิ้นฤดูกฐิน           
มีประเพณีลอยกระทงแล้วเป็นอันจบสิน้ เทศกาลท้ายฝน
สุดท้าย ขอให้ชาวพุทธทุกคนเมื่อไปร่วมพิธีกรรม หรืองานพิธีมีจิตใจสงบเบิกบานผ่องใสด้วยบรรยากาศ
แห่งงานนัน้ จึงนับว่า “เป็นบุญกุศลขัน้ ต้น” และเมือ่ เข้าใจความหมาย เนือ้ หาสาระของพิธกี รรมและงานพิธี
นัน้ ด้วย จัดเป็น “บุญกุศลชัน้ กลาง” และเมือ่ นำเอาความหมาย และเนือ้ หาสาระนัน้ ไปปฏิบตั ิ หรือประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวติ ด้วย ถือเป็นบุญกุศลชัน้ สูงสุด 
ทีม่ า : เรียบเรียงจาก “วันสำคัญของชาวพุทธ” พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต)

บริษทั แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
สำนักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 51/9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทรศัพท์ 02-5108340, แฟ็กซ์ 02-5108307
มือถือ 083-8175550 (คุณพิชาญ)

จำหน่ายสินค้าและบริการ สำนักงานและบ้าน
		  เครือ่ งปรับอากาศ ยีห่ อ้ DAIKIN, SHAPE, MITSUBISHI, TASAKI, MITSUTA, HITACHI,
CENTRAL AIR, YORK, STAR AIR, CARRIER, SAIJO DENKI, LG, SAMSUNG
		 และให้บริการติดตัง้ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทำน้ำเย็น เครือ่ งฟอกอากาศ
และบริการล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยช่างผู้ชำนาญงาน รวมทั้งจำหน่าย
อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และขายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงานทุกชนิด
		 บริหารงานโดย คุณพิชาญ วิรารัตน์

33 หมู่ 13 ถนนสุขมุ วิท ตำบลพลับพลา
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จำหนาย มังคุด ลำไย ลองกอง ทุเรียน
ดำเนินการโดย

ผอ.ชวิน เจิมสุวรรณ
โทรศัพท 081-8621111

ปลูกขาวโพดอยางไร
ถึงจะไรปญ
 หาหมอกควัน:
การปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืช
รวมกับพืชตระกูลถัว่

โ

ครงการปลูกขาวโพดรวมกับพืชตระกูลถั่วโดยไมเผาเศษพืชใน
พืน้ ทีโ่ ครงการหลวงโดยมีวตั ถุประสงคของโครงการ เพือ่ เพิม่ ผลผลิต
พืชตอหนวยพื้นที่ เพื่อใหทรัพยากรดินไดรับการดูแลรักษาอยาง
ตอเนื่องและลดปญหามลภาวะหมอกควันในอากาศจากการเผาเศษพืช
ขอเสนอแนะจากการศึกษาไดมีการนำพืชตระกูลถั่วมาปลูกเปนพืช
ครั้งที่สองรวมกับขาวโพด ประโยชนที่สำคัญอยางหนึ่งในการปลูกถั่ว
จะทำใหสามารถลดปญหาวัชพืชในพื้นที่ ไดเนื่องจากเกษตรกรจะมีการ
ดูแลรักษาพื้นที่ของตนเองตลอดเวลาขณะที่มีการปลูกถั่ว ทำใหพื้นที่
ไมถูกทิ้งใหรกรางวางเปลาและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมนอย ไมมีการเผา
เศษซากตนขาวโพด ซากตนถัว่ และเศษวัชพืชกอนฤดูกาลปลูกขาวโพด
ในปถดั ไป และทำใหสามารถปลูกขาวโพดได โดยไมตอ งมีการไถพรวน

