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

 ขอสมคัรเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

	 	 สมาชกิประเภทสามญั 

	 	 	 รายป 

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

	 	 	 	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่.......................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ปละ	150.-	บาท	

	 	 	 ตลอดชพี	(ชำระครัง้เดยีว)	

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

	 	 	 สมาชกิประเภทวสิามญั 

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

	 	 	 	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่........................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ปละ	100.-	บาท		

	 ชำระเงนิโดย	(เลอืกชำระเพยีงอยา่งเดยีว)	

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

	 	 โอนเขา้บญัช	ีธนาคารกรงุเทพ	สาขาบางเขน	บญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย	์เลขที	่161–095654–0	

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

เขา้บญัช	ีมาพรอ้มกบัใบสมคัรนี้	

	 	 ธนาณตั	ิสัง่จา่ย	ปณ.	เสนานคิม	ในนาม	นางเกษร	พรพจิติรทรพัย	์กองคลงั	กรมพฒันาทีด่นิ	ถนนพหลโยธนิ	

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

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่แล้ว	 และ/หรือจะมีต่อไป			

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคมฯนีท้กุประการ	

	

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

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

หมายเหต	ุ	เลอืกเครือ่งหมาย	ใน			ทีต่อ้งการ	

	

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

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

	

	

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

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

เรยีน		สาราณยีกร	

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

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

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

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

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

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

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

		 	 	 	หนา้ธรรมดา	ขาวดำ	
		 	 	 	เตม็หนา้	 	 ครึง่หนา้		

	 	 	 รายละเอยีดของการโฆษณา	

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

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

	 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน	ฉบบัละ	5	เลม่	

									 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนบัถอื	

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

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

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

	



อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคา่โฆษณาระยะเวลา1ปจำนวน3ฉบบั

	 	 	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

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

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

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหง่ประเทศไทย

  1. สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

	 	 2. สมาชกิวสิามญัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

	  3. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขา้เปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหง่ประเทศไทย

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคา่ลงทะเบยีน(คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้)และคา่บำรงุ

	 	 	 	 	 คา่ลงทะเบยีน	 คา่บำรงุปละ	 ตลอดชพี	

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ : 

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป	
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 ของเกษตรกรญีปุ่น (1) 
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ใหญ่สามัญประจำป 2557 โดยมี

นายฉลอง เทพวิทักษกิจ นายก

สมาคมฯ เปนประธานการประชุม 

เพื่อรายงานผลงานความก้าวหน้า

ของสมาคมฯ ในรอบ 1 ป และ        

มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คน
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รับเลือกตั้งเปนนายกสมาคมฯ คน

ใหม ่  
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สาราณยีกรแถลง 

ส
วสัดคีรบั	วารสารอนรุกัษดนิและนำ้	ปที	่29	ฉบบัที	่3	สงิหาคม	2557	ขอเริม่ตน้

ด้วยการรายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำป 2557 และการเลือกตั้ง

นายกสมาคมฯ คนใหม	่พรอ้มนี	้คณะสาราณยีกรขอรว่มแสดงความยนิดกีบัทา่น	

อภิชาต จงสกุล	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 ในการเข้ารับตำแหน่งนายก

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยคนใหม	่ ในวารสารฉบับนี้

ท่านจะได้พบกับข้อมูลจากการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “สภา

เกษตรกรแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรไทย”	 โดย	

คุณประพัฒน ์ ปญญาชาติรักษ	์ บทความวิชาการในฉบับนี	้

คือ	 การวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงและการนำไปสู่

การปฏิบัต	ิ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	

อำเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ผลงานวิจัยด้าน

อนุรักษ์ดินและน้ำ จากการประชุมสภาโลกแห่ง

ปฐพวีทิยา ครัง้ที ่20	ในเลม่นีจ้ะไดเ้รยีนรูค้วามสำเรจ็จาก

การบอกเล่าประสบการณ์จาก	 2	 เกษตรกร	 คือ	

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาต ิ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ป 2557 และหมอดนิอาสาดเีดน่ สาขา

ปรับปรุงบำรุงดิน ป 2557	 และนำท่านท่องเที่ยวสู่

ประเทศญีปุ่น่เพือ่เรยีนรู	้ความสำเรจ็ดา้นการเกษตร	เรือ่ง	

Global Value Chain ดา้นการเกษตรความสำเรจ็ของ

เกษตรกรญี่ปุน ตอนที ่ 1	 พร้อมกับชื่นชมผล

งานประกวดวาดภาพสวยๆ	ของเยาวชน	เรือ่ง	

“พฒันาทีด่นิ สูเ่กษตรสเีขยีว”	 และสง่ทา้ยดว้ยขอ้คดิ	 ธรรมะสำหรบั

เปน็แนวทางในการดำรงตนเพือ่ผูอ้า่นทกุทา่นครบั	

	

อภิชาต จงสกุล

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยคนใหม	่ ในวารสารฉบับนี้

ท่านจะได้พบกับข้อมูลจากการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	

เกษตรกรแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรไทย”

คุณประพัฒน ์ ปญญาชาติรักษ

คือ	

การปฏิบัติ

อำเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	

การบอกเล่าประสบการณ์จาก	 2	 เกษตรกร	 คือ	

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาต ิ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ป 2557 และหมอดนิอาสาดเีดน่ สาขา

ปรับปรุงบำรุงดิน ป 2557

ประเทศญีปุ่น่เพือ่เรยีนรู	้ความสำเรจ็ดา้นการเกษตร	เรือ่ง	

Global Value Chain ดา้นการเกษตรความสำเรจ็ของ

สาราณยีกร
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เ
มื่อวันที	่ 22	 พฤษภาคม	 2557	 สมาคมอนุรักษ

ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	 ได้จัดให้มีการประชุม

ใหญ่สามัญประจำป	 2557	 ณ	 ห้องประชุม	 801	

อาคาร	 8	 ชั้น	 กรมพัฒนาที่ดิน	 โดยมีนายฉลอง 

เทพวิทักษ์กิจ นายกสมาคมฯ	 เป็นประธานการ

ประชุม	 เพื่อรายงานผลงานความก้าวหน้าของ

สมาคมฯ	 ในรอบ	1	ป	พรอ้มกบัจดัใหม้กีารบรรยาย

พิเศษ	 เรื่อง	 “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับทิศทาง

การพัฒนาเกษตรกรไทย”	 โดยนายประพัฒน ์

ปญญาชาติรักษ	์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพระดับ

เยาวชน	 เมื่อวันที	่ 22	 พฤษภาคม	 2557	 ในหัวข้อ	

“พฒันาทีด่นิ สูเ่กษตรสเีขยีว” 						

การประชมุใหญส่ามญัประจำป2557		

และเลอืกตัง้นายกสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้	

แหง่ประเทศไทยคนใหม่



	 	 ผลการดำเนนิงานของสมาคมฯ	ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม	2556-เดอืนพฤษภาคม	2557	

โดยสรปุมดีงันี	้		

	 	 1.	 จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ	จำนวน	3	ครัง้	

	 	 2.	 จัดหาและบริการสมาชิก	 โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อหาสมาชิกเพิ่มเติม	 พร้อมจัดส่งวารสาร

อนรุกัษด์นิและนำ้	ปละ	3	ฉบบั	

	 	 3.	 จัดทำ	 Facebook	 ของสมาคมฯ	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย”												

มสีญัลกัษณข์องสมาคมฯ	เปน็รปูประจำตวั	เพือ่เปน็ชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งสมาชกิอกีทางหนึง่	

	 	 4.	 รว่มจดัประชมุ	WASWAC	 ทีจ่งัหวดัเชยีงราย	 เปน็การประชมุวชิาการนานาชาตทิีม่กีารนำเสนอ

ผลงานวชิาการเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้จากประเทศตา่งๆ		

		 	 5.	 จดัการแขง่ขนัโบวล์ิง่	 เมือ่วนัอาทติยท์ี	่ 30	 มนีาคม	 2557	 เวลา	 10.00	 น.-12.00	 น.	ณ	 Blue-O	

Rhythm	&	 Bowl	 ชั้น	 4	 เมเจอร์รัชโยธิน	 เขตจตุจักร	 กทม.	 การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน												

19	ทมี	จากกรมพฒันาทีด่นิ	กรมการขา้ว	กรมประมง	กรมปศสุตัว	์และกรมชลประทาน	

	 	 6.	 สมาคมฯ	 ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน	

ไดจ้ดัใหม้กีารประกวดวาดภาพระดบัเยาวชน	

ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง	 “พฒันาทีด่นิ สูเ่กษตรสี

เขียว”	 เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคล้าย

วนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิ	ครบรอบ		51	ป	

เมือ่วนัที	่22	พฤษภาคม	2557	การประกวด

แบ่งออกเป็น	 2	 ระดับ	 คือระดับประถม

ศกึษาปที	่4-6	และระดบัมธัยมศกึษาปที	่1-3			

	 	 7.	 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำป	

2557	 พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษ	

เรื่อง	 “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับทิศทาง

การพัฒนาเกษตรกรไทย”	 โดย	นายประพฒัน ์

ปญญาชาตริกัษ ์ประธานสภาเกษตรกรแหง่

ชาต	ิ เมื่อวันที	่ 22	 พฤษภาคม	 2557	 เวลา	

13.00-16.00	 น.	 	 ณ	 ห้องประชุม	 801	

อาคาร	8	ชัน้	กรมพฒันาทีด่นิ	

	 	 8.	 มอบวารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ									

ให้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ	

เพือ่เปน็แหลง่ความรูส้ำหรบัเดก็นกัเรยีน	

ไดจ้ดัใหม้กีารประกวดวาดภาพระดบัเยาวชน	
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	  นางเกษร พรพิจิตรทรัพย ์ เหรัญญิก	 ได้

รายงานบัญช	ี รายรับ-รายจ่าย	 ของสมาคมฯ	 ดังนี	้

คือ	 ยอดยกมาจากเดือนธันวาคม	 2556	 จำนวน	

477,821.75	 บาท	 ปนี้มีรายรับรวม	 12,830	 บาท	

รายจา่ยรวม	 80,593.22	 บาท	 และมยีอดเงนิเหลอื

ทัง้สิน้	410,051.53	บาท			
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	 	 เนือ่งจากคณะกรรมการบรกิารสมาคมฯ	 ชดุปจัจบุนัจะปฏบิตัหินา้ทีค่รบวาระ	 2	 ป	 ในเดอืนกนัยายนศกนี	้

สมาคมฯ	 จึงจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ	 คนใหม	่ ซึ่งผลปรากฏว่า	นายอภิชาต  จงสกุล อธิบด	ี							

กรมพฒันาทีด่นิ	 ไดร้บัเลอืกตัง้เปน็นายกสมาคมฯ	คนใหม	่ซึง่จะดำรงตำแหนง่เปน็เวลา	2	ป	 (พ.ศ.	 2557-

2559)	ดงันัน้วารสารฉบบันีข้อแนะนำนายกสมาคมฯ	คนใหม	่พอสงัเขป	ดงันี้	

	



ชือ่   นายอภชิาต	จงสกลุ	

ตำแหนง่ อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ

การศกึษา	 ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑติ	(ฟสกิส)์				

	 	 	 	 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ป	พ.ศ.	2516-	

	 	 	 	 2519	

	 	 	 	 ปรญิญาโทวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ		 	

	 	 	 	 มหาวทิยาลยัมหดิล	ป	พ.ศ.	2528	

	 	 	 	 (เทคโนโลยกีารบรหิารสิง่แวดลอ้ม)	

	 	 	 	 ปรญิญาหลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร	

	 	 	 	 รุน่ที	่50	วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร		

	 	 	 	 ป	พ.ศ.	2550-2551								

ประวตักิารรบัราชการ 

	 	 บรรจเุขา้รบัราชการ	15	สงิหาคม	2520	ระยะเวลาปฏบิตัริาชการรวม	36	ป		

ประสบการณก์ารทำงาน 

	 	 1.	 ผูอ้ำนวยการศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิ18	ต.ค.	2543	

	 	 2.	 เลขาธกิารสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร	1	พ.ย.	2550	

	 	 3.	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	1	ต.ค.	2556	

	 	 4.	 อาจารย์พิ เศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ	้ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	และมหาวทิยาลยับรูพา	

	 	 5.	 ทีป่รกึษารองนายกรฐัมนตร	ีก.พ.	2553	-	พ.ค.	2554	

	 	 6.	 ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่ง	 พ.ร.บ.	 สภาเกษตรกรแหง่ชาตฯิ	 วฒุสิภา	

2553	

	 	 7.	 อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง

ประเทศไทย	2553	

	 	 8.	 อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ	 สำนักงาน

พฒันาการวจิยัการเกษตร	1	ต.ค.	2553-2555	

	 	 9.	 กรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร	์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ก.พ.	2555	

	 	 10.	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ 29	 ต.ค.	

2556	

	

	

นายอภชิาต  จงสกลุ 
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การบรรยายพเิศษ

“สภาเกษตรกรแหงชาติ 

 กบัทศิทางการพฒันาเกษตรกรไทย” 

 โดยนายประพฒัน	ปญญาชาตริกัษ	

   ประธานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ

นายประพฒันปญญาชาตริกัษ

การศกึษา : ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตรบณัฑติ	(วนศาสตร)์		 	

	 	 	 	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

การทำงาน : เคยรบัราชการ	กรมปา่ไม	้จงัหวดัลำปาง	

	 						 	 ป	2544	ดำรงตำแหนง่	รฐัมนตรชีว่ยวา่การ	

	 	 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์		

	 						 	 ป	2545-2547	ดำรงตำแหนง่	รฐัมนตรชีว่ยวา่การ	 	

	 	 	 	 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม			

ปจจบุนัดำรงตำแหนง่ 	ประธานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ	
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ใ
นการประชุมใหญ่สามัญประจำป	 2557และเลือกตั้งนายก

สมาคมฯ	 คนใหม่ของสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที	่ 22	 พฤษภาคม	 2557	 ณ	 ห้องประชุม	 801	 อาคาร									

8	 ชัน้	 กรมพฒันาทีด่นิ	 นัน้	 สมาคมฯ	 ไดจ้ดัใหม้กีารบรรยายพเิศษ	

เรื่อง	 “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาเกษตรกร

ไทย”	 โดยนายประพฒัน ์ปญญาชาตริกัษ	์ ประธานสภาเกษตรกร

แหง่ชาต	ิซึง่สรปุสาระสำคญัไดด้งันี้	

	 ประวตัคิวามเปนมาของสภาเกษตรกรแหง่ชาติ	

	 	 สำหรับสภาเกษตรกรนั้น	 ได้มีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายมา

นานแล้ว	 มีการพยายามผลักดันกฎหมายกันมาเรื่อยๆ	 เพื่อให้เป็น

สภาเกษตรกร	 จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศกัราช	 2550	 ไดบ้ญัญตัใิหร้ฐัจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยสภาเกษตรกรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึง่ป	 นบัแตว่นัที่

คณะรฐัมนตรไีดแ้ถลงนโยบายตอ่รฐัสภา		

	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้คีำสัง่แตง่ตัง้	คณะกรรมการยกรา่งกฎหมายวา่ดว้ยสภาเกษตรกร 

โดยนายประพัฒน ์ ปญญาชาติรักษ	์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ เป็นประธาน

กรรมการ	 และมีผู้อำนวยการกองนิติการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 เพื่อดำเนินการศึกษาและยกร่าง

กฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรคือ	 พระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาต	ิ พ.ศ........	 ซึ่งเป็นกฎหมาย	 ที่ให้

หลกัประกนัสทิธเิสรภีาพในการคุม้ครอง	 รกัษาผลประโยชนเ์กีย่วกบัการผลติ	 และการตลาดเพือ่ใหผ้ลติผล

ทางการเกษตร	ไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ	และมสีภาสำหรบัเกษตรกร	ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็	ตลอด

จนเสรมิสรา้งความสมานฉนัทข์องเกษตรกรทัง้ประเทศ	ทำใหเ้กษตรกรมคีวามเขม้แขง็	และมกีารรวมตวักนั

อย่างเป็นเอกภาพ	 โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร	 นอกจากนี	้ เกษตรกรสามารถจัดทำแผนแม่บท	 เสนอให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณา	 และใช้ในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการ	 และสภาพปัญหาของ

เกษตรกรและใช้ ในการพัฒนา	 ส่งเสริมให้

เกษตรกรได้รับความรู้และข้อมูลด้านต่างๆ

และมขีัน้ตอนการพจิารณร์า่งพระราชบญัญตัิ

ดงักลา่ว	 เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็จากเกษตรกร	

และผูเ้กีย่วขอ้งในพืน้ที	่ รวม	 4	 สาขา	 ไดแ้ก	่

สาขาพืช	 ประมง	 สัตว	์ และอื่นๆ	 และนำ

ข้อมูลที่ ได้ ไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ	

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 และนำเสนอต่อสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการ		

ตามกระบวนการตรากฎหมายในลำดบัตอ่ไป	

พทุธศกัราช	 2550	 ไดบ้ญัญตัใิหร้ฐัจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยสภาเกษตรกรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึง่ป	 นบัแตว่นัที่
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	 บทบาทและหนา้ทีข่องสภาเกษตรกรแหง่ชาติ	

	 	 1.	 กำหนดนโยบายการสง่เสรมิ	และการพฒันาความเขม้แขง็แกเ่กษตรกร	และองคก์รเกษตรกร	ตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง	 การผลติ	 การแปรรปู	 การตลาด	 และการคุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม	 เพือ่เสนอตอ่

คณะรฐัมนตรี	

	 	 2.	 กำหนดนโยบาย	และแนวทางการสง่เสรมิและพฒันาการทำการเกษตรแบบผสมผสาน	ระบบวนเกษตร	

ระบบเกษตรธรรมชาต	ิ ระบบไร่นาสวนผสม	 ระบบเกษตรอินทรีย	์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น	 เพี่อเสนอ									

ตอ่คณะรฐัมนตรี	

	 	 3.	 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ ไขปัญหาของเกษตรกร	 การพัฒนา

เกษตรกรรม	รวมทัง้การอนรุกัษ	์และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

	 	 4.	 รวบรวมและจดัทำแผนแมบ่ท	เพือ่เสนอตอ่คณะรฐัมนตรี	

	 	 5.	 กำหนดแนวทางการส่งเสริม	 และสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสนอต่อคณะ

รัฐมนตรีทางด้านพันธุกรรมพืช	 และสัตว์ท้องถิ่น	

ผลผลิตทางเกษตรกรรม	 และผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการ

แปรรปูผลผลติทางเกษตรกรรม	

	 	 6.	 กำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของ

ราคา	 และผลผลิตทางเกษตรกรรม	 รวมทั้งการ

กำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกรเพื่อเสนอต่อคณะ

รฐัมนตรี	

	 	 7.	 เสรมิสรา้งความรว่มมอื	และประสานงานกบั

ภาครัฐ	 และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

และองคก์รระหวา่งประเทศ	เพือ่พฒันาเกษตรกรรม	

	 	 8.	 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

เกษตรกร	และองคก์รเกษตรกร	

	 	 9.	 ให้ความเห็นต่อนโยบาย	 กฎหมาย	 หรือ									

ขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง	และมผีลกระทบตอ่เกษตรกร	

	 	 10.	 ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกร	

องค์กรเกษตรกร	 และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัด

เสนอ	

	 	 11.	แตง่ตัง้คณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	คณะทำงาน	หรอืทีป่รกึษาตามความจำเปน็	

	 	 12.	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำหนดใหเ้ปน็ไปตามอำนาจหนา้ทีข่องสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิหรอื

ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย	
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	 สภาเกษตรกร	ม	ี2	ระดบั	คอื	

	 	 1. สภาเกษตรกรจงัหวดั 

	 	 คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ	 จากผู้ที่มีความชำนาญด้านพืช	

ประมง	สตัว	์และดา้นอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร	ซึง่จะมจีงัหวดัละ	21	คน		ทัง้นีต้วัแทนอาจมากกวา่	

16	คน	ขึน้อยูก่บัจำนวนอำเภอในแตล่ะจงัหวดั	

  2. สภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

	 	 มจีำนวนรวม	100	คน	มาจากสภาเกษตรกรจงัหวดั	 77	คน	ผูท้รงคณุวฒุ	ิ 7	คน	และองคก์รเกษตร

ตา่งๆ	16	คน	

	 สภาเกษตรกรแหง่ชาตกิบัการพฒันาเกษตรกรไทย	

	 	 การดำเนินงาน	 โครงการหรือนโยบายของรัฐ	 	 จะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น	 เมื่อมีการทำงาน

บูรณาการร่วมกัน	 ระหว่างสภาเกษตรกรกับหน่วยงานราชการต่างๆ	 จึงจะสามารถทำให้เกษตรกรฟื้นตัว

สามารถช่วยเหลือตังเองได	้ โดยจะช่วยสร้างความ

เขา้ใจทีถ่กูตอ้งแกเ่กษตรกร	

	 	 1. การจัดเขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืช

เศรษฐกจิ หรอืนโยบาย Zoning  

	 	 นโยบายนี	้สภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิมองวา่เอือ้

ประโยชน์กับผู้ทำการเกษตรรายใหญ	่ ในการปลูก

อ้อย	 มันสำปะหลัง	 ข้าว	 ทำให้เกษตรกรรายย่อย		

ที่ไมม่ทีนุ	สภาพพืน้ที่ไมเ่หมาะสม	แตอ่ยู่ในพืน้ที่โซน

นิ่ง	 ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได	้ ทางสภา

เกษตรกรแหง่ชาต	ิ จงึไดจ้ดัเวทเีกษตร	 รบัฟงัความ

คดิเหน็	 ความเดอืดรอ้นของเกษตรกร	 และไดเ้สนอ

แนวทางในการทำการเกษตรที่เหมาะสมแทน	 เช่น	

ในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนนำ้	 	 ควรหนัมาทำฟารม์เลีย้งววั	

ไก	่หม	ูแกะ	แทน	แลว้ใชน้ำ้จากการเจาะบอ่บาดาล	

เพยีงบอ่เดยีวสามารถใช้ ไดท้ัง้ฟารม์		

	 	 สภาเกษตรกรฯ	 ยังได้เสนอนโยบาย	 การทำ

จงัหวัดนำรอ่งทางการเกษตร	 โดยดจูากสภาพพืน้ที	่													

ภูมิอากาศ	 แล้วเลือกพืชที่ปลูกให้เหมาะสมแต่ละ

พื้นที	่ โดยอาจทำเป็นพื้นที่นำร่องแต่ละภาคไปก่อน	

แลว้คอ่ยลงเปน็รายจงัหวดั	

ไก	่หม	ูแกะ	แทน	แลว้ใชน้ำ้จากการเจาะบอ่บาดาล	



	 	 2. แกป้ญหาราคาผลผลติตกตำ่  

	 	 2.1 ราคามะพรา้ว ป 2556 

	 	 ในป	 2556	ประเทศไทยไดป้ระสบปญัหาราคามะพรา้วตกตำ่	 ซึง่เปน็ผลมาจากการนำเขา้มะพรา้วของ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในการผลิตกะท	ิ วุ้นมะพร้าว	 แต่เนื่องจากมีผลผลิตมะพร้าวบางส่วนติดมาขาย							

ในทอ้งตลาดของพืน้ทีท่างภาคเหนอื	โดยสภาอตุสาหกรรมและสภาหอการคา้	ทำใหร้าคามะพรา้วในประเทศ

ตกต่ำ	 ขายไม่ ได	้ สภาเกษตรกร	 จึงได้จัด

ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ ไขปัญหาราคา

มะพร้าวระหว่างสภาอุตสาหกรรม	 สภา

หอการค้า	 โดยได้เป็นข้อสรุปที่เป็นแนวทาง

แก้ ไขจากสภาเกษตรกร	 คือ	 ยกเลิกการนำ

เข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ	 และให้ ใช้

ผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศ	 และร่วม

ตกลงราคาทีเ่ปน็กลาง	 จนเปน็ทีพ่อใจทัง้สอง

ฝา่ยคอืภาคอตุสาหกรรมและเกษตรกร	

	  2.2  ราคายางพารา ป 2556  

	 	 รฐับาลไดอ้นมุตังิบประมาณ	 2	 หมืน่ลา้น												

เพื่อแทรกแซงการรับซื้อผลผลิตยางพารา	

ซึ่งพบว่า	 งบประมาณจำนวนดังกล่าว								

จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางได้

เพียง	 5	 เปอร์เซ็นต	์ สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ

จึงให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อให้ เงิน

จำนวนดังกล่าวกระจายสู่เกษตรกรรายย่อย

ได้อย่างทั่วถึง	 โดยมีการสำรวจจำนวน

เกษตรกรผูป้ลกูยางพารา	 และนำงบประมาณ

ที่ไดม้าเฉลีย่ใหก้บัเกษตรกรทกุคนอยา่งทัว่ถงึ	

  3. ทรัพยากรและความหลากหลาย

ทางพนัธกุรรม 

	 	 จากข้อตกลงทางการค้า	 ของการทำ

เขตการค้าเสร	ี FTA	 (Free	 Trade	 Area)	

ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป	 (European	 Union)	 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป

สามารถเข้าถึงทรัพยากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของไทย	 และอาจเกิดข้อเสียอื่นๆ	 ตามมา			

สภาเกษตรกรแหง่ชาตจิงึไดจ้ดัทำหนงัสอืทกัทว้งในกรณดีงักลา่ว	เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้	

ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป	 (European	 Union)	 ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
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	 	 4. การปฏริปูประเทศไทย 

	 	 สภาเกษตรกรแห่งชาต	ิ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม

ดว้ย	จงึไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ตา่งๆ	

ที่จะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตร	 ชนบทไทย	 รวม

ถงึเกษตรกรรายยอ่ย	ดงันี	้	

	 	 4.1 การจดัการทีด่นิทำกนิทัง้ระบบ 

	 	 ปรบัปรงุแก้ ไขดนิปญัหา	 ใหส้ามารถเพาะปลกู

พืชได	้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก	่										

กรมพฒันาทีด่นิ	กรมวชิาการเกษตร	กรมสง่เสรมิการเกษตร	ผูว้า่ราชการจงัหวดั	เปน็ตน้	

  4.2 การแก้ ไขปญหาหนีส้นิ 

	 	 ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยในพื้นที่ทำการเกษตร	 ลดการใช้สารเคมีและปุยเคม	ี ตลอดจน

สง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้กองทนุ	สหกรณก์ารเกษตร	ภายในกลุม่เพือ่ชว่ยนำผลผลติไปจำหนา่ย	

	  4.3 การพฒันาแหลง่นำ้เพือ่การเกษตร 

	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างเป็นธรรม	 พื้นที่ขาดแคลนน้ำ	 ควรมีการ

สง่เสรมิการจดัการนำ้	สรา้งอา่งเกบ็นำ้	สระนำ้	หรอืเจาะบอ่บาดาล	โดยทกุภาคสว่นควรทำงานรว่มกนัแบบ

บูรณาการทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 การปกครองท้องถิ่น	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

ชมุชน		ชมุชน		

สง่เสรมิการจดัการนำ้	สรา้งอา่งเกบ็นำ้	สระนำ้	หรอืเจาะบอ่บาดาล	โดยทกุภาคสว่นควรทำงานรว่มกนัแบบ

บูรณาการทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 การปกครองท้องถิ่น	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

ชมุชน		ชมุชน		ชมุชน		

กรมพฒันาทีด่นิ	กรมวชิาการเกษตร	กรมสง่เสรมิการเกษตร	ผูว้า่ราชการจงัหวดั	เปน็ตน้	
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	 คำถาม	สภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิมทีศิทางการพฒันาเกษตรอนิทรยีอยา่งไร	

	 	 คำตอบ 	 การพฒันาเกษตรอนิทรยี	์ อาจตอ้งแบง่กลุม่เกษตรกรตามระดบัความพรอ้ม	 เพือ่ถา่ยทอด

ความรู้ ให้ตรงตามความเหมาะสม	 คือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการแข่งขัน	 การพัฒนาจึงเน้น

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ให้เกษตรกรดังกล่าวสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่าง

ประเทศ	 ในขณะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย	 การส่งเสริมให้มีการผลิตเกษตร

อินทรีย์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรับรองเกษตรอินทรีย์สูง	 อาจไม่เหมาะสม	

ซึ่งมีการพัฒนาระบบรับรองเป็นรายกลุ่ม	 คือ	 การรับรองเกษตร

อนิทรยีแ์บบมสีว่นรว่ม	(Participatory	Guarantee	Systems;	PGS)	

ปจัจบุนัไดม้กีารพฒันา	การใช	้QR	code	 ในการสง่ออกขา้วอนิทรยี	์

เพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับได้เมื่อมีปัญหาการ

ปนเปื้อนของสารเคม	ี ทำให้เกษตรกรผู้ทำเกษตร

อินทรีย์ต้องมั่นใจ	 แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเอง

เปน็เกษตรอนิทรยีจ์รงิ		

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ให้เกษตรกรดังกล่าวสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่าง

ประเทศ	 ในขณะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย	 การส่งเสริมให้มีการผลิตเกษตร

อินทรีย์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรับรองเกษตรอินทรีย์สูง	 อาจไม่เหมาะสม	
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	 บทคดัยอ่	

	 	 พื้นที่ทำกินและที่ตั้งชุมชนภายในโครงการขยายผลโครงการหลวงนั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตาม

กฎหมาย	 รวมถึงการที่ประชากรในชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก	 เกิดความต้องการในการใช้ที่ดินมากขึ้น											

แต่ไม่สามารถขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มได	้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

เขตป่าไม	้ ทำให้บางพื้นที่ต้องเปลี่ยนระบบการเกษตรเป็นแบบเข้มข้น	 (Intensive	 cultivation)	 ทั้งนี้ยังมี

ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย	 และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น	 จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และพื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาต	ิ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร											

ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งยัง่ยนืรวมถงึประชากรในชมุชนมคีณุภาพทีด่ขีึน้ตอ่ไปในอนาคต	

	 	 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่	 2	 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย	 ร่วมกับกรมป่าไม้และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง	 ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินทำกิน	 และแผนการใช้ที่ดิน

บรเิวณโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง	ครอบคลมุเนือ้ทีป่ระมาณ	102,000	ไร	่หรอื	163	ตาราง

กิโลเมตร	 ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 โดยการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิ อาท	ิ ทรัพยากรดิน	 ทรัพยากรน้ำ	 ทรัพยากรป่าไม	้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับ

ข้อกฎหมาย	 และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ โครงการฯ	 ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนภายในพื้นที่

โครงการประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก	 ดังนั้นการจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินจึงเน้นการจัดการที่ดินสำหรับ

เกษตรกรรมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และนำไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตอย่าง

ยั่งยืน	 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

สำหรบัการวางระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	และการพฒันาพืน้ที่	

การวางแผนการใชท้ีด่นิบนพืน้ทีส่งู	

โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง

อำเภอแมฟ่า้หลวงจงัหวดัเชยีงราย

และการนำไปสูก่ารปฏบิตัิ

ธงชยั  บญุเรอืง
1 

วนัด ี พึง่เจาะ
2
 และ ฆรกิา  คนัธา

2 

1
สถานพีฒันาทีด่นิจงัหวดัเชยีงราย กรมพฒันาทีด่นิ 

2
กลุม่วางแผนการใชท้ีด่นิที ่2 กองนโยบายและแผนการใชท้ีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ 
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	 	 จากการดำเนินการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่สอดคล้องกับร่างแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง	 พบว่า	

การดำเนินการออกแบบและกำหนดพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพมากขึ้น	 ทำให้ทราบถึงกลุ่มเกษตรเป้าหมาย									

ทีจ่ะเขา้มารว่มในการดำเนนิการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	เปน็การสรา้งจติสำนกึใหก้บัเกษตรกรในพืน้ที่

และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้ดำเนินการนั้นมีความยั่งยืน	 นอกจากนี้แล้วการดำเนินการแบบบูรณาการ

จากหลายหนว่ยงาน	 สง่ผลใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั	 ลดความขดัแยง้ระหวา่งหนว่ยงาน	 และลดความยุง่ยาก

ในการดำเนนิการจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	

คำสำคญั :	การวางแผนการใชท้ีด่นิบนพืน้ทีส่งู	ระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	แมส่ลอง	

Land Use Planning and Land Use Plan Application in the Highland: Mae Salong Royal Project 

Extended Program, Mae FahLuang District, Chiang Rai Province 

Thongchai	BunReung
1
,	Wandee	Peungjor

2
	and	Karika	Kunta

2	

1
Chiang	Rai	Land	Development	Station,	Chiang	Rai	

2
Land	Use	Planning	Group	2,	Land	Use	Planning	and	Policy	Division,	Land	Development	

Department,	Bangkok	

	

	 ABSTRACT	

	 	 Agriculture	and	community	area	in	Royal	Project	Extended	Program	are	mostly	in	the	

forest	area	by	law.	The	Project	has	been	exempted	to	proceed	different	activities	for	specific	

aims	 including	 for	 the	national	 security	 reason,	natural	 resource	conservation,	etc.	Due	 to	

the	 demand	 of	 land	 resource	 from	 locals	 increase,	 it	 affects	more	 agricultural	 expansion	

without	 direction,	more	 natural	 resource	 degradation	 and	more	 socio-economic	 problems.

Therefore,	land	use	planning	was	applied	in	the	Royal	Project	Extended	Program	in	order	to	

conserve	natural	resource	in	the	highland	and	sustain	the	good	quality	of	life	to	the	locals.	

	 	 Land	Use	Planning	Group	2,	Policy	and	Land	Use	Planning	Division	and	Chiang	Rai	

Land	Development	Station	 together	with	Royal	Forest	Department	and	Highland	Research	

and	Development	Institute	have	established	a	pragmatic,	effective	and	integrated	land	use	

plan	 for	 highlands	 with	 respect	 to	 the	 sustainable	 and	 sufficiency	 utilization	 of	 natural	

resources.	This	paper	shows	the	results	and	discussions	of	the	land	use	plan	in	Mae	Salong	

Project	in	Chiang	Rai	Province.	Mae	Salong	project	area	covers	102,000	Rai	or	163	sq.	km.	

Soil	data,	present	land	use	data,	elevation	of	the	area,	boundaries	of	the	forest	areas	and	of	

the	watershed	classes	according	to	the	law	are	basically	analyzed	for	the	land	use	plan.	The	

land	use	plan	for	highlands	 is	derived	from	the	 integration	of	assigned	land	use	plan	and	
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local	 property	 information	 by	 Geographic	 Information	 System	 (GIS).	 In	 order	 to	 put	 it	

effectively	practice,	the	plan	should	be	conducted	in	cooperation	with	various	organizations	

and	local	communities.	However,	it	needs	some	time	for	it	to	accomplish.	

	 	 Consequently,	Chiang	Rai	Land	Development	Station	has	set	up	and	implemented	soil	

and	water	conservation	systems	in	accordance	with	the	land	use	plan.	The	land	use	plan	

application	was	led	to	more	potential	and	effective	location	to	set	up	the	system.	Moreover,	

the	implementation	must	include	the	community	participation	and	awareness	to	the	project	

as	soil	and	water	conservation	needs	to	be	maintained	in	long	period	and	regularly.	

Keywords :	Highland,	soil	and	water	conservation,	land	use	planning,	Mae	Salong	

	

	 บทนำ	

	 	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมียุทธศาสตร์ในการขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน

บนพืน้ทีส่งู	เพือ่แกป้ญัหาในระดบัพืน้ทีต่ามยทุธศาสตรข์องจงัหวดัและชมุชน	โดยนำองคค์วามรูแ้ละตน้แบบ

การพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช	้ ให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง	 และมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม	 การฟื้นฟูทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิ ตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง												

ซึง่เกษตรกรสว่นใหญด่ำรงชวีติดว้ยการทำไรห่มนุเวยีน	 หรอืการทำการเกษตรบนพืน้ทีล่าดชนั	 มกีารใชส้าร

เคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกวิธ	ี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลง	 อีกทั้งพื้นที่บาง

ส่วนเป็นเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งมักมีปัญหาการลักลอบขนย้ายยาเสพติด	 ปัญหาเหล่านี้เป็น

ปญัหาทีส่ำคญัสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ	 จงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งหาแนวทางในการทีจ่ะสรา้งความ

มั่นคงในการดำรงชีพและแก้ ไขปัญหาด้านต่างๆ	 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟ	ู

ยกระดบัรายไดเ้กษตรกรอยา่งยัง่ยนื	

	 	 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย	 จึงได้ดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินบน

พื้นที่สูงภายในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองนี	้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ	 (ก)	 เพื่อวิเคราะห์

ขอ้มลูทางกายภาพ	 พืน้ทีเ่ขตปา่ไมต้ามกฎหมาย	 และขอ้จำกดัการใชท้ีด่นิตามมตคิณะรฐัมนตร	ี สำหรบัการ

พิจารณากำหนดเขตที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	 และ	 (ข)	 เพื่อจัดทำ

รา่งแผนการใชท้ีด่นิบรเิวณพืน้ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง	เพือ่ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนำไป

ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟ	ู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ ตลอดจนเสนอรูป

แบบการใชท้ีด่นิอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่	
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	 ขัน้ตอนการดำเนนิการ	

	  1) การรวบรวมข้อมูลทั่วไป	 ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นฐานในการศึกษาและวิเคราะห	์ มีทั้งข้อมูลเชิง

อรรถาธบิายและขอ้มลูเชงิพืน้ที	่ดงันี้	

	 	 	 1.1)	 ขอ้มลูเชงิอรรถาธบิาย	 ไดแ้ก	่ ขอ้มลูดา้นทรพัยากรตา่งๆ	 เชน่	 ทรพัยากรดนิ	 ทรพัยากรนำ้	

ทรพัยากรปา่ไม	้ขอ้มลูวงรอบแปลงทำกนิของเกษตรจากกรมปา่ไม	้และสภาพการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	เปน็ตน้	

	 	 	 1.2)	 ข้อมูลเชิงพื้นที	่ ได้แก	่ ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ	 ขอบเขตการปกครอง	 แผนที่ชุดดิน	

แผนที่ป่าสงวนแห่งชาต	ิ แผนที่อุทยานแห่งชาต	ิ แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	 และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	

เปน็ตน้	ซึง่ไดม้กีารสำรวจขอ้มลูดนิและขอ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นินัน้ในภาคสนาม	

	 	 2) การนำเขา้ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู	ทัง้ขอ้มลูอรรถาธบิายและขอ้มลูเชงิพืน้ที	่โดยทำการศกึษา

และวเิคราะหด์งันี้	

	 	 	 2.1)	 ศกึษาและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งทรพัยากรธรรมชาตกิบัการใชท้ีด่นิ	 ดา้นการเกษตร

พรอ้มกบัปจัจยัตา่งๆ	เพือ่ใหท้ราบถงึสภาพปญัหาของการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ		

	 	 	 2.2)	 วิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยพิจารณาจากข้อมูลทรัพยากรดิน	

ความลาดชนัของพืน้ที	่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิในปจัจบุนั	และขอ้จำกดัในการใชท้ีด่นิ	

	 	 3) การกำหนดร่างแผนการใช้ที่ดิน	 โดยการวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 อาท	ิ

ทรัพยากรดิน	 ทรัพยากรน้ำ	 ทรัพยากรป่าไม	้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

นโยบายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ืน้ที	่ และสภาพทางเศรษฐกจิสงัคมของชมุชน	 ตลอดจนการมสีว่นรว่ม

ของชุมชนในการพิจารณากำหนดร่างแผนการใช้ที่ดิน	 โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดินอย่าง

ยัง่ยนื	

  4) การนำร่างแผนการใช้ที่ดินนำไปสู่การปฏิบัต	ิ เพื่อให้การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เป็น

ไปอย่างถูกต้อง	 จึงได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินประกอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดระบบอนุรักษ์ดิน

และนำ้	

	 ผลการดำเนนิการ	

  1) ลกัษณะทางกายภาพและสภาพเศรษฐกจิสงัคม 

	 	 	 พืน้ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลองตัง้อยูร่ะหวา่งเสน้รุง้ที	่ 19°	 31'	 16"	 ถงึ	 19°	 33'	

36"	เหนอื	และเสน้แวงที	่99°	39'	44"	ถงึ	99°	56'	52"ตะวนัออกมเีนือ้ทีท่ัง้หมดประมาณ	163.567	ตาราง

กโิลเมตร	(102,230	ไร)่	(รปูที	่1	และรปูที	่2)	ตัง้อยู่ในตำบลแมส่ลองนอก	ตำบลแมส่ลองใน	อำเภอแมฟ่า้

หลวง	ตำบลปา่ซาง	ตำบลปา่ตงึ	และตำบลแมจ่นั	อำเภอแมจ่นั	จงัหวดัเชยีงราย	ซึง่ภายในพืน้ที่โครงการฯ	

ประกอบด้วยหมู่บ้าน	 และหมู่บ้านชาวไทยภูเขา	 29	 กลุ่มบ้าน	 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น

เทือกเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ	 ตามร่องน้ำ	 โดยพบพื้นที่สูงด้านทิศตะวันตกและค่อยๆ	 ลาดเทมาใน									

ทศิใตแ้ละทศิตะวนัออกเฉยีงใต	้ ดงัรายละเอยีดในตารางที	่ 1	 และรปูที	่ 3	พืน้ทีอ่ยู่ในระดบัความสงูระหวา่ง												

21	
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2557 

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.29  No.3 August  2014 



450-1,700	เมตร	จากระดบัทะเลปานกลาง	สภาพพืน้ที่ในปจัจบุนัสว่นใหญเ่ปน็พืน้ทีป่า่ผลดัใบสมบรูณ	์และ

พบวา่มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิทางการเกษตรรอ้ยละ	37.94	ของพืน้ที่โครงการฯ	โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่ใชป้ลกูพชื

ไรห่มนุเวยีน	ขา้วไร	่ชา	กาแฟ	และไมผ้ลเมอืงหนาว	

รปูที ่2 สภาพพืน้ที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง อ.แมฟ่าหลวง จ.เชยีงราย รปูที ่2 สภาพพืน้ที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง อ.แมฟ่าหลวง จ.เชยีงราย

รปูที ่1 ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2557 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.29  No.3 August  2014 

22	



ตารางที ่1 ระดบัความลาดชนั	และสภาพภมูปิระเทศพืน้ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง	

 

ระดบัความชนั

 

สภาพภมูปิระเทศ

 เนือ้ที่ 

   ไร ่ รอ้ยละ 

	 0-2	%	 ราบเรยีบถงึคอ่นขา้งราบเรยีบ	 294	 0.29	

	 2-5	%	 ลกูคลืน่ลอนลาดเลก็นอ้ย	 578	 0.57	

	 5-12%	 ลกูคลืน่ลอนลาด	(Undulating)	 1,349	 1.32	

	 12-20%	 ลกูคลืน่ลอนชนั	(Rolling)	 3,075	 3.01	

	 20-35	%	 เนนิเขา	(Hilly)	 18,628	 18.22	

	 35-50	%	 สงูชนั	(Steep)	 34,253	 33.50	

	 50-75	%	 สงูชนัมาก	(Very	steep)	 38,804	 37.96	

	 มากกวา่	75	%	 สงูชนัมากทีส่ดุ	(Extremely	steep)	 5,249	 5.13	

	 	 รวมเนือ้ที ่ 102,230 100 

รปูที ่3 แผนทีส่ภาพภมูปิระเทศและทีต่ัง้สถานทีส่ำคญัในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวง 
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	 	 จากการสำรวจภาคสนามและการวิเคราะห์พบว่า	 ทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการ

หลวงแมส่ลอง	จำแนกดนิออกเปน็	6	ชดุดนิ	13	ดนิคลา้ย	แยกเปน็หนว่ยเดีย่ว	45	หนว่ยแผนทีด่นิ	หนว่ย

เชงิซอ้น	 9	 หนว่ยแผนทีด่นิ	 และหนว่ยพืน้ทีเ่บด็เตลด็	 1	 หนว่ยแผนทีด่นิ	 รวมทัง้หมด	 55	 หนว่ยแผนทีด่นิ	

เชน่	 ดนิตะกอนนำ้พาเชงิซอ้นมกีารระบายนำ้ดปีานกลาง	 ดนิตะกอนนำ้พาเชงิซอ้นมกีารระบายนำ้คอ่นขา้ง

เลว	ชดุดนิวงัสะพงุทีเ่ปน็ดนิลกึมาก	ชดุดนิลี	้ชดุดนิทา่ลี	่ชดุดนิหนองมด	ชดุดนิเชยีงของ	เปน็ตน้	สามารถ

สรปุลกัษณะและสมบตัขิองดนิไดด้งัรปูที	่4	

	 	 ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการมีทั้งสิ้น	 18,735	 คน	 จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น	 3,863	 ครัวเรือน	

โดยสว่นใหญเ่ปน็ชาวไทยพืน้ราบ	 ชาวไทยภเูขา	 ชาวจนี	 และชาวไทยใหญ	่ พบการรวมกลุม่เพือ่การเกษตร

และการค้า	 เช่น	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มสหกรณ์ดองแม่สลอง	 กลุ่มยุวเกษตรกร	 เป็นต้น	 ประชากร

ประกอบอาชพีเกษตรเปน็หลกั	โดยทำการเกษตรในพืน้ทีถ่อืครองทีม่เีอกสารสทิธิ	์พืน้ทีจ่ดัสรรของสำนกังาน

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 พื้นที่แปลงสิทธิทำกินที่ดำเนินการรังวัดโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม	้								

ที	่ 2	 (เชียงราย)	 และพื้นที่แปลงทำกินที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงและ

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ	โดยพืน้ทีถ่อืครองเนือ้ที	่38,788	ไร่ในโครงการฯ	มกีารถอืครองเพือ่เกษตรกรรม	

รปูที ่4 สถานภาพทรพัยากรดนิในโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง 
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	 	 2) รา่งแผนการใชท้ีด่นิโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง 

	 	 	 รา่งแผนการใชท้ีด่นิของโครงการ	 เปน็การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสถานภาพของทรพัยากรธรรมชาติ	

สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน	 และข้อมูลดิน	 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ต้องรักษาสภาพป่าไม้และระบบนิเวศตาม

กฎหมาย	และตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพทางสงัคมของชมุชนในพืน้ทีต่ามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	 	 โดยรา่ง

แผนการใช้ที่ดินดังกล่าวควรจะนำพิจารณาร่วมกับร่างของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที	่ เพื่อนำไป

ประกอบการจดัทำแผนการใชท้ีด่นิใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและเปน็ทางเลอืกในการใชท้ีด่นิอยา่งเหมาะสม	 ซึง่จะสง่

ผลให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืน	 และคงไว้ซึ่งสมดุลของระบบนิเวศรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ใน

แง่ของการฟื้นฟ	ู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ	 อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นกรอบใน

การจดัลำดบัความสำคญัในการพฒันาพืน้ทีต่อ่ไป	

	 	 	 จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณากำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ	 สามารถ

กำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการฯ	 ได้เป็น	 4	 เขตหลัก	 คือ	 เขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย	 เขตพื้นที่

เกษตรกรรมนอกเขตปา่ไมต้ามกฎหมาย	 เขตพืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสรา้ง	 และเขตพืน้ทีน่ำ้	 (ดงัรายละเอยีด

ในรปูที	่ 5)	 โดยพืน้ทีส่ว่นใหญอ่ยู่ในเขตพืน้ทีป่า่ไมต้ามกฎหมาย	ซึง่มรีายละเอยีดเขตพืน้ที	่และขอ้เสนอแนะ

ในพืน้ทีป่า่ไมต้ามกฎหมายดงันี้	

รปูที ่5 รา่งแผนการใชท้ีด่นิโครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่อง จงัหวดัเชยีงราย 
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	 	 2.1)		 เขตปา่ไมต้ามกฎหมายในวงรอบแปลงทำกนิ	 เปน็พืน้ทีท่ี่ไดม้กีารจดัทำวงรอบแปลงทำกนิและ/หรอื							

มีการรังวัดที่ดินทำกินแล้ว	 โดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที	่ ซึ่งวงรอบดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย	

ได้แก	่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติโซน	 C	 และโซน	 E	 และเขตอุทยานแห่งชาต	ิ โดยสามารถแบ่งย่อยตาม

ศกัยภาพของทีด่นิไดด้งันี้	

	 	 	 	 -	 เขตฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาต	ิ ประกอบด้วย	 (ก)	 พื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟ	ู หรือ	 (ข)	 พื้นที่ที่

ปลกูพชืไรห่รอืไรห่มนุเวยีนในดนิตืน้ถงึลกึปานกลางและความลาดชนัรอ้ยละ	35-50	หรอื	(ค)	พืน้ทีท่ีป่ลกูพชื

ไรห่รอืไรห่มนุเวยีนและความลาดชนัมากกวา่รอ้ยละ	 50	 หรอืพืน้ทีท่ีป่ลกูไมผ้ลหรอืไมย้นืตน้	 ในดนิตืน้ถงึลกึ

ปานกลางและมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ	 50	 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที	่ ได้แก	่ (ก)	 ในกรณีที่พื้นที่มี

สภาพเป็นป่ารอสภาพฟื้นฟ	ู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับเป็นป่าที่

สมบูรณ์อีกครั้ง	 (ข)	 ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อทำการเกษตร	 ควรมีการหารือร่วมระหว่างหน่วย

งานในพื้นที่กับผู้เข้าทำประโยชน	์ เพื่อให้เข้าใจให้ทราบถึงข้อจำกัดของสภาพพื้นที	่ โดยแบ่งแนวทางการ

จัดการเป็น	 2	 กรณ	ี ดังนี	้ 1)	 กรณีที่ผู้ครอบครองแปลงทำกินมีแปลงทำกินบริเวณอื่นด้วยให้เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องสร้างเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนไปทำกินในบริเวณที่เหมาะสม	 2)	 กรณีที่ผู้ครอบครอง

แปลงทำกนิไมม่ทีีท่ำกนิในบรเิวณอืน่	ควรใหค้วามรู้ ในการเปลีย่นแปลงระบบการปลกูพชื	รวมถงึการอนรุกัษ์

ดนิและนำ้ทีเ่หมาะสมแก	่ผู้ ใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีแ่ปลงทำกนิ	(ค)	กำหนดมาตรการและแนวทางในการปอ้งกนั

มใิหร้าษฎรบกุรกุพืน้ที่ในเขตนี	้ (ง)	ควรจดัทำแนวกนัไฟเพือ่ปอ้งกนัไฟปา่	และ	 (จ)	ควรจดัการอบรมแนะนำ

ใหร้าษฎรในพืน้ทีเ่หน็ถงึคณุคา่ของทรพัยากรปา่ไม	้และการมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาปา่ไม้	

	 	 	 -	เขตฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตภิายใตเ้งือ่นไข	 ประกอบดว้ย	 (ก)	 พืน้ทีป่ลกูพชืไรห่รอืไรห่มนุเวยีน	

ในดนิลกึถงึดนิลกึมากและมคีวามลาดชนัรอ้ยละ	35-50	หรอื	(ข)	พืน้ทีท่ีป่ลกูไมผ้ลหรอืไมย้นืตน้	ในดนิลกึถงึ

ลกึมากและมคีวามลาดชนัมากกวา่รอ้ยละ	 50	 ขอ้เสนอแนะในการใชพ้ืน้ที่ไดแ้ก	่ (ก)	 เจา้หนา้ที/่หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชนที่ทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวควรร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม	 เพื่อการสงวน

และอนุรักษ์พื้นที่ ให้เป็นเขตป่าต้นน้ำลำธาร	 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที	่ เพื่อการเกษตรต้องมี

มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำที่จริงจังและต่อเนื่องโดยไม่ควรปลูกพืชไร่หรือพืชที่ต้องมีการไถพรวนดิน

เพือ่เตรยีมพืน้ที่ในทกุรอบการปลกู	ควรปลกูไมผ้ล	หรอืไมย้นืตน้เทา่นัน้	

	 	 	 -	เขตรองรบัพืน้ทีเ่กษตรทีต่อ้งเรง่รดัจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	ประกอบดว้ย	(ก)	พืน้ทีป่ลกูพชื

ไร่หรือไร่หมุนเวียน	 ในพื้นที่ที่ความลาดชันระหว่างร้อยละ	 20-35	 หรือ	 (ข)	 พื้นที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น										

ในพืน้ทีท่ีค่วามลาดชนัระหวา่งรอ้ยละ	 35-50	ขอ้เสนอแนะในการใชพ้ืน้ที	่ ไดแ้ก	่ (ก)	 ในกรณทีีเ่ปน็ดนิดหีรอื

ดินลึก	 ควรทำเป็นคันดินสำหรับปลูกพืชล้มลุกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง	 หรือถ้ามีการปลูกไม้ยืนต้นควรปลูก

พืชคลุมดินร่วมด้วย	 และ	 (ข)	 ในกรณีที่เป็นดินตื้นไม่ควรปลูกพืชไร่หรือพืชล้มลุก	 ควรปลูกไม้ยืนต้นขวาง

ความลาดเทของพืน้ที	่และปลกูพชืคลมุดนิ	และควรทำคนัครูอบเขาเพือ่ระบาย	

	 	 	 -	เขตรองรบัพืน้ทีเ่กษตรทีค่วรสง่เสรมิจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	 ประกอบดว้ย	 (ก)	 พืน้ทีป่ลกู

พชืไรห่รอืไรห่มนุเวยีน	 หมนุเวยีน	 ในพืน้ทีท่ีค่วามลาดชนัระหวา่งรอ้ยละ	 12-20	 หรอื	 (ข)	 พืน้ทีป่ลกูไมผ้ล

หรือไม้ยืนต้น	 หมุนเวียน	 ในพื้นที่ที่ความลาดชันระหว่างร้อยละ	 12-35	 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที	่ ได้แก	่										

(ก)	 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายควรจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 โดยใช้ระบบพืชในการ
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อนรุกัษด์นิและนำ้	รวมทัง้ควรจดัระบบการปลกูพชืใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่และบำรงุดนิดว้ยปุยหมกัหรอื

ปุยคอก	เพือ่เพิม่อนิทรยีวตัถใุหด้นิ	

	 	 	 -	เขตรองรับพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ	 12	 ประกอบด้วย	 (ก)	 พื้นที่ปลูกพืชไร	่											

ไร่หมุนเวียน	 ไม้ผล	 และไม้ยืนต้น	 ในพื้นที่ที่ความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ	 12	 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที	่

ไดแ้ก	่ (ก)	ควรทำคนัดนิเบนนำ้	หรอืสรา้งทางระบายนำ้ออกจากพืน้ที	่ (ข)	ควรจดัระบบปลกูพชืใหเ้หมาะสม

โดยการไถพรวน	 และปลูกพืชขวางความลาดเท	 และควรจัดให้มีพืชขึ้นปกคลุมหน้าดินตลอดทั้งป	 และ											

(ค)	 ปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที	่ ส่งเสริมการใช้ปุยอินทรีย	์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทดแทนการใช	้							

ปุยเคมแีละสารเคมี	

	 	 	 -	เขตรองรบัพืน้ทีเ่กษตรทีม่กีารทำนา/พชืสวน	ประกอบดว้ย	(ก)	พืน้ทีน่า	ปลกูพชืผกั	หรอืพชืสวน	

ในดินลึก	 มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลางและบางพื้นที่มีการทำคันนา	 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ ได้แก	่											

(ก)	 ควรมีการปรับพื้นที่ในแปลงนา	 เพื่อรักษาระดับการขังของน้ำให้เหมาะสมในระยะที่ข้าวเจริญเติบโต	

และ	 (ข)	 ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถ	ุ เช่น	 ปุยหมัก	 ปุยคอก	 หรือปุยพืชสด	 เพื่อช่วย

ปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับ

พชื	รว่มกบัการใสปุ่ยเคมีในอตัราสว่นทีเ่หมาะสม	

	 	 2.2)	 เขตป่าไม้ตามกฎหมายนอกวงรอบแปลงทำกินพื้นที่ในเขต

ปา่ไมต้ามกฎหมาย	 ไดแ้ก	่ พืน้ทีเ่ขตปา่สงวนแหง่ชาตโิซน	 C	 และโซน	

E	 และเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่ ได้อยู่ ในพื้นที่ที่มีการจัดทำวงรอบ

แปลงทำกินและ/หรือมีการรังวัดที่ดินทำกินแล้ว	 โดยหน่วยงานต่างๆ

ในพืน้ที	่สามารถแบง่ยอ่ยตามศกัยภาพของทีด่นิไดด้งันี้	

	 	 	 -	เขตปา่สมบรูณ	์ประกอบดว้ย	 (ก)	ปา่สมบรูณ	์หรอื	 (ข)	 สวนปา่สมบรูณ	์ขอ้เสนอแนะในการใช้

พืน้ที	่ไดแ้ก	่(ก)	ควบคมุมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงสภาพปา่ตามธรรมชาตไิปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบอืน่	(ข)	ควร

มกีารบำรงุรกัษาสภาพปา่ธรรมชาตติามหลกัวชิาการ	 (ค)	 ดำเนนิการปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบตดั

ไมท้ำลายปา่ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง	 รวมทัง้ดำเนนิการกบัผูก้ระทำผดิอยา่งเดด็ขาด				

(ง)	 ถา้บรเิวณนีม้กีารบกุรกุพืน้ที่ในภายหลงั	 เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบในพืน้ทีค่วรรบีดำเนนิการปลกูปา่ทดแทน

โดยเรว็	และปอ้งกนัการบกุรกุเพิม่	และ	 (จ)	ควรสง่เสรมิใหร้าษฎรในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีข่า้งเคยีงเหน็คณุคา่ของ

ทรพัยากรปา่ไมแ้ละมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาปา่ไม้	

	 	 	 -	เขตฟืน้ฟสูภาพปา่	 ประกอบดว้ย	 (ก)	 ปา่รอสภาพฟืน้ฟ	ู (ข)	 พืน้ทีท่ีป่ลกูพชืไรห่รอืไรห่มนุเวยีนใน

ดนิตืน้ถงึลกึปานกลางและความลาดชนัรอ้ยละ	 35-50	 (ค)	 พืน้ทีท่ีป่ลกูพชืไรห่รอืไรห่มนุเวยีนและความลาด

ชันมากกว่าร้อยละ	 50	 หรือ	 (ง)	 พื้นที่ที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น	 ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ	 50	 ข้อ

เสนอแนะในการใชพ้ืน้ที	่ไดแ้กข่อ้เสนอแนะเชน่เดยีวกบัเขตฟืน้ฟสูภาพปา่ในเขตปา่ไมต้ามกฎหมายในวงรอบ

แปลงทำกิน	 รวมถึง	 (ก)	 ในกรณีที่สภาพพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

ปลกูปา่ทดแทน	 เพือ่ฟืน้ฟสูภาพใหก้ลบัเปน็ผนืปา่ทีส่มบรูณ	์ (ข)	 ควรจดัทำแนวกนัไฟ	 และ	 (ค)	 ควรจดัการ

อบรมแนะนำใหเ้กษตรกรและราษฎรในพืน้ทีเ่หน็ถงึคณุคา่ของทรพัยากรปา่ไมแ้ละการมสีว่นรว่มในการดแูล

รกัษาปา่ไมแ้ละเขา้ใจถงึศกัยภาพของพืน้ที่	
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	 	 	 -	เขตปา่สมบรูณ	์ประกอบดว้ย	 (ก)	ปา่สมบรูณ	์หรอื	 (ข)	 สวนปา่สมบรูณ	์ขอ้เสนอแนะในการใช้
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	 	 	 -	เขตที่มีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	 (แบ่งตามระดับการชะล้างพังทลายของดิน)	 ประกอบด้วย										

(ก)	 พืน้ทีท่ีป่ลกูพชืไรห่รอืไรห่มนุเวยีนในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัระหวา่งรอ้ยละ	 0-35	 หรอื	 (ข)	 พืน้ทีท่ีป่ลกูไม้

ผลหรอืไมย้นืตน้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัระหวา่งรอ้ยละ	0-35	ขอ้เสนอแนะในการใชพ้ืน้ที่ไดแ้ก	่ ขอ้เสนอแนะ

เช่นเดียวกับเขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เขตรองรับพื้นที่

เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และเขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชัน

นอ้ยกวา่รอ้ยละ	12	ในเขตปา่ไมต้ามกฎหมายในวงรอบแปลงทำกนิ	

	 	 	 -	เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทำนา/พืชสวน	 ประกอบด้วย	 พื้นที่นา	 ปลูกพืชผัก	 หรือ								

พืชสวน	 ในดินลึก	 มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลางและบางพื้นที่มีการทำคันนา	 ข้อเสนอแนะการใช้พื้นที่									

เช่นเดียวกันกับเขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทำนา	 พืชสวนในเขตป่าไม้ตามกฎหมายในวงรอบแปลง								

ทำกนิ	

	 	 	 นอกจากนัน้เปน็	 เขตเกษตรกรรมนอกเขตปา่ไมต้ามกฎหมาย	 ซึง่เปน็พืน้ที่ในเขตนีอ้ยูน่อกเขตที่มี

การประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย	 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินมีการออกเอกสารสิทธิ	์ และจากการพิจารณา

สามารถแบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมของที่ดินและศักยภาพของพื้นที่เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

ประกอบด้วย	 โครงการฯ	 ประกอบด้วยหมู่บ้านหมู่บ้านชาวไทยภูเขาสถานที่ราชการ	 สถาบันต่างๆและ

สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ	และ	เขตพืน้ทีน่ำ้ไดแ้ก	่อา่งเกบ็นำ้บา้นปางสา	อา่งเกบ็นำ้สนัตคิรี	ีอา่งเกบ็นำ้แมจ่นั

หลวง	อา่งเกบ็นำ้หว้ยมะหนิฝน	อา่งเกบ็นำ้หว้ยป	ูและบอ่นำ้ในไร	่ 	

	 	 3) แนวทางการขบัเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ 

	 	 	 การจะขบัเคลือ่นแผนการใชท้ีด่นิไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็รปูธรรมนัน้	

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ	 ควรนำร่างแผนการใช้ที่ดินไปพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกันระหว่าง

ชมุชน	และหนว่ยงานในพืน้ที	่หรอืองคก์รของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่ใหม้คีวามเหน็ชอบรว่มกนั	อกีทัง้ยงัชว่ยลด

ปญัหาความขดัแยง้เรือ่งการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีร่ะหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานภาครฐั	และเมือ่ไดข้อ้สรปุแนวทาง

การใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วจึงนำข้อสรุปดังกล่าวไปปรับปรุง	 และจัดทำแผนการใช้ที่ดินตามผลสรุปและข้อ

เสนอแนะ		

	 	 	 นอกจากนี้แผนการใช้ที่ดินยังสามารถไปเป็นกรอบในการกำหนดกิจกรรมและงบประมาณในการ

พฒันาพืน้ที่โครงการฯ	ของสว่นราชการ/หนว่ยงานตา่งๆ	เพือ่การฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ	ซึง่จากการวเิคราะห	์พบวา่พืน้ทีท่ำกนิและทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ที่โครงการฯ	สว่นใหญอ่ยู่ในเขตปา่

ไม้ตามกฎหมาย	 โดยเขตที่ต้องเร่งดำเนินการจัดการพื้นที	่ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเป็นอันดับแรก	 ได้แก	่

เขตฟืน้ฟสูภาพปา่ตามธรรมชาต	ิเขตฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตภิายใตเ้งือ่นไข	เขตรองรบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมที่

ต้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่มีแนวโน้มของการชะล้าง

พังทลายสูง	 ตามลำดับ	 ควรเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกจากพืชไร่เป็นไม้ยืนต้น	 และทำเกษตรแบบ

ผสมผสานตามแนวทางเกษตรพอเพียง	 รวมถึงการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	 และองค์

ความรู้จากโครงการหลวง	 เพื่อเพิ่มรายได	้ โดยไม่ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม	 และปลูกจิตสำนึกให้

เกษตรกรในพืน้ทีม่คีวามรกัและหวงแหนพืน้ทีป่า่ไม	้ รปูที	่ 6	 แสดงแนวคดิการแปลงแผนการใชท้ีด่นิไปสูก่าร

ปฏบิตัิ	
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	 	 4) การดำเนนิการจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ที่โครงการหลวง 

	 	 	 เมือ่จดัทำรา่งแผนการใชท้ีด่นิแลว้	สถานพีฒันาทีด่นิจงัหวดัเชยีงราย	ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัในการ

นำแผนการใช้ที่ดินดังกล่าวไปสู่การปฏิบัต	ิ โดยได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินเป็นแนวทางการกำหนดพื้นที่

เปา้หมาย	สำหรบัการอนรุกัษด์นิและนำ้	และกำหนดรปูแบบของระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	 เพือ่ใหก้ารจดัการ

ระบบอนรุกัษด์นิและนำ้มคีวามถกูตอ้ง	 มปีระสทิธภิาพ	 และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที	่ ทัง้นีเ้นือ่งจาก

ระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ตอ้งการการดแูล	 และปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและระยะยาว	 ดงันัน้สถานพีฒันาทีด่นิ

เชยีงรายยงัตอ้งพจิารณาถงึทศันคตขิองเกษตรกรในพืน้ทีแ่ละความเขม้แขง็ของกลุม่เกษตรกรและเกษตรกร

เองอกีดว้ย	 โดยใหเ้กษตรกรมสีว่นรว่ม	 สรา้งจติสำนกึใหร้กัพืน้ทีเ่พาะปลกูของตวัเองรว่มกบัการดำเนนิการ

จดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงตา่งๆ	(รปูที	่7)	

รปูที ่6 การแปลงแผนการใชท้ีด่นิสูก่ารปฏบิตัิ 

รา่ง 

แผนการใชท้ีด่นิ 

หนว่ยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่ 
พจิารณาในประเดน็ทีม่คีวามเหน็ไมส่อดคลอ้งกนั      ชมุชนในพืน้ที่ 

ขอ้สรปุแผนการใชท้ีด่นิ 

แบบบรูณาการ 

กำหนดกจิกรรมในแตล่ะพืน้ที่ 

เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

แผนงานและงบประมาณ 

รปูที ่7 การดำเนนิการจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงตา่งๆ รปูที ่7 การดำเนนิการจดัระบบอนรุกัษดนิและนำ้ในพืน้ทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวงตา่งๆ 
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	 เอกสารอา้งองิ	

เกษม	 จันทร์แก้ว.	 2539.	 หลักการจัดการลุ่มน้ำ.	 ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา,	 คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร.์		

สำราญ	สมบตัพิานชิ,	สวสัด	ีบญุช,ี	ไชยสทิธิ	์อเนกสมัพนัธ	์และ	อปุถมัภ	์โพธสิวุรรณ.	2535.	การอนรุกัษ์

ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน.	 ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 แนวทางการใช้ประโยชน์

ทีด่นิบนพืน้ทีล่าดชนั	ในภาคเหนอืของประเทศไทย.	

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	 7.	 2555.	 การนำเสนอเรื่องผลการดำเนินงาน	 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการขยายผลโครงการหลวง	ป	2555.	กรมพฒันาทีด่นิ.	

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน.	 2555.	 ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน

โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลองจงัหวดัเชยีงราย.	กรงุเทพฯ.	

	 สรปุผล	

	 	 การวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งแผนการใช้ที่ดิน

จะเป็นแนวทางในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์

และการพัฒนาในพื้นที่ ได้เป็นอย่างด	ี เนื่องจากได้วิเคราะห์

จากศักยภาพในการทำเกษตรของพื้นที	่ เช่น	 ความลาดชัน	

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	 ข้อจำกัดในการใช้พื้นที่

ตามกฎหมาย	 เปน็ตน้	 ซึง่การพฒันาดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการ

ยอมรบัจากชมุชนและไดร้บัการบรูณาการจากทกุหนว่ยงานใน

พื้นที	่ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ลดความ

ขดัแยง้ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตไิด้	

	 	 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย	 ได้ดำเนินการสนับสนุนการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่

โครงการขยายผลโครงการหลวงแมส่ลอง	 โดยจะเปน็การจดัระบบเปน็คนัดนิแบบที	่ 6	 (คนัครูบันำ้รอบเขา)

เปน็สว่นใหญ	่ เนือ่งจากพืน้ทีเ่ปน็พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู	 มคีวามลาดเทมากกวา่รอ้ยละ	 35	 จากการดำเนนิการ

พบว่า	 ความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีส่วนสำคัญให้ระบบอนุรักษ์ดิน

และนำ้ประสบความสำเรจ็และยัง่ยนื	 นอกจากนีร้า่งแผนการใชท้ีด่นิยงัสามารถกำหนดพืน้ทีเ่ปา้หมายไดเ้ปน็

อยา่งด	ี สง่ผลใหก้ารจดัระบบมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพทีด่นิและขอ้จำกดัในการ

ใช้ที่ดินอย่างแท้จริง	 อีกทั้งการดำเนินการในโครงการนี้ยังเป็นการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน	 ส่งผลให	้

มีความเข้าใจตรงกัน	 ลดความขัดแย้งและลดความซับซ้อน	 ในการดำเนินการในพื้นที	่ อย่างไรก็ตาม	 หาก								

จะนำแผนการใชท้ีด่นิดงักลา่วไปประยกุต์ใช้ในอนาคต	ควรพจิารณาการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีเ่ปน็ปจัจบุนั	เพือ่

ใหก้ารดำเนนิการมคีวามถกูตอ้งมากยิง่ขึน้	
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ก
ารประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา	 ครั้งที	่ 20	

“ชีวิตและจักรวาลในอ้อมกอดของดิน”	

ระหว่างวันที	่ 8-13	 มิถุนายน	 2557	ณ	 ศูนย์

ประชมุนานาชาตเิชจ	ูสาธารณรฐัเกาหล	ีจดัโดย		

	 	 -	 International	 Union	 of	 Soil	 Sciences		

(IUSS)	:	สหภาพวทิยาศาสตรท์างดนินานาชาต	ิ	

	 	 -	Korean	 Society	 of	 Soil	 Science	 and	

Fertilizer			

	 	 -	Rural	Development	Administration		

ผลงานวจิยัดา้นอนรุกัษดนิและนำ้

ชนิพฒันธนา  สขุวบิลูย
1
		

จากการประชมุสภาโลกแหง่ปฐพวีทิยา

ครัง้ที่20

Overviewofthe20
th
WorldCongress

ofSoilScienceforSoilErosionand

Conservation

1รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นวางระบบการพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 3 กรมพฒันาทีด่นิ 
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	 โดยวตัถปุระสงคเพือ่	

	 	 1.	รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยาจากทั่วโลกให้มาร่วมประชุม

และปราศรยัในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 	 2.	เปน็เวทแีลกเปลีย่นความรู	้ การนำเสนอผลงานวชิาการ	และรบัทราบ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในวงกว้างด้านปฐพีวิทยาและสาขาอื่นๆ									

ทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 	 3.	สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทางดิน	 และผู้เชี่ยวชาญ	

ในสาขาอืน่ๆ	

	 	 กิจกรรมทางวิชาการ	 ประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรง

คุณวุฒ	ิ (Congress	 Symposium)	 การเสนอผลงานภาคบรรยาย	 (oral	

session)	 และการเสนอผลงานภาคโปสเตอร	์ (poster	

session)	 ซึ่งเนื้อหาวิชาการ	 (scientific	 program)	 แบ่ง

เปน็	4	ประเดน็หลกั	คอื		

	 	 1)	 Soil	 in	 Space	 and	 Time:	 ดินในมิติของพื้นที่

และเวลา		

	 	 2)	 Soil	Properties	and	Processes:	สมบตัดินิและ

กระบวนการทางดนิ		

	 	 3)	 Soil	 Use	 and	Management:	 การใช้ดินและ

การจดัการ		

	 	 4)	 The	Role	 of	 Soils	 in	 Sustaining	Society	 and	 the	Environment	 :	บทบาทของดนิในการ

สนบัสนนุสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม	

	 	 ในการนีผู้เ้ขยีนไดม้ีโอกาสไปรว่มประชมุ	พรอ้มคณะนกัวชิาการของกรมพฒันาทีด่นิ	รวม	11	คน	และ

ได้นำเสนอผลงานในภาคนิทรรศการในการประชุมครั้งนี้เรื่อง	 “Soil Carbon Dynamics under Soil 

Management Systems for Maize Cultivation  in Thailand” 

	



	 	 ผลงานวจิยัและนวตักรรมดา้นอนรุกัษดนิและนำ้	ในการประชมุสภาโลกแหง่ปฐพวีทิยา	

ครัง้ที	่20	ทีน่า่สนใจ		

	 	 ตะกอนดนิ	คอื	เศษหนิ	ดนิ	แร	่อนิทรยีวตัถ	ุทีเ่กดิจากจากกระบวนการผสุลาย	พงัทลาย	และวสัดเุหลา่นี้

ได้ถูกกระแสน้ำและลมพัดพามาสะสม	 โดยแร่ที่มักพบในตะกอนดินได้แก่ควอตซ	์ เฟลด์สปาร	์ โดโลไมต	์									

แคลไซต	์ซีโอไลต	เ์หลก็ออกไซด	์และแมงกานสีออกไซด	์เปน็ตน้	จงึไดม้กีารศกึษาวจิยัใชส้มบตัทิางแมเ่หลก็

ของแร่ดังกล่าว	 คือการตรวจวัดสภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็ก	 (Magnetic	 susceptibility)	 เพื่อให้ทราบถึง

ชนดิและแหลง่ทีม่าของแรแ่มเ่หลก็ในตะกอนดนิ	 ถงึแมว้า่จะพบในตะกอนทีร่ะดบัความเขม้นอ้ยๆ	 กส็ามารถ

ตรวจวดัได	้เพราะวา่แรแ่มเ่หลก็	มคีวามสมบตัไิวตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม	มกีารศกึษาสมบตัิ

ทางแม่เหล็กของตะกอนดิน	 อย่างแพร่หลายในระดับนานาชาต	ิ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ ให้ผลลัพธ	์							

ที่รวดเร็ว	 ไม่ทําลายตัวอย่างที่นํามาศึกษา	 และยังสามารถใช้หาชนิดและแหล่งที่มาของแร่แม่เหล็กได้ด้วย		

จากหลักการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน										

ในระดบัพืน้ที	่ลุม่นำ้	และระดบัชาตใินประเทศไทยไดด้ว้ย		

	 	 การใชน้วตักรรมใหม่ในการปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ	 เชน่	ผา้หม่คลมุดนิ	 (Erosion	 control	

Blanket)	 และหมอนกนัดนิ	 (Erosion	 control	

log)	 ซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาต	ิ เป็นอินทรีย์

สาร	 สามารถสลายตัวเป็นอินทรียวัตถุได้ ใน

เวลา	 2-3	 ป	 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้ ใน

การอนุรักษ์ดินและน้ำ	 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน	 นอกจากนี	้

ยังมีการศึกษาใช้แผ่นแร่ดินเหนียวกันน้ำซึม		

ในกรณีที่ดินในพื้นที่สร้างสระน้ำ	 หรือบ่อน้ำ										

มีการระบายน้ำด	ี จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได	้

การใช้แผ่นแร่ดินเหนียว	 ซึ่งไม่มีปัญหาการฉีก

ขาดเหมือนการใช้พลาสติก	 ปูพื้นสระน้ำหรือ

บอ่นำ้	จะชว่ยเกบ็กกันำ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		

หมอนกนัดนิ (Erosion control log) 

ผา้หม่คลมุดนิ (Erosion control Blanket) 
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ผา้หม่คลมุดนิ (Erosion control Blanket) 

หมอนกนัดนิ (Erosion control log)



ผา้หม่คลมุดนิรว่มกบัหญา้แฝก 

การเพาะกลา้พชืคลมุดนิโดยใชห้มอนกนัดนิ 
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	 	 นอกจากนี	้ ยังมีการประยุกต์สร้างคูรับน้ำรอบขอบเขา	 ให้มีหน้าที่เก็บกักน้ำ	 และกระจายน้ำสู่ผิวดิน	

เพือ่ควบคมุ	และปอ้งกนันำ้ไหลบา่ลงในรอ่งนำ้	และลำธารสูพ่ืน้ทีต่ำ่	ทำใหพ้ืน้ทีลุ่ม่เกดินำ้ทว่มฉบัพลนั	

การเพาะกลา้พชืคลมุดนิโดยใชห้มอนกนัดนิ การใชห้มอนกนัดนิในพืน้ที่ไฟไหมป้า 

ผา้หม่คลมุดนิและหมอนกนัดนิ 

ผา้หม่คลมุดนิรว่มกบัหญา้แฝก

ผา้หม่คลมุดนิและหมอนกนัดนิ
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	 	 อยา่งไรกต็าม	ในการประชมุดงักลา่ว	ยงัไดม้กีารนำ้เสนอแบบจำลองพลวตัรของดนิและนำ้	(Soil	and	

Water	 Assessment	 Tool	 :	 SWAT	Model)	 มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินการชะล้างพังทลายของดิน	

การเคลือ่นทีข่องตะกอน	 ปรมิาณนำ้ทา่	 และผลผลติพชื	 เชน่	 ในประเทศเกาหล	ี มกีารศกึษาใชแ้บบจำลอง		

SWAT	Model	จำลองสถานการณ์ในลุม่นำ้	เพือ่ศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ		

ในประเทศจนี	มกีารศกึษาใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	ตอ่ผลลพัธด์า้นอทุกวทิยา	ในพืน้ทีลุ่ม่นำ้	เปน็ตน้	

	 	 การประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา	 ครั้งที	่ 20	 ณ	 ประเทศเกาหลีใต	้ มีผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางดินหลายสาขาทั่วโลกจาก	 83	 ประทศ	 เข้าร่วมประชุม	 1,900	 คน	 การ

ประชมุดงักลา่ว	นอกจากจะเปน็การนำเสนอผลงานศกึษา	วจิยั	นำเสนอนวตักรรมใหม	่และแนวความคดิใน

การบูรณาการ	 รักษาทรัพยากรดินและน้ำแล้ว	 การประชุมดังกล่าว	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 ยังได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนองค์ความรู	้ ประสบการณ	์ และสร้างเครือข่ายงานความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ทางดนิจากทัว่โลกไดอ้กีดว้ย		



	 1.	ขอ้มลูเบือ้งตน้	นายวทิยา		นาระตะ	

	 	 -	ตำแหน่ง หมอดินอาสาประจำอำเภอสะเมิง	 จังหวัด

เชยีงใหม	่		

	 	 -	ทีอ่ยู ่ บา้นเลขที	่ 103/5	 หมู	่ 5	 บา้นบอ่แกว้	 ตำบลบอ่แกว้		

อำเภอสะเมงิ	จงัหวดัเชยีงใหม	่		

	 	 -	 โทรศพัท	์084-8039905	

	 	 -	สถานภาพครอบครวั	สมรส	มบีตุรธดิา	2	คน	

	 การศกึษา	

	 	 พ.ศ.	2519	สำเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที	่6	โรงเรยีนเวยีงเกา่แสนภวูทิยาประสาท	ตำบลเวยีง	

อำเภอเชยีงแสน	จงัหวดัเชยีงราย	

	 	 พ.ศ.	2522	 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที	่ 3	 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม	 ตำบลเวียง	 อำเภอ

เชยีงแสน	จงัหวดัเชยีงราย	

	 	 พ.ศ.	2525	 สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 โรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรกรรมสันทราย	

ตำบลหนองหาร	อำเภอสนัทราย	จงัหวดัเชยีงใหม่	

	 	 พ.ศ.	2528	 สำเรจ็การศกึษาชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	 วทิยาลยัเกษตรกรรมเชยีงราย	 อำเภอ

เมอืง	จงัหวดัเชยีงราย	

เสน้ทางสู	่เกษตรกรดเีดน่แหง่ชาต	ิ

สาขา“การพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม”

ประจำป2557

นายวทิยา		นาระตะ	

	 	 พ.ศ.	2519	สำเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที	่6	โรงเรยีนเวยีงเกา่แสนภวูทิยาประสาท	ตำบลเวยีง	
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	 การทำงาน	

	 	 -	 เกษตรกรดเีดน่สาขาทำสวนระดบัภาคเหนอื	

	 	 -	 ผูน้ำองคก์รกลุม่อาชพีกา้วหนา้ดเีดน่ระดบัจงัหวดั	

	 	 -	 ศลิปนดเีดน่ดา้นเกษตรกรการผลติและบรโิภคของอำเภอสะเมงิ	ของสภาวฒันธรรม	

	 	 -	 ประธานหมอดนิอาสาอำเภอสะเมงิ	

	 	 -	 ประธานศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยปีระจำตำบลบอ่แกว้	

	 	 -	 ประธานกลุม่เกษตรกรทำไรบ่อ่แกว้	

	 	 -	 ประธานกลุม่สมาชกิ	ธกส.	อำเภอสะเมงิ	

	 	 -	 ประธานคณะอนกุรรมการสหกรณก์ารเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา้ระดบัอำเภอ	

	 	 -	 ประธานกลุม่เกษตรกรระดบัอำเภอ	

	 	 -	 ประธานโครงการอยูด่มีสีขุหมูบ่า้นบอ่แกว้	

	 	 -	 คณะกรรมการกลุม่เกษตรกรระดบัจงัหวดั	

	 	 -	 คณะกรรมการเครอืขา่ยหนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑอ์ำเภอสะเมงิ	

	 	 -	 คณะกรรมการสหกรณผ์ูป้ลกูสตรอเบอรร์ี่โครงการหลวงบอ่แกว้	

	 	 -	 คณะกรรมการลุม่นำ้ปงตอนบน	

	 	 -	 วทิยากรเศรษฐกจิพอเพยีงของอำเภอสะเมงิ	

	 2.	ความคดิรเิริม่ในการสรา้งผลงาน	และความพยายามฟนฝาอปุสรรค		

	 	 สภาพพื้นที่ทำการเกษตร	 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของ														

หนา้ดนิ	 เกดิความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	 การใชป้ระโยชนท์ีด่นิไมเ่หมาะสมกบั

ศกัยภาพของดนิ	ไมก่อ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุตอ่หนว่ยพืน้ทีก่ารผลติ	พืน้ทีด่นิมปีญัหาตอ่การใชป้ระโยชน์

ทีด่นิ	 มศีกัยภาพในการใหผ้ลผลติในการเพาะปลกูตำ่	 ถา้ไมม่กีารปรบัปรงุแก้ ไข	 หรอืการพฒันาดว้ยวธิกีาร

พัฒนาที่ดินที่เหมาะสม	 จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร	 เศรษฐกิจและสังคม

เปน็อยา่งมาก	
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	 3.	ผลสำเรจ็ของงานในเชงิปรมิาณและคณุภาพ			

	 	 -	 ลดการชะลา้งของหนา้ดนิไดเ้ปน็อยา่งดทีำให้โครงสรา้งของดนิดขีึน้เหมาะสมตอ่การปลกูพชื	 ทำให้

ดนิเกบ็ความชืน้ไดด้	ีรวมถงึการปลกูหญา้แฝกดว้ย	

	 	 -	 จากผวิดนิทีเ่คยแดงไมม่แีรธ่าตอุาหารในดนิหรอืมกีต็ำ่		แตเ่มือ่มกีารปลกูพชืตระกลูถัว่เปน็ปุยพชืสด

มีการเพิ่มเติมปุยหมักปุยคอก	 ปรับโครงสร้างดินทุกปหลังการปลูกพืชทำให้ดินมีสีคล้ำลงมีการวิเคราะห์ดิน

กอ่นการปลกูพชืซึง่ปจัจบุนัทำใหด้นิรว่นซยุเหมาะสมตอ่การปลกูพชืไดผ้ลผลติด	ีทำใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้		
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	 4.	ความเปนผูน้ำและเสยีสละเพือ่ประโยชนสว่นรว่มในดา้นตา่งๆ			

	 	 เป็นสถานที่ทดลอง	 วิจัยของหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่น	 โครงการหลวง	 สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ (สวทช.)	 เครือข่ายภาคเหนือ	 สำนักงานเกษตรอำเภอ	 สำนักงาน

เกษตรจังหวัด	 และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน	 ซึ่งเป็นสถานที่อบรมหรือดูงานของนักเรียน				

นกัศกึษา	 เพือ่นเกษตรกรตลอดจนบคุคลทัว่ไป	 รวมถงึชาวตา่งชาต	ิ เชน่	 ประเทศลาวสง่เกษตรอำเภอลาว	

เขา้มาฝกงาน	ประเทศเบลเยีย่ม	สงิคโปร	์ญีปุ่น่	เขา้มาดงูาน	และแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั			

	 	 เรือ่งสตรอเบอรี	่ ตลอดจนการทำสวนเปดเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว	 ทำโฮมสเตย	์ มเีตน้ทส์ำหรบับรกิารเชา่

ให้พักนอน	 ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม	 และเก็บสตรอเบอรี่และองุ่น	 ตลอดจนมีการแปรรูปสตรอเบอรี่

จำหนา่ย	เริม่เปน็ทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่วทกุระดบั	ตลอดถงึผูน้ำประเทศ-ดารา	ฯลฯ	เขา้มาเยีย่มชม	ไดร้บัใบ

ประกาศจากมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อแสดงว่าเป็นสวนไม้ผลตัวอย่างที่มีการจัดการที่ดีของมูลนิธิโครงการ

หลวง	ไดร้บั	GAP	จากกรมวชิาการเกษตรในเรือ่ง	การจดัการเกษตรทีด่	ีทำใหผู้บ้รโิภคปลอดภยั	และผูผ้ลติ

ปลอดภยั	เปน็ทีพ่อใจของผูบ้รโิภค	



อบรมการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่และจดัตัง้ศนูยจดัการศตัรพูชืชมุชน อบรมการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่และจดัตัง้ศนูยจดัการศตัรพูชืชมุชน

	 5.	การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

	 	 เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต

ทางตรงที่เกษตรกรต้องแบกรับ	 ส่งผลให้ต้องมีการลงทุนต่อไร่สูงและต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ขณะที่

ราคาผลผลิตไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้น	 ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเรื้อรัง	 มีหนี้สิน

ลน้พน้ตวั		ดงันัน้		เกษตรอนิทรยีจ์ะเปน็หนทางของการแกป้ญัหาเหลา่นี้ ได้	

	 	 การใช้ปุยเคมีอย่างเดียวโดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน	 จะให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป

อย่างรวดเร็ว	 ดินจะไม่ร่วนซุย	 ดูดซับน้ำและอาหารพืชได้น้อยลง	 ทำให้การปลูกพืชไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดี

เท่าที่ควร	 การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำได้โดยการใช้ปุยอินทรีย	์ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน	 ได้แก	่ การใช้

ปุยคอก	ปุยหมกั	เปน็ตน้	แตม่ขีอ้จำกดั	คอื	ตอ้งใช้ในปรมิาณมากตอ่ไร	่ไมส่ะดวกแกก่ารขนยา้ยปุย	และหา

ได้ ไมเ่พยีงพอ	ดงันัน้	วธิกีารเพิม่อนิทรยีวตัถใุหแ้กด่นิอกีวธิหีนึง่ทีม่กีารปฏบิตังิานงา่ยกค็อื	การใชปุ้ยพชืสด	

การทำนำ้หมกัชวีภาพ (พด.2) ใชเ้อง การทำปุยหมกั (พด.1) ใชเ้อง 
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ศนูยถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ 

ดำเนนิการรว่มกบัหนว่ยพฒันาทีด่นิที ่7 สถานพีฒันาทีด่นิเชยีงใหม่ 

ทำหนา้ทีเ่ปนวทิยากรถา่ยทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรทีม่าศกึษาดงูาน  

ณ สวนดอยแกว้ ต.บอ่แกว้ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่ 

นูยถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ 

ทำหนา้ทีเ่ปนวทิยากรถา่ยทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรทีม่าศกึษาดงูาน  
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	 สมัภาษณพเิศษ	เกษตรกรดเีดน่แหง่ชาติ	

	 	 	 	 สาขาการพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ป	2557	

สาราณียกร : สวัสดีครับหมอดินวิทยา            

ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีด้วย

นะครับที่ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น

แห่งชาต ิ หมอดินวิทยารู้สึกอย่างไรบ้าง

ครับที่ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่ง

ชาต ิ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ในปนี้ 

หมอดนิวทิยา :	รูส้กึภาคภมูใิจที่ไดร้บัรางวลัดี

เดน่ระดบัชาตใินครัง้นี้	

สาราณยีกร :	หมอดนิวทิยาคดิวา่ตวัเองมคีณุสมบตัอิยา่งไรถงึไดป้ระสบผลสำเรจ็ 

หมอดินวิทยา :	 ผมคิดว่าการที่ผมเป็นคนมีความเสียสละ	 ตอนนี้เป็นประธานชมรมต่างๆ	 อยู	่ 27	 ชมรม										

ทำศนูยเ์รยีนรู	้อบรมเกษตรกร	

สาราณยีกร : อยากทราบวา่หมอดนิวทิยามแีนวทางในการผลติพชือยา่งไร 

หมอดินวิทยา :	 ผมเน้นการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย	์ โดยค่อยๆ	 ลดการใช้สารเคม	ี การไม่ใช้สารเคม	ี												

รสชาดของผักและผลไม้จะดีกว่าที่ใช้สารเคม	ี เช่น	 การปลูกสตรอเบอรี่ของผมให้ความปลอดภัยต่อ									

ผูบ้รโิภค	ผูผ้ลติจะขายงา่ย	ไมม่ปีญัหาดา้นการตลาด	

สาราณียกร :	 สิ่งที่หมอดินวิทยาได้เรียนรู้

จากกรมฯ และอยากใหเ้กษตรกรคนอืน่

ได้เรียนรู้เหมือนกัน เพื่อไปพัฒนาที่

ตนเองใหป้ระสบความสำเรจ็มอีะไรบา้ง 

หมอดนิวทิยา :	 เนือ่งจากพืน้ทีข่องผมเปน็ที่

ลาดชัน	 ผมจึงได้มีการศึกษาการทำ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการ

ชะล้างพังทลายของดิน	 โดยการปลูก

หญ้าแฝก	 การปรับปรุงบำรุงดินโดย

การนำวชัพชืทีต่ดัไปทำปุยหมกั	 การทำ

น้ำหมักชีวภาพโดยใช้ผัก	 ผลไม้ในสวน

ทีร่ว่งหลน่และเหลอืจากการจำหนา่ย	เชน่	สตรอเบอรี	่อะโวคาโด	พลบั	สาลี	่เปน็ตน้	สว่นใหญ่ใชท้ำ

น้ำหมักชีวภาพ	 และมีการทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และมีการอบรมผู้

ปลกูสตรอเบอรี	่มกีารสอนครบวงจร	มกีารทำเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ดว้ยครบั	
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สาราณยีกร :	จากวธิกีารทีห่มอดนิทำมา หมอดนิมวีธิกีารแนะนำเกษตรกรทา่นอืน่อยา่งไร 

หมอดินวิทยา :	 เมื่อเราจะปลูกอะไร	 ต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สภาพดิน	 สิ่งแวดล้อม	 พืชที	่																				

จะปลกู	และทีส่ำคญัตอ้งมีใจรกัครบั	

สาราณยีกร :	คดิวา่การใชผ้ลติภณัฑทีก่รมฯ แนะนำ เชน่ ปุยพชืสด ปุยหมกั ในการปรบัปรงุดนิจะมขีอ้ดี

กบัสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 

หมอดนิวทิยา :	 การทำเกษตรสเีขยีว	 ลดการใชส้ารเคม	ี พชืที่ไดป้ลอดภยั	 อาหารกป็ลอดภยั	 ทำใหร้ะบบ

นเิวศดขีึน้	เชน่	ลดการเผาขยะ	วชัพชื	ทำใหจ้ลุนิทรยี์ในดนิดขีึน้	สขุภาพเรากด็ขีึน้	

สาราณยีกร :	หมอดนิอยากแนะนำสง่เสรมิใหค้นอืน่ทำเกษตรสเีขยีวอยา่งไรบา้งครบั 

หมอดินวิทยา:	 อยากให้ผู้ทำการเกษตรศึกษารายละเอียดต่างๆ	 ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติและที่สำคัญต้องม	ี								

ใจรกั	และอดทน	

สาราณียกร:	 ในความคิดของหมอดินวิทยาคิดว่า 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า

อยา่งไร 

หมอดินวิทยา:	 การมีภูมิคุ้มกัน	 ความพอเพียง	

พอประมาณ	 เช่น	 ที่ทำการเกษตรมีบ่อน้ำอยู	่ 5	

บ่อก็เลี้ยงปลาและนำน้ำในบ่อมารดผัก	 ผลไม้ที่

ปลูก	 มีการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับ

อากาศทีเ่ปลีย่นแปลงซึง่อณุหภมูสิงูขึน้	 เชน่	องุน่	

พลบั	สาลี	่เปน็ตน้	

สาราณียกร:	 การที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องทำ

อยา่งไร ในความคดิของหมอดนิ 

หมอดินวิทยา :	 การเป็นคนประหยัดและเก็บออม																

มกีารวางแผนการทำกจิกรรมตา่งๆ	 เปน็แนวทาง

นยิม	

สาราณยีกร :	นอกจากรางวลันีแ้ลว้ในปนีห้มอดนิวทิยา

ไดร้บัรางวลัอะไรมาบา้งครบั 

หมอดนิวทิยา :	หมอดนิอาสาระดบัเขต	ฯลฯ	ครบั	

สาราณียกร :	 ขอบคุณหมอดินวิทยา ที่ ได้ช่วยเหลือ

เกษตรกร ชว่ยเหลอืกรมพฒันาทีด่นิมาโดยตลอด

โดยการให้ความรู้เรื่องดิน การทำเกษตรอินทรีย 

การปรับปรุงบำรุงดิน และความรู้ด้านอื่น 

ขอบคณุมากครบั 	
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สาราณียกร :	 สวัสดีครับหมอดินบุญม ี ก่อนอื่นผมขอ

แสดงความยินดีที่หมอดินได้รับรางวัลหมอดินดี

เดน่สาขาปรบัปรงุบำรงุดนิประจำปนี ้ หมอดนิบญุม ี

รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นสาขา

ปรบัปรงุบำรงุดนิของกรมพฒันาทีด่นิ ในปนีค้รบั 

หมอดนิบญุม ี :	 โลแ่ละรางวลัที่ไดร้บัครัง้นีเ้ปน็ความภาคภมูใิจ	 ทีค่รัง้หนึง่ใน

ชวีติตัง้ใจทำเรือ่งนี	้ไดอ้ยูก่บัชมุชนและทอ้งถิน่ตวัเองครบั	

สาราณียกร :	 ถ้าไม่มีรางวัลหมอดินดีเด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดินนี ้ หมอดิน

บญุมจีะทำเรือ่งนีต้อ่ไปหรอืเปลา่ 

หมอดนิบญุม ี:	เปน็หนา้ทีข่องเกษตรกรทีต่อ้งทำ	ตอ้งดแูลดนิใหอ้ดุมสมบรูณ์

อยา่งยัง่ยนือยูแ่ลว้ครบั	

สาราณียกร : หมอดินบุญม ี คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติอย่างไรถึงได้ประสบ

ความสำเรจ็ 

หมอดนิบญุม ี :	 เปน็ความตัง้ใจทีผ่มไดท้ำเรือ่งนีม้าตลอด	 เกษตรกรมคีวามรู้

เรือ่งดนินอ้ย	 ไมรู่ป้ญัหาเรือ่งดนิ	 เกษตรกรจะทำแบบเดมิๆ	 มแีต่ใชด้นิ

แต่ไมรู่ป้ญัหาเรือ่งดนิ	ตอ้งทำใหเ้กษตรกรเหน็วา่หวัใจหลกัของการเกษตรตอ้งรูเ้รือ่งดนิ		

สาราณยีกร :	อยากทราบวา่ทีบ่า้นปลกูอะไรบา้งครบั 

หมอดนิบญุม ี:	ผลผลติสว่นใหญเ่ปน็ขา้วหอมมะลทิุง่กลุา	และพนัธุข์า้วอกี	4-5	สายพนัธุค์รบั	

ปรบัปรงุดนิด	ีหมอดนิบญุม	ีสู่
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หมอดนิอาสาดเีดน 

					 ในแตล่ะปกรมพฒันาทีด่นิจะทำการคดัเลอืกหมอดนิดเีดน่เฉพาะสาขา	 โดยคดัเลอืกหมอดนิทีม่คีวามรู้

ด้านการจัดการดินในการทำการเกษตร	 ที่ประสบความสำเร็จในสาขานั้นๆ	 ในการคัดเลือกหมอดินดีเด่น	

สถานพีฒันาทีด่นิแตล่ะจงัหวดัเปน็คนเสนอผลงานของหมอดนิ	 และไดม้กีารคดัเลอืกในระดบัเขตของแตล่ะ

พื้นที่มาเขตละ	 1	 คน	 กรมฯ	 ตั้งกรรมการคัดเลือกในระดับประเทศ	 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมอดินดีเด่น

เฉพาะสาขา	 หมอดินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลจากกรมพัฒนาที่ดิน	 ในวันคล้ายวันสถาปนา

กรมพัฒนาที่ดินของทุกป	 ในป	 2557	 หมอดินที่ ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดิน	 ของ								

กรมพฒันาทีด่นิ	คอื หมอดนิบญุม ีสรุะโคตร	หมอดนิอาสาประจำหมูบ่า้นอุม่แสง	ตำบลดู	่อำเภอราษไีศล	

จังหวัดศรีสะเกษ	 ในการนี้สาราณียกร	 ได้มี โอกาส

สัมภาษณ์หมอดินบุญมีถึงความเป็นมาก่อนที่จะมา									

ถงึจดุนี	้และแนวทางในการดำเนนิชวีติทีน่า่สนใจ	



สาราณยีกร :	 หมอดนิมวีธิกีารจดัการดนิอยา่งไร 

เพือ่ใหผ้ลผลติมคีณุภาพดี 

หมอดนิบญุม ี :	 เราตอ้งดแูลดนิหลงัเกบ็เกีย่วขา้ว

ควรไถกลบฟางขา้วและตอซงั	 ตอ้งรูว้า่ควร

ไถกลบช่วงใดที่จะทำให้ ได้ประโยชน์สูงสุด	

ควรไถกลบช่วงที่ดินยังมีความชื้น	 ตอซังมี

ความสดอยู่ที	่ 1-2	 ข้อ	 และฉีดพ่นน้ำหมัก

ชีวภาพ	 จุลินทรีย์จะย่อยสลายฟางข้าวได้

เรว็ขึน้		

สาราณียกร :	 หมอดินบุญมีครับ หลังเก็บเกี่ยว

ขา้วไดป้ลกูพชืปุยสดหรอืเปลา่ครบั 

หมอดนิบญุม ี :	 หลงัเกบ็เกีย่วผมจะปลกูถัว่เหลอืงชว่งเดอืนพฤศจกิายน	 เกบ็เกีย่วเดอืนมกราคม	 และปลกู

ปอเทืองต่อแล้วไถกลบ	 ทำต่อเนื่อง	 1	 ปจะทำได	้ 2-3	 รอบ	 เรามีการวิเคราะห์ดินจะเห็นค่าความ

แตกต่างอย่างชัดเจน	 แต่ก่อนค่าอินทรียวัตถุอยู่ที	่ 0.2-0.4	 เปอร์เซ็นต	์ แต่ปัจจุบันอยู่ที	่ 1.3-1.6	

เปอรเ์ซน็ต	์แลว้	

สาราณยีกร :	นอกจากขา้วนาป หมอดนิบญุมปีลกูพชืชนดิอืน่ดว้ยหรอืเปลา่ 

หมอดนิบญุม ี:	เราเนน้ปลกูขา้วนาปเปน็หลกั	เพราะวา่ไมม่รีะบบชลประทาน	แตร่ะยะหลงัไดป้ลกูถัว่เหลอืง

อนิทรยีเ์ปน็พชืเสรมิเพราะใชน้ำ้นอ้ยและเปน็ทีต่อ้งการของตลาด	

สาราณยีกร : การทีเ่จา้หนา้ทีก่รมพฒันาทีด่นิเขา้ไปสง่เสรมิผลติภณัฑ พด. และความรูด้า้นเทคโนโลยตีา่งๆ 

ในความคดิของหมอดนิบญุม ีคดิวา่มผีลตอ่ความสำเรจ็อยา่งไรครบั  

หมอดนิบุญม ี : กรมพฒันาทีด่นิเปน็หนว่ยงานหลกัในการสนบัสนนุผลติภณัฑ	์ พด.	 ตา่งๆ	 และปุยอนิทรยี์

คณุภาพสงู	 ปกตเิราใชผ้ลติภณัฑ	์ พด.	 อยูแ่ลว้	 แตย่งัขาดความรูท้างวชิาการ	 กรมพฒันาทีด่นิมสีว่น

ชว่ยเตมิเตม็ความรูท้างวชิาการ	ทำใหเ้ราแก้ ไขปญัหาไดถ้กูทางขึน้	
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สาราณียกร :	 ความสำเร็จครั้งนี้หมอดินบุญมี

คดิวา่จะทำอะไรเพือ่ตอบแทนสงัคม 

หมอดินบุญม ี :	 ทุกวันนี้ ได้เปดเป็นศูนย์เรียนรู้

ให้เกษตรกร	 ในด้านการเกษตรเบื้องต้น	

จะเน้นความรู้วิชาการเรื่องดิน	 การแก้ ไข

ปัญหาดินและการใช้ปุยให้เหมาะสมกับ

พืน้ทีด่นิ	

สาราณยีกร :	หมอดนิบญุม ีมวีธิกีารอยา่งไรใน

การถ่ายทอดความรู้เรื่องดินให้กับเพื่อนๆ 

เกษตรกร 

หมอดินบุญม ี :	 ปหนึ่งมีเกษตรกรมาเรียนรู้เยอะมาก	 มาเรียนรู้ ในรูปกลุ่มเกษตรกรเดือนหนึ่งประมาณ											

10-20	กลุม่	มกีารใหค้วามรู้ ในรปูแบบ	Social	Network	คยุกนัและไดเ้รยีนรู้ ไปพรอ้มๆ	กนั	

สาราณยีกร :	หมอดนิบญุม ีคดิวา่ปุยอนิทรยีมขีอ้ดแีละผลดตีอ่ตวัเราและสิง่แวดลอ้มอยา่งไร  

หมอดนิบญุม ี:	ผมทำใหเ้กษตรกรไดเ้รยีนรูร้ะบบเกษตรอนิทรยีเ์บือ้งตน้	สิง่ทีเ่ราไดก้ลบัคนืมาคอืมสีขุภาพด	ี

สิง่แวดลอ้มด	ีธรรมชาตกิลบัมาดเีหมอืนเดมิ	เปน็สิง่ที่ไดจ้ากการทำเกษตรอนิทรยีอ์ยา่งเหน็ไดช้ดั	

สาราณยีกร : ปจจบุนัมเีกษตรกรไดท้ำเกษตรอนิทรยีตามแบบหมอดนิบญุมมีากนอ้ยแค่ไหน 

หมอดนิบญุม ี:	เยอะมากครบั	ผมทำสว่นตวัตัง้แตป่	2544	และมาทำกลุม่ป	2547-2556	มสีมาชกิรอ้ยกวา่ราย	

ป	2557	ปเดยีวสมาชกิเพิม่ขึน้เทา่ตวั		

สาราณยีกร :	อยากทราบวา่ปจจบุนัหมอดนิบญุม ีมเีครอืขา่ยมากไหมครบั 

หมอดนิบญุม ี :	 ปนีเ้รามเีครอืขา่ย	 20	 กวา่จงัหวดั	 มาเรยีนรูร้ว่มกบัเรา	 รว่มทำกจิกรรมตา่งๆ	 เชน่	 การ

ไถกลบตอซงั	เรยีนรูเ้รือ่งดนิ	การปรบัปรงุบำรงุดนิ	และการแก้ ไขปญัหาตา่งๆ	เกีย่วกบัดนิ	
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สาราณียกร :	 ในความคิดของหมอดินบุญม ี ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง หมายความวา่อยา่งไร 

หมอดนิบญุม ี :	 เปน็เรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติเกษตรกร	 ไมพ่ึง่

ปัจจัยภายนอกมากเกินไป	 ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด	

เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เราต้องพึ่งพาตนเอง	

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในชมุชน	ในกลุม่	ในองคก์รของเรา	

ใชส้ิง่ทีเ่รามเีอามาปรบัใช้ใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ	

สาราณยีกร :	ในปนีห้มอดนิบญุมไีดร้บัรางวลัอะไรมาบา้ง 

หมอดินบุญม ี :	 ปนี้ ได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาที่ดิน	 ด้าน

ปรบัปรงุบำรงุดนิครบั	

สาราณยีกร : หมอดนิบญุม ีไดร้บัรางวลัดา้นอืน่ๆ อกีหรอืไม่ 

หมอดนิบญุม ี:	ไดร้บัเยอะมากครบั	

สาราณยีกร :	หมอดนิบญุม ี ชว่ยยกตวัอยา่งรางวลัทางดา้นดนิ

วา่มอีะไรบา้ง 

หมอดนิบญุม ี:	ดา้นการปรบัปรงุบำรงุดนิ	เปน็รางวลัแรกที่ไดร้บัจากกรมพฒันาทีด่นิครบั		

สาราณยีกร :	 สดุทา้ยตอ้งขอขอบคณุหมอดนิบญุม ี ที่ไดช้ว่ยเหลอืเกษตรกรโดยใหค้วามรูเ้รือ่งดนิ เกษตร

อนิทรยี การปรบัปรงุบำรงุดนิ และความรูด้า้นอืน่ และทีส่ำคญัหมอดนิบญุมไีดช้ว่ยกรมพฒันาทีด่นิได้

เปนอยา่งมากเลย ขอบคณุมากครบั 	

วา่มอีะไรบา้ง 



ก
ระทรวงเกษตร	ปาไม	้และประมงของญีปุ่น	ไดจ้ดัการ

ประชมุ APEC Conference on Food Security 

2014 : Conference on Enhancing Global 

Value Chains in Asia-Pacific ทีก่รงุโตเกยีว	ประเทศ

ญีปุ่น่	 ระหวา่งวนัที	่ 19-20	 มถินุายน	 2557	 ซึง่เจา้ภาพได้

เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค

เกษตรกรจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก	 จาก	 ASEAN	 และ	

Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	

Development	 (OECD)	 ที่มีประสบการณ์เรื่องห่วงโซ่

คุณค่าในระดับโลก	 (Global	 Value	 Chains,	 GVC)	 ซึ่ง											

ผู้เขียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมจากสภาเกษตรกรแห่ง

ประเทศไทยและภาครัฐ	 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อนำเสนอประสบการณ	์ โครงการ	 หรืองานวิจัยในเรื่อง

ดังกล่าว	 ทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ	 ทั้งจาก								

ภาคเอกชนภาครัฐ	 และภาคเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การเสริม

สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งเขตเศรษฐกจิใน	 APEC	 ทีเ่กีย่ว

กบัความมัน่คงดา้นอาหาร	และหว่งโซค่ณุคา่โลก	

	

Global	Value	Chain	

โดย ประพฒัน ปญญาชาตริกัษ และ ฆรกิา คนัธา 

ดา้นการเกษตรความสำเรจ็

ของเกษตรกรญีปุ่น(1)

APEC Conference on Food Security 2014: 

Conference on Enhancing Global Value 

Chains in Asia-Pacific, Tokyo, Japan 

บรรยากาศในทีป่ระชมุ 
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	 	 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน

การเพิ่มคุณค่าสินค้าทางการเกษตรจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ																	

ยกตัวอย่างเช่น	 North	 Dakota	 Farmers	 Union	 จากสหรัฐ

อเมรกิา	สหกรณ	์Murubeni	และบรษิทั	Nippon	Express	จำกดั	

จากประเทศญี่ปุ่น	 สภาเกษตรกรแห่งชาติจากประเทศไทย	

กระทรวงอุตสาหกรรม	 ประเทศนิวซีแลนด	์ กระทรวงเกษตร	

ประเทศอินโดนีเซีย	 เป็นต้น	 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

ประสบการณ์ต่างๆ	 ในที่ประชุมพบว่า	 ในปัจจุบันยังพบข้อจำกัดใน

การส่งออกและนำเข้าสินค้าอยู่มากมาย	 ความไม่คล่องตัวด้าน

ศุลกากร	 อุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษ	ี (Non-tariff	 barriers)	 และ

การลงทุนที่เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการเสริม

สร้างขีดความสามารถของเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานยังม	ี								

ไมเ่พยีงพอ	ซึง่เปน็ขอ้จำกดัในการพฒันาเกษตรกรรมใหเ้ขา้สูส่งัคม

แบบ GVC	 ดังนั้นภาครัฐควรจะมีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสริม

สร้างศักยภาพและการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานตลาดแรงงานทีเ่ขม้แขง็ และการคุม้ครองทาง

สงัคม (Social protection) 

	 	 ดงันัน้แตล่ะเขตเศรษฐกจิควรเตรยีมพรอ้มภายใตส้ภาวการณ์

ผนัผวนจากปจัจยัตา่งๆ	และแนวโนม้ในอนาคตทีส่ง่ผลกระทบตอ่โซ่

อุปทาน	 (Supply	 chain)	 ทำให้ผู้ประกอบการในแต่ละเขต

เศรษฐกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสโซ่คุณค่าโลกในอนาคตโดย

เฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร	 สำหรับใน

ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น	 ประเทศไทย	 การลงทุนในโครงสร้าง

พืน้ฐานยงัเปน็เรือ่งทีต่อ้งใหค้วามสำคญัมาก	รวมถงึการบรกิารดา้น

ขนสง่หรอือืน่ๆ	ที่

เกีย่วขอ้งกค็วรได้

รับความสำคัญ

ด้วย	 สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม	

รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร	

การรวมกลุ่มของเกษตร	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ

จัดการด้านตลาดอย่างครบวงจร	 เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ผลติภณัฑเ์กษตรของไทย	 ตรงกบัความตอ้งการของตลาด

โลก	 เกษตรกรรายย่อยสามารถทำรายได้ ได้อย่างยั่งยืน	

ความเปน็อยูข่องเกษตรกรดขีึน้ตอ่ไปในอนาคต		
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	 	 นอกจากนี	้กรมพฒันาทีด่นิควรสง่เสรมิในดา้นการวจิยัใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าโลก โดยดำเนินการร่วมกับ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่

ชาต	ิ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กรมวิชาการเกษตร	 สภา

เกษตรกรแหง่ชาต	ิกรมสง่เสรมิสหกรณ	์ภาคเอกชน	เปน็ตน้	เพือ่

ใหก้ารดำเนนิงานมแีนวทางทีช่ดัเจนและถกูตอ้ง	

	 	 ในประเทศญีปุ่น่	หนว่ยงานภาครฐัและองคก์รไมแ่สวงหา

กำไร (NGO) ให้ความสำคัญกับเกษตรชุมชนอย่างมาก	

ส่งเสริมให้เกษตรท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีจุดเด่น	 จนประสบความสำเร็จ

ทางด้านตลาด	 ซึ่งญี่ปุ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองได้เป็นอย่างด	ี

เห็นได้จากการจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	 ผู้จัดได้นำผลิตภัณฑ์

เกษตรเดน่ๆ	ของแตล่ะเมอืงมาประกอบอาหาร	และตดิปา้ยแสดงถงึทีม่า

ของสว่นประกอบของอาหาร	 เชน่	 มะเขอืเทศในแซนวชิมาจากเมอืงชบิะ		

เนือ้ในสตวูม์าจากเมอืง	Oita	ขนมพดุดิง้ชา	มาจากเมอืง	Oita	เหลา้สาเก

จากเมอืงตา่งๆ	ทัว่ประเทศญีปุ่น่	เปน็ตน้	ซึง่เปน็ทีป่ระทบัใจของผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมอย่างมาก	 เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำมาใช้ ในการจัดประชุมของ

ประเทศไทย	

	 สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน	 ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องปัจจัยหลักสำหรับการผลิตด้านการเกษตรนั้น	 กรมฯ	

ควรจะให้ความสำคัญของการสร้างโซ่คุณค่าด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ	์ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม	่ และการ

สร้างความแข็งแกร่งของโซ่อุปทาน	 ผ่านการดำเนินงานต่างๆของกรมฯ	 เช่น	 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม

สำหรบัการปลกูพชืเศรษฐกจิ	(Farmland	zoning)	การสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี	์การวางแผนการใชท้ีด่นิ	การ

ประเมินผลผลิตทางการเกษตร	 เป็นต้น	 เพื่อให้การเกษตรของไทยสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากลและ

ขยายเครอืขา่ยธรุกจิไดท้ัว่โลก	

อโุมงค Tokyo Bay Aqualine อโุมงค Tokyo Bay Aqualine
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	 	 การประชุมวันที	่ 2	 กระทรวงเกษตร	 ป่าไม	้ และประมงของญี่ปุ่นได้นำผู้เข้าร่วมประชุมดูงานของ

เครอืขา่ยเกษตรกร	 Sanbu	 และโรงงานของบรษิทั	Mirai	 ในจงัหวดั	 Chiba	 ทีป่ระสบความสำเรจ็ในการ

เพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตรและจัดส่งให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร	 และมีความยั่งยืน	 สินค้ามีคุณค่าสูงและ										

มคีวามตอ้งการในตลาด		

	 	 เมือง	 Sanbu	 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองโตเกียว	 เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

ครึง่	ระหวา่งทางคณะไดม้ีโอกาสลอดอโุมงค์ใตท้ะเลขา้มอา่วโตเกยีวหรอืทีเ่รยีกวา่	Tokyo	Bay	Aqua-Line

จากจงัหวดัโตเกยีวไปยงัจงัหวดัชบิะ	มรีะยะทาง	14	กโิลเมตร	 เปน็สะพานสว่นเหนอืนำ้	 4.4	กโิลเมตรและ

อยู่ใตท้ะเล	 9.6	 กโิลเมตร	 เปน็อโุมงค์ใตน้ำ้ทีย่าวอนัดบัสีข่องโลก	 เปดใชก้ารเมือ่ป	 2540	 ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ทั้งหมด	 31	 ป	 ซึ่งสร้างอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลลงไป	 5	 เมตร	 นับว่าเป็นเส้นทางที่ช่วยลดระยะเวลาในการ

เดินทางระหว่างเมืองคานากาวะ	 จังหวัดโตเกียวและจังหวัดชิบะได	้ จาก	 90	 นาทีเป็น	 15	 นาทีสาเหตุที่

รัฐบาลญี่ปุ่นต้องสร้างอุโมงค์ ไม่ได้สร้างสะพานข้ามทะเล	 เนื่องจากอยู่ใกล้สนามบิน	 Haneda	 ซึ่งถ้าเป็น

สะพานจะรบกวนวสิยัทศันข์องการจราจรทางอากาศ	

		 	 จังหวัดชิบะ	 เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีความสำคัญด้านเกษตรกรรมเปนอันดับสองรองจากจังหวัดฮอก

ไกโด เนือ่งจากสภาพภมูปิระเทศเปน็พืน้ทีร่าบเหมาะสมในการทำการเกษตร	 ซึง่ชาวญีปุ่น่จะเริม่ปลกูธญัพชื

ชว่งฤดใูบไมผ้ล	ิและเกบ็เกีย่วชว่งฤดใูบไมร้ว่ง	(พฤษภาคม	ถงึ	กนัยายน)	ผลผลติทางการเกษตรทีส่ำคญัคอื																

ถั่วลิสง	 แครอท	 กะหล่ำปล	ี ผักกาดขาว	 ข้าวโพด	 เป็นต้น	 เครือข่ายเกษตรกร	 (Sanbu	 Vegetable	

Network)	 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้เปลี่ยนแปลงจากเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ป	 2541	

และเริ่มตั้งเครือข่ายในป	 2548	 โดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์เกษตรแห่งญี่ปุ่น	 (Japanese	

Agriculture	Cooperatives,	JA)	

แปลงเกษตรกรในเครอืขา่ยเกษตร Sanbu 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2557 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.29  No.3 August  2014 

50	



ผลติภณัฑนำ้แครอท 

และลกูพลบัของเครอืขา่ย 

บา้นชาวนาอายมุากกวา่ 400 ป 

เปนรา้นอาหารและอาหารมือ้กลางวนั การหมนุเวยีนการเพาะปลกูพชืในหนึง่แปลง 

Next year 

	 	 ปจัจบุนัเครอืขา่ยเกษตร	 Sanbu	 สามารถดำเนนิการเองได	้ มเีกษตรกรในเครอืขา่ยจำนวน	 54	 ทา่น	

ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูประมาณ	560	ไร	่โดยเกษตรกรในเครอืขา่ยตอ้งดำเนนิการเพาะปลกูตามขอ้ตกลง

ของเครือข่ายดังนี	้ (1)	 เพาะปลูกปราศจากการใช้เคมีกำจัดฆ่าแมลงและวัชพืช	 (2)	 ให้ความสำคัญกับการ	

เตรยีมดนิ	 โดยใชปุ้ยคอกหรอืปุยหมกั	 ปราศจากปุยเคม	ี (3)	 ใหม้กีารหมนุเวยีนการปลกูพชือยา่งเหมาะสม	

ควรจะปลูกพืชมากกว่า	 5	 ชนิดในหนึ่งปในหนึ่งแปลงเพาะปลูก	 (4)	 ลงทะเบียนเกษตรและการเพาะปลูก

อยา่งสมำ่เสมอ	และ	(5)	ใหม้กีารสง่ผลติภณัฑถ์งึผูบ้รโิภคใหเ้รว็ทีส่ดุ	ซึง่การผลติตามขอ้ตกลงทัง้	5	ขอ้นีจ้ะ

ทำให้ผลผลิตปราศจากสารเคม	ี มีแนวโน้มในการเกิดโรคระบาดน้อย	 และผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคสดใหม	่

เครอืขา่ยเกษตรกรไดส้ง่พชืผกัสดไปตามรา้นอาหาร	รา้นคา้ตา่งๆ	โรงเรยีนและโรงพยาบาลแลว้	ยงัไดม้กีาร

แปรรปูสนิคา้เกษตร	เปน็ผลติภณัฑต์า่งๆ	เพือ่เพิม่คณุคา่สนิคา้ในชว่งทีส่นิคา้ออกมามากลน้ตลาด	

	 	 นอกจากการเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเกษตรอินทรีย์แล้ว	 ผู้จัดได้พาผู้เข้าร่วมประชุมทานอาหาร

กลางวนัทีม่เีมนจูากเครอืขา่ยเกษตรกร	 ในรา้นอาหารทีบ่า้นชาวนาอายมุากกวา่	 400	 ป	 อาหารเปน็ผกัสด

นานาชนดิและเตา้หูท้ีเ่กษตรกรทำขึน้เองจากถัว่เหลอืงในพืน้ที	่ ซึง่รสชาตเิปน็ทีถ่กูปากคนไทยทีช่อบทานผกั	

ส่วนคนไม่ชอบทานผักอาจจะพบกับความลำบากเล็กน้อย	 ยิ่งฝรั่งที่ ไม่ทานเต้าหู้ก็จะพบปัญหามากทีเดียว	

เพราะเปน็มือ้เทีย่งที่ไมม่เีนือ้สตัว์ใดๆ	(เรยีกวา่	Vegi-เวกก)ิ	โดยเฉพาะเมือ่เวลาผา่นไปซกั	2	ชัว่โมง	ปญัหา

กจ็ะรนุแรงมากขึน้	เพราะทอ้งจะเริม่หวิ	และอยูบ่นรถเพือ่เดนิทางกลบั	ไมส่ามารถหาอะไรทานได	้แตอ่ยา่ง

นอ้ยผูเ้ขา้รว่มประชมุกย็งัรูส้กึดวีา่ไดท้านอาหารสด	สะอาดและปลอดภยั	

	 	 หลังจากทานอาหารเที่ยงแล้ว	 ทางคณะได้ ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชิบะ	 ซึ่งได้มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงทางด้านอาหารและวันต่อมายังมีโอกาสได้ ไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรที่เข้มแข็งในเมืองโยโกฮาม่า	

โปรดตดิตามอา่นฉบบัหนา้		

	 เอกสารอา้งองิ	

	 http://www.s7eep.com/2011/12/strange-bridge-in-world.html	
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ส
มาคมอนุรักษดินและน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับ

กรมพัฒนาที่ดิน	 ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพ

ระดับเยาวชน	 ภายใต้หัวข้อเรื่อง	 “พัฒนาที่ดิน								

สู่เกษตรสีเขียว”	 เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคล้าย

วนัสถาปนากรมพฒันาทีด่นิครบรอบ 51 ป	เมือ่วนัที	่

22	พฤษภาคม	2557	เวลา	09.00-12.00	น.	โดยมกีาร

มอบรางวลัในวนัที	่22	พฤษภาคม	2557	การประกวด

แบง่ออกเปน็	2	ระดบั	คอื		

	 	 1.	ระดบัประถมศกึษาปที	่4-6		

	 	 2.	ระดบัมธัยมศกึษาปที	่1-3		

การประกวดวาดภาพระดบัเยาวชน

ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง

“พฒันาทีด่นิ	สูเ่กษตรสเีขยีว”	
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	 รางวลัการประกวดวาดภาพระดบัเยาวชน	มดีงันี	้	

	 	 (1)	ระดบัประถมศกึษา		

	 	 	 รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั	ทนุการศกึษา	8,000	บาท	พรอ้มโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 จำนวน	 1	 รางวัล	 ทุนการศึกษา	 5,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุ	

	 	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	

จำนวน	 1	 รางวัล	 ทุนการศึกษา	 3,000	

บาท	พรอ้มโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	

					 	 รางวัลชมเชย 10 รางวัล	 ทุน

การศกึษา	 รางวลัละ	 2,000	 บาท	 พรอ้ม

ใบประกาศเกยีรตคิณุ	

	 	 (2) ระดบัมธัยมศกึษา  

	 	 	 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล											

ทุนการศึกษา	 8,000	 บาท	 พร้อมโล่

ประกาศเกยีรตคิณุ	

				 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน	 1	 รางวัล	 ทุนการศึกษา	 5,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุ	

	 	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	 จำนวน	 1	 รางวัล	 ทุนการศึกษา	 3,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุ	

	 	 	 รางวลัชมเชย 10 รางวลั	ทนุการศกึษา	รางวลัละ	2,000	บาท	พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิณุ	
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 	 ระดบัประถมศกึษา	
 ลำดบั รางวลั ชือ่-สกลุ โรงเรยีน 

 1	 ชนะเลศิ	 ด.ญ.วรญัญา		วงศบ์ศุยรตัน	์ สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

	 2	 รองชนะเลศิอนัดบั	1	 ด.ญ.วชิญาดา		สนิสรุยิะ	 บรณูะศกึษา	

	 3	 รองชนะเลศิอนัดบั	2	 ด.ญ.ปณุยวรี	์	แสงวฒันกลุ	 อนบุาลสามเสนฯ	

	 4	 ชมเชย	 ด.ญ.ธญัชนก		สวุรรณรตัน	์ อนบุาลสามเสนฯ	

	 5	 ชมเชย	 ด.ญ.เวธกา		นานายน	 อนบุาลสามเสนฯ	

	 6	 ชมเชย	 ด.ช.ธรีภทัร		โรจนภทัรชญา	 สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

	 7	 ชมเชย	 ด.ญ.วรสันนัท	์	เทพแกว้	 สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

	 8	 ชมเชย	 ด.ญ.ภทัราวรรณ		สกุแกว้	 วดักระทุม่เสอืปลา	

	 9	 ชมเชย	 ด.ญ.เกศราวด	ี	ศรทีอง	 วดัลานบญุ	

	 10	 ชมเชย	 ด.ญ.อนนิญา		พวงจำปา	 วดักระทุม่เสอืปลา	

	 11	 ชมเชย	 ด.ญ.สวุรรณ	ี	โคตะม	ี วดัลาดพรา้ว	

	 12	 ชมเชย	 ด.ช.ลพัธวทิย	์	รชัตธรรมากลู	 สาธติสวนสนุนัทา	

	 13	 ชมเชย	 ด.ญ.ธนัยส์ติา		โรจนธ์ญัภทัร	์ สาธติสวนสนุนัทา	

	 ผลการตดัสนิการประกวดวาดภาพ	ดงันี้	

ชนะเลศิ 

ด.ญ.วรญัญา  วงศบศุยรตัน 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

ด.ญ.วชิญาดา  สนิสรุยิะ 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 

ด.ญ.ปณุยวรี  แสงวฒันกลุ 
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	 ระดบัมธัยมศกึษา	

 ลำดบั รางวลั ชือ่-สกลุ โรงเรยีน 

	 1	 ชนะเลศิ	 ด.ญ.ศภุนนัท	์	บญุเพง็	 สตรศีรสีรุโิยทยั	

	 2	 รองชนะเลศิอนัดบั	1	 ด.ญ.ณฎัญชา		แคสนัเทยีะ	 สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

	 3	 รองชนะเลศิอนัดบั	2	 ด.ญ.ทติวรรณ		แสงสวุรรณ	 สตรศีรสีรุโิยทยั	

	 4	 ชมเชย	 ด.ญ.สริยิากร		วนัอนิทร	์ สตรวีทิยา2	

	 5	 ชมเชย	 ด.ญ.สจุติรา		ผลพบิลูย	์ สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

	 6	 ชมเชย	 ด.ญ.ณฐัวด	ี	ชาวนาผอื	 สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

	 7	 ชมเชย	 ด.ญ.พยิดา		บญุทอง	 เทพศรินิรม่เกลา้	

	 8	 ชมเชย	 ด.ช.สนัน่		เจรญิพนัธ	์ ชโินรสวทิยาลยั	

	 9	 ชมเชย	 ด.ญ.พลอยไพลนิ		สขุวฒัน	์ ดอนเมอืงทหารอากาศบำรงุ	

	 10	 ชมเชย	 ด.ญ.ชฎาพร		จตเุทน	 มธัยมวดัสงิห์	

	 11	 ชมเชย	 ด.ญ.ภทัรวรรณ		เหลอืงสะอาด	 สตรศีรสีรุโิยทยั	

	 12	 ชมเชย	 ด.ญ.ชลดา		งามเงา	 สตรศีรสีรุโิยทยั	

	 13	 ชมเชย	 ด.ญสจุติรา		ผลพบิลูย	์ สารสาสนว์เิทศราชพฤกษ์	

ชนะเลศิ 

ด.ญ.ศภุนนัท  บญุเพง็ 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

ด.ญ.ณฎัญชา  แคสนัเทยีะ 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 

ด.ญ.ทติวรรณ  แสงสวุรรณ 
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ผลงานและผู้ ไดร้บัรางวลัการประกวดวาดภาพระดบัเยาวชน

ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง	“พฒันาทีด่นิ	สูเ่กษตรสเีขยีว”	
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ช
าวนาหลายพื้นที่นิยมตัดยอดข้าว	 เพื่อลดโรค

ระบาดใบขา้ว	 ทำลายวชัพชื	 เรง่การเตบิโตของตน้

ขา้ว	ภมูปิญัญาชาวบา้น	ดงั	ภานวุฒัน ์เพช็รแสน	

เกษตรกรปริญญา	 วัย	 33	 ป	 ชาวบ้านค้อ	 ต.บ้านค้อ										

อ.เมืองขอนแก่น	 ที่ประสบผลสำเร็จหลังใช้วิธีนี้แล้วส่ง

ใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้		

		 	 “ภาณุวัฒน์”	 พร้อมอาวุธคู่มือ	 เครื่องตัดหญ้า	

ลงนาเรง่ตดัยอดขา้ว	ภายในพืน้ทีน่า	14	ไร	่หลงัตน้ขา้ว

เตบิโตได	้20	เซนตเิมตร	หรอืประมาณ	1	เดอืน	เพือ่ลด

การล้มของต้นข้าว	 ลดโรคระบาดใบข้าว	 และเป็นการ

กำจดัวชัพชืไปในตวั	

โดย...พรพรรณ สกีะพา 

ตดัยอดขา้วหนวีชัพชื

เทคนคิ‘ภานวุฒัน ์เพช็รแสน’

เกษตรกรคนเกง่	:	
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		 	 โดยที	่“ภาณวุฒัน”์	บอกถงึการตดัยอดขา้ววา่	 เทคนคินีเ้ปนภมูปิญญาดัง้เดมิ

ของคนรุน่ปู ยา่ ตา ยาย ทีเ่กดิขึน้จากการสงัเกตในการเลีย้ง	ววั	ควาย	ของชาวบา้น

ทีม่กันำเอาไปเลีย้งใหก้นิหญา้ในทุง่นา	ซึง่ววั	ควายเหลา่นีจ้ะกนิตน้ขา้วไปดว้ย	ทวา่หลงั

ตน้ขา้วถกูทำลายไมน่าน	 กจ็ะงอกงามอยา่งรวดเรว็สวนทางกบัวชัพชืที่โตชา้	 ชาวบา้น

จงึนำวธินีีม้าปรบัเปน็การตดัยอดขา้วดงักลา่ว		

		  “ปจจบุนัมเีครือ่งตดัหญา้เปนอปุกรณชว่ย ไมเ่สยีเวลามาก ชว่ยลดวชัพชื อกีทัง้

ปรมิาณขา้วที่ไดเ้มือ่เทยีบกบัยงัไม่ไดต้ดัยอดขา้วพืน้ทีน่าขา้ว 1 งาน ไดข้า้วอยูท่ี ่ 5-7 

กระสอบ แตห่ลงัจากมกีารตดัยอดขา้ว ปรมิาณขา้วเพิม่ขึน้เปน 8-10 กระสอบตอ่พืน้ที ่

1 งาน” 

		 	 ดา้น	 โพยม ศรวชิยั	นกัวชิาการเกษตร	สำนกังานเกษตรจงัหวดัขอนแกน่	กลา่ววา่	

ถอืเปน็ภมูปิญัญาชาวบา้นในการกำจดัวชัพชืทีเ่ตบิโตพรอ้มกบัตน้ขา้ว	 ซึง่การตดัใบขา้ว

หรอืตดัยอดขา้ว	 นอกจากกระตุน้ทำใหย้อดขา้วแตก	 เตบิโตเรว็แลว้ยงัลดปญัหาวชัพชื	

โดยเฉพาะเมื่อใส่ปุยข้าวจะยิ่งเร่งการเติบโต	 และหากมีฝนลงมาช่วงนั้นจะยิ่งเพิ่มการ

เจรญิเตบิโตเรว็ยิง่ขึน้	

		 	 สวนระยะเวลาที่เหมาะแกการตัดยอดขาวจะอยูที่ขาวมีอายุไมเกิน 1 เดือน

ครึง่ เพราะหากไมตดัยอดขาวออกจะทำใหบางพืน้ทีก่ลายเปนขาวในปาหญา หรอื

อาจจะเปนหญาในปาขาว 	

ทีม่า : เกษตรกรคนเกง่ : ตดัยอดขา้วหนวีชัพชื เทคนคิ ‘ภานวุฒัน ์เพช็รแสน’  
  โดย พรพรรณ สกีะพา www.komchadluek.net 
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ใ
นปจจุบันนี	้ การปลูกพืชผักต่างๆ	 ไม่ ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกับการปลูกลงดิน	 เช่นผัก

ออร์แกนิกต่างๆ	 ผักไฮโดรโปนิกส	์ แม้กระทั่งการปลูกข้าว	 เพราะด้วยพื้นที่จำกัดทำให้เกิด

ไอเดียใหม่ๆ	 ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ด้วยต้องดิ้นรนหนทางเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น	

เกษตรกรทั่วไปจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา	 คุณสุพรรณ              

เมธสาร เกษตรกรแหง่บา้นสามชกุ	อ.สามชกุ	จ.สพุรรณบรุ	ีนบัเปน็ปราชญช์าวบา้นอกีทา่นที่

มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน	 มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา	 ณ	 ปัจจุบัน	

ยังเป็นวิทยากร	 อบรมแก่ผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกไผ	่ การขยายพันธุ	์ รวมถึงตลาดจำหน่าย	

ทำให้คุณสุพรรณ	 เป็นที่เชื่อถือของเหล่าเกษตรกรอีกหลาย	 นอกจากนั้นแล้ว	 คุณสุพรรณ											

ยงัไมห่ยดุนิง่เพยีงเทา่นี	้ ดว้ยความทีเ่ปน็เกษตรกรนกัคดิ	 เมือ่ 2 ปกอ่นทีผ่า่นมาคณุสพุรรณ

มีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกบนน้ำ	 เนื่องจากเห็นว่า	 ในแม่น้ำลำคลองมักจะมีผักตบชวา											

ซึ่งผักตบชวาในแม่น้ำนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 เพราะในแม่น้ำมีธาตุอาหาร	

แพลงตอน	 ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆ	 ที่เป็นอาหารของพืช	 และเมื่อไม่นานมานี้คุณสุพรรณจึง

ทดลองปลูกข้าวบนน้ำ	 ผลผลิตที่ ได้เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว	 การปลูกข้าววิธีนี้จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ ไม่มีพื้นที่ทำนาและอยู่ใกล้แม่น้ำ	 ผลผลิตข้าวที่ ได้ก็

ปลอดสารพษิ	ไมม่สีารเคมตีกคา้งในรา่งกายอกีดว้ย	ซึง่เปน็วธิงีา่ยๆ	สำหรบัการปลกูขา้วลอย

นำ้อนิทรยีแ์บบนี	้โดยมวีสัดอุปุกรณท์ีต่อ้งใช้ ไมม่ากดงันี	้	

ทางเลอืกใหมก่บัพืน้ทีบ่นผนืนำ้ 

ปลกูขา้วลอยนำ้อนิทรยี	
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	 	 	 -	 ฝากลอ่งโฟมเกา่	(กลอ่งโฟมใสผ่ลไม)้		

	 	 	 -	 กระถางพลาสตกิสำหรบัปลกู		

	 	 	 -	 ดนิเลนสำหรบัปลกู		

	 	 	 -	 เมลด็พนัธุข์า้ว		

	 	 	 -	 ลำไม้ ไผส่ำหรบัทำแพ	

	 	 	 -	 เชอืกฟาง		

	 	 สำหรับวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำแบบอินทรีย์นั้นทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังนี้	 นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไป

เพาะในแปลงเพาะ	 เหมอืนกบัการเตรยีมกลา้พนัธุส์ำหรบัดำนาทัว่ไป	 นำลำไม้ ไผม่าทำเปน็กรอบ	 4	 เหลีย่ม	

เพื่อทำเป็นแพ	 ในพื้นที่ๆ	 จะปลูกข้าวลอยน้ำ	 นำฝากล่องผลไม	้ (ฝากล่องโฟม)	 มาเจาะรูให้มีขนาดเท่า

กระถางพลาสตกิ	แต่ใหอุ้ม้ตวักระถางไว้ ได	้นำกระถางปลกูใสด่นิเลนใหเ้ตม็	เมือ่ตน้กลา้มอีาย	ุ10-15	วนัจงึ

แยกกลา้มาปลกูในกระถางทีเ่ตรยีมไว	้ประมาณ	4-5	กอตอ่กระถาง	นำกระถางเพาะกลา้ใส่ในฝากลอ่งโฟม	

แลว้จงึนำไปลอยนำ้	 ในกรอบไม้ ไผท่ีเ่ตรยีมไว	้ ใชเ้ชอืกผกูกลอ่งโฟมกบัแพไม้ ไผ	่ เพือ่ปอ้งกนัการพดัพาของนำ้	

ไม่ ให้ ไหลไปที่อื่น	 การดูแลและการใส่ปุยข้าวลอยน้ำอินทรีย	์ คุณสุพรรณเน้นให้เกษตรกรที่ทำแบบ														

เกษตรอนิทรยีแ์ละอนรุกัษศ์ตัรธูรรมชาต	ิ ใชปุ้ยอนิทรยีช์วีภาพบำรงุขา้ว	 ชว่งทีข่า้วมอีาย	ุ 30	 และ	 55	 วนั	

หลงัการปลกู	ใสปุ่ยอนิทรยีอ์ตัรา	1	กำมอืตอ่กระถางตอ่ครัง้	หากมแีมลงศตัรพูชื	ก็ใชน้ำ้หมกัสมนุไพรฉดีพน่	

วิธีนี้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาดูแลเรื่องน้ำเลย	 เพราะข้าวจะได้รับน้ำตลอดในช่วงระยะเวลาการปลูก	

ประโยชนผ์ลผลติที่ไดจ้ากขา้วลอยนำ้อนิทรยี	์วธิกีารปลกูขา้วแบบลอยนำ้	ทำใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทนุ

เรื่องการเตรียมดิน	 น้ำมันเชื้อเพลิงและตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำไปเลย	 จากการคำนวณของคุณสุพรรณ	

หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที	่ 1	 ไร	่

ผลผลติที่ไดร้บัเฉลีย่	70	ถงั/ไร	่ซึง่วธินีี้

จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม	 จากการเผา

และลดการใช้สารเคมีต่างๆ	 ทำให้ลด

ต้นทุนได้มาก	 วัสดุอุปกรณ์ยังสามารถ

นำมาใช้ครั้งต่อไปได	้ คุณสุพรรณได้

เตรียมการขยายผล	 เรื่องการปลูกข้าว

บนน้ำ	 โดยจะใช้ผักตบชวาเป็นฐานซึ่ง

จะนำมาเผยแพร่ในครั้งต่อไป	 ขอบคุณ

ทีม่า	:	ศนูยท์างดว่นขอ้มลูการเกษตร		

ทีม่า : Copyright ©  
  http://www.kasetorganic.com 
  Read more at: 
  http://www. kasetorganic.com/   
  organic-farm.html 
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คาถารกังาน

	 	 อนัการงาน	คอืคณุคา่	ของมนษุย์	

	 ของมเีกยีรต	ิสงูสดุ	อยา่สงสยั	

	 ถา้สนกุ	ดว้ยการงาน	เบกิบานใจ	

	 ไมเ่ทา่ไร	ไดรู้ธ้รรม	ฉำ่ซึง้จรงิ	

	 	 เพราะการงาน	เปน็ตวัการ	ประพฤตธิรรม	

	 กศุลกรรม	กลำ้ปนมา	มคีา่ยิง่	

	 ถา้จะเปรยีบ	กเ็ปรยีบคน	ฉลาดยงิ	

	 นดัเดยีววิง่	เกบ็นก	หลายพกมา	

	 	 คอืการงาน	นัน้ตอ้งทำ	ดว้ยสติ	

	 มสีมาธ	ิขนัต	ีมอีตุสาห์	

	 มสีจัจะ	มทีมะ	มปีญัญา	

	 มศีรทัธา	และกลา้หาญ	รกังานจรงิ	ฯ	

คาถากนัซวย

	 พวกเราเอย	จงระวงั	ใหด้ีๆ 	

อยา่ใหค้น	หรอืผ	ีแชง่ชกัได้	

ทำไมด่	ีเรากร็ู	้อยูก่ะใจ	

คนทัว่ไป	พากนัปา่ว	ฉาวทัง้เมอืง	

	 ทกุคนรู	้ทกุคนแชง่	อยู่ในใจ	

แลว้จะเปน็	อยา่งไร	ใครรู่เ้รือ่ง	

มนัจะซวย	ยิง่กวา่ซวย	หรอืรุง่เรอืง	

จะกระเดือ่ง	หรอืจะดบั	เมือ่รบักรรม	

	 ทีแ่นน่อน	นัน้มนัทอน	ความเจรญิ	

ตอ้งเกอ้เขนิ	รอ้นคลัง่	วนัยงัคำ่	

เปน็นรก	อยู่ในใจ	ใหร้ะกำ	

ผแีชง่คำ	คนแชง่คำ	ทำใหซ้วย	ฯ	

ทีม่า : ทา่นพทุธทาสภกิข ุ2551 หนงัสอื ส.ค.ส. 2552 วดัชลประทานรงัสฤษฎ ์นนทบรุ ี48 หนา้ 

ขอ้คดิจากทานพทุธทาส 

ขอ้ธรรมในคำกลอน

คาถาชว่ยโชค

	 	 พวกเราเอย	จงกระทำ	กรรมดีๆ 	

	 ใหท้ัง้คน	ทัง้ผ	ีชมเชยได้	

	 พอทำด	ีเรากอ็ิม่	กริม่ในใจ	

	 คนทัว่ไป	กป็า่วบอก	ออกทัว่เมอืง	

	 	 ทกุคนรู	้ทกุคนชม	อยู่ในใจ	

	 แลว้จะเปน็	อยา่งไร	ใครรู่เ้รือ่ง	

	 มนัจะซวย	หรอืจะสวย	ดว้ยรุง่เรอืง	

	 จะขุน่เคอืง	หรอือะเคือ้	เมือ่รบักรรม	

	 	 ทีแ่นน่ัน้	มนัสง่ไป	ใหเ้จรญิ	

	 ไมเ่กอ้เขนิ	เปลง่ปลัง่	วนัยงัคำ่	

	 เปน็สวรรค	์อยู่ในใจ	ไมร่ะกำ	

	 ผชีมคำ	คนชมคำ	ทำใหร้วย	ฯ	

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่29 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2557 
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บรษิทั แอร์โก ้โปร-เทค จำกดั 
	

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

มอืถอื  083-8175550 (คณุพชิาญ) 
	

	 จำหนา่ยสนิคา้และบรกิาร	สำนกังานและบา้น 

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





การบรรยายพเิศษ 

ก
ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการยกราง

กฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร โดยนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ        

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน

กรรมการ และมีผูอำนวยการกองนิติการเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อ

ดำเนนิการศกึษาและยกรางกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรคอื พระราชบญัญตัิ

สภาเกษตรแหงชาต ิ พ.ศ........ ซึง่เปนกฎหมาย ที่ใหหลกัประกนัสทิธเิสรภีาพ

ในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให

ผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

และมีสภาสำหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ ตลอดจนเสรมิสรางความสมานฉนัท

ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำให

เกษตรกรมคีวามเขมแขง็ และมี

การรวมตวักนัอยางเปนเอกภาพ 

โดยสรางเครอืขายเกษตรกร  


