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ใบสมัครเปนสมาชิก
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 สมาชิกประเภทสามัญ
 รายป
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายป ปละ 150.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ....................... ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายป ปละ 150.- บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุง 1,500.- บาท
 สมาชิกประเภทวิสามัญ
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายป ปละ 100.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ........................ ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายป ปละ 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 และน้ำประจำป .............................. 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
ค่าบำรุงปละ
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 กำหนดออกปละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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สมาคมอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ ำ แห่ ง
ประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจำป 2557 โดยมี
นายฉลอง เทพวิ ทั ก ษ กิ จ นายก
สมาคมฯ เปนประธานการประชุม
เพื่อรายงานผลงานความก้าวหน้า
ของสมาคมฯ ในรอบ 1 ป และ
มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คน
ใหม่ ซึ่งผลปรากฏว่า นายอภิชาต
จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้
รับเลือกตั้งเปนนายกสมาคมฯ คน
ใหม่













สาราณียกรแถลง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตัง้
นายกสมาคมฯ คนใหม่
การบรรยายพิเศษ “สภาเกษตรกรแห่งชาติกบั ทิศทาง
การพัฒนาเกษตรกรไทย”
การวางแผนการใช้ทดี่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู และการนำไปสู่
การปฏิบตั ิ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
อำเภอแม่ฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
ผลงานวิจยั ด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ จากการประชุม
สภาโลกแห่งปฐพีวทิ ยา ครัง้ ที่ 20
เส้นทางสูเ่ กษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม ปี 2557 นายวิทยา นาระตะ
ปรับปรุงดินดี หมอดินบุญมี สูห่ มอดินอาสาดีเด่น
Global Value Chain ด้านการเกษตรความสำเร็จ
ของเกษตรกรญีป่ นุ (1)
การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง
“พัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรสีเขียว”
เกษตรกรคนเก่ง : ตัดยอดข้าวหนีวชั พืช
เทคนิค ‘ภานุวฒ
ั น์ เพ็ชรแสน’
ปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย์ ทางเลือกใหม่กบั พืน้ ทีบ่ นผืนน้ำ
ข้อคิดจากท่านพุทธทาส ข้อธรรมในคำกลอน
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สาราณียกรแถลง

ส

วัสดีครับ วารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ ปที่ 29 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2557 ขอเริม่ ต้น
ด้วยการรายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำป 2557 และการเลือกตั้ง
นายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมนี้ คณะสาราณียกรขอร่วมแสดงความยินดีกบั ท่าน
อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในการเข้ารับตำแหน่งนายก
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยคนใหม่ ในวารสารฉบับนี้
ท่ า นจะได้ พ บกั บ ข้ อ มู ล จากการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “สภา
เกษตรกรแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรไทย” โดย
คุณประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์ษ บทความวิชาการในฉบับนี้
คือ การวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงและการนำไปสู่
การปฏิ บั ติ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ ส ลอง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลงานวิ จั ย ด้ า น
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ จากการประชุ ม สภาโลกแห่ ง
ปฐพีวทิ ยา ครัง้ ที่ 20 ในเล่มนีจ้ ะได้เรียนรูค้ วามสำเร็จจาก
การบอกเล่ า ประสบการณ์ จ าก 2 เกษตรกร คื อ
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ป 2557 และหมอดินอาสาดีเด่น สาขา
ปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น ป 2557 และนำท่ า นท่ อ งเที่ ยวสู่
ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ เรียนรู้ ความสำเร็จด้านการเกษตร เรือ่ ง
Global Value Chain ด้านการเกษตรความสำเร็จของ
เกษตรกรญี่ปุน ตอนที่ 1 พร้อมกับชื่นชมผล
งานประกวดวาดภาพสวยๆ ของเยาวชน เรือ่ ง
“พัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรสีเขียว” และส่งท้ายด้วยข้อคิด ธรรมะสำหรับ
เป็นแนวทางในการดำรงตนเพือ่ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
สาราณียกร
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การประชุมใหญ่สามัญประจำป 2557
และเลือกตัง้ นายกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย คนใหม่

เ

มื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สมาคมอนุรักษ
ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจำป 2557 ณ ห้องประชุม 801
อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายฉลอง
เทพวิ ทั ก ษ์ กิ จ นายกสมาคมฯ เป็ น ประธานการ
ประชุ ม เพื่ อ รายงานผลงานความก้ า วหน้ า ของ
สมาคมฯ ในรอบ 1 ป พร้อมกับจัดให้มกี ารบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับทิศทาง
การพั ฒ นาเกษตรกรไทย” โดยนายประพั ฒ น์
ปญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพระดับ
เยาวชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ในหัวข้อ
“พัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรสีเขียว”
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ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2556-เดือนพฤษภาคม 2557
โดยสรุปมีดงั นี้
1. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 3 ครัง้
2. จัดหาและบริการสมาชิก โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อหาสมาชิกเพิ่มเติม พร้อมจัดส่งวารสาร
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปละ 3 ฉบับ
3. จัดทำ Facebook ของสมาคมฯ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย”
มีสญ
ั ลักษณ์ของสมาคมฯ เป็นรูปประจำตัว เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารระหว่างสมาชิกอีกทางหนึง่
4. ร่วมจัดประชุม WASWAC ทีจ่ งั หวัดเชียงราย เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติทมี่ กี ารนำเสนอ
ผลงานวิชาการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำจากประเทศต่างๆ
5. จัดการแข่งขันโบว์ลงิ่ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ Blue-O
Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน เขตจตุจักร กทม. การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
19 ทีม จากกรมพัฒนาทีด่ นิ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสตั ว์ และกรมชลประทาน
6. สมาคมฯ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
ได้จดั ให้มกี ารประกวดวาดภาพระดับเยาวชน
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “พัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรสี
เขียว” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ 51 ป
เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การประกวด
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ ประถม
ศึกษาปที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
7. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำป
2557 พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับทิศทาง
การพัฒนาเกษตรกรไทย” โดย นายประพัฒน์
ปญญาชาติรกั ษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา
13.00-16.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 801
อาคาร 8 ชัน้ กรมพัฒนาทีด่ นิ
8. มอบวารสารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
ให้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ
เพือ่ เป็นแหล่งความรูส้ ำหรับเด็กนักเรียน
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นางเกษร พรพิ จิ ต รทรั พ ย์ เหรัญญิก ได้
รายงานบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของสมาคมฯ ดังนี้
คือ ยอดยกมาจากเดือนธันวาคม 2556 จำนวน
477,821.75 บาท ปนี้มีรายรับรวม 12,830 บาท
รายจ่ายรวม 80,593.22 บาท และมียอดเงินเหลือ
ทัง้ สิน้ 410,051.53 บาท

เนือ่ งจากคณะกรรมการบริการสมาคมฯ ชุดปัจจุบนั จะปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบวาระ 2 ป ในเดือนกันยายนศกนี้
สมาคมฯ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งผลปรากฏว่า นายอภิชาต จงสกุล อธิบดี
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึง่ จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ป (พ.ศ. 25572559) ดังนัน้ วารสารฉบับนีข้ อแนะนำนายกสมาคมฯ คนใหม่ พอสังเขป ดังนี้
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ชือ่
ตำแหน่ง
การศึกษา

นายอภิชาต จงสกุล

นายอภิชาต จงสกุล
อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตรบัณฑิต (ฟสกิ ส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 25162519
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ. 2528
(เทคโนโลยีการบริหารสิง่ แวดล้อม)
ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
รุน่ ที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ป พ.ศ. 2550-2551

ประวัตกิ ารรับราชการ
บรรจุเข้ารับราชการ 15 สิงหาคม 2520 ระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการรวม 36 ป
ประสบการณ์การทำงาน
1. ผูอ้ ำนวยการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ 18 ต.ค. 2543
2. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 พ.ย. 2550
3. อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ 1 ต.ค. 2556
4. อาจารย์ พิ เ ศษมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา
5. ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี ก.พ. 2553 - พ.ค. 2554
6. ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติฯ วุฒสิ ภา
2553
7. อุ ป นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ เ กษตรแห่ ง
ประเทศไทย 2553
8. อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สำนักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร 1 ต.ค. 2553-2555
9. กรรมการสรรหาคณบดี ค ณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก.พ. 2555
10. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 29 ต.ค.
2556
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การบรรยายพิเศษ

“สภาเกษตรกรแหงชาติ
กับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรไทย”
โดย นายประพัฒน ปญญาชาติรกั ษ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
นายประพัฒน ปญญาชาติรกั ษ
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน : เคยรับราชการ กรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
ป 2544 ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ป 2545-2547 ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปจจุบนั ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ใ

นการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำป 2557และเลื อ กตั้ ง นายก
สมาคมฯ คนใหม่ของสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร
8 ชัน้ กรมพัฒนาทีด่ นิ นัน้ สมาคมฯ ได้จดั ให้มกี ารบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาเกษตรกร
ไทย” โดยนายประพัฒน์ ปญญาชาติรกั ษ์ ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ซึง่ สรุปสาระสำคัญได้ดงั นี้

ประวัตคิ วามเปนมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สำหรับสภาเกษตรกรนั้น ได้มีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายมา
นานแล้ว มีการพยายามผลักดันกฎหมายกันมาเรื่อยๆ เพื่อให้เป็น
สภาเกษตรกร จนกระทั่ ง มี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้รฐั จัดทำกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ป นับแต่วนั ที่
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มคี ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร
โดยนายประพัฒน์ ปญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ และมีผู้อำนวยการกองนิติการเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการศึกษาและยกร่าง
กฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรคือ พระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ........ ซึ่งเป็นกฎหมาย ที่ ให้
หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุม้ ครอง รักษาผลประโยชน์เกีย่ วกับการผลิต และการตลาดเพือ่ ให้ผลิตผล
ทางการเกษตร ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสำหรับเกษตรกร ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอด
จนเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเกษตรกรทัง้ ประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีการรวมตัวกัน
อย่างเป็นเอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทำแผนแม่บท เสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และใช้ ในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของ
เกษตรกรและใช้ ในการพัฒนา ส่งเสริมให้
เกษตรกรได้รับความรู้และข้อมูลด้านต่างๆ
และมีขนั้ ตอนการพิจารณ์รา่ งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร
และผูเ้ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ รวม 4 สาขา ได้แก่
สาขาพืช ประมง สัตว์ และอื่นๆ และนำ
ข้อมูลที่ ได้ ไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ
ให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และนำเสนอต่ อ สำนั ก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ดำเนิ น การ
ตามกระบวนการตรากฎหมายในลำดับต่อไป

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2557

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

บทบาทและหน้าทีข่ องสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1. กำหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม เพือ่ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
2. กำหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร
ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น เพี่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
3. ให้ ค ำปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หาของเกษตรกร การพั ฒ นา
เกษตรกรรม รวมทัง้ การอนุรกั ษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4. รวบรวมและจัดทำแผนแม่บท เพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
5. กำหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุน
การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เสนอต่ อ คณะ
รั ฐ มนตรี ท างด้ า นพั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว์ ท้ อ งถิ่ น
ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการ
แปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม
6. กำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของ
ราคา และผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม รวมทั้ ง การ
กำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกรเพื่อเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรี
7. เสริมสร้างความร่วมมือ และประสานงานกับ
ภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ เพือ่ พัฒนาเกษตรกรรม
8. พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
9. ให้ ค วามเห็ น ต่ อ นโยบาย กฎหมาย หรื อ
ข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร
10. ให้ ค ำปรึ ก ษาและข้ อ แนะนำแก่ เ กษตรกร
องค์ ก รเกษตรกร และตามที่ ส ภาเกษตรกรจั งหวัด
เสนอ
11. แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือทีป่ รึกษาตามความจำเป็น
12. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าทีข่ องสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สภาเกษตรกร มี 2 ระดับ คือ
1. สภาเกษตรกรจังหวัด
คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ จากผู้ที่มีความชำนาญด้านพืช
ประมง สัตว์ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร ซึง่ จะมีจงั หวัดละ 21 คน ทัง้ นีต้ วั แทนอาจมากกว่า
16 คน ขึน้ อยูก่ บั จำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด
2. สภาเกษตรกรแห่งชาติ
มีจำนวนรวม 100 คน มาจากสภาเกษตรกรจังหวัด 77 คน ผูท้ รงคุณวุฒิ 7 คน และองค์กรเกษตร
ต่างๆ 16 คน

สภาเกษตรกรแห่งชาติกบั การพัฒนาเกษตรกรไทย
การดำเนินงาน โครงการหรือนโยบายของรัฐ จะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น เมื่อมีการทำงาน
บูรณาการร่วมกัน ระหว่างสภาเกษตรกรกับหน่วยงานราชการต่างๆ จึงจะสามารถทำให้เกษตรกรฟื้นตัว
สามารถช่วยเหลือตังเองได้ โดยจะช่วยสร้างความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่เกษตรกร
1. การจัดเขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจ หรือนโยบาย Zoning
นโยบายนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ มองว่าเอือ้
ประโยชน์กับผู้ทำการเกษตรรายใหญ่ ในการปลูก
อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ทำให้เกษตรกรรายย่อย
ที่ ไม่มที นุ สภาพพืน้ ที่ ไม่เหมาะสม แต่อยู่ในพืน้ ที่โซน
นิ่ ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามนโยบายได้ ทางสภา
เกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จดั เวทีเกษตร รับฟังความ
คิดเห็น ความเดือดร้อนของเกษตรกร และได้เสนอ
แนวทางในการทำการเกษตรที่เหมาะสมแทน เช่น
ในพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนน้ำ ควรหันมาทำฟาร์มเลีย้ งวัว
ไก่ หมู แกะ แทน แล้วใช้นำ้ จากการเจาะบ่อบาดาล
เพียงบ่อเดียวสามารถใช้ ได้ทงั้ ฟาร์ม
สภาเกษตรกรฯ ยังได้เสนอนโยบาย การทำ
จังหวัดนำร่องทางการเกษตร โดยดูจากสภาพพืน้ ที่
ภูมิอากาศ แล้วเลือกพืชที่ปลูกให้เหมาะสมแต่ละ
พื้นที่ โดยอาจทำเป็นพื้นที่นำร่องแต่ละภาคไปก่อน
แล้วค่อยลงเป็นรายจังหวัด
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2. แก้ปญ
 หาราคาผลผลิตตกต่ำ
2.1 ราคามะพร้าว ป 2556
ในป 2556 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ซึง่ เป็นผลมาจากการนำเข้ามะพร้าวของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในการผลิตกะทิ วุ้นมะพร้าว แต่เนื่องจากมีผลผลิตมะพร้าวบางส่วนติดมาขาย
ในท้องตลาดของพืน้ ทีท่ างภาคเหนือ โดยสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้า ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศ
ตกต่ำ ขายไม่ ได้ สภาเกษตรกร จึงได้จัด
ประชุ ม เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาราคา
มะพร้ า วระหว่ า งสภาอุ ต สาหกรรม สภา
หอการค้า โดยได้เป็นข้อสรุปที่เป็นแนวทาง
แก้ ไขจากสภาเกษตรกร คือ ยกเลิกการนำ
เข้ า มะพร้ า วจากต่ า งประเทศ และให้ ใช้
ผลผลิ ต มะพร้ า วภายในประเทศ และร่ ว ม
ตกลงราคาทีเ่ ป็นกลาง จนเป็นทีพ่ อใจทัง้ สอง
ฝ่ายคือภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร
2.2 ราคายางพารา ป 2556
รัฐบาลได้อนุมตั งิ บประมาณ 2 หมืน่ ล้าน
เพื่อแทรกแซงการรับซื้อผลผลิตยางพารา
ซึ่ ง พบว่ า งบประมาณจำนวนดั ง กล่ า ว
จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางได้
เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
จึ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ รั ฐ บาลเพื่ อ ให้ เ งิ น
จำนวนดังกล่าวกระจายสู่เกษตรกรรายย่อย
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยมี ก ารสำรวจจำนวน
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา และนำงบประมาณ
ที่ ได้มาเฉลีย่ ให้กบั เกษตรกรทุกคนอย่างทัว่ ถึง
3. ทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
จากข้อตกลงทางการค้า ของการทำ
เขตการค้าเสรี FTA (Free Trade Area)
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่งอาจเป็นผลให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
สามารถเข้าถึงทรัพยากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของไทย และอาจเกิดข้อเสียอื่นๆ ตามมา
สภาเกษตรกรแห่งชาติจงึ ได้จดั ทำหนังสือทักท้วงในกรณีดงั กล่าว เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
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4. การปฏิรปู ประเทศไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
ด้วย จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่จะมีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ชนบทไทย รวม
ถึงเกษตรกรรายย่อย ดังนี้
4.1 การจัดการทีด่ นิ ทำกินทัง้ ระบบ
ปรับปรุงแก้ ไขดินปัญหา ให้สามารถเพาะปลูก
พื ช ได้ โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่
กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นต้น
4.2 การแก้ ไขปญหาหนีส้ นิ
ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยในพื้นที่ทำการเกษตร ลดการใช้สารเคมีและปุยเคมี ตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ กองทุน สหกรณ์การเกษตร ภายในกลุม่ เพือ่ ช่วยนำผลผลิตไปจำหน่าย
4.3 การพัฒนาแหล่งน้ำเพือ่ การเกษตร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างเป็นธรรม พื้นที่ขาดแคลนน้ำ ควรมีการ
ส่งเสริมการจัดการน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำ สระน้ำ หรือเจาะบ่อบาดาล โดยทุกภาคส่วนควรทำงานร่วมกันแบบ
บูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชุมชน
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คำถาม สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีทศิ ทางการพัฒนาเกษตรอินทรียอ ย่างไร
คำตอบ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อาจต้องแบ่งกลุม่ เกษตรกรตามระดับความพร้อม เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู้ ให้ตรงตามความเหมาะสม คือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาจึงเน้น
เทคโนโลยี ใหม่ๆ ให้เกษตรกรดังกล่าวสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่าง
ประเทศ ในขณะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย การส่งเสริมให้มีการผลิตเกษตร
อินทรีย์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรับรองเกษตรอินทรีย์สูง อาจไม่เหมาะสม
ซึ่งมีการพัฒนาระบบรับรองเป็นรายกลุ่ม คือ การรับรองเกษตร
อินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (Participatory Guarantee Systems; PGS)
ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนา การใช้ QR code ในการส่งออกข้าวอินทรีย์
เพื่อให้สามารถตรวจสอบกลับได้เมื่อมีปัญหาการ
ปนเปื้อนของสารเคมี ทำให้เกษตรกรผู้ทำเกษตร
อินทรีย์ต้องมั่นใจ แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเอง
เป็นเกษตรอินทรียจ์ ริง
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การวางแผนการใช้ทดี่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู
และการนำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
อำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย

ธงชัย บุญเรือง1
วันดี พึง่ เจาะ2 และ ฆริกา คันธา2

บทคัดย่อ
พื้นที่ทำกินและที่ตั้งชุมชนภายในโครงการขยายผลโครงการหลวงนั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตาม
กฎหมาย รวมถึงการที่ประชากรในชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก เกิดความต้องการในการใช้ที่ดินมากขึ้น           
แต่ ไม่สามารถขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตป่าไม้ ทำให้บางพื้นที่ต้องเปลี่ยนระบบการเกษตรเป็นแบบเข้มข้น (Intensive cultivation) ทั้งนี้ยังมี
ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร           
ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างยัง่ ยืนรวมถึงประชากรในชุมชนมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ต่อไปในอนาคต
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ร่วมกับกรมป่าไม้และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินทำกิน และแผนการใช้ที่ดิน
บริเวณโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ครอบคลุมเนือ้ ทีป่ ระมาณ 102,000 ไร่ หรือ 163 ตาราง
กิโลเมตร ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับ
ข้อกฎหมาย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ โครงการฯ ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนภายในพื้นที่
โครงการประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นการจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินจึงเน้นการจัดการที่ดินสำหรับ
เกษตรกรรมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และนำไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย
สำหรับการวางระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และการพัฒนาพืน้ ที่
1

สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาทีด่ นิ
กลุม่ วางแผนการใช้ทดี่ นิ ที่ 2 กองนโยบายและแผนการใช้ทดี่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ

2
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จากการดำเนินการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่สอดคล้องกับร่างแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง พบว่า
การดำเนินการออกแบบและกำหนดพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้ทราบถึงกลุ่มเกษตรเป้าหมาย         
ทีจ่ ะเข้ามาร่วมในการดำเนินการจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กบั เกษตรกรในพืน้ ที่
และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ ได้ดำเนินการนั้นมีความยั่งยืน นอกจากนี้แล้วการดำเนินการแบบบูรณาการ
จากหลายหน่วยงาน ส่งผลให้มคี วามเข้าใจตรงกัน ลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน และลดความยุง่ ยาก
ในการดำเนินการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
คำสำคัญ : การวางแผนการใช้ทดี่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ แม่สลอง

Land Use Planning and Land Use Plan Application in the Highland: Mae Salong Royal Project
Extended Program, Mae FahLuang District, Chiang Rai Province
Thongchai BunReung1, Wandee Peungjor2 and Karika Kunta2
1Chiang Rai Land Development Station, Chiang Rai
2Land 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
บนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ แก้ปญ
ั หาในระดับพืน้ ทีต่ ามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและชุมชน โดยนำองค์ความรูแ้ ละต้นแบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้ ให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและพั ฒ นาให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง            
ซึง่ เกษตรกรส่วนใหญ่ดำรงชีวติ ด้วยการทำไร่หมุนเวียน หรือการทำการเกษตรบนพืน้ ทีล่ าดชัน มีการใช้สาร
เคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลง อีกทั้งพื้นที่บาง
ส่วนเป็นเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมักมีปัญหาการลักลอบขนย้ายยาเสพติด ปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาทีส่ ำคัญส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ จึงจำเป็นทีจ่ ะต้องหาแนวทางในการทีจ่ ะสร้างความ
มั่นคงในการดำรงชีพและแก้ ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู
ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยัง่ ยืน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จึงได้ดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินบน
พื้นที่สูงภายในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ (ก) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางกายภาพ พืน้ ทีเ่ ขตป่าไม้ตามกฎหมาย และข้อจำกัดการใช้ทดี่ นิ ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับการ
พิจารณากำหนดเขตที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง และ (ข) เพื่อจัดทำ
ร่างแผนการใช้ทดี่ นิ บริเวณพืน้ ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำไป
ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเสนอรูป
แบบการใช้ทดี่ นิ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
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ขัน้ ตอนการดำเนินการ
1) การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ มีทั้งข้อมูลเชิง
อรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ดังนี้
1.1) ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ได้แก่ ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลวงรอบแปลงทำกินของเกษตรจากกรมป่าไม้ และสภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นต้น
1.2) ข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง แผนที่ชุดดิน
แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แผนที่อุทยานแห่งชาติ แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นต้น ซึง่ ได้มกี ารสำรวจข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ นัน้ ในภาคสนาม
2) การนำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ ข้อมูลอรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพืน้ ที่ โดยทำการศึกษา
และวิเคราะห์ดงั นี้
2.1) ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกบั การใช้ทดี่ นิ ด้านการเกษตร
พร้อมกับปัจจัยต่างๆ เพือ่ ให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ  
2.2) วิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจารณาจากข้อมูลทรัพยากรดิน
ความลาดชันของพืน้ ที่ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในปัจจุบนั และข้อจำกัดในการใช้ทดี่ นิ
3) การกำหนดร่างแผนการใช้ที่ดิน โดยการวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พนื้ ที่ และสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน ตลอดจนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการพิจารณากำหนดร่างแผนการใช้ที่ดิน โดยคำนึงถึงการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดินอย่าง
ยัง่ ยืน
		 4) การนำร่างแผนการใช้ที่ดินนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เป็น
ไปอย่างถูกต้อง จึงได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินประกอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ

ผลการดำเนินการ
		 1) ลักษณะทางกายภาพและสภาพเศรษฐกิจสังคม
พืน้ ที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองตัง้ อยูร่ ะหว่างเส้นรุง้ ที่ 19° 31' 16" ถึง 19° 33'
36" เหนือ และเส้นแวงที่ 99° 39' 44" ถึง 99° 56' 52"ตะวันออกมีเนือ้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 163.567 ตาราง
กิโลเมตร (102,230 ไร่) (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) ตัง้ อยู่ในตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟา้
หลวง ตำบลป่าซาง ตำบลป่าตึง และตำบลแม่จนั อำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ซึง่ ภายในพืน้ ที่โครงการฯ
ประกอบด้วยหมู่บ้าน และหมู่บ้านชาวไทยภูเขา 29 กลุ่มบ้าน ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ ตามร่องน้ำ โดยพบพื้นที่สูงด้านทิศตะวันตกและค่อยๆ ลาดเทมาใน         
ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และรูปที่ 3 พืน้ ทีอ่ ยู่ในระดับความสูงระหว่าง            
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450-1,700 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพืน้ ที่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีป่ า่ ผลัดใบสมบูรณ์ และ
พบว่ามีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทางการเกษตรร้อยละ 37.94 ของพืน้ ที่โครงการฯ โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ปลูกพืช
ไร่หมุนเวียน ข้าวไร่ ชา กาแฟ และไม้ผลเมืองหนาว

รูปที่ 1 ขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง

รูปที่ 2 สภาพพืน้ ที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟา หลวง จ.เชียงราย
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ตารางที่ 1 ระดับความลาดชัน และสภาพภูมปิ ระเทศพืน้ ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
ระดับความชัน
สภาพภูมปิ ระเทศ
			
0-2 %
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
2-5 %
ลูกคลืน่ ลอนลาดเล็กน้อย
5-12%
ลูกคลืน่ ลอนลาด (Undulating)
12-20%
ลูกคลืน่ ลอนชัน (Rolling)
20-35 %
เนินเขา (Hilly)
35-50 %
สูงชัน (Steep)
50-75 %
สูงชันมาก (Very steep)
มากกว่า 75 % สูงชันมากทีส่ ดุ (Extremely steep)
รวมเนือ้ ที่

เนือ้ ที่
ไร่
294
578
1,349
3,075
18,628
34,253
38,804
5,249
102,230

รูปที่ 3 แผนทีส่ ภาพภูมปิ ระเทศและทีต่ งั้ สถานทีส่ ำคัญในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง

ร้อยละ
0.29
0.57
1.32
3.01
18.22
33.50
37.96
5.13
100

23
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จากการสำรวจภาคสนามและการวิเคราะห์พบว่า ทรัพยากรดินในพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการ
หลวงแม่สลอง จำแนกดินออกเป็น 6 ชุดดิน 13 ดินคล้าย แยกเป็นหน่วยเดีย่ ว 45 หน่วยแผนทีด่ นิ หน่วย
เชิงซ้อน 9 หน่วยแผนทีด่ นิ และหน่วยพืน้ ทีเ่ บ็ดเตล็ด 1 หน่วยแผนทีด่ นิ รวมทัง้ หมด 55 หน่วยแผนทีด่ นิ
เช่น ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อนมีการระบายน้ำดีปานกลาง ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อนมีการระบายน้ำค่อนข้าง
เลว ชุดดินวังสะพุงทีเ่ ป็นดินลึกมาก ชุดดินลี้ ชุดดินท่าลี่ ชุดดินหนองมด ชุดดินเชียงของ เป็นต้น สามารถ
สรุปลักษณะและสมบัตขิ องดินได้ดงั รูปที่ 4
ประชากรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ โครงการมีทั้งสิ้น 18,735 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,863 ครัวเรือน
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพืน้ ราบ ชาวไทยภูเขา ชาวจีน และชาวไทยใหญ่ พบการรวมกลุม่ เพือ่ การเกษตร
และการค้า เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ดองแม่สลอง กลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น ประชากร
ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก โดยทำการเกษตรในพืน้ ทีถ่ อื ครองทีม่ เี อกสารสิทธิ์ พืน้ ทีจ่ ดั สรรของสำนักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พื้นที่แปลงสิทธิทำกินที่ดำเนินการรังวัดโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้         
ที่ 2 (เชียงราย) และพื้นที่แปลงทำกินที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงและ
ต่อต้านยาเสพติด โดยพืน้ ทีถ่ อื ครองเนือ้ ที่ 38,788 ไร่ในโครงการฯ มีการถือครองเพือ่ เกษตรกรรม

รูปที่ 4 สถานภาพทรัพยากรดินในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
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2) ร่างแผนการใช้ทดี่ นิ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
ร่างแผนการใช้ทดี่ นิ ของโครงการ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน และข้อมูลดิน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ต้องรักษาสภาพป่าไม้และระบบนิเวศตาม
กฎหมาย และต้องสอดคล้องกับสภาพทางสังคมของชุมชนในพืน้ ทีต่ ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยร่าง
แผนการใช้ที่ดินดังกล่าวควรจะนำพิจารณาร่วมกับร่างของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำไป
ประกอบการจัดทำแผนการใช้ทดี่ นิ ให้เป็นทีย่ อมรับและเป็นทางเลือกในการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสม ซึง่ จะส่ง
ผลให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งสมดุลของระบบนิเวศรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ใน
แง่ของการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โครงการฯ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นกรอบใน
การจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาพืน้ ทีต่ อ่ ไป
จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณากำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่ โครงการฯ สามารถ
กำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่ โครงการฯ ได้เป็น 4 เขตหลัก คือ เขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่
เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง และเขตพืน้ ทีน่ ำ้ (ดังรายละเอียด
ในรูปที่ 5) โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อยู่ในเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้ตามกฎหมาย ซึง่ มีรายละเอียดเขตพืน้ ที่ และข้อเสนอแนะ
ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ตามกฎหมายดังนี้

รูปที่ 5 ร่างแผนการใช้ทดี่ นิ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดเชียงราย
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2.1) เขตป่าไม้ตามกฎหมายในวงรอบแปลงทำกิน เป็นพืน้ ทีท่ ี่ได้มกี ารจัดทำวงรอบแปลงทำกินและ/หรือ       
มีการรังวัดที่ดินทำกินแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งวงรอบดังกล่าวอยู่ ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย
ได้แก่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติโซน C และโซน E และเขตอุทยานแห่งชาติ โดยสามารถแบ่งย่อยตาม
ศักยภาพของทีด่ นิ ได้ดงั นี้
- เขตฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย (ก) พื้นที่ป่ารอสภาพฟื้นฟู หรือ (ข) พื้นที่ที่
ปลูกพืชไร่หรือไร่หมุนเวียนในดินตืน้ ถึงลึกปานกลางและความลาดชันร้อยละ 35-50 หรือ (ค) พืน้ ทีท่ ปี่ ลูกพืช
ไร่หรือไร่หมุนเวียนและความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 หรือพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกไม้ผลหรือไม้ยนื ต้น ในดินตืน้ ถึงลึก
ปานกลางและมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ ได้แก่ (ก) ในกรณีที่พื้นที่มี
สภาพเป็นป่ารอสภาพฟื้นฟู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับเป็นป่าที่
สมบูรณ์อีกครั้ง (ข) ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อทำการเกษตร ควรมีการหารือร่วมระหว่างหน่วย
งานในพื้นที่กับผู้เข้าทำประโยชน์ เพื่อให้เข้าใจให้ทราบถึงข้อจำกัดของสภาพพื้นที่ โดยแบ่งแนวทางการ
จัดการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1) กรณีที่ผู้ครอบครองแปลงทำกินมีแปลงทำกินบริเวณอื่นด้วยให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสร้างเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนไปทำกินในบริเวณที่เหมาะสม 2) กรณีที่ผู้ครอบครอง
แปลงทำกินไม่มที ที่ ำกินในบริเวณอืน่ ควรให้ความรู้ ในการเปลีย่ นแปลงระบบการปลูกพืช รวมถึงการอนุรกั ษ์
ดินและน้ำทีเ่ หมาะสมแก่ ผู้ ใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีแ่ ปลงทำกิน (ค) กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน
มิให้ราษฎรบุกรุกพืน้ ที่ในเขตนี้ (ง) ควรจัดทำแนวกันไฟเพือ่ ป้องกันไฟป่า และ (จ) ควรจัดการอบรมแนะนำ
ให้ราษฎรในพืน้ ทีเ่ ห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้
- เขตฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงือ่ นไข ประกอบด้วย (ก) พืน้ ทีป่ ลูกพืชไร่หรือไร่หมุนเวียน
ในดินลึกถึงดินลึกมากและมีความลาดชันร้อยละ 35-50 หรือ (ข) พืน้ ทีท่ ปี่ ลูกไม้ผลหรือไม้ยนื ต้น ในดินลึกถึง
ลึกมากและมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะในการใช้พนื้ ที่ ได้แก่ (ก) เจ้าหน้าที/่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชนที่ทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวควรร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อการสงวน
และอนุรักษ์พื้นที่ ให้เป็นเขตป่าต้นน้ำลำธาร ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ เพื่อการเกษตรต้องมี
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำที่จริงจังและต่อเนื่องโดยไม่ควรปลูกพืชไร่หรือพืชที่ต้องมีการไถพรวนดิน
เพือ่ เตรียมพืน้ ที่ในทุกรอบการปลูก ควรปลูกไม้ผล หรือไม้ยนื ต้นเท่านัน้
- เขตรองรับพืน้ ทีเ่ กษตรทีต่ อ้ งเร่งรัดจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ประกอบด้วย (ก) พืน้ ทีป่ ลูกพืช
ไร่หรือไร่หมุนเวียน ในพื้นที่ที่ความลาดชันระหว่างร้อยละ 20-35 หรือ (ข) พื้นที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น          
ในพืน้ ทีท่ คี่ วามลาดชันระหว่างร้อยละ 35-50 ข้อเสนอแนะในการใช้พนื้ ที่ ได้แก่ (ก) ในกรณีทเี่ ป็นดินดีหรือ
ดินลึก ควรทำเป็นคันดินสำหรับปลูกพืชล้มลุกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง หรือถ้ามีการปลูกไม้ยืนต้นควรปลูก
พืชคลุมดินร่วมด้วย และ (ข) ในกรณีที่เป็นดินตื้นไม่ควรปลูกพืชไร่หรือพืชล้มลุก ควรปลูกไม้ยืนต้นขวาง
ความลาดเทของพืน้ ที่ และปลูกพืชคลุมดิน และควรทำคันคูรอบเขาเพือ่ ระบาย
- เขตรองรับพืน้ ทีเ่ กษตรทีค่ วรส่งเสริมจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ประกอบด้วย (ก) พืน้ ทีป่ ลูก
พืชไร่หรือไร่หมุนเวียน หมุนเวียน ในพืน้ ทีท่ คี่ วามลาดชันระหว่างร้อยละ 12-20 หรือ (ข) พืน้ ทีป่ ลูกไม้ผล
หรือไม้ยืนต้น หมุนเวียน ในพื้นที่ที่ความลาดชันระหว่างร้อยละ 12-35 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ ได้แก่           
(ก) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายควรจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้ระบบพืชในการ
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อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ รวมทัง้ ควรจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และบำรุงดินด้วยปุย หมักหรือ
ปุย คอก เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุให้ดนิ
- เขตรองรับพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ 12 ประกอบด้วย (ก) พื้นที่ปลูกพืชไร่
ไร่หมุนเวียน ไม้ผล และไม้ยืนต้น ในพื้นที่ที่ความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ 12 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่
ได้แก่ (ก) ควรทำคันดินเบนน้ำ หรือสร้างทางระบายน้ำออกจากพืน้ ที่ (ข) ควรจัดระบบปลูกพืชให้เหมาะสม
โดยการไถพรวน และปลูกพืชขวางความลาดเท และควรจัดให้มีพืชขึ้นปกคลุมหน้าดินตลอดทั้งป และ
(ค) ปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ปุยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทดแทนการใช้
ปุย เคมีและสารเคมี
- เขตรองรับพืน้ ทีเ่ กษตรทีม่ กี ารทำนา/พืชสวน ประกอบด้วย (ก) พืน้ ทีน่ า ปลูกพืชผัก หรือพืชสวน
ในดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลางและบางพื้นที่มีการทำคันนา ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ ได้แก่
(ก) ควรมีการปรับพื้นที่ ในแปลงนา เพื่อรักษาระดับการขังของน้ำให้เหมาะสมในระยะที่ข้าวเจริญเติบโต
และ (ข) ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุยหมัก ปุยคอก หรือปุยพืชสด เพื่อช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับ
พืช ร่วมกับการใส่ปยุ เคมีในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
2.2) เขตป่าไม้ตามกฎหมายนอกวงรอบแปลงทำกินพื้นที่ ในเขต
ป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ พืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติโซน C และโซน
E และเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่ ได้อยู่ ในพื้นที่ที่มีการจัดทำวงรอบ
แปลงทำกินและ/หรือมีการรังวัดที่ดินทำกินแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆ
ในพืน้ ที่ สามารถแบ่งย่อยตามศักยภาพของทีด่ นิ ได้ดงั นี้
- เขตป่าสมบูรณ์ ประกอบด้วย (ก) ป่าสมบูรณ์ หรือ (ข) สวนป่าสมบูรณ์ ข้อเสนอแนะในการใช้
พืน้ ที่ ได้แก่ (ก) ควบคุมมิให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสภาพป่าตามธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอืน่ (ข) ควร
มีการบำรุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ (ค) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัด
ไม้ทำลายป่าให้มปี ระสิทธิภาพและมีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ดำเนินการกับผูก้ ระทำผิดอย่างเด็ดขาด
(ง) ถ้าบริเวณนีม้ กี ารบุกรุกพืน้ ที่ในภายหลัง เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในพืน้ ทีค่ วรรีบดำเนินการปลูกป่าทดแทน
โดยเร็ว และป้องกันการบุกรุกเพิม่ และ (จ) ควรส่งเสริมให้ราษฎรในพืน้ ทีแ่ ละพืน้ ทีข่ า้ งเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้
- เขตฟืน้ ฟูสภาพป่า ประกอบด้วย (ก) ป่ารอสภาพฟืน้ ฟู (ข) พืน้ ทีท่ ปี่ ลูกพืชไร่หรือไร่หมุนเวียนใน
ดินตืน้ ถึงลึกปานกลางและความลาดชันร้อยละ 35-50 (ค) พืน้ ทีท่ ปี่ ลูกพืชไร่หรือไร่หมุนเวียนและความลาด
ชันมากกว่าร้อยละ 50 หรือ (ง) พื้นที่ที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 ข้อ
เสนอแนะในการใช้พนื้ ที่ ได้แก่ขอ้ เสนอแนะเช่นเดียวกับเขตฟืน้ ฟูสภาพป่าในเขตป่าไม้ตามกฎหมายในวงรอบ
แปลงทำกิน รวมถึง (ก) ในกรณีที่สภาพพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
ปลูกป่าทดแทน เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพให้กลับเป็นผืนป่าทีส่ มบูรณ์ (ข) ควรจัดทำแนวกันไฟ และ (ค) ควรจัดการ
อบรมแนะนำให้เกษตรกรและราษฎรในพืน้ ทีเ่ ห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และการมีสว่ นร่วมในการดูแล
รักษาป่าไม้และเข้าใจถึงศักยภาพของพืน้ ที่
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- เขตที่มีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (แบ่งตามระดับการชะล้างพังทลายของดิน) ประกอบด้วย          
(ก) พืน้ ทีท่ ปี่ ลูกพืชไร่หรือไร่หมุนเวียนในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันระหว่างร้อยละ 0-35 หรือ (ข) พืน้ ทีท่ ปี่ ลูกไม้
ผลหรือไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันระหว่างร้อยละ 0-35 ข้อเสนอแนะในการใช้พนื้ ที่ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
เช่นเดียวกับเขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตรองรับพื้นที่
เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชัน
น้อยกว่าร้อยละ 12 ในเขตป่าไม้ตามกฎหมายในวงรอบแปลงทำกิน
- เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทำนา/พืชสวน ประกอบด้วย พื้นที่นา ปลูกพืชผัก หรือ        
พืชสวน ในดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลางและบางพื้นที่มีการทำคันนา ข้อเสนอแนะการใช้พื้นที่         
เช่นเดียวกันกับเขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทำนา พืชสวนในเขตป่าไม้ตามกฎหมายในวงรอบแปลง        
ทำกิน
นอกจากนัน้ เป็น เขตเกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ซึง่ เป็นพืน้ ที่ในเขตนีอ้ ยูน่ อกเขตที่มี
การประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินมีการออกเอกสารสิทธิ์ และจากการพิจารณา
สามารถแบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมของที่ดินและศักยภาพของพื้นที่เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบด้วย โครงการฯ ประกอบด้วยหมู่บ้านหมู่บ้านชาวไทยภูเขาสถานที่ราชการ สถาบันต่างๆและ
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ และ เขตพืน้ ทีน่ ำ้ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านปางสา อ่างเก็บน้ำสันติครี ี อ่างเก็บน้ำแม่จนั
หลวง อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน อ่างเก็บน้ำห้วยปู และบ่อน้ำในไร่
3) แนวทางการขับเคลือ่ นแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การจะขับเคลือ่ นแผนการใช้ทดี่ นิ ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนัน้
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ โครงการฯ ควรนำร่างแผนการใช้ที่ดินไปพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกันระหว่าง
ชุมชน และหน่วยงานในพืน้ ที่ หรือองค์กรของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มคี วามเห็นชอบร่วมกัน อีกทัง้ ยังช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งการใช้ประโยชน์พนื้ ทีร่ ะหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ และเมือ่ ได้ขอ้ สรุปแนวทาง
การใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วจึงนำข้อสรุปดังกล่าวไปปรับปรุง และจัดทำแผนการใช้ที่ดินตามผลสรุปและข้อ
เสนอแนะ 
นอกจากนี้แผนการใช้ที่ดินยังสามารถไปเป็นกรอบในการกำหนดกิจกรรมและงบประมาณในการ
พัฒนาพืน้ ที่โครงการฯ ของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ เพือ่ การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จากการวิเคราะห์ พบว่าพืน้ ทีท่ ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ที่โครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า
ไม้ตามกฎหมาย โดยเขตที่ต้องเร่งดำเนินการจัดการพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเป็นอันดับแรก ได้แก่
เขตฟืน้ ฟูสภาพป่าตามธรรมชาติ เขตฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงือ่ นไข เขตรองรับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมที่
ต้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่มีแนวโน้มของการชะล้าง
พังทลายสูง ตามลำดับ ควรเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกจากพืชไร่เป็นไม้ยืนต้น และทำเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนวทางเกษตรพอเพียง รวมถึงการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และองค์
ความรู้จากโครงการหลวง เพื่อเพิ่มรายได้ โดยไม่ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม และปลูกจิตสำนึกให้
เกษตรกรในพืน้ ทีม่ คี วามรักและหวงแหนพืน้ ทีป่ า่ ไม้ รูปที่ 6 แสดงแนวคิดการแปลงแผนการใช้ทดี่ นิ ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
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ร่าง
แผนการใช้ทดี่ นิ
หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่

พิจารณาในประเด็นทีม่ คี วามเห็นไม่สอดคล้องกัน

ชุมชนในพืน้ ที่

ข้อสรุปแผนการใช้ทดี่ นิ
แบบบูรณาการ
กำหนดกิจกรรมในแต่ละพืน้ ที่
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แผนงานและงบประมาณ
รูปที่ 6 การแปลงแผนการใช้ทดี่ นิ สูก่ ารปฏิบตั ิ

4) การดำเนินการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในพืน้ ที่ โครงการหลวง
เมือ่ จัดทำร่างแผนการใช้ทดี่ นิ แล้ว สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการ
นำแผนการใช้ที่ดินดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยได้นำร่างแผนการใช้ที่ดินเป็นแนวทางการกำหนดพื้นที่
เป้าหมาย สำหรับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และกำหนดรูปแบบของระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เพือ่ ให้การจัดการ
ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำต้องการการดูแล และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งและระยะยาว ดังนัน้ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
เชียงรายยังต้องพิจารณาถึงทัศนคติของเกษตรกรในพืน้ ทีแ่ ละความเข้มแข็งของกลุม่ เกษตรกรและเกษตรกร
เองอีกด้วย โดยให้เกษตรกรมีสว่ นร่วม สร้างจิตสำนึกให้รกั พืน้ ทีเ่ พาะปลูกของตัวเองร่วมกับการดำเนินการ
จัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในพืน้ ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 การดำเนินการจัดระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำในพืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ
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สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสนับสนุนการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง โดยจะเป็นการจัดระบบเป็นคันดินแบบที่ 6 (คันคูรบั น้ำรอบเขา)
เป็นส่วนใหญ่ เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันสูง มีความลาดเทมากกว่าร้อยละ 35 จากการดำเนินการ
พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีส่วนสำคัญให้ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำประสบความสำเร็จและยัง่ ยืน นอกจากนีร้ า่ งแผนการใช้ทดี่ นิ ยังสามารถกำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้การจัดระบบมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพทีด่ นิ และข้อจำกัดในการ
ใช้ที่ดินอย่างแท้จริง อีกทั้งการดำเนินการในโครงการนี้ยังเป็นการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ส่งผลให้
มีความเข้าใจตรงกัน ลดความขัดแย้งและลดความซับซ้อน ในการดำเนินการในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หาก
จะนำแผนการใช้ทดี่ นิ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในอนาคต ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั เพือ่
ให้การดำเนินการมีความถูกต้องมากยิง่ ขึน้

สรุปผล
การวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้ยั่งยืนควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนการใช้ที่ดิน
จะเป็นแนวทางในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์
และการพัฒนาในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้วิเคราะห์
จากศักยภาพในการทำเกษตรของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ข้อจำกัดในการใช้พื้นที่
ตามกฎหมาย เป็นต้น ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวจะต้องได้รบั การ
ยอมรับจากชุมชนและได้รบั การบูรณาการจากทุกหน่วยงานใน
พื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้

เอกสารอ้างอิง
เกษม จันทร์แก้ว. 2539. หลักการจัดการลุ่มน้ำ. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา, คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
สำราญ สมบัตพิ านิช, สวัสดี บุญชี, ไชยสิทธิ์ อเนกสัมพันธ์ และ อุปถัมภ์ โพธิสวุ รรณ. 2535. การอนุรกั ษ์
ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน. ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ บนพืน้ ทีล่ าดชัน ในภาคเหนือของประเทศไทย.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7. 2555. การนำเสนอเรื่องผลการดำเนินงาน การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการขยายผลโครงการหลวง ป 2555. กรมพัฒนาทีด่ นิ .
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 2555. ฐานข้อมูลและร่างแผนการใช้ที่ดิน
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ.
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ผลงานวิจยั ด้านอนุรกั ษดนิ และน้ำ
จากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวทิ ยา
ครัง้ ที่ 20
Overview of the 20th World Congress
of Soil Science for Soil Erosion and
Conservation

ชินพัฒนธนา สุขวิบลู ย1

ก

ารประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ 20
“ชี วิ ต และจั ก รวาลในอ้ อ มกอดของดิ น ”
ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติเชจู สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย
- International Union of Soil Sciences
(IUSS) : สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
- Korean Society of Soil Science and
Fertilizer
- Rural Development Administration

1รักษาการผูเ้ ชีย
่ วชาญ

ด้านวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3 กรมพัฒนาทีด่ นิ
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โดยวัตถุประสงคเพือ่
1. รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยาจากทั่วโลกให้มาร่วมประชุม
และปราศรัยในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เป็นเวทีแลกเปลีย่ นความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ และรับทราบ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในวงกว้างด้านปฐพีวิทยาและสาขาอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทางดิน และผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาอืน่ ๆ
กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ (Congress Symposium) การเสนอผลงานภาคบรรยาย (oral
session) และการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (poster
session) ซึ่งเนื้อหาวิชาการ (scientific program) แบ่ง
เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ
1) Soil in Space and Time: ดินในมิติของพื้นที่
และเวลา
2) Soil Properties and Processes: สมบัตดิ นิ และ
กระบวนการทางดิน
3) Soil Use and Management: การใช้ดินและ
การจัดการ
4) The Role of Soils in Sustaining Society and the Environment : บทบาทของดินในการ
สนับสนุนสังคมและรักษาสิง่ แวดล้อม
ในการนีผ้ เู้ ขียนได้มีโอกาสไปร่วมประชุม พร้อมคณะนักวิชาการของกรมพัฒนาทีด่ นิ รวม 11 คน และ
ได้นำเสนอผลงานในภาคนิทรรศการในการประชุมครั้งนี้เรื่อง “Soil Carbon Dynamics under Soil
Management Systems for Maize Cultivation in Thailand”
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ผลงานวิจยั และนวัตกรรมด้านอนุรกั ษดนิ และน้ำ ในการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวทิ ยา
ครัง้ ที่ 20 ทีน่ า่ สนใจ
ตะกอนดิน คือ เศษหิน ดิน แร่ อินทรียวัตถุ ทีเ่ กิดจากจากกระบวนการผุสลาย พังทลาย และวัสดุเหล่านี้
ได้ถูกกระแสน้ำและลมพัดพามาสะสม โดยแร่ที่มักพบในตะกอนดินได้แก่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ โดโลไมต์
แคลไซต์ ซีโอไลต เ์ หล็กออกไซด์ และแมงกานีสออกไซด์ เป็นต้น จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั ใช้สมบัตทิ างแม่เหล็ก
ของแร่ดังกล่าว คือการตรวจวัดสภาพรับไว้ ได้ทางแม่เหล็ก (Magnetic susceptibility) เพื่อให้ทราบถึง
ชนิดและแหล่งทีม่ าของแร่แม่เหล็กในตะกอนดิน ถึงแม้วา่ จะพบในตะกอนทีร่ ะดับความเข้มน้อยๆ ก็สามารถ
ตรวจวัดได้ เพราะว่าแร่แม่เหล็ก มีความสมบัตไิ วต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม มีการศึกษาสมบัติ
ทางแม่เหล็กของตะกอนดิน อย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ ให้ผลลัพธ์
ที่รวดเร็ว ไม่ทําลายตัวอย่างที่นํามาศึกษา และยังสามารถใช้หาชนิดและแหล่งที่มาของแร่แม่เหล็กได้ด้วย
จากหลักการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน
ในระดับพืน้ ที่ ลุม่ น้ำ และระดับชาติในประเทศไทยได้ดว้ ย
การใช้นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เช่น ผ้าห่มคลุมดิน (Erosion control
Blanket) และหมอนกันดิน (Erosion control
log) ซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เป็นอินทรีย์
สาร สามารถสลายตัวเป็นอินทรียวัตถุได้ ใน
เวลา 2-3 ป สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ ได้ ใน
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ มี
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารศึ ก ษาใช้ แ ผ่ น แร่ ดิ น เหนี ย วกั น น้ ำ ซึ ม
ในกรณี ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ส ร้ า งสระน้ ำ หรื อ บ่ อ น้ ำ
มีการระบายน้ำดี จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้
การใช้แผ่นแร่ดินเหนียว ซึ่งไม่มีปัญหาการฉีก
ขาดเหมือนการใช้พลาสติก ปูพื้นสระน้ำหรือ
ผ้าห่มคลุมดิน (Erosion control Blanket)
บ่อน้ำ จะช่วยเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมอนกันดิน (Erosion control log)
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ผ้าห่มคลุมดินและหมอนกันดิน

ผ้าห่มคลุมดินร่วมกับหญ้าแฝก

การใช้หมอนกันดินในพืน้ ที่ไฟไหม้ปา

การเพาะกล้าพืชคลุมดินโดยใช้หมอนกันดิน

นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์สร้างคูรับน้ำรอบขอบเขา ให้มีหน้าที่เก็บกักน้ำ และกระจายน้ำสู่ผิวดิน
เพือ่ ควบคุม และป้องกันน้ำไหลบ่าลงในร่องน้ำ และลำธารสูพ่ นื้ ทีต่ ำ่ ทำให้พนื้ ทีล่ มุ่ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
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อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าว ยังได้มกี ารน้ำเสนอแบบจำลองพลวัตรของดินและน้ำ (Soil and
Water Assessment Tool : SWAT Model) มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินการชะล้างพังทลายของดิน
การเคลือ่ นทีข่ องตะกอน ปริมาณน้ำท่า และผลผลิตพืช เช่น ในประเทศเกาหลี มีการศึกษาใช้แบบจำลอง
SWAT Model จำลองสถานการณ์ในลุม่ น้ำ เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ในประเทศจีน มีการศึกษาใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ต่อผลลัพธ์ดา้ นอุทกวิทยา ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ เป็นต้น
การประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ 20 ณ ประเทศเกาหลี ใต้ มีผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางดินหลายสาขาทั่วโลกจาก 83 ประทศ เข้าร่วมประชุม 1,900 คน การ
ประชุมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานศึกษา วิจยั นำเสนอนวัตกรรมใหม่ และแนวความคิดใน
การบูรณาการ รักษาทรัพยากรดินและน้ำแล้ว การประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้มี โอกาส
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายงานความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
ทางดินจากทัว่ โลกได้อกี ด้วย 

35

36

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2557

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

เส้นทางสู่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขา “การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม”
ประจำป 2557
นายวิทยา นาระตะ
1. ข้อมูลเบือ้ งต้น นายวิทยา นาระตะ
- ตำแหน่ ง หมอดิ น อาสาประจำอำเภอสะเมิ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม่
- ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที่ 103/5 หมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์ 084-8039905
- สถานภาพครอบครัว สมรส มีบตุ รธิดา 2 คน

การศึกษา
พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเวียงเก่าแสนภูวทิ ยาประสาท ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2525 สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรกรรมสันทราย
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2528 สำเร็จการศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
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การทำงาน
- เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนระดับภาคเหนือ
- ผูน้ ำองค์กรกลุม่ อาชีพก้าวหน้าดีเด่นระดับจังหวัด
- ศิลปนดีเด่นด้านเกษตรกรการผลิตและบริโภคของอำเภอสะเมิง ของสภาวัฒนธรรม
- ประธานหมอดินอาสาอำเภอสะเมิง
- ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ่อแก้ว
- ประธานกลุม่ เกษตรกรทำไร่บอ่ แก้ว
- ประธานกลุม่ สมาชิก ธกส. อำเภอสะเมิง
- ประธานคณะอนุกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้าระดับอำเภอ
- ประธานกลุม่ เกษตรกรระดับอำเภอ
- ประธานโครงการอยูด่ มี สี ขุ หมูบ่ า้ นบ่อแก้ว
- คณะกรรมการกลุม่ เกษตรกรระดับจังหวัด
- คณะกรรมการเครือข่ายหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์อำเภอสะเมิง
- คณะกรรมการสหกรณ์ผปู้ ลูกสตรอเบอร์รี่โครงการหลวงบ่อแก้ว
- คณะกรรมการลุม่ น้ำปงตอนบน
- วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสะเมิง

2. ความคิดริเริม่ ในการสร้างผลงาน และความพยายามฟนฝาอุปสรรค
สภาพพื้นที่ทำการเกษตร พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน เกิดความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน ไม่กอ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยพืน้ ทีก่ ารผลิต พืน้ ทีด่ นิ มีปญ
ั หาต่อการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ มีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตในการเพาะปลูกต่ำ ถ้าไม่มกี ารปรับปรุงแก้ ไข หรือการพัฒนาด้วยวิธกี าร
พัฒนาที่ดินที่เหมาะสม จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร เศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างมาก
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3. ผลสำเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- ลดการชะล้างของหน้าดินได้เป็นอย่างดีทำให้ โครงสร้างของดินดีขนึ้ เหมาะสมต่อการปลูกพืช ทำให้
ดินเก็บความชืน้ ได้ดี รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกด้วย
- จากผิวดินทีเ่ คยแดงไม่มแี ร่ธาตุอาหารในดินหรือมีกต็ ำ่ แต่เมือ่ มีการปลูกพืชตระกูลถัว่ เป็นปุย พืชสด
มีการเพิ่มเติมปุยหมักปุยคอก ปรับโครงสร้างดินทุกปหลังการปลูกพืชทำให้ดินมีสีคล้ำลงมีการวิเคราะห์ดิน
ก่อนการปลูกพืชซึง่ ปัจจุบนั ทำให้ดนิ ร่วนซุยเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ผลผลิตดี ทำให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้

4. ความเปนผูน้ ำและเสียสละเพือ่ ประโยชนสว่ นร่วมในด้านต่างๆ
เป็ น สถานที่ ท ดลอง วิ จั ย ของหน่ ว ยงานหลายหน่ว ยงานเช่น โครงการหลวง สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายภาคเหนือ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงาน
เกษตรจังหวัด และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นสถานที่อบรมหรือดูงานของนักเรียน
นักศึกษา เพือ่ นเกษตรกรตลอดจนบุคคลทัว่ ไป รวมถึงชาวต่างชาติ เช่น ประเทศลาวส่งเกษตรอำเภอลาว
เข้ามาฝกงาน ประเทศเบลเยีย่ ม สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ เข้ามาดูงาน และแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกัน
เรือ่ งสตรอเบอรี่ ตลอดจนการทำสวนเปดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทำโฮมสเตย์ มีเต้นท์สำหรับบริการเช่า
ให้พักนอน ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม และเก็บสตรอเบอรี่และองุ่น ตลอดจนมีการแปรรูปสตรอเบอรี่
จำหน่าย เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทุกระดับ ตลอดถึงผูน้ ำประเทศ-ดารา ฯลฯ เข้ามาเยีย่ มชม ได้รบั ใบ
ประกาศจากมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อแสดงว่าเป็นสวนไม้ผลตัวอย่างที่มีการจัดการที่ดีของมูลนิธิโครงการ
หลวง ได้รบั GAP จากกรมวิชาการเกษตรในเรือ่ ง การจัดการเกษตรทีด่ ี ทำให้ผบู้ ริโภคปลอดภัย และผูผ้ ลิต
ปลอดภัย เป็นทีพ่ อใจของผูบ้ ริโภค
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อบรมการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ และจัดตัง้ ศูนยจดั การศัตรูพชื ชุมชน

5. การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพื่อใช้ ในการเพาะปลูกซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต
ทางตรงที่เกษตรกรต้องแบกรับ ส่งผลให้ต้องมีการลงทุนต่อไร่สูงและต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ราคาผลผลิตไม่ ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเรื้อรัง มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ดังนัน้ เกษตรอินทรียจ์ ะเป็นหนทางของการแก้ปญ
ั หาเหล่านี้ ได้
การใช้ปุยเคมีอย่างเดียวโดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ไป
อย่างรวดเร็ว ดินจะไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำและอาหารพืชได้น้อยลง ทำให้การปลูกพืชไม่ ได้ผลหรือได้ผลไม่ดี
เท่าที่ควร การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำได้ โดยการใช้ปุยอินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ การใช้
ปุย คอก ปุย หมัก เป็นต้น แต่มขี อ้ จำกัด คือ ต้องใช้ ในปริมาณมากต่อไร่ ไม่สะดวกแก่การขนย้ายปุย และหา
ได้ ไม่เพียงพอ ดังนัน้ วิธกี ารเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ อีกวิธหี นึง่ ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านง่ายก็คอื การใช้ปยุ พืชสด

การทำปุย หมัก (พด.1) ใช้เอง

การทำน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ใช้เอง
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ศูนู ยถา่ ยทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ
ดำเนินการร่วมกับหน่วยพัฒนาทีด่ นิ ที่ 7 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เชียงใหม่

ทำหน้าทีเ่ ปนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กบั เกษตรกรทีม่ าศึกษาดูงาน
ณ สวนดอยแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
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สัมภาษณพเิ ศษ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ป 2557
สาราณี ย กร : สวั ส ดี ค รั บ หมอดิ น วิ ท ยา
ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีด้วย
นะครั บ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เกษตรกรดี เ ด่ น
แห่งชาติ หมอดินวิทยารู้สึกอย่างไรบ้าง
ครับที่ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่ง
ชาติ
สาขาการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ในปนี้
หมอดินวิทยา : รูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่ ได้รบั รางวัลดี
เด่นระดับชาติในครัง้ นี้
สาราณียกร : หมอดินวิทยาคิดว่าตัวเองมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไรถึงได้ประสบผลสำเร็จ
หมอดินวิทยา : ผมคิดว่าการที่ผมเป็นคนมีความเสียสละ ตอนนี้เป็นประธานชมรมต่างๆ อยู่ 27 ชมรม
ทำศูนย์เรียนรู้ อบรมเกษตรกร
สาราณียกร : อยากทราบว่าหมอดินวิทยามีแนวทางในการผลิตพืชอย่างไร
หมอดินวิทยา : ผมเน้นการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยค่อยๆ ลดการใช้สารเคมี การไม่ ใช้สารเคมี
รสชาดของผักและผลไม้จะดีกว่าที่ ใช้สารเคมี เช่น การปลูกสตรอเบอรี่ของผมให้ความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค ผูผ้ ลิตจะขายง่าย ไม่มปี ญ
ั หาด้านการตลาด
สาราณียกร : สิ่งที่หมอดินวิทยาได้เรียนรู้
จากกรมฯ และอยากให้เกษตรกรคนอืน่
ได้ เ รี ย นรู้ เ หมื อ นกั น เพื่ อ ไปพั ฒ นาที่
ตนเองให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง
หมอดินวิทยา : เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องผมเป็นที่
ลาดชั น ผมจึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาการทำ
ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ เพื่ อ ลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน โดยการปลูก
หญ้าแฝก การปรับปรุงบำรุงดินโดย
การนำวัชพืชทีต่ ดั ไปทำปุย หมัก การทำ
น้ำหมักชีวภาพโดยใช้ผัก ผลไม้ ในสวน
ทีร่ ว่ งหล่นและเหลือจากการจำหน่าย เช่น สตรอเบอรี่ อะโวคาโด พลับ สาลี่ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ทำ
น้ำหมักชีวภาพ และมีการทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และมีการอบรมผู้
ปลูกสตรอเบอรี่ มีการสอนครบวงจร มีการทำเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ด้วยครับ
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สาราณียกร : จากวิธกี ารทีห่ มอดินทำมา หมอดินมีวธิ กี ารแนะนำเกษตรกรท่านอืน่ อย่างไร
หมอดินวิทยา : เมื่อเราจะปลูกอะไร ต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพดิน สิ่งแวดล้อม พืชที่
จะปลูก และทีส่ ำคัญต้องมีใจรักครับ
สาราณียกร : คิดว่าการใช้ผลิตภัณฑทกี่ รมฯ แนะนำ เช่น ปุย พืชสด ปุย หมัก ในการปรับปรุงดินจะมีขอ้ ดี
กับสิง่ แวดล้อมอย่างไร
หมอดินวิทยา : การทำเกษตรสีเขียว ลดการใช้สารเคมี พืชที่ ได้ปลอดภัย อาหารก็ปลอดภัย ทำให้ระบบ
นิเวศดีขนึ้ เช่น ลดการเผาขยะ วัชพืช ทำให้จลุ นิ ทรีย์ในดินดีขนึ้ สุขภาพเราก็ดขี นึ้
สาราณียกร : หมอดินอยากแนะนำส่งเสริมให้คนอืน่ ทำเกษตรสีเขียวอย่างไรบ้างครับ
หมอดินวิทยา: อยากให้ผู้ทำการเกษตรศึกษารายละเอียดต่างๆ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติและที่สำคัญต้องมี
ใจรัก และอดทน
สาราณี ย กร: ในความคิ ด ของหมอดิ น วิ ท ยาคิ ด ว่ า
“ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หมายความว่ า
อย่างไร
หมอดิ น วิ ท ยา: การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ความพอเพี ย ง
พอประมาณ เช่น ที่ทำการเกษตรมีบ่อน้ำอยู่ 5
บ่อก็เลี้ยงปลาและนำน้ำในบ่อมารดผัก ผลไม้ที่
ปลู ก มี ก ารวางแผนปลู ก พื ช ให้ เ หมาะสมกั บ
อากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงซึง่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ เช่น องุน่
พลับ สาลี่ เป็นต้น
สาราณียกร: การที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องทำ
อย่างไร ในความคิดของหมอดิน
หมอดิ น วิ ท ยา : การเป็ น คนประหยั ด และเก็ บ ออม
มีการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทาง
นิยม
สาราณียกร : นอกจากรางวัลนีแ้ ล้วในปนหี้ มอดินวิทยา
ได้รบั รางวัลอะไรมาบ้างครับ
หมอดินวิทยา : หมอดินอาสาระดับเขต ฯลฯ ครับ
สาราณียกร : ขอบคุณหมอดินวิทยา ที่ ได้ช่วยเหลือ
เกษตรกร ช่วยเหลือกรมพัฒนาทีด่ นิ มาโดยตลอด
โดยการให้ความรู้เรื่องดิน การทำเกษตรอินทรีย
การปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น และความรู้ ด้ า นอื่ น
ขอบคุณมากครับ 
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ปรับปรุงดินดี หมอดินบุญมี สู่

หมอดินอาสาดีเดน

ในแต่ละปกรมพัฒนาทีด่ นิ จะทำการคัดเลือกหมอดินดีเด่นเฉพาะสาขา โดยคัดเลือกหมอดินทีม่ คี วามรู้
ด้านการจัดการดินในการทำการเกษตร ที่ประสบความสำเร็จในสาขานั้นๆ ในการคัดเลือกหมอดินดีเด่น
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ แต่ละจังหวัดเป็นคนเสนอผลงานของหมอดิน และได้มกี ารคัดเลือกในระดับเขตของแต่ละ
พื้นที่มาเขตละ 1 คน กรมฯ ตั้งกรรมการคัดเลือกในระดับประเทศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมอดินดีเด่น
เฉพาะสาขา หมอดินที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลจากกรมพัฒนาที่ดิน ในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดินของทุกป ในป 2557 หมอดินที่ ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดิน ของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ คือ หมอดินบุญมี สุระโคตร หมอดินอาสาประจำหมูบ่ า้ นอุม่ แสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ในการนี้ ส าราณี ย กร ได้ มี โ อกาส
สั ม ภาษณ์ ห มอดิ น บุ ญ มี ถึ ง ความเป็ น มาก่ อ นที่ จ ะมา
ถึงจุดนี้ และแนวทางในการดำเนินชีวติ ทีน่ า่ สนใจ
สาราณียกร : สวัสดีครับหมอดินบุญมี ก่อนอื่นผมขอ
แสดงความยินดีที่หมอดินได้รับรางวัลหมอดินดี
เด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดินประจำปนี้ หมอดินบุญมี
รู้สึกอย่างไรบ้างที่ ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นสาขา
ปรับปรุงบำรุงดินของกรมพัฒนาทีด่ นิ ในปนคี้ รับ
หมอดินบุญมี : โล่และรางวัลที่ ได้รบั ครัง้ นีเ้ ป็นความภาคภูมใิ จ ทีค่ รัง้ หนึง่ ใน
ชีวติ ตัง้ ใจทำเรือ่ งนี้ ได้อยูก่ บั ชุมชนและท้องถิน่ ตัวเองครับ
สาราณียกร : ถ้าไม่มีรางวัลหมอดินดีเด่นสาขาปรับปรุงบำรุงดินนี้ หมอดิน
บุญมีจะทำเรือ่ งนีต้ อ่ ไปหรือเปล่า
หมอดินบุญมี : เป็นหน้าทีข่ องเกษตรกรทีต่ อ้ งทำ ต้องดูแลดินให้อดุ มสมบูรณ์
อย่างยัง่ ยืนอยูแ่ ล้วครับ
สาราณียกร : หมอดินบุญมี คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติอย่างไรถึงได้ประสบ
ความสำเร็จ
หมอดินบุญมี : เป็นความตัง้ ใจทีผ่ มได้ทำเรือ่ งนีม้ าตลอด เกษตรกรมีความรู้
เรือ่ งดินน้อย ไม่รปู้ ญ
ั หาเรือ่ งดิน เกษตรกรจะทำแบบเดิมๆ มีแต่ใช้ดนิ
แต่ ไม่รปู้ ญ
ั หาเรือ่ งดิน ต้องทำให้เกษตรกรเห็นว่าหัวใจหลักของการเกษตรต้องรูเ้ รือ่ งดิน
สาราณียกร : อยากทราบว่าทีบ่ า้ นปลูกอะไรบ้างครับ
หมอดินบุญมี : ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลา และพันธุข์ า้ วอีก 4-5 สายพันธุค์ รับ
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สาราณียกร : หมอดินมีวธิ กี ารจัดการดินอย่างไร
เพือ่ ให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี
หมอดินบุญมี : เราต้องดูแลดินหลังเก็บเกีย่ วข้าว
ควรไถกลบฟางข้าวและตอซัง ต้องรูว้ า่ ควร
ไถกลบช่วงใดที่จะทำให้ ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรไถกลบช่วงที่ดินยังมีความชื้น ตอซังมี
ความสดอยู่ที่ 1-2 ข้อ และฉีดพ่นน้ำหมัก
ชีวภาพ จุลินทรีย์จะย่อยสลายฟางข้าวได้
เร็วขึน้
สาราณียกร : หมอดินบุญมีครับ หลังเก็บเกี่ยว
ข้าวได้ปลูกพืชปุย สดหรือเปล่าครับ
หมอดินบุญมี : หลังเก็บเกีย่ วผมจะปลูกถัว่ เหลืองช่วงเดือนพฤศจิกายน เก็บเกีย่ วเดือนมกราคม และปลูก
ปอเทืองต่อแล้วไถกลบ ทำต่อเนื่อง 1 ปจะทำได้ 2-3 รอบ เรามีการวิเคราะห์ดินจะเห็นค่าความ
แตกต่างอย่างชัดเจน แต่ก่อนค่าอินทรียวัตถุอยู่ที่ 0.2-0.4 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 1.3-1.6
เปอร์เซ็นต์ แล้ว
สาราณียกร : นอกจากข้าวนาป หมอดินบุญมีปลูกพืชชนิดอืน่ ด้วยหรือเปล่า
หมอดินบุญมี : เราเน้นปลูกข้าวนาปเป็นหลัก เพราะว่าไม่มรี ะบบชลประทาน แต่ระยะหลังได้ปลูกถัว่ เหลือง
อินทรียเ์ ป็นพืชเสริมเพราะใช้นำ้ น้อยและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
สาราณียกร : การทีเ่ จ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ เข้าไปส่งเสริมผลิตภัณฑ พด. และความรูด้ า้ นเทคโนโลยีตา่ งๆ
ในความคิดของหมอดินบุญมี คิดว่ามีผลต่อความสำเร็จอย่างไรครับ
หมอดินบุญมี : กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ พด. ต่างๆ และปุย อินทรีย์
คุณภาพสูง ปกติเราใช้ผลิตภัณฑ์ พด. อยูแ่ ล้ว แต่ยงั ขาดความรูท้ างวิชาการ กรมพัฒนาทีด่ นิ มีสว่ น
ช่วยเติมเต็มความรูท้ างวิชาการ ทำให้เราแก้ ไขปัญหาได้ถกู ทางขึน้
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สาราณียกร : ความสำเร็จครั้งนี้หมอดินบุญมี
คิดว่าจะทำอะไรเพือ่ ตอบแทนสังคม
หมอดินบุญมี : ทุกวันนี้ ได้เปดเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้เกษตรกร ในด้านการเกษตรเบื้องต้น
จะเน้นความรู้วิชาการเรื่องดิน การแก้ ไข
ปัญหาดินและการใช้ปุยให้เหมาะสมกับ
พืน้ ทีด่ นิ
สาราณียกร : หมอดินบุญมี มีวธิ กี ารอย่างไรใน
การถ่ายทอดความรู้เรื่องดินให้กับเพื่อนๆ
เกษตรกร
หมอดินบุญมี : ปหนึ่งมีเกษตรกรมาเรียนรู้เยอะมาก มาเรียนรู้ ในรูปกลุ่มเกษตรกรเดือนหนึ่งประมาณ
10-20 กลุม่ มีการให้ความรู้ ในรูปแบบ Social Network คุยกันและได้เรียนรู้ ไปพร้อมๆ กัน
สาราณียกร : หมอดินบุญมี คิดว่าปุย อินทรียม ขี อ้ ดีและผลดีตอ่ ตัวเราและสิง่ แวดล้อมอย่างไร
หมอดินบุญมี : ผมทำให้เกษตรกรได้เรียนรูร้ ะบบเกษตรอินทรียเ์ บือ้ งต้น สิง่ ทีเ่ ราได้กลับคืนมาคือมีสขุ ภาพดี
สิง่ แวดล้อมดี ธรรมชาติกลับมาดีเหมือนเดิม เป็นสิง่ ที่ ได้จากการทำเกษตรอินทรียอ์ ย่างเห็นได้ชดั
สาราณียกร : ปจจุบนั มีเกษตรกรได้ทำเกษตรอินทรียต ามแบบหมอดินบุญมีมากน้อยแค่ ไหน
หมอดินบุญมี : เยอะมากครับ ผมทำส่วนตัวตัง้ แต่ป 2544 และมาทำกลุม่ ป 2547-2556 มีสมาชิกร้อยกว่าราย
ป 2557 ปเดียวสมาชิกเพิม่ ขึน้ เท่าตัว
สาราณียกร : อยากทราบว่าปจจุบนั หมอดินบุญมี มีเครือข่ายมากไหมครับ
หมอดินบุญมี : ปนเี้ รามีเครือข่าย 20 กว่าจังหวัด มาเรียนรูร้ ว่ มกับเรา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ไถกลบตอซัง เรียนรูเ้ รือ่ งดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และการแก้ ไขปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับดิน
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สาราณียกร : ในความคิดของหมอดินบุญมี ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายความว่าอย่างไร
หมอดินบุญมี : เป็นเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ เกษตรกร ไม่พงึ่
ปั จ จั ย ภายนอกมากเกิ น ไป ต้ อ งพึ่ ง ตนเองให้ ม ากที่ สุ ด
เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราต้องพึ่งพาตนเอง
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในชุมชน ในกลุม่ ในองค์กรของเรา
ใช้สงิ่ ทีเ่ รามีเอามาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
สาราณียกร : ในปนหี้ มอดินบุญมีได้รบั รางวัลอะไรมาบ้าง
หมอดิ น บุ ญ มี : ป นี้ ได้ รั บ รางวั ล จากกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ า น
ปรับปรุงบำรุงดินครับ
สาราณียกร : หมอดินบุญมี ได้รบั รางวัลด้านอืน่ ๆ อีกหรือไม่
หมอดินบุญมี : ได้รบั เยอะมากครับ
สาราณียกร : หมอดินบุญมี ช่วยยกตัวอย่างรางวัลทางด้านดิน

ว่ามีอะไรบ้าง
หมอดินบุญมี : ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นรางวัลแรกที่ ได้รบั จากกรมพัฒนาทีด่ นิ ครับ
สาราณียกร : สุดท้ายต้องขอขอบคุณหมอดินบุญมี ที่ ได้ชว่ ยเหลือเกษตรกรโดยให้ความรูเ้ รือ่ งดิน เกษตร
อินทรีย การปรับปรุงบำรุงดิน และความรูด้ า้ นอืน่ และทีส่ ำคัญหมอดินบุญมีได้ชว่ ยกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้
เปนอย่างมากเลย ขอบคุณมากครับ 

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2557

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

47

Global Value Chain
ด้านการเกษตรความสำเร็จ
ของเกษตรกรญีป่ นุ (1)
โดย ประพัฒน ปญญาชาติรกั ษ และ ฆริกา คันธา

ก

ระทรวงเกษตร ปาไม้ และประมงของญีป่ นุ ได้จดั การ
ประชุม APEC Conference on Food Security
2014 : Conference on Enhancing Global
Value Chains in Asia-Pacific ทีก่ รุงโตเกียว ประเทศ
ญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถนุ ายน 2557 ซึง่ เจ้าภาพได้
เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
เกษตรกรจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก จาก ASEAN และ
Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) ที่ มี ป ระสบการณ์ เ รื่ อ งห่ ว งโซ่
คุณค่าในระดับโลก (Global Value Chains, GVC) ซึ่ง
ผู้ เ ขี ย นเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม จากสภาเกษตรกรแห่ง
ประเทศไทยและภาครัฐ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อนำเสนอประสบการณ์ โครงการ หรืองานวิจัยในเรื่อง
ดั ง กล่ า ว ทางการเกษตรที่ ป ระสบความสำเร็ จ ทั้ ง จาก
ภาคเอกชนภาครัฐ และภาคเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การเสริม
Conference on Food Security 2014:
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเขตเศรษฐกิจใน APEC ทีเ่ กีย่ ว APEC
Conference on Enhancing Global Value
กับความมัน่ คงด้านอาหาร และห่วงโซ่คณ
ุ ค่าโลก
Chains in Asia-Pacific, Tokyo, Japan

บรรยากาศในทีป่ ระชุม
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ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน
การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า ทางการเกษตรจากเขตเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ
ยกตัวอย่างเช่น North Dakota Farmers Union จากสหรัฐ
อเมริกา สหกรณ์ Murubeni และบริษทั Nippon Express จำกัด
จากประเทศญี่ ปุ่ น สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ จ ากประเทศไทย
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ กระทรวงเกษตร
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ต่างๆ ในที่ประชุมพบว่า ในปัจจุบันยังพบข้อจำกัดใน
การส่งออกและนำเข้าสินค้าอยู่มากมาย ความไม่คล่องตัวด้าน
ศุลกากร อุปสรรคการค้าที่ ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barriers) และ
การลงทุนที่เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการเสริม
สร้างขีดความสามารถของเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานยังมี
ไม่เพียงพอ ซึง่ เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเกษตรกรรมให้เข้าสูส่ งั คม
แบบ GVC ดังนั้นภาครัฐควรจะมีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสริม
สร้างศักยภาพและการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานตลาดแรงงานทีเ่ ข้มแข็ง และการคุม้ ครองทาง
สังคม (Social protection)
ดังนัน้ แต่ละเขตเศรษฐกิจควรเตรียมพร้อมภายใต้สภาวการณ์
ผันผวนจากปัจจัยต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตทีส่ ง่ ผลกระทบต่อโซ่
อุ ป ทาน (Supply chain) ทำให้ ผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะเขต
เศรษฐกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสโซ่คุณค่าโลกในอนาคตโดย
เฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร สำหรับใน
ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น ประเทศไทย การลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานยังเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความสำคัญมาก รวมถึงการบริการด้าน
ขนส่งหรืออืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องก็ควรได้
รั บ ความสำคั ญ
ด้ ว ย สำหรั บ ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น ประเทศเกษตรกรรม
รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
การรวมกลุ่มของเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
จัดการด้านตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรของไทย ตรงกับความต้องการของตลาด
โลก เกษตรกรรายย่อยสามารถทำรายได้ ได้อย่างยั่งยืน
ความเป็นอยูข่ องเกษตรกรดีขนึ้ ต่อไปในอนาคต
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สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องปัจจัยหลักสำหรับการผลิตด้านการเกษตรนั้น กรมฯ
ควรจะให้ความสำคัญของการสร้างโซ่คุณค่าด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
สร้างความแข็งแกร่งของโซ่อุปทาน ผ่านการดำเนินงานต่างๆของกรมฯ เช่น การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Farmland zoning) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการใช้ทดี่ นิ การ
ประเมินผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อให้การเกษตรของไทยสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากลและ
ขยายเครือข่ายธุรกิจได้ทวั่ โลก

อุโมงค Tokyo Bay Aqualine

นอกจากนี้ กรมพัฒนาทีด่ นิ ควรส่งเสริมในด้านการวิจยั ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าโลก โดยดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สภา
เกษตรกรแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคเอกชน เป็นต้น เพือ่
ให้การดำเนินงานมีแนวทางทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
ในประเทศญีป่ นุ่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหา
กำไร (NGO) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ เกษตรชุ ม ชนอย่ า งมาก
ส่งเสริมให้เกษตรท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีจุดเด่น จนประสบความสำเร็จ
ทางด้านตลาด ซึ่งญี่ปุ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองได้เป็นอย่างดี
เห็นได้จากการจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัดได้นำผลิตภัณฑ์
เกษตรเด่นๆ ของแต่ละเมืองมาประกอบอาหาร และติดป้ายแสดงถึงทีม่ า
ของส่วนประกอบของอาหาร เช่น มะเขือเทศในแซนวิชมาจากเมืองชิบะ
เนือ้ ในสตูวม์ าจากเมือง Oita ขนมพุดดิง้ ชา มาจากเมือง Oita เหล้าสาเก
จากเมืองต่างๆ ทัว่ ประเทศญีป่ นุ่ เป็นต้น ซึง่ เป็นทีป่ ระทับใจของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมอย่างมาก เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำมาใช้ ในการจัดประชุมของ
ประเทศไทย
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การประชุมวันที่ 2 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นได้นำผู้เข้าร่วมประชุมดูงานของ
เครือข่ายเกษตรกร Sanbu และโรงงานของบริษทั Mirai ในจังหวัด Chiba ทีป่ ระสบความสำเร็จในการ
เพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตรและจัดส่งให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร และมีความยั่งยืน สินค้ามีคุณค่าสูงและ
มีความต้องการในตลาด
เมือง Sanbu ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองโตเกียว เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
ครึง่ ระหว่างทางคณะได้มีโอกาสลอดอุโมงค์ใต้ทะเลข้ามอ่าวโตเกียวหรือทีเ่ รียกว่า Tokyo Bay Aqua-Line
จากจังหวัดโตเกียวไปยังจังหวัดชิบะ มีระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นสะพานส่วนเหนือน้ำ 4.4 กิโลเมตรและ
อยู่ใต้ทะเล 9.6 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ใต้นำ้ ทีย่ าวอันดับสีข่ องโลก เปดใช้การเมือ่ ป 2540 ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งหมด 31 ป ซึ่งสร้างอยู่ ใต้ระดับน้ำทะเลลงไป 5 เมตร นับว่าเป็นเส้นทางที่ช่วยลดระยะเวลาในการ
เดินทางระหว่างเมืองคานากาวะ จังหวัดโตเกียวและจังหวัดชิบะได้ จาก 90 นาทีเป็น 15 นาทีสาเหตุที่
รัฐบาลญี่ปุ่นต้องสร้างอุโมงค์ ไม่ ได้สร้างสะพานข้ามทะเล เนื่องจากอยู่ ใกล้สนามบิน Haneda ซึ่งถ้าเป็น
สะพานจะรบกวนวิสยั ทัศน์ของการจราจรทางอากาศ

แปลงเกษตรกรในเครือข่ายเกษตร Sanbu

จังหวัดชิบะ เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีความสำคัญด้านเกษตรกรรมเปนอันดับสองรองจากจังหวัดฮอก
ไกโด เนือ่ งจากสภาพภูมปิ ระเทศเป็นพืน้ ทีร่ าบเหมาะสมในการทำการเกษตร ซึง่ ชาวญีป่ นุ่ จะเริม่ ปลูกธัญพืช
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ และเก็บเกีย่ วช่วงฤดูใบไม้รว่ ง (พฤษภาคม ถึง กันยายน) ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ำคัญคือ
ถั่วลิสง แครอท กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ข้าวโพด เป็นต้น เครือข่ายเกษตรกร (Sanbu Vegetable
Network) เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ ได้เปลี่ยนแปลงจากเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ป 2541
และเริ่ ม ตั้ ง เครื อ ข่ า ยในป 2548 โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสหกรณ์ เ กษตรแห่ ง ญี่ ปุ่ น (Japanese
Agriculture Cooperatives, JA)
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Next year

การหมุนเวียนการเพาะปลูกพืชในหนึง่ แปลง

ผลิตภัณฑนำ้ แครอท
และลูกพลับของเครือข่าย

บ้านชาวนาอายุมากกว่า 400 ป
เปนร้านอาหารและอาหารมือ้ กลางวัน

ปัจจุบนั เครือข่ายเกษตร Sanbu สามารถดำเนินการเองได้ มีเกษตรกรในเครือข่ายจำนวน 54 ท่าน
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณ 560 ไร่ โดยเกษตรกรในเครือข่ายต้องดำเนินการเพาะปลูกตามข้อตกลง
ของเครือข่ายดังนี้ (1) เพาะปลูกปราศจากการใช้เคมีกำจัดฆ่าแมลงและวัชพืช (2) ให้ความสำคัญกับการ
เตรียมดิน โดยใช้ปยุ คอกหรือปุย หมัก ปราศจากปุย เคมี (3) ให้มกี ารหมุนเวียนการปลูกพืชอย่างเหมาะสม
ควรจะปลูกพืชมากกว่า 5 ชนิดในหนึ่งป ในหนึ่งแปลงเพาะปลูก (4) ลงทะเบียนเกษตรและการเพาะปลูก
อย่างสม่ำเสมอ และ (5) ให้มกี ารส่งผลิตภัณฑ์ถงึ ผูบ้ ริโภคให้เร็วทีส่ ดุ ซึง่ การผลิตตามข้อตกลงทัง้ 5 ข้อนีจ้ ะ
ทำให้ผลผลิตปราศจากสารเคมี มีแนวโน้มในการเกิดโรคระบาดน้อย และผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคสดใหม่
เครือข่ายเกษตรกรได้สง่ พืชผักสดไปตามร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ โรงเรียนและโรงพยาบาลแล้ว ยังได้มกี าร
แปรรูปสินค้าเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ เพิม่ คุณค่าสินค้าในช่วงทีส่ นิ ค้าออกมามากล้นตลาด
นอกจากการเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเกษตรอินทรีย์แล้ว ผู้จัดได้พาผู้เข้าร่วมประชุมทานอาหาร
กลางวันทีม่ เี มนูจากเครือข่ายเกษตรกร ในร้านอาหารทีบ่ า้ นชาวนาอายุมากกว่า 400 ป อาหารเป็นผักสด
นานาชนิดและเต้าหูท้ เี่ กษตรกรทำขึน้ เองจากถัว่ เหลืองในพืน้ ที่ ซึง่ รสชาติเป็นทีถ่ กู ปากคนไทยทีช่ อบทานผัก
ส่วนคนไม่ชอบทานผักอาจจะพบกับความลำบากเล็กน้อย ยิ่งฝรั่งที่ ไม่ทานเต้าหู้ก็จะพบปัญหามากทีเดียว
เพราะเป็นมือ้ เทีย่ งที่ ไม่มเี นือ้ สัตว์ใดๆ (เรียกว่า Vegi-เวกกิ) โดยเฉพาะเมือ่ เวลาผ่านไปซัก 2 ชัว่ โมง ปัญหา
ก็จะรุนแรงมากขึน้ เพราะท้องจะเริม่ หิว และอยูบ่ นรถเพือ่ เดินทางกลับ ไม่สามารถหาอะไรทานได้ แต่อย่าง
น้อยผูเ้ ข้าร่วมประชุมก็ยงั รูส้ กึ ดีวา่ ได้ทานอาหารสด สะอาดและปลอดภัย
หลังจากทานอาหารเที่ยงแล้ว ทางคณะได้ ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชิบะ ซึ่งได้มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงทางด้านอาหารและวันต่อมายังมี โอกาสได้ ไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรที่เข้มแข็งในเมืองโยโกฮาม่า
โปรดติดตามอ่านฉบับหน้า 
เอกสารอ้างอิง
http://www.s7eep.com/2011/12/strange-bridge-in-world.html
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การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง

“พัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรสีเขียว”

ส

มาคมอนุรักษดินและน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับ
กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพ
ระดับเยาวชน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พัฒนาที่ดิน
สู่เกษตรสีเขียว” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ ครบรอบ 51 ป เมือ่ วันที่
22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีการ
มอบรางวัลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การประกวด
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
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รางวัลการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน มีดงั นี้
(1) ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2
จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000
บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุน
การศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อม
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
(2) ระดับมัธยมศึกษา
รางวั ล ชนะเลิ ศ 1 รางวั ล
ทุ น การศึ ก ษา 8,000 บาท พร้ อ มโล่
ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
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ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ชนะเลิศ
ด.ญ.วรัญญา วงศบศุ ยรัตน

ชือ่ -สกุล
ด.ญ.วรัญญา วงศ์บศุ ยรัตน์
ด.ญ.วิชญาดา สินสุรยิ ะ
ด.ญ.ปุณยวีร์ แสงวัฒนกุล
ด.ญ.ธัญชนก สุวรรณรัตน์
ด.ญ.เวธกา นานายน
ด.ช.ธีรภัทร โรจนภัทรชญา
ด.ญ.วรัสนันท์ เทพแก้ว
ด.ญ.ภัทราวรรณ สุกแก้ว
ด.ญ.เกศราวดี ศรีทอง
ด.ญ.อนินญา พวงจำปา
ด.ญ.สุวรรณี โคตะมี
ด.ช.ลัพธวิทย์ รัชตธรรมากูล
ด.ญ.ธันย์สติ า โรจน์ธญ
ั ภัทร์

รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.วิชญาดา สินสุรยิ ะ

โรงเรียน
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์
บรูณะศึกษา
อนุบาลสามเสนฯ
อนุบาลสามเสนฯ
อนุบาลสามเสนฯ
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์
วัดกระทุม่ เสือปลา
วัดลานบุญ
วัดกระทุม่ เสือปลา
วัดลาดพร้าว
สาธิตสวนสุนนั ทา
สาธิตสวนสุนนั ทา

รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ปุณยวีร แสงวัฒนกุล
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ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ชนะเลิศ
ด.ญ.ศุภนันท บุญเพ็ง

ชือ่ -สกุล
ด.ญ.ศุภนันท์ บุญเพ็ง
ด.ญ.ณัฎญชา แคสันเทียะ
ด.ญ.ทิตวรรณ แสงสุวรรณ
ด.ญ.สิรยิ ากร วันอินทร์
ด.ญ.สุจติ รา ผลพิบลู ย์
ด.ญ.ณัฐวดี ชาวนาผือ
ด.ญ.พิยดา บุญทอง
ด.ช.สนัน่ เจริญพันธ์
ด.ญ.พลอยไพลิน สุขวัฒน์
ด.ญ.ชฎาพร จตุเทน
ด.ญ.ภัทรวรรณ เหลืองสะอาด
ด.ญ.ชลดา งามเงา
ด.ญสุจติ รา ผลพิบลู ย์

รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ณัฎญชา แคสันเทียะ

โรงเรียน
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
สตรีวทิ ยา2
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์
เทพศิรนิ ร่มเกล้า
ชิโนรสวิทยาลัย
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
มัธยมวัดสิงห์
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
สารสาสน์วเิ ทศราชพฤกษ์

รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ทิตวรรณ แสงสุวรรณ
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ผลงานและผู้ ได้รบั รางวัล การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน
่ นิ สูเ่ กษตรสีเขียว”
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “พัฒนาทีด
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เกษตรกรคนเก่ง :
ตัดยอดข้าวหนีวชั พืช
เทคนิค ‘ภานุวฒ
ั น์ เพ็ชรแสน’

โดย...พรพรรณ สีกะพา

ช

าวนาหลายพื้ น ที่ นิ ย มตั ด ยอดข้ า ว เพื่ อ ลดโรค
ระบาดใบข้าว ทำลายวัชพืช เร่งการเติบโตของต้น
ข้าว ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ดัง ภานุวฒ
ั น์ เพ็ชรแสน
เกษตรกรปริญญา วัย 33 ป ชาวบ้านค้อ ต.บ้านค้อ
อ.เมืองขอนแก่น ที่ประสบผลสำเร็จหลังใช้วิธีนี้แล้วส่ง
ให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้
“ภาณุ วั ฒ น์ ” พร้อมอาวุธคู่มือ เครื่องตัดหญ้า
ลงนาเร่งตัดยอดข้าว ภายในพืน้ ทีน่ า 14 ไร่ หลังต้นข้าว
เติบโตได้ 20 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 เดือน เพือ่ ลด
การล้มของต้นข้าว ลดโรคระบาดใบข้าว และเป็นการ
กำจัดวัชพืชไปในตัว
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โดยที่ “ภาณุวฒ
ั น์” บอกถึงการตัดยอดข้าวว่า เทคนิคนีเ้ ปนภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิม
ของคนรุน่ ปู ย่า ตา ยาย ทีเ่ กิดขึน้ จากการสังเกตในการเลีย้ ง วัว ควาย ของชาวบ้าน
ทีม่ กั นำเอาไปเลีย้ งให้กนิ หญ้าในทุง่ นา ซึง่ วัว ควายเหล่านีจ้ ะกินต้นข้าวไปด้วย ทว่าหลัง
ต้นข้าวถูกทำลายไม่นาน ก็จะงอกงามอย่างรวดเร็วสวนทางกับวัชพืชที่ โตช้า ชาวบ้าน
จึงนำวิธนี มี้ าปรับเป็นการตัดยอดข้าวดังกล่าว
“ปจจุบนั มีเครือ่ งตัดหญ้าเปนอุปกรณชว่ ย ไม่เสียเวลามาก ช่วยลดวัชพืช อีกทัง้
ปริมาณข้าวที่ ได้เมือ่ เทียบกับยังไม่ ได้ตดั ยอดข้าวพืน้ ทีน่ าข้าว 1 งาน ได้ขา้ วอยูท่ ี่ 5-7
กระสอบ แต่หลังจากมีการตัดยอดข้าว ปริมาณข้าวเพิม่ ขึน้ เปน 8-10 กระสอบต่อพืน้ ที่
1 งาน”
ด้าน โพยม ศรวิชยั นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า
ถือเป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านในการกำจัดวัชพืชทีเ่ ติบโตพร้อมกับต้นข้าว ซึง่ การตัดใบข้าว
หรือตัดยอดข้าว นอกจากกระตุน้ ทำให้ยอดข้าวแตก เติบโตเร็วแล้วยังลดปัญหาวัชพืช
โดยเฉพาะเมื่อใส่ปุยข้าวจะยิ่งเร่งการเติบโต และหากมีฝนลงมาช่วงนั้นจะยิ่งเพิ่มการ
เจริญเติบโตเร็วยิง่ ขึน้
สวนระยะเวลาที่เหมาะแกการตัดยอดขาวจะอยูที่ขาวมีอายุไมเกิน 1 เดือน
ครึง่ เพราะหากไมตดั ยอดขาวออกจะทำใหบางพืน้ ทีก่ ลายเปนขาวในปาหญา หรือ
อาจจะเปนหญาในปาขาว 
ทีม่ า : เกษตรกรคนเก่ง : ตัดยอดข้าวหนีวชั พืช เทคนิค ‘ภานุวฒ
ั น์ เพ็ชรแสน’
โดย พรพรรณ สีกะพา www.komchadluek.net
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ปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย
ทางเลือกใหม่กบั พืน้ ทีบ่ นผืนน้ำ

ใ

นปจจุบันนี้ การปลูกพืชผักต่างๆ ไม่ ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกับการปลูกลงดิน เช่นผัก
ออร์แกนิกต่างๆ ผักไฮโดรโปนิกส์ แม้กระทั่งการปลูกข้าว เพราะด้วยพื้นที่จำกัดทำให้เกิด
ไอเดียใหม่ๆ ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยต้องดิ้นรนหนทางเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น
เกษตรกรทั่ ว ไปจึ งจำเป็ นต้ อ งมี การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุ ณ สุ พ รรณ
เมธสาร เกษตรกรแห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นับเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านที่
มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ณ ปัจจุบัน
ยังเป็นวิทยากร อบรมแก่ผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกไผ่ การขยายพันธุ์ รวมถึงตลาดจำหน่าย
ทำให้คุณสุพรรณ เป็นที่เชื่อถือของเหล่าเกษตรกรอีกหลาย นอกจากนั้นแล้ว คุณสุพรรณ
ยังไม่หยุดนิง่ เพียงเท่านี้ ด้วยความทีเ่ ป็นเกษตรกรนักคิด เมือ่ 2 ปกอ่ นทีผ่ า่ นมาคุณสุพรรณ
มีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกบนน้ำ เนื่องจากเห็นว่า ในแม่น้ำลำคลองมักจะมีผักตบชวา
ซึ่งผักตบชวาในแม่น้ำนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแม่น้ำมีธาตุอาหาร
แพลงตอน ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นอาหารของพืช และเมื่อไม่นานมานี้คุณสุพรรณจึง
ทดลองปลู ก ข้ า วบนน้ ำ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจเลยที เ ดี ย ว การปลู ก ข้ า ววิ ธี นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ ไม่มีพื้นที่ทำนาและอยู่ ใกล้แม่น้ำ ผลผลิตข้าวที่ ได้ก็
ปลอดสารพิษ ไม่มสี ารเคมีตกค้างในร่างกายอีกด้วย ซึง่ เป็นวิธงี า่ ยๆ สำหรับการปลูกข้าวลอย
น้ำอินทรียแ์ บบนี้ โดยมีวสั ดุอปุ กรณ์ทตี่ อ้ งใช้ ไม่มากดังนี้
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- ฝากล่องโฟมเก่า (กล่องโฟมใส่ผลไม้)
- กระถางพลาสติกสำหรับปลูก
- ดินเลนสำหรับปลูก
- เมล็ดพันธุข์ า้ ว
- ลำไม้ ไผ่สำหรับทำแพ
- เชือกฟาง
สำหรับวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำแบบอินทรีย์นั้นทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังนี้ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไป
เพาะในแปลงเพาะ เหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุส์ ำหรับดำนาทัว่ ไป นำลำไม้ ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลีย่ ม
เพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆ จะปลูกข้าวลอยน้ำ นำฝากล่องผลไม้ (ฝากล่องโฟม) มาเจาะรูให้มีขนาดเท่า
กระถางพลาสติก แต่ให้อมุ้ ตัวกระถางไว้ ได้ นำกระถางปลูกใส่ดนิ เลนให้เต็ม เมือ่ ต้นกล้ามีอายุ 10-15 วันจึง
แยกกล้ามาปลูกในกระถางทีเ่ ตรียมไว้ ประมาณ 4-5 กอต่อกระถาง นำกระถางเพาะกล้าใส่ในฝากล่องโฟม
แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ในกรอบไม้ ไผ่ทเี่ ตรียมไว้ ใช้เชือกผูกกล่องโฟมกับแพไม้ ไผ่ เพือ่ ป้องกันการพัดพาของน้ำ
ไม่ ใ ห้ ไหลไปที่ อื่ น การดู แ ลและการใส่ ปุ ย ข้ า วลอยน้ ำ อิ น ทรี ย์ คุ ณ สุ พ รรณเน้ น ให้ เ กษตรกรที่ ท ำแบบ
เกษตรอินทรียแ์ ละอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติ ใช้ปยุ อินทรียช์ วี ภาพบำรุงข้าว ช่วงทีข่ า้ วมีอายุ 30 และ 55 วัน
หลังการปลูก ใส่ปยุ อินทรียอ์ ตั รา 1 กำมือต่อกระถางต่อครัง้ หากมีแมลงศัตรูพชื ก็ใช้นำ้ หมักสมุนไพรฉีดพ่น
วิธีนี้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาดูแลเรื่องน้ำเลย เพราะข้าวจะได้รับน้ำตลอดในช่วงระยะเวลาการปลูก
ประโยชน์ผลผลิตที่ ได้จากข้าวลอยน้ำอินทรีย์ วิธกี ารปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
เรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิงและตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำไปเลย จากการคำนวณของคุณสุพรรณ
หากทำแพปลู ก ข้ า วในพื้ น ที่ 1 ไร่
ผลผลิตที่ ได้รบั เฉลีย่ 70 ถัง/ไร่ ซึง่ วิธนี ี้
จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผา
และลดการใช้สารเคมีต่างๆ ทำให้ลด
ต้นทุนได้มาก วัสดุอุปกรณ์ยังสามารถ
นำมาใช้ ค รั้ ง ต่ อ ไปได้ คุ ณ สุ พ รรณได้
เตรียมการขยายผล เรื่องการปลูกข้าว
บนน้ำ โดยจะใช้ผักตบชวาเป็นฐานซึ่ง
จะนำมาเผยแพร่ ในครั้งต่อไป ขอบคุณ
ทีม่ า : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร 
ทีม่ า : Copyright ©
http://www.kasetorganic.com
Read more at:
http://www. kasetorganic.com/
organic-farm.html
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ข้อคิดจากทานพุทธทาส
ข้อธรรมในคำกลอน
คาถาช่วยโชค
พวกเราเอย จงกระทำ กรรมดีๆ
ให้ทงั้ คน ทัง้ ผี ชมเชยได้
พอทำดี เราก็อมิ่ กริม่ ในใจ
คนทัว่ ไป ก็ปา่ วบอก ออกทัว่ เมือง
ทุกคนรู้ ทุกคนชม อยู่ในใจ
แล้วจะเป็น อย่างไร ใคร่รเู้ รือ่ ง
มันจะซวย หรือจะสวย ด้วยรุง่ เรือง
จะขุน่ เคือง หรืออะเคือ้ เมือ่ รับกรรม
ทีแ่ น่นนั้ มันส่งไป ให้เจริญ
ไม่เก้อเขิน เปล่งปลัง่ วันยังค่ำ
เป็นสวรรค์ อยู่ในใจ ไม่ระกำ
ผีชมคำ คนชมคำ ทำให้รวย ฯ

คาถารักงาน
อันการงาน คือคุณค่า ของมนุษย์
ของมีเกียรติ สูงสุด อย่าสงสัย
ถ้าสนุก ด้วยการงาน เบิกบานใจ
ไม่เท่าไร ได้รธู้ รรม ฉ่ำซึง้ จริง
เพราะการงาน เป็นตัวการ ประพฤติธรรม
กุศลกรรม กล้ำปนมา มีคา่ ยิง่
ถ้าจะเปรียบ ก็เปรียบคน ฉลาดยิง
นัดเดียววิง่ เก็บนก หลายพกมา
คือการงาน นัน้ ต้องทำ ด้วยสติ
มีสมาธิ ขันตี มีอตุ สาห์
มีสจั จะ มีทมะ มีปญ
ั ญา
มีศรัทธา และกล้าหาญ รักงานจริง ฯ

คาถากันซวย
พวกเราเอย จงระวัง ให้ดๆี
อย่าให้คน หรือผี แช่งชักได้
ทำไม่ดี เราก็รู้ อยูก่ ะใจ
คนทัว่ ไป พากันป่าว ฉาวทัง้ เมือง
ทุกคนรู้ ทุกคนแช่ง อยู่ในใจ
แล้วจะเป็น อย่างไร ใคร่รเู้ รือ่ ง
มันจะซวย ยิง่ กว่าซวย หรือรุง่ เรือง
จะกระเดือ่ ง หรือจะดับ เมือ่ รับกรรม
ทีแ่ น่นอน นัน้ มันทอน ความเจริญ
ต้องเก้อเขิน ร้อนคลัง่ วันยังค่ำ
เป็นนรก อยู่ในใจ ให้ระกำ
ผีแช่งคำ คนแช่งคำ ทำให้ซวย ฯ

ทีม่ า : ท่านพุทธทาสภิกขุ 2551 หนังสือ ส.ค.ส. 2552 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี 48 หน้า

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

การบรรยายพิเศษ

ก

ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการยกราง
กฎหมายวาดวยสภาเกษตรกร โดยนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ
ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป น ประธาน
กรรมการ และมีผูอำนวยการกองนิติการเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อ
ดำเนินการศึกษาและยกรางกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรคือ พระราชบัญญัติ
สภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ........ ซึง่ เปนกฎหมาย ที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให
ผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด
และมีสภาสำหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางความสมานฉันท
ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำให
เกษตรกรมีความเขมแข็ง และมี
การรวมตัวกันอยางเปนเอกภาพ
โดยสรางเครือขายเกษตรกร

