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งานอนรุกัษดนิและนำ้ 

สนาน  รมิวานชิ อดตีอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

เ
ปนทีร่บัรูและยอมรบักนัในยคุปจจบุนัถงึปญหาผนืดนิที่ใชเพาะปลกูในทางการเกษตรตองเสือ่มโทรม

ลงดวยอิทธิพลของลมและฝนที่มีอยูตามธรรมชาต ิ นับแตโบราณกาลนานมาแลวที่มนุษยรูจักการ

ปลูกพืชเปนอาหารเลี้ยงชีวิต เพื่อดำรงชีพคงรักษาเผาพันธุกันมาจนทุกวันนี ้ ไมวาจะเปนพื้นที ่ 

ลุมแมนำ้ไนล ยเูฟรตสี ไทกรสี และสนิธ ุบาปโลนแตกดบัจากการเกษตรเพราะการพงัทลาย

ของดนิ เกดิตะกอนดนิในคลองสงนำ้อยางมาก รวมถงึเลบานอล ซเีรยี และปาเลสไตน 

ตลอดไปจนถึงกรีซซึ่งเจริญมาแตโบราณกาล ทั้งในโลกยุคเกาสมัยอินคาแถบเปรูใน

อเมริกาใต กับยุคบุกเบิกทวีปอเมริกาเหนือของผูตองโทษถูกเนรเทศและผูลี้ภัยไป

แสวงหาอิสรภาพดินแดนที่อุดมสมบูรณของโลกใหม และดินแดนในทวีปเอเชีย           

มีจีนเปนชาติเกาแกที่มีการเกษตรกรรมบนภูเขาและตามริมฝงแมน้ำ ทั้งหลาย

เหลานีต้างประสบชะตากรรมจากการพงัทลายของดนิ จนตองละทิง้ปลอยใหทีด่นิ

วางเปลาทำประโยชนอนัใดไมได หรอืตอสูเพือ่เอาชนะธรรมชาตทิีส่งผลรายไปได 

ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจำนวนผูคนยังมีอยูนอย ตอมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น    

จึงตองขยายเนื้อที่ทำกินเพาะปลูกออกไปอยูตลอด จนปจจุบันจำนวนพลโลกเพิ่ม

มากขึ้นทุกขณะ แตพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยูอาศัยคงมีอยางจำกัด ไมไดสัดสวนที ่ 

จะรองรับจำนวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางเหมาะสมอีกแลว จึงตองหา        

วิธีการใดก็ตามที่จะยังคง

สภาพการณของการเกษตรใหยั่งยืนใน

ผนืดนิเดมิที่ไดใชกนัมาแตตนจนปจจบุนั 

โดยไมตองกังวลตอปญหาการสูญเสีย

ใดๆ อกีตอไป ฯลฯ 
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นสิา  มแีสง 

เรยีนรูเยอรมนัผานการฝกอบรมหลกัสตูร 

ก
ารบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ โดยสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (สำนกังาน ก.พ.) 

มี โครงการพัฒนาบุคลากรผู มีศักยภาพสูง         

(Talent Network) เปนกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการ

พฒันาหนวยงานภาครฐัของประเทศใหปฏบิตังิานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการกำหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อเตรียม

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ใหมีความกาวหนาใน

ตำแหนง เพือ่การบรหิารภาครฐัใหดขีึน้ตอไปในอนาคต 

  หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและความเปนผูนำ” ณ สถาบัน Potsdam 

Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ผูเขารับการ             

ฝกอบรมจะไดรบัการพฒันา ผานการถายทอดความรูดานการศกึษานโยบาย ทศิทาง แนวทางการดำเนนิการ

ของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทย กับนานาประเทศ ผานวิทยากรผูเชี่ยวชาญ          

ผูมปีระสบการณในสาขาวชิาทีห่ลากหลาย ทัง้จากภาครฐัและเอกชน จงึชวยเพิม่แนวคดิ และสรางมมุมอง

ตอการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการใหพรอมรับการ

เปลีย่นแปลง สรางภาวะผูนำเพือ่นำความรู ไปพฒันาหนวยงานของตน ฯลฯ 
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การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบลุมนำ้ 

ก
ารศึกษานี้ดำเนินการในลุมน้ำยอย

บางตรานอยแล ะห วยทราย 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี

ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558          

ดินสวนใหญอยูในกลุมชุดดินที ่ 40 ชุดดิน         

หุบกะพง (Hup Krapong Series: Hg)            

มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลกระทบ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในพื้นที่สองลุมน้ำยอย วางแนวทางจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ ตลอดจนวางแผนรับมือกับผลกระทบ         

ทีม่ตีอภาคเกษตร โดยวางแปลงศกึษาขนาด 4x22 เมตร ทีค่วามลาดชนั 3 ระดบั ไดแก 9-10, 20-25 และ    

30-35 เปอรเซน็ต ทัง้สองพืน้ทีลุ่มนำ้ รวมทัง้สิน้จำนวน 6 แปลง 

  ผลการศกึษาพบวา พืน้ทีบ่างตรานอย มปีรมิาณนำ้ฝนสะสมเฉลีย่ 288.5 มลิลเิมตรตอป ปรมิาณนำ้ฝน  

ที่ตกในพื้นที่ทั้งสิ้น 17.24 ลานลูกบาศกเมตร เก็บเปนน้ำทาไดเพียง 3.27 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน             

19 เปอรเซน็ตของฝนทีต่ก สวนพืน้ทีห่วยทรายปรมิาณนำ้ฝนสะสมเฉลีย่ 202.1 มลิลเิมตรตอป ปรมิาณนำ้ฝน 

ทีต่กในพืน้ทีท่ัง้สิน้ 4.46 ลานลกูบาศกเมตร จากการประเมนิการสญูเสยีดนิดวยโปรแกรม ThaiEROSION MMF 

ในพื้นที่ลุมน้ำยอยบางตรานอยมีอัตราการสูญเสียดิน 284 กิโลกรัมตอไร เมื่อคิดทั้งลุมน้ำจะสูญเสียดิน            

3,428 ตนัตอลุมนำ้ตอป สวนหวยทรายมอีตัราการสญูเสยีดนิ 84 กโิลกรมัตอไร เมือ่คดิทัง้ลุมนำ้จะสญูเสยีดนิ 

395 ตนัตอลุมนำ้ตอป ฯลฯ  
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 สมาชกิประเภทสามญั  บคุคล	  หนว่ยงาน   

   รายปี	

   สมคัรใหม	่ชำระคา่ลงทะเบยีน		50		บาท	และคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	150	บาท	
  	 ตอ่อายสุมาชกิ	เลขที	่.............................	ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป	ีปลีะ	150		บาท	

  ตลอดชพี	(ชำระครัง้เดยีว)	

  	 ชำระคา่ลงทะเบยีน		50		บาท	และคา่บำรงุ	1,500		บาท	

สถานทีจ่ดัสง่วารสาร	
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อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบบั 

  	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

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

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

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย  

  1.	สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

  2.	สมาชกิวสิามญัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

 	 3.	สมาชิกกิตติมศักดิ	์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขาเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย 

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคาลงทะเบยีน(คาธรรมเนยีมแรกเขา) และคาบำรงุ 

     คา่ลงทะเบยีน คา่บำรงุปลีะ ตลอดชพี	

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่ 

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ	:	

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปีละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป 
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สาราณยีกรแถลง 

สาราณยีกร	

  สวสัดคีะ	วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้	ฉบบัที	่ 1	ปทีี	่ 32	ประจำเดอืนธนัวาคม	2559	นี	้ขอนำบทสมัภาษณ์

จากท่านนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	 ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 ด้านวิชาการ															

นายเข้มแข็ง	 ยุติธรรมดำรง	 ถึงแนวคิดการพัฒนา	 และแผนงานการขับเคลื่อนสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ									

แห่งประเทศไทย	 พร้อมแนะนำคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยชุดใหม	่ และนโยบายการ

ดำเนนิงานใหท้กุทา่นไดร้บัทราบ	ภายในเลม่ยงัคงมเีนือ้หาวชิาการและเรือ่งราวทีน่า่สนใจในฉบบั	ดงันี้	

	 	 เริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าจากอดีตท่านอธิบด	ี เรื่อง	 “งานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 รุ่งโรจน	์ ร่วงโรย	 หรือรอย

พิมพ์ใจ”	 โดยท่าน	 สนาน	 ริมวานิช	 อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 ระหว่างปีพ.ศ.	 2528-2532	 ต่อด้วย	 งานวิจัย	

เรื่อง	 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลุ่มน้ำและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง										

ต่อทรัพยากรดินผลผลิตเกษตรสิ่งแวดล้อม	 และรายได้ของเกษตรกรบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

สรินิธร	โดย	ยทุธศาสตร	์อนรุกัตพินัธุ	์และคณะ	ดำเนนิการศกึษา

ในลุม่นำ้ยอ่ยบางตรานอ้ย	 อำเภอชะอำ	 จงัหวดัเพชรบรุ	ี ในป	ี 2558	

เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

ทรัพยากรดินและผลผลิตจากการประกอบอาชีพเกษตร	 งานวิจัย

เรื่องที	่ 2	 ความต้องการปูนในการปรับปรุงดินกรดโดยวิธ	ี

Buffering	Method	 กบั	 Lime	 Incubation	Method	 ในกลุม่		

ชดุดนิที	่40	ของชดุดนิจกัราช	 โดย	มณฑาทพิย	์สงวนรกัษ	์ซึง่ได้

พบว่า	 การใช้ปูนในการยกระดับ	 pH	 เพื่อปรับปรุงดินกรดโดยวิธ	ี									

บัฟเฟอร	์ (Buffering	 Method)	 จะใช้ปริมาณน้อยกว่าวิธีการบ่มดินร่วมกับปูน	 (Lime	 Incubation	 Method)	

ปรมิาณปนูเพือ่ใชป้รบัคา่	 pH	ของดนิเปน็	 5.5	 6.0	 6.5	 และ	 6.9	มคีวามแตกตา่งทางสถติ	ิ ทัง้นีป้รมิาณปนูเฉลีย่											

ที่ใชเ้พือ่ปรบัคา่	pH	ทีร่ะดบัความลกึของดนิ	0-60	เซนตเิมตร	เพิม่ขึน้	ชว่ง	pH	ละ	4	เทา่	เมือ่ตอ้งการยกระดบั

จาก	pH	5.5	pH	6.0	pH	6.5	และ	pH	6.9	และขอพาทกุทา่นทอ่งเทีย่ว	เรยีนรูแ้นวคดิการบรหิารจดัการภาครฐั	

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศที่ได้ชื่อว่า	 เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก	 ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมน	ี เรื่อง	 เรียนรู้เยอรมัน	 ผ่านการฝกอบรมหลักสูตร	 “Leadership	 and	 Change”													

ณ	สถาบนั	Potsdam	Center	for	Policy	and	Management	(PCPM)	ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี	

	 	 ปดิทา้ยดว้ยขอ้คดิธรรมะ	ซึง่ถอดความการบรรยายธรรม	“เรือ่งทีค่นไทยควรเขา้ใจใหถ้กู	ไทยนบัถอืพทุธ...	

ทำไมไมเ่จรญิเหมอืนฝรัง่”	 โดยทา่น	ป.	อ.	ปยตุโฺต	ซึง่บรรยายไวเ้มือ่ป	ี2539	แตย่งัคงทนัสมยั	และสรา้งความ

เขา้ใจลกัษณะของคนไทยได	้ ปจัจบุนัพระคณุทา่นไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	 สถาปนาขึน้เปน็สมเด็จพระราชาคณะ	

ชัน้สพุรรณบฎั	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย	์	เมือ่วนัที	่5	ธนัวาคม	2559	ซึง่ถอืเปน็ปทีี	่1	ในรชักาลที	่10 

  พบกนัฉบบัหนา ขอสง่ความสขุ สวสัดปีใหม ่2560 อวยพรใหทกุทา่นโชคด ีมคีวามสขุทกุวนัคะ 
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“ปวงขาพระพทุธเจา “ปวงขาพระพทุธเจา 

ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

หาทีส่ดุมไิด”หาทีส่ดุมไิด”

ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

หาทีส่ดุมไิด”

ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

หาทีส่ดุมไิด”

ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 



	 	 กระผม นายเขม้แขง็	 	 ยตุธิรรมดำรง	 	 รองอธบิดกีรม

พัฒนาที่ดิน 	 ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่ง

ประเทศไทย	 ให้คำมั่นสัญญาว่า	 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ											

แห่งประเทศไทย	 จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยเฉพาะในส่วนของ										

กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา	 วิจัยและ

แก้ ไขปญัหาทรพัยากรดนิ	การอนรุกัษด์นิและนำ้	ใหส้ามารถใช้

ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน	 โดยผ่านการทำงานที่

สำคญั	4	ดา้น	คอื	การสำรวจและจำแนกดนิ	การวเิคราะหด์นิ	

นำ้	พชื	การปรบัปรงุบำรงุดนิ	และการอนรุกัษด์นิและนำ้					

	 	 นอกจากนี	้ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	

ยังเป็นหน่วยงานที่ เข้าไปสนับสนุน	 ส่งเสริม	 เผยแพร่

ประชาสัมพันธ	์ เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินและน้ำผ่าน

กิจกรรมต่างๆ	 การเข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ	 ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพร	่	

ผลงานเชน่	งานประชมุวชิาการดนิและปุย๋แหง่ชาต	ิซึง่กำหนดจดังานทกุ	2	ป	ีในป	ี2560	นี	้มกีำหนดจดัภายใน

เดือนมิถุนายน	 2560	 และกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีของกรมพัฒนาที่ดิน	 เช่น	 วันดินโลก	 วันคล้ายวันสถาปนา														

กรมพฒันาทีด่นิ	เปน็ตน้	

	 	 สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย	มกีารจดัทำวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้	ปลีะ	3	ฉบบั	ซึง่ฉบบันี	้

ถอืเปน็ฉบบัที	่ 1	ปทีี	่ 32	ประจำเดอืนธนัวาคม	2559	เพือ่เปน็ชอ่งทางเผยแพรผ่ลงานวชิาการ	การเปดิโอกาส

ให้นิสิตนักศึกษา	 ได้เผยแพร่งานวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม	่ ตลอดจน											

การศกึษา	พฒันาแนวทางการปรบัปรงุบำรงุดนิ	เพือ่ใหท้รพัยากรดนิใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ยนื	

	 	 สุดท้ายนี	้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย											

ในวาระปพี.ศ.	 2559-2561	 นี	้ ตลอดจนสมาชกิสมาคมฯทกุทา่น	 จะรว่มแรงรว่มใจกนัผลกัดนังานของสมาคมฯ	

ให้ ไปสูเ่ปา้หมายทีก่ำหนดไว้ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	กระผมขอขอบคณุทกุทา่นมา	ณ	โอกาสนีด้ว้ย	

สมัภาษณ 
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	 ประวตัิ	

  1.	ชือ่-สกลุ นายเขม้แขง็		ยตุธิรรมดำรง	

  2.	ตำแหนง่	 รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	

  3.	การศกึษา	 ปรญิญาตร	ีวทิยาศาสตรบณัฑติ	(เกษตรศาสตร)์				

	 	 	 	 	 มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ป	ี2528		

	 	 	 	 	 ปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	(ปฐพวีทิยา)	

	 	 	 	 	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ป	ี2540	

 	 4.	ประวตักิารทำงาน	 บรรจเุขา้รบัราชการ	23	พฤษภาคม	2531	

	 	 	 	 	 ระยะเวลาปฏบิตัริาชการรวมถงึปจัจบุนั	28	ป	ี7	เดอืน	

  5.	ประสบการณก์ารทำงาน	

	 	 	 1.	 ป	ี2531	 ตำแหนง่อาจารย	์1	วทิยาลยัเกษตรกรรมฉะเชงิเทรา	

	 	 	 2.		ป	ี2547	 หวัหนา้สถานพีฒันาทีด่นิอำนาจเจรญิ	สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	4	

	 	 	 3.	 ป	ี2549	 หวัหนา้สถานพีฒันาทีด่นิศรสีะเกษ	สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	4	

	 	 	 4.		ป	ี2551	 ผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	1	

	 	 	 5.		ป	ี2557	 รองอธบิดกีรมการขา้ว	

	 	 	 6.	 ป	ี2558	 ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ทีป่รกึษาคณะอนกุรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูเศรษฐกจิ	

	 	 	 	 	 ดา้นการเกษตร	

	 	 	 7.	 ป	ี2559	 ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็นายกสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย	

	 	 	 8.	 ป	ี2559	 ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็อปุนายกคนที	่2	สมาคมดนิและปุย๋แหง่ประเทศไทย	

	 	 	 9.		ป	ี2559	 ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	

	 	 	 	 	 สาขาวชิาปฐพศีาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม	คณะเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	

  6.	รางวลั/เกยีรตบิตัร	แหง่ความภมูิใจ	

	 	 	 1.	 รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์คุณภาพดี	 ประจำปีการศึกษา	 2539	 เรื่อง	 การศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการใช้หญ้าแฝกกับการจัดการวิธีอื่น	 เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลบ่าและการสูญเสียดินบนชุดดิน			

จนัทกึ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

	 	 	 2.	 รางวลัรายงานการศกึษาสว่นบคุคลดเีดน่	หลกัสตูร	นกับรหิารระดบัสงู	:	ผูน้ำทีม่วีสิยัทศัน	์(ก.พ.)	

รุน่	74	ป	ี2554	

	 	 	 3.	 รางวลัศษิยเ์กา่ปฐพวีทิยาดเีดน่	ประจำป	ี2559	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

	 	 	 4.	 รางวลัศษิยเ์กา่แหง่ความภาคภมูใิจ	มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ประจำป	ี2560	(รุน่ที	่19)	
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	 ขอแนะนำคณะกรรมการบรหิารสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย	ป	ีพ.ศ.	2559-2561	ม	ีดงันี้	

	 	 1.	นายเขม้แขง็		ยตุธิรรมดำรง	 นายกสมาคม	 	

	 	 2.	นายปราโมทย	์	ยาใจ	 อปุนายก	

	 	 3.	นางสาวเบญจพร		ชาครานนท	์ อปุนายก	 	 	

	 	 4.	นายอดุม		วภิาสไพสฐิ	 กรรมการกลาง	

	 	 5.	นางอรนาฎ		โอวาทตระกลู	 กรรมการกลาง	 	 	

	 	 6.	นายศรจติร		ศรณีรงค	์ กรรมการกลาง	

	 	 7.	นายภญิโญ		สวุรรณชนะ	 กรรมการกลาง	 	 	

	 	 8.	นายประศาสน	์	สทุธารกัษ	์ กรรมการกลาง	

	 	 9.	นายชมุพล		คงอนิทร	์ กรรมการกลาง	 	 	

	 	 10.	 นายปรชีา		โพธิป์าน	 	 กรรมการกลาง	

	 	 11.	 นายประเสรฐิ		เทพนรประไพ	 กรรมการกลาง	

	 	 12.	 นายถาวร		มชียั	 	 กรรมการกลาง	

	 	 13.	 นางมทัธนา		ชยัมหาวนั	 กรรมการกลาง	

	 	 14.	 นายอาทติย	์	ศขุเกษม	 	 กรรมการกลาง	

	 	 15.	 นายชมุพล		วรรธนะสาร	 กรรมการกลาง/ผูจ้ดัการสมาคม	

	 	 16.	 นางนสิา		มแีสง	 	 กรรมการและสาราณยีกร	

	 	 17.	 นางอโนชา		เทพสภุรณก์ลุ	 กรรมการและผูช้ว่ยสาราณยีกร	

	 	 18.	 นางสาวถนอมขวญั		ทพิวงศ	์ กรรมการและนายทะเบยีน	

	 	 19.	 นางกรยีาภรณ	์	เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยา	 กรรมการและวเิทศสมัพนัธ์	

	 	 20.	 นางสาวรชันก		แสงเพญ็จนัทร	์ กรรมการและผูช้ว่ยวเิทศสมัพนัธ์	

	 	 21.	 นายพจน	์	วจินิตโสภณ		 กรรมการและประชาสมัพนัธ์	

	 	 22.	 นางสาวปานสิรา		ทองทว้ม	 กรรมการและปฏคิม	

	 	 23.	 นางสาววรรยา		สธุรรมชยั	 กรรมการและผูช้ว่ยปฏคิม	

	 	 24.	 นางกาญจนา		ชืน่พชิยั		 กรรมการและทศันศกึษา/นนัทนาการ	

	 	 25.	 นายคำรณ		ไทรฟกั	 	 กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 26.	 นางนงคราญ		มณวีรรณ	 กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 27.	 นายวฒุชิาต	ิ	สริชิว่ยช	ู	 กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 28.	 นายบญุณรงค	์	ธานรีตัน	์ กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 29.	 นางอรทยั		ศกุรยีพงศ	์ 	 กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 30.	 นายไพรชั		พงษว์เิชยีร		 กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 31.	 นางสาวสภุาพร		จนัรุง่เรอืง	 กรรมการและบรกิารวชิาการ	

	 	 32.	 นางเกษร		พรพจิติรทรพัย	์ กรรมการและเหรญัญกิ	

	 	 33.	 นายสมโสถติ	์	ดำเนนิงาม	 กรรมการและเลขาธกิาร	
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	 	 34.	 นางสาวจารภุรณ	์	โตะ๊แสง	 กรรมการและผูช้ว่ยเลขาธกิาร	

	 	 35.	 นางสาวภรภทัร		นพมาลยั	 กรรมการและผูช้ว่ยเลขาธกิาร	

  และได้กำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	2559-2561	ไว	้8	ดา้น	ดงันี้	

  1.	งานบรหิารทัว่ไป	

	 	 	 1.1	 บรหิารงานในรปูแบบของคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ	 โดยมนีายกสมาคมฯ	 เปน็ผูก้ำกบัดแูล	

ใหก้ารบรหิารงานเปน็ไปตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ	

	 	 	 1.2	บรหิารงานสมาคมฯ	ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องการกอ่ตัง้สมาคมฯ	โดยใหส้มาคมฯเปน็แหลง่

รวบรวมขอ้มลูทางวชิาการ	 เกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้	สาขาตา่งๆ	ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	สง่เสรมิ	

เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และเป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ และประสบการณ	์									

ดา้นการอนรุกัษด์นิและนำ้	

	 	 	 1.3	 บริหารงานสมาคมฯ	 ด้วยความโปร่งใส	 ตรวจสอบได	้ สมาชิกมีสิทธิตามสิทธิและหน้าที่ที่ควร									

จะเปน็	ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ	

  2.	การจดัหาและบรกิารสมาชกิ	

	 	 	 2.1	 ประชาสัมพันธ	์ ส่งเสริมการหาสมาชิก	 โดยเชิญชวนผู้สนใจ	 นักวิชาการและเกษตรกรเข้าร่วม

เป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 รวมถึงบุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐและเอกชน	 และสถาบันการศึกษา

ตา่งๆ	

	 	 	 2.2	 เชญิชวนและให้โอกาสสำหรบัสมาชกิในระดบัเยาวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษาเปน็กรณพีเิศษ	

	 	 	 2.3		สมาชกิจะไดร้บัวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ปลีะ	3	ฉบบั	(เมษายน	สงิหาคม	และธนัวาคม)	

	 	 3.	การบรกิารทางวชิาการ	

	 	 	 3.1	 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของรัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาและ

บริการ	 ด้านการสำรวจ	 ศึกษาวิจัย	 ออกแบบทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 การจัดการทรัพยากรที่ดิน	 และ

ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 	 	 3.2	 มีการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ เกษตรกร	 และให้

ประกาศนยีบตัรสำหรบัผูท้ี่ทำการอนรุกัษด์นิและนำ้ไดถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการและเหน็ผลชดัเจน	 เพือ่เปน็การ

ประกาศเกียรติคุณและเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัต	ิ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของผลงานให	้													

เดน่ชดั	

	 	 4.	การจดัประชมุ	

	 	 	 4.1	 จัดประชุมวิชาการประจำปี	 ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความ

สนใจในระดบัประเทศ	หรอืรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ	อยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	

	 	 	 4.2	 จัดให้มีการเสวนา	 บรรยายพิเศษ	 และอภิปรายทางด้านวิชาการ	 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการ											

อนรุกัษด์นิและนำ้	หรอืสาขาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม	
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  5.	ดา้นการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร	

	 	 	 5.1	 จดัทำเอกสารในรปูวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้	ปลีะ	3	เลม่	

	 	 	 5.2	 เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสมาคมฯ	ทางเวบ็ไซต	์เฟซบุก๊	และทางระบบไลนข์องสมาคมฯ	

	 	 	 5.3	 จดันทิรรศการแสดงผลงานของสมาคมฯ	 ในการประชมุตา่งๆ	 รว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ	 ทัง้ภาครฐั	

และภาคเอกชน	

  6.	ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ	

	 	 	 6.1	 สร้างแนวทางความร่วมมือ	 ในการทำโครงการเกี่ยวกับศึกษา	 สำรวจและดำเนินการในด้าน

อนุรักษ์ดินและน้ำ	 ร่วมกับสมาคม	 สถาบัน	 หรือหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ	 และหน่วยงานของ

ประเทศตา่งๆ	รวมถงึประเทศในเครอืขา่ยโครงการวจิยัดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้	

	 	 	 6.2	 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของสมาคมฯ	กบัสมาคมหรอืสถาบนัของตา่งประเทศ	

ดา้นการประชมุ	การดงูาน	และการฝกึอบรมกบัประเทศตา่งๆ	รว่มจดัประชมุ	สมัมนาระหวา่งประเทศกบัหนว่ย

งานหรอืสถาบนัตา่งๆ	

	 	 	 6.3	 ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน	 ในการส่งสมาชิกไปดูงานใน

ต่างประเทศ	 และสนับสนุนให้นักวิชาการจากต่างประเทศ	 มาดูงานในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และการจัดการ

ด้านทรัพยากรที่ดินร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นหน่วยงานประสานและให้การสนับสนุน

เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการ	

  7.	ดา้นทศันศกึษา	

	 	 	 7.1	 จดัใหม้กีารศกึษาดงูานเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้และทรพัยากรธรรมชาต	ิ ในพืน้ทีท่ีน่า่สนใจ

ภายในประเทศ	อยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้		

	 	 	 7.2	 จดัใหม้กีารศกึษาดงูานเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้และทรพัยากรธรรมชาต	ิ ในพืน้ทีท่ีน่า่สนใจ

ตา่งประเทศ	อยา่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	

  8.	ดา้นการประชาสมัพนัธ์	

	 	 	 8.1	 สร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และทรัพยากรที่ดินผ่านสื่อต่างๆ	 เช่น	

วทิย	ุโทรทศัน	์และระบบสารสนเทศ	ฯลฯ	

	 	 	 8.2	 ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน	 ภายใต้ โครงการประกวดบทความ	 เรียงความ	 วาดรูปเกี่ยวกับ										

การอนรุกัษด์นิและนำ้	 จดักจิกรรมการปลกูพชืเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้	 จดัอบรม	 ใหค้วามรูด้า้นการอนรุกัษด์นิและนำ้										

แกเ่ยาวชน	ยวุเกษตรกร	รว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	

	 	 	 8.3	 จดัทำของทีร่ะลกึของสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย	 เพือ่ใหบ้รกิารกบัสมาชกิและผูท้ี่

สนใจแนวคดิเพือ่พฒันาการอนรุกัษด์นิและนำ้ในประเทศไทย	
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เ
ปนที่รับรู้และยอมรับกันในยุคปัจจุบันถึงปัญหาผืนดินที่ใช้

เพาะปลูกในทางการเกษตรตอ้งเสื่อมโทรมลงดว้ยอิทธิพล

ของลมและฝนทีม่อียูต่ามธรรมชาติ	 นบัแต่โบราณกาลนาน

มาแล้วที่มนุษย์รู้จักการปลูกพืชเป็นอาหาร	 เลี้ยงชีวิต	 เพื่อ										

ดำรงชีพคงรักษาเผ่าพันธุ์กันมาจนทุกวันนี	้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที	่								

ลุ่มแม่น้ำไนล	์ ยูเฟรตีส	 ไทกรีส	 และสินธ	ุ บาปิโลนแตกดับจาก								

การเกษตร	 เพราะการพงัทลายของดนิ	 เกดิตะกอนดนิในคลองส่งนำ้

อย่างมาก	 รวมถึงเลบานอล	 ซีเรีย	 และปาเลสไตน	์ ตลอดไป

จนถงึกรซี	ซึง่เจรญิมาแต่โบราณกาล	ทัง้ในโลกยคุเกา่สมยัอนิคา

แถบเปรูในอเมริกาใต	้ กับยุคบุกเบิกทวีปอเมริกาเหนือของผู้ต้องโทษถูกเนรเทศและผู้ลี้ภัยไปแสวงหาอิสรภาพ

ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ของโลกใหม	่ และดินแดนในทวีปเอเชียมีจีนเป็นชาติเก่าแก่ที่มีการเกษตรกรรมบนภูเขา								

และตามรมิฝัง่แมน่ำ้	ทัง้หลายเหลา่นีต้า่งประสบชะตากรรมจากการพงัทลายของดนิ	จนตอ้งละทิง้ปลอ่ยใหท้ีด่นิ

วา่งเปลา่ทำประโยชนอ์นัใดไม่ได	้ หรอืตอ่สูเ้พือ่เอาชนะธรรมชาตทิีส่ง่ผลรา้ยไปได	้ ซึง่ในสมยัโบราณนัน้	 จำนวน

ผู้คนยังมีอยู่น้อย	 ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น	 จึงต้องขยายเนื้อที่ทำกินเพาะปลูกออกไปอยู่ตลอด											

จนปจัจบุนัจำนวนพลโลกเพิม่มากขึน้ทกุขณะ	แตพ่ืน้ทีท่ำการเกษตรและทีอ่ยูอ่าศยัคงมอียา่งจำกดั	ไม่ไดส้ดัสว่น

ที่จะรองรับจำนวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมอีกแล้ว											

จึงต้องหาวิธีการใดก็ตามที่จะยังคงสภาพการณ์ของการเกษตรให้ยั่งยืนในผืนดิน

เดิมที่ ได้ ใช้กันมาแต่ต้นจนปัจจุบัน	 โดยไม่ต้องกังวลต่อปัญหาการสูญเสียใดๆ														

อกีตอ่ไป	

  สำหรับประเทศไทย	 สมัยโบราณที่เริ่มอาณาจักรเป็นชาติไทยในสมัย										

กรงุสโุขทยั	 มกีารทำไรท่ำสวน	ปา่มว่ง	ปา่ขาม	ปา่ตาล	และทำนาเปน็หลกั	 ไดต้ัง้

กรมนาขึน้ในสมยักรงุศรอียธุยา	วา่ดว้ยการไรน่าเพาะปลกู	 เนน้เรือ่งขา้ว	จนมาถงึ

สมยักรงุรตันโกสนิทร	์รชักาลที	่5	เริม่ตัง้กระทรวงบรหิารราชการแผน่ดนิเปน็ครัง้แรก 

เมื่อวันที	่ 1	 เมษายน	 พ.ศ.	 2435	 (ถือเป็นวันสถาปนากระทรวงเกษตรและ											

สหกรณ์ในปัจจุบัน)	 เริ่มงานเลี้ยงไหม	 ตั้งกรมช่างไหมขึ้นก่อน	 งานชลประทาน											

ตัง้เปน็กรมคลอง	และคอ่ยๆ	 ววิฒันาการตามสมยั	นามของกรมชา่งไหมไดเ้ปลีย่น

ไปหลายอยา่ง	 จนปจัจบุนัไดข้ยายออกไปเปน็หลายกรม	คอื	 กรมประมง	 กรมปศสุตัว์

งานอนรุกัษดนิและนำ้ 

สนาน  รมิวานชิ 

อดตีอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่32 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2559 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.32 No.1 December 2016 

14	
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กรมวชิาการเกษตร	กรมการขา้ว	กรมสง่เสรมิการเกษตร	กรมพฒันาทีด่นิ		

  สาระสำคญัเกีย่วกบัพชืทีป่ลกูกนัมาแตล่ะยคุสมยัมคีวามนา่สนใจ	 ตัง้แตร่ะยะตน้ๆ	 กรงุรตันโกสนิทร	์

ประกอบดว้ย	

  สมยัรชักาลที	่ 3	 มพีชื-มนัสำปะหลงั	 ปลกูมนัสำปะหลงัชนดิรสหวานไว้ใชร้บัประทาน	 สว่นประเภทชนดิขม            

เพิง่มาปลกูกนัมากในป	ีพ.ศ.	2497	โดยมชีาวจนีทางภาคใตเ้ปน็ผูน้ำเขา้มาเพือ่ใชท้ำแปง้ในอตุสาหกรรม	

  สมัยรัชกาลที	่ 5	 มีการปลูกทุเรียนกันมาก	 ซึ่งรัฐมีการเก็บภาษีต้นละ	 1	 บาท	 และปลูกมะม่วง	 มังคุด	

ขนนุ	

  สมัยรัชกาลที	่ 6	 ปลูกฝ้ายเพื่ออุตสาหกรรมทอผ้า	 ปลูกยางพารากันมากทางจังหวัดจันทบุร	ี ตราด	

ระยอง	และตัง้แตช่มุพรลงไปทางใต้	

  สมยัรชักาลที	่7	พ.ศ.	2470	ปลกูออ้ย	ใชท้ำอตุสาหกรรมนำ้ตาลและถัว่เหลอืง	

  สมยัรชักาลที	่ 8	พ.ศ.	 2480	ปลกูออ้ยกนัมากทีล่ำปาง	ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม	และมนัสำปะหลงัซึง่เปน็ที่

ตอ้งการของสหรฐัอเมรกิา	ญีปุ่น่	ปลกูกนัมากทีร่ะยอง	

  สมยัรชักาลที	่9	ปอแกว้	ปอกระเจา	ขา้วโพดเลีย้งสตัว	์มนัสำปะหลงั	ออ้ยโรงงาน	ปาลม์นำ้มนั	กาแฟ	

สบัปะรด	ลำไย	ทเุรยีน	มงัคดุ	มนัฝรัง่	

	 	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 หลังสงครามโลกครั้งที	่ 2	 สิ้นสุดลง	 ตลาดต่างประเทศมีความต้องการพืชไร่

หลากหลายชนิดที่นำไปใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ	 ประกอบด้วย	 ข้าวโพด	 อ้อย														

มันสำปะหลัง	 และพืชอื่นๆ	 อีกหลายอย่าง	 ซึ่งพืชต่างๆ	 เหล่านี	้ ล้วนต้องปลูกบนพื้นที่อันเป็นที่ดอนปราศจาก							

นำ้ทว่มขงั	 หมายถงึ	 พืน้ทีลุ่ม่ดอน	 เชงิเขา	 เนนิเขา	 ทีส่งู	 เปน็ตน้	 ซึง่นาขา้วไมต่อ้งใชท้ีด่นิประเภทนัน้	 เวน้แต่

ขา้วไร	่หรอืนาขา้วขัน้บนัได	

	 	 กล่าวถึงเรื่องดินและที่ดินอันเป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกต่อการปลูกพืชทางการเกษตร	 ในการทำไร่นา														

(farming)	 ซึ่งรัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนทำให้ดินดีขึ้นเพื่อความยั่งยืนและมั่งคงต่อผลิตผล	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ปลูกพืชบำรุงดินเอง	 หรือดำเนินการเพื่อให้ดินคงสภาพอันยังประโยชน์ต่อความงอกงามและผลิตผลสมบูรณ์

เตม็ที่	

	 	 ในการดำเนินงานเพื่อยังความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและที่ดิน	 เริ่มเมื่อวันที	่ 23	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2485												

กรมเกษตรได้รับโอนกองเกษตรศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์มาสังกัดเป็นกองเกษตรเคม	ี แบ่งงานออกเป็น	

แผนกเคมกีารเกษตร	 แผนกดนิ	 แผนกจลุนิทรยีด์นิ	 แผนกปุย๋และยากำจดัแมลง	 ตอ่มาป	ี พ.ศ.	 2498	 ไดป้รบั

เปลี่ยนชื่อกองเกษตรเคมีเป็นกองการกสิกรรมเคมี	 และเปลี่ยนชื่อบางแผนกเสียใหม่	 มีแผนกดินเป็น									

แผนกสำรวจดนิ	 แผนกเคมกีารเกษตรเปน็แผนกเคมกีารกสกิรรม	 แผนกปุย๋และยากำจดัแมลงเปน็แผนกวจิยัปุย๋

และยากำจดัศตัรพูชื	และเพิม่แผนกวเิคราะหด์นิ	ขึน้มาใหมด่ว้ย	

	 	 เมือ่สงครามโลกครัง้ที	่ 2	สิน้สดุลง	นานาชาตไิดร้ว่มกนัจดัตัง้องคก์ารสหประชาชาต	ิ (United	Nations)	

ขึน้	 เมือ่วนัที	่ 24	 ตลุาคม	 1945	 (พ.ศ.	 2488)	 ไดพ้จิารณาเหน็วา่ปญัหาการขาดแคลนอาหารของพลโลกหลงั

สงครามจดัเปน็เรือ่งสำคญั	ทีต่อ้งรบีดำเนนิการและแก้ ไขใหท้นัเวลา	โดยเฉพาะเรือ่งอาหารและการเกษตรของ

ประเทศต่างๆ	 เพื่อเพิ่มพูนการผลิตอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการและให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย	 จึงได้ตั้ง

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ (Food	 and	 Agriculture	 Organization	 of	 the	 United	
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Nations)	องคก์ารนี้ ได้ใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระเทศไทยในเรือ่งขา้ว	การชลประทาน	การปา่ไม	้ การเศรษฐกจิ	

การสถิต	ิ เพื่อสำรวจภาวการณ์เกษตรของประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2491	 และการประมงป	ี พ.ศ.	 2494	

กระทรวงเกษตราธกิารไดร้บัพจิารณาคำแนะนำเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้แหง่กจิการสาขานัน้ๆ	 ซึง่ดำเนนิการได้

เปน็ผลดอียา่งนา่พอใจ	 และไดท้ำสญัญาขอ้ตกลงอนัเปน็มลูฐานเกีย่วกบัความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอื	

เชน่	การขอผูเ้ชีย่วชาญ	การขอทนุไปศกึษาและดงูาน	หรอืการศกึษาเพิม่เตมิ	การขอสิง่ของเครือ่งใช	้อปุกรณท์ี่

ดำเนนิการตามคำแนะนำของผูเ้ชีย่วชาญและการจดัตัง้สถานฝกึและอบรม	

	 	 ขณะเดยีวกนั	ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดแ้สดงความจำนงทีจ่ะชว่ยเหลอืประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกจิและ

วชิาการ	 ซึง่รฐับาลไทยยนิดรีบัความชว่ยเหลอื	 เพือ่จะไดผู้เ้ชีย่วชาญในงานตา่งๆ	 ตลอดจนเครือ่งมอื	 อปุกรณ์

ต่างๆ	 ที่ทันสมัยมาปรับปรุงกิจการให้ก้าวหน้า	 ได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรฐกิจ

และวชิาการระหวา่งรฐับาลไทยกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิา	ณ	กรงุเทพ	เมือ่วนัที	่19	กนัยายน	พ.ศ.	2493	

	 	 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งองค์การจัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในนามขององค์การที่เรียกชื่อ								

ต่างกันตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา	 โดยเริ่มแรกเป็นองค์การจัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 Economic														

Cooperation	 Administration	 เรียกย่อว่า	 ECA	 เป็นผู้ดำเนินงาน	 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหาร

ความมัน่คงรว่มกนั	Mutual	Security	Administration	เรยีกยอ่วา่	MSA	ตอ่มาในเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	2496	

ไดเ้ปลีย่นชือ่อกีเปน็	 The	 U.S.	 Foreign	 Operation	 Administration	 เรยีกยอ่วา่	 FOA	 และตัง้แตว่นัที	่ 1	

กรกฎาคม	 พ.ศ.2498	 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า	 องค์การบริหารการร่วมมือกับต่างประเทศ	 The	 International	

Cooperation	Administration	เรยีกยอ่วา่	ICA	ทัง้นีเ้พือ่ความเหมาะสมของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา	และทา้ยสดุ

ได้ใชช้ือ่วา่	 องคก์ารเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ	 Agency	 for	 International	 Development	 เรยีกยอ่วา่	

AID	ซึง่ได้ใชช้ือ่นีจ้นสิน้สดุโครงการชว่ยเหลอื	

	 	 ในวาระเริ่มแรกของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการเป็นการช่วยเหลือใน											

เรือ่งการบำรงุขา้วแกก่รมเกษตร	มกีองการขา้วรบัดำเนนิการในป	ีพ.ศ.	 2493	 โดยองคก์ารบรหิารความมัน่คงรว่มกนั            

(MSA)	 ไดจ้ดัสง่	Dr.	R.	 L.	 Pendleton	ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งดนิในประเทศรอ้นจากมหาวทิยาลยั	 Johns	Hopkins	 และ									

Dr.	 H.	 H.	 Love	 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการคดัพนัธุจ์ากมหาวทิยาลยั	 Cornell	 มาชว่ยในการบำรงุขา้วในโครงการ	

โดยรว่มกบัเจา้หนา้ที่ในทอ้งถิน่ตา่งๆ	 ในการคดัพนัธุแ์ละบำรงุพนัธุ์	 การศกึษาดา้นดนิและปุย๋	 แลว้กลบัออกไป

ปฏิบัติงานทดลองเรื่องพันธุ์ข้าวและทดลองปุ๋ยยังท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานประจำอยู่	 ดำเนินการกันในท้องที	่								

ของแตล่ะคน	ไดเ้กบ็รวบรวมพนัธุข์า้วจากนา	รวม	938	แหง่	ไดจ้ำนวนรวงขา้วกวา่	120,000	รวงหรอืสายพนัธุ์

ทัว่ประเทศ	เพือ่นำไปทำการคดัเลอืกพนัธุ	์หรอืปรบัปรงุพนัธุต์ามสถานทีดลองในปตีอ่ไป	

	 	 ในป	ี พ.ศ.	 2497	 องคก์ารบรหิารวเิทศกจิ	 FOA	 ไดจ้ดัสง่	 Dr.	 E.	 V.	 Staker	 ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการ

วเิคราะหแ์ละคน้ควา้วจิยัดา้นดนิและปุย๋	 มาทำการศกึษา	 วจิยั	 คน้ควา้และฝกึหดัเจา้หนา้ทีแ่ละพนกังานผูช้ว่ย

ในดา้นกสกิรรมเคมขีองกรมกสกิรรม	 เกีย่วกบัแผนดำเนนิงาน	 วธิจีดัระเบยีบการวเิคราะห	์ และสอนทฤษฎกีาร

วเิคราะหแ์บบใหม่ๆ 	ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์ใหม่ๆ 	และวชิาการอืน่ๆ	ซึง่ในป	ีพ.ศ.	2498	ไดส้รา้งหอ้ง

ปฏบิตักิารสำหรบัการตรวจคณุภาพดนิใหแ้กป่ระชาชนโดยไมค่ดิมลูคา่	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2499	เปน็ตน้มา	

	 	 กลางป	ีพ.ศ.	2499	ดร.บรรเจดิ	พลางกรู	หวัหนา้กองการกสกิรรมเคม	ีกรมกสกิรรม	ไดร้บัสมคัรนสิติ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที	่ 5	 คณะกสิกรรมและสัตวบาล	 เป็นปีสุดท้ายของ
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หลักสูตรปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล	 และได้คัดเลือกนิสิตฯ	 ประกอบด้วย	 นายสนาน	 ริมวานิช																

ม.ร.ว.ศรีลักษณ	์ เกษมสันต	์ และนายฤด	ี ณ	 ถลาง	 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ดินมาบ้างแล้ว	 เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝึกหัด	 (trainee)	 หรือพนักงานผู้ช่วยของโครงการ

วิเคราะห์และค้นคว้าเรื่องดินที่กล่าวข้างต้น	 และปฏิบัติงานประจำอยู่ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร	์													

กองการกสกิรรมเคม	ีปากคลองตลาด	พระนคร	

	 	 สำหรบัเรือ่งงานอนรุกัษด์นิและนำ้ซึง่ยงัไมเ่คยมกีารดำเนนิงานกนัมากอ่น	 และมหาวทิยาลยัในบา้นเราก็

ยงัไมม่กีารเปดิสอนวชิาการเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้ดว้ย	องคก์ารบรหิารการรว่มมอืกบัตา่งประเทศ	 ICA

ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาไดพ้จิารณาโครงการชว่ยเหลอืแกก่ระทรวงเกษตรในเรือ่งอนรุกัษด์นิและนำ้	 ภายใตช้ือ่

โครงการพฒันาการเกษตรภาคตะวนัออกเฉยีงหนอืของประเทศไทย	Agricultural	 Development	Northeast	

Thailand	โดยนำรปูแบบงานทีด่ำเนนิการอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ไดแ้ก	่วธิกีารหรอืสิง่ทีป่ฏบิตั	ิ (practice)	

หรอืมาตรการ	(measure)	อนรุกัษด์นิและนำ้	ไปใชย้งัไรน่าของกสกิรทัว่ทกุแปลง	ซึง่เปน็งานอนรุกัษด์นิและนำ้	

ใหแ้กก่องการกสกิรรมเคม	ีกรมกสกิรรมมาดำเนนิการ	

	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 มีการจัดตั้งหน่วยงาน	 คือ	 สำนักงานอนุรักษ์ดิน	 Soil	 Conservation	 Service

เรยีกกนัอยา่งยอ่วา่	SCS	 เปน็หนว่ยงานในสงักดักระทรวงเกษตรสหรฐั	ตัง้ขึน้เมือ่เมษายน	1935	 (พ.ศ.	2478)	

เปน็หนว่ยงานทีจ่ดัทำแผนงานชว่ยเหลอืเรือ่งงานอนรุกัษด์นิและนำ้แกป่ระเทศไทย	 เพือ่ทำหนา้ที่ดแูลรกัษาดนิ

และนำ้ในไรน่าอยา่งมปีระสทิธภิาพและใชก้นัอยา่งเกดิประโยชน์	 โดยใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแกห่นว่ยงาน 

District	 (เทียบเป็นมณฑล)	 ตามรัฐบัญญัต	ิ ป	ี 1935	 และช่วยเหลือการเงินผ่านทางเครดิต	 	 มีความเป็นมา		

อยา่งยอ่	ดงันี	้ ครัง้แรกในป	ี1928	 (พ.ศ.	2471)	 เริม่งานในกระทรวงมหาดไทย	และกระจายงานออกสูภ่มูภิาค	

ไดต้ัง้สถานทีดลองขึน้	10	แหง่	รว่มกนัหลายรฐัและหลายมหาวทิยาลยั	ทำการสำรวจสภาพการพงัทลายของดนิ

ตามบริเวณสำคัญๆ	 และหาวิธีควบคุมป้องกันการพังทลาย	 ต่อมาในป	ี 1932	 (พ.ศ.	 2475)	 ได้ตั้งหน่วยงาน									

Soil	Erosion	Service	สงักดักระทรวงมหาดไทย	และมอบให	้Civilian	Conservation	Corps	CCC	ชว่ยงาน

คุม้ครองปอ้งกนัการพงัทลายในแปลงสาธติอนรุกัษด์นิในไรน่ากสกิร	และในป	ี1935	(พ.ศ.	2478)	ไดต้ัง้หนว่ยงาน 

Soil	 Conservation	 Service	 SCS	 สงักดักระทรวงเกษตร	 และนำงานในความรบัผดิชอบของ	 Soil	 Erosion	

Service	 มารวมเขา้ดว้ยกนั	 พรอ้มกบัจดัทำพืน้ทีส่าธติ	 (Demonstration	 Areas)	 ขึน้	 บนทีด่นิเพาะปลกูและ

เลี้ยงสัตว	์ (ฟาร์ม)	 นับ	 1,000	 แห่ง	 ราวๆ	 185	 พื้นที่สาธิต	 มีขนาดเฉลี่ยแห่งละ	 25,000-30,000	 เอเคอร	์													

(คิดเป็น	 62,500-75,000	 ไร่)	 โดยมอบให	้ CCC	 จำนวน	 400	 กลุ่ม	 เป็นผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน																								

การกดักรอ่นดนิ	จนถงึป	ี1937	(พ.ศ.	2480)	จำนวนแปลงสาธติในไรน่ากสกิร	ไดร้วมตวักนัจดัตัง้เปน็	Conservation 

District	(เทยีบเทา่มณฑล)	ทีเ่ริม่ตน้เปน็ลำดบัแรก	ไดแ้ก	่Brown	Creek	Soil	Conservation	District	ในเมอืง	

Anson	County	รฐั	North	Carolina	ซึง่รวมทัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิามจีำนวนถงึ	2,800	District	 โดยมกีาร

ผนวกรวม	 Soil	 Survey	 เข้ารวมอยู่ใน	 SCS	 ในป	ี 1952	 (พ.ศ.	 2495)	 และเรื่องการอนุรักษ์น้ำ	 (Water	

Conservation)	เริม่งานเมือ่ป	ี1945	(พ.ศ.	2488)	

	 	 ประเทศไต้หวันถือเป็นประเทศใหม่ที่ ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที	่ ได้รับการ

ถ่ายทอดการดำเนินงานมาปฏิบัติได้เกือบจะคล้ายกับสหรัฐอเมริกา	 คือมีสถานีทดลองอนุรักษ์ดินและน้ำ														

ทำหน้าที่โดยตรง	 มีหน่วยปฏิบัติงานสนาม	 ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือกสิกรในไร่นาอย่างแข็งขันเกือบทุกหัวเมือง								

ทั่วทั้งเกาะที่มีแปลงสาธติในไร่นากสิกร	 จนมีผลงานที่เป็นที่ยอมรบักนัทั่วโลก	 ประเทศอื่นๆ	 ที่สหรัฐอเมริกาให้
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ความช่วยเหลืองานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับทุนศึกษาดูงานกันอย่างครึกโครม	 และต่างยกย่องไต้หวันเป็น

ประเทศทีด่ำเนนิงานอนรุกัษด์นิและนำ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	 เปน็ตวัอยา่งความสำเรจ็ของการอนรุกัษด์นิและนำ้

ของไตห้วนัเอง	

	 	 ขณะเดียวกัน	 ความช่วยเหลือตามโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำของสหรัฐอเมริกายังมอบให้แก่กรมป่าไม้	

เพื่อทดลองหาอัตราการสูญเสียดินและน้ำจากการปลูกไม้ชนิดต่างๆ	 ซึ่งดำเนินการที่สถานีทดลองปลูก							

พนัธุ์ ไมย้นืตน้ถาวรดงพญาเยน็	 อำเภอปากชอ่ง	 จงัหวดันครราชสมีา	 และยงัใหแ้กก่รมชลประทาน	 ซึง่ขณะนัน้

ใช้ชื่อโครงการว่า	 โครงการไร่นาสวนผสมอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง	 กรมชลประทาน	 ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ										

หลกั	 กม.	 136	 (สระบรุ-ีนครราชสมีา)	ปจัจบุนัเรยีกสถานกีารทดลองการใชน้ำ้ชลประทานที	่ 3	 (หว้ยบา้นยาง)	

สว่นการใชน้ำ้ชลประทาน	สำนกัอทุกวทิยาและบรหิารนำ้	กรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 	 การปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือ	 ได้เริ่มตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	 2499	 โดยม	ี Mr.	 E.	 B.	 Engle	 เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญคนแรก	 โดยใหค้ำแนะนำการปฏบิตังิาน	 ซึง่เริม่จากงานอนรุกัษด์นิและนำ้เปน็อนัดบัแรก	 เพือ่นำมา

ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 ได้จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 คือ								

นายสนาน	 รมิวานชิ	 	 ม.ร.ว.	 ศรลีกัษณ	์ เกษมสนัต	์ และนายฤด	ีณ	 ถลาง	 ซึง่เปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญัชัน้ตร ี          

นกักสกิรรมตร	ี กองการกสกิรรมเคม	ี กรมกสกิรรม	 ไดฝ้กึปฏบิตังิานทางวชิาการเบือ้งตน้วา่ดว้ยการทำปุย๋หมกั

จากเศษใบไม	้ หญ้าแห้ง	 ฟางข้าว	 มูลสัตว	์ ใช้น้ำราด	 ส่งผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติทาง

ฟสิกิสข์องดนิ	 ทำใหด้นิจบัตวัเปน็กอ้น	 คงทนตอ่การชะลา้งจากนำ้	 อุม้นำ้ไว้ ไดม้ากขึน้	 ลดอตัราการสญูเสยีดนิ

และนำ้	ดำเนนิงานแสดงเปน็ตวัอยา่งตามหนว่ยสง่เสรมิเกษตรภาคจำนวน	7	แหง่	ประกอบดว้ย	หนว่ยสง่เสรมิ

เกษตรภาค	2	(ฉะเชงิเทรา)	ภาค	3	(นครราชสมีา)	ภาค	4	(อดุรธาน)ี	ภาค	5	(เชยีงใหม)่	ภาค	7	(นครปฐม)	

ภาค	 9	 (สงขลา)	 และหน่วยส่งเสริมเกษตร	 จังหวัดลพบุร	ี ต่อมาเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจ	

กลอ้งวดัระดบั	และการใช	้Plane	table	เพือ่การทำแผนทีต่า่งๆ	ไดแ้ก	่แผนทีข่อบเขต	แผนทีร่ะดบั	และแผนที่

ภูมิประเทศ	 เพื่อนำไปใช้ ในการทำแผนที่วางแผนไร่นา	 (Farmplan	 map)	 สำหรับงานอนุรักษ์ดินและน้ำ											

มีการออกปฏิบัติงานสนามยังไร่นากสิกรที่สนใจเรื่องการปลูกพืชตามแนวระดับ	 (Contour	 Cultivation)          

ได้ทำการวางเส้นแนวระดับนำร่อง	 (Contour	 Guideline)	 ที่จังหวัดชลบุร	ี ที่มีการปลูกอ้อย	 มันสำปะหลัง		

อำเภอปากชอ่ง	นครราชสมีา	ทีม่กีารปลกูขา้วโพด	อำเภอกมุภวาป	ีอดุรธาน	ีอำเภอเกาะคา	ลำปาง	ทีม่กีารปลกู

อ้อยส่งโรงงาน	 และได้มีโอกาสไปช่วยวางเส้นแนวระดับเพื่อการปลูกยางพาราที่องค์การสวนยางนาบอน	

จงัหวดันครศรธีรรมราช	ดว้ย	ซึง่ทกุแหง่ที่ไดป้ฏบิตังิานไดม้ผีูเ้ชีย่วชาญรว่มไปฝกึสอนอยา่งใกลช้ดิตลอดเวลา	

 	 ตอ่มาระหวา่งป	ีพ.ศ.	2501-2507	เปน็วาระของผูเ้ชีย่วชาญ	Mr.	C.	C.	Girardot	กบัผูช้ว่ย	Mr.	J.	M.	Meagher 

ซึ่งปฏิบัติงานได้เพียงเทอมเดียว	 (2	 ปี)	 และ	 Mr.	 Feather	 ได้มาปฏิบัติงานแทน	 ได้มีการรับสมัคร										

พนกังานเจา้หนา้ทีข่องโครงการ	 แตม่คีวามขดัขอ้งเรือ่งเวลา	 ดว้ยผูจ้บการศกึษาปรญิญาตรแีละอาชวีะ	 ไดเ้ขา้

รบัราชการไปกอ่นแลว้	ซึง่ตอ้งใชเ้วลา	2	ป	ีทัง้นีเ้พือ่จดัตัง้หนว่ยปฏบิตังิานเคลือ่นที	่ เรยีกวา่	หนว่ยอนรุกัษด์นิและนำ้	

ซึง่ปฏบิตังิานเชน่เดยีวกบั	Work	Unit	ใน	SCS	ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	แตล่ะหนว่ยมผีูป้ฏบิตังิาน	3-5	คน	

รวมพนกังานขบัรถยนต	์ พนกังานขบัรถแทรคเตอรล์อ้ยาง	 ซึง่ไดข้ยายงานไปตามความตอ้งการของพืน้ทีต่า่งๆ	

เปน็จำนวนมาก	

	 	 มีการฝึกสอนมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแก่เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งเก่าและใหม่	 ซึ่งเป็น								

วธิกีารทีล่ะเอยีดออ่นและยุง่ยากกวา่	หลายมาตรการดว้ยกนั	ไดแ้ก	่คนัดนิกัน้นำ้	 (Terracing)	ทางนำ้ไหลคาด
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ด้วยหญ้า	 (Grass	 Waterway)	 บ่อน้ำในไร่นา	 (Farm	 Pond)	 ซึ่งมาตรการบ่อน้ำในไร่นา	 ได้พัฒนามาเป็น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	 ตามมต	ิ ครม.	 เมื่อวันที	่ 25	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2522	 โดยมอบหมายให	้															

กรมพฒันาทีด่นิจดัทำเปน็โครงการพฒันาแหลง่นำ้ขนาดเลก็	แยกออกจากงานตามหลกัการทางวชิาการอนรุกัษ์

ดินและน้ำ	 Soil	 and	 Water	 Conservation	 เดิม	 เพื่อรองรับความต้องการรีบด่วนของกสิกรที่ร้องขอ/

รอ้งเรยีนผา่น	ส.ส.	ในทอ้งถิน่	เพือ่ขอใหร้ฐับาลสัง่การกรมพฒันาทีด่นิ	ใหจ้ดัทำโครงการนีข้ึน้	

	 	 นอกจากนีย้งัมมีาตรการอืน่ทีจ่ำเปน็ตอ่การปอ้งกนัพืน้ทีบ่างสว่นของทีด่นิในไรน่าของกสกิรและพืน้ที่โดย

ทั่วไป	 เพื่อสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นต่อสิ่งที่ปฏิบัตินัยหนึ่งวิธีการหรือมาตรการ	 เช่น	 คูรับน้ำรอบเขา														

(Hillside	 Ditch)	 ตามบริเวณเชิงเขา	 ตีนเขา	 หรือบางตอนของภูเขา	 อีกวิธีการหนึ่ง	 คือ	 ฝายกั้นน้ำ																	

(Check	 Dam)	 เพื่อป้องกันการขยายตัวของร่องน้ำที่มีเกิดอยู่ตามธรรมชาต	ิ หรือจากการเซาะหน้าดินจนลึก

กลายเปน็รอ่งนำ้	 เพือ่มใิหข้ยายตวัออกไปตามแรงกดัเซาะของนำ้	 กบัการปอ้งกนัรอ่งนำ้ลกึ	 (Gully	 Control)	

ซึ่งเป็นทางน้ำไหลอยู่แต่ถูกน้ำกัดเซาะแต่ละคราวที่มีฝนตกเป็นเวลานาน	 เมื่อปล่อยไว้นานจะกลายเป็นร่อง

กวา้งลกึเพิม่มากขึน้ตามจงัหวะฝนตกหนกั	

  สิง่ทีป่ฏบิตั	ิ (Practice)	เรยีกงา่ยๆ	วา่	วธิกีาร	หรอืใชค้ำวา่	มาตรการ	 (Measure)	อนรุกัษด์นิและนำ้   

ดังที่กล่าวข้างต้น	 แต่ละวิธีการหรือมาตรการขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่	 ความลาดเท	 ชนิดของดิน	 และพืชที่ปลูก											

ซึ่งวิธีการเหล่านี	้ ถือเป็นวิธีควบคุมป้องกันที่เรียกว่า	 วิธีควบคุมทางกล	 (Mechanical	 Control)	 ซึ่งต่างกับ										

วิธีควบคุมทางพืช	 (Vegetative	 Control)	 ซึ่งเป็นการใช้พืชเป็นหลัก	 ได้แก	่ การปลูกพืชหมุนเวียน																		

(Crop	 Rotation)	 พืชคลุมดิน	 (Cover	 Crop	 )	 ปลูกพืชเป็นแถบสลับ	 (Strip	 Cropping)	 การใช้สิ่งคลุมดิน											

(Mulching)	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว	 เท่าที่เคยพบเห็นมา	 ตามแปลงไร่นาที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 มักจะต้องใช	้										

วิธีการควบคุมทางกลและทางพืชควบคู่กันไป	 สุดแต่จะเป็นมาตรการใด	 ซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของ														

นกัอนรุกัษด์นิ	ซึง่เปน็ผูว้างแผนงาน	

	 	 หลังการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ	 มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว	 แต่ยังคงเห็น

ว่าความสนใจและเข้าใจของกสิกรยังคงมีอย่างคลุมเครือควรมีการจัดทำแปลงตัวอย่างสาธิตวิธีการอนุรักษ์ดิน

และน้ำขึ้นด้วย	 จึงได้จัดทำแปลงตัวอย่างสาธิตขึ้นหลายแห่ง	 ได้แก	่ ไร่ฝึกนิสิตปากช่อง	 นครราชสีมา	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ไร่ฝึกนิสิตศรีราชา	 ชลบุร	ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิคมสร้างตนเอง														

พระพทุธบาท	สระบรุ	ีนคิมสรา้งตนเองพมิาย	นครราชสมีา	ทำนองเดยีวกบั	SCS	ของสหรฐัอเมรกิา	กลา่วคอื	

เมื่อแรกตั้งสำนักอนุรักษ์ดินขึ้นใหม	่ ในช่วงป	ี ค.ศ.	 1933-1943	 (พ.ศ.	 2476-2486)	 มีการจัดทำแปลงสาธิต

ขนาดใหญ	่ โดยเลอืกบรเิวณพืน้ทีท่ีม่สีภาพการณข์องไรน่ากสกิรคลา้ยคลงึกนั	 เปน็ลกัษณะพืน้ทีลุ่ม่นำ้	 มสีภาพ

ของดนิ	ภมูปิระเทศ	สภาพอากาศ	และระบบปลกูพชือยา่งเดยีวกนั	 เชน่เดยีวกบัประเทศไตห้วนั	ซึง่ขา้ราชการ

จากกองการกสิกรรมเคมีได้ ไปศึกษาดูงานอนุรักษ์ดินและน้ำเมื่อป	ี พ.ศ.	 2505	 และได้รายงานถึงการจัดตั้ง

สถานีค้นคว้าทดลอง	 พร้อมหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ซึ่งมีอยู่เกือบ										

ทุกหัวเมืองเกาะ	 ซึ่งการจัดทำแปลงสาธิตของไทยนี	้ ต้องการให้ใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานทดลอง	 เพื่อค้นคว้า

ทางด้านอนุรักษ์ดินและน้ำให้กว้างขวางขึ้นด้วย	 และได้จัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชคลุมดิน	 พืชบำรุงดิน	 และ														

หญ้าชนิดต่างๆ	 ทั้งนี้ ได้ ใช้เป็นที่ตั้งหรือที่ทำการหน่วยปฏิบัติการประจำศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำด้วย	 ดังนั้นใน									

ป	ี พ.ศ.	 2503	 จึงได้เริ่มติดต่อขอที่ดินจากสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มวกเหล็ก	 และสถานีพืชอาหารสัตว์มวกเหล็ก												

กรมปศสุตัว	์สระบรุ	ีเนือ้ที	่300	ไร	่แต่ไมเ่ปน็ผลสำเรจ็	เนือ่งจากกรมกสกิรรม	(โดยอธบิด	ีม.ร.ว	จกัรทอง	ทองใหญ ่
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ดำรงตำแหนง่	14	ม.ีค.	2503-1	ม.ค.	2504)	เหน็ควรให้ ไปขอใชท้ีด่นิจากสถานกีสกิรรมในจงัหวดักอ่น	ซึง่มอียู่

เพียง	 9	 สถาน	ี ในระยะเวลานั้น	 ต่อมาในป	ี พ.ศ.	 2505	 จึงไปได้ที่ดินจากกองวัคซีนและเซรั่ม	 กรมปศุสัตว	์

อำเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งไร่ฝึกนิสิตปากช่อง	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ ได้รับที่ดินมาแล้ว

จำนวน	1,000	ไร	่และแบง่ใหจ้ำนวน	500	ไร	่จงึถอืไดว้า่	เปน็ศนูยอ์นรุกัษด์นิและนำ้แหง่แรก	

  มต	ิ ครม.	 เมื่อวันที	่ 3	 กันยายน	 พ.ศ.	 2506	 ให้กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำปีละ										

2	 จังหวัด	 ตามกำลังงบประมาณ	 ต่อมาป	ี พ.ศ.	 2513	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 ศูนย์พัฒนาที่ดิน	 และเมื่อม	ี															

พระราชกฤษฎกีาแบง่สว่นราชการกรมพฒันาทีด่นิ	พ.ศ.	 2527	จงึเปลีย่นชือ่	ศนูยพ์ฒันาทีด่นิ	 เปน็	สถานพีฒันาทีด่นิ	

และยงัมหีนว่ยงานอืน่ๆ	ในกรมพฒันาทีด่นิ	ทีจ่ดัตัง้ขึน้	จำนวน	8	แหง่	คอื	1)	ศนูยผ์ลติและขยายพนัธุพ์ชืบำรงุดนิ

กำแพงแสน	 นครปฐม	 เป็นสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม	 2)	 สถานีขุดและผลิตปูนมาร์ลพระพุทธบาทสระบุร	ี											

เป็นสถานีพัฒนาที่ดินสระบุร	ี 3)	 สถานีปรับปรุงดินเปรี้ยวธัญบุร	ี ปทุมธาน	ี เป็นสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน	ี													

4)	 สถานีปรับปรุงดินเปรี้ยวองครักษ	์ นครนายก	 เป็นสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก	 5)	 สถานีปรับปรุงดินเค็ม					

บางปะกง	 ฉะเชิงเทรา	 เป็นสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา	 6)	 สถานีปรับปรุงดินเค็มสมุทรสาครเป็น																		

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร	 7)	 สถานีปรับปรุงดินเค็มสมุทรสงคราม	 เป็นสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม												

8)	 ศูนย์ปรับปรุงดินเหมืองแร่เก่าตะกั่วป่าพังงา	 เป็นสถานีพัฒนาที่ดินพังงา	 จนถึงปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน											

มีหน่วยงานในสังกัด	 คือ	 สถานีพัฒนาที่ดินครบทุกจังหวัด	 และสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ	 เป็นลำดับที	่ 77											

ถอืเปน็จงัหวดัสดุทา้ยทีม่กีารจดัตัง้สถานพีฒันาทีด่นิเมือ่ป	ีพ.ศ.	2554	

	 	 ประมาณป	ี พ.ศ.	 2504	 เมือ่ความรูท้างดา้นวชิาการอนรุกัษด์นิและนำ้ไดแ้พรห่ลายเพิม่มากขึน้	 จากการ

ไปศึกษาและดูงานของข้าราชการ	 ทั้งที่สหรัฐอเมริกาและไต้หวัน	 จึงเห็นว่า	 ควรเริ่มศึกษาอัตราการสูญเสีย													

ดินและน้ำจากการปลูกพืชต่างๆ	 เพื่อรองรับการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 การรักษาและป้องกันดินมิให	้

ถกูนำ้กดัเซาะชะลา้งไป	 จงึไดข้ออนมุตัจิดัตัง้หนว่ยงานวชิาการ	 ในโครงการอนรุกัษด์นิและนำ้	 กองการกสกิรรมเคม ี

ซึง่ไดเ้ริม่จดัทำแปลงทดลองหาอตัราการสญูเสยีดนิและนำ้จากแปลง	Run	off	plot	ซึง่ดำเนนิงานทีศ่นูยอ์นรุกัษ์

ดนิและนำ้ปากชอ่ง	 นครราชสมีา	 ศนูย์ไรฝ่กึนสิติศรรีาชา	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรช์ลบรุ	ี และศนูยอ์นรุกัษ์

ดนิและนำ้ขอนแกน่	ในป	ีพ.ศ.	2505	ซึง่มกีารจดัตัง้ศนูยอ์นรุกัษด์นิและนำ้ชลบรุปี	ีพ.ศ.	2504	และศนูยอ์นรุกัษ์

ดนิและนำ้ขอนแกน่	จดัตัง้ป	ีพ.ศ.	2505	

	 	 อนึ่ง	 เมื่อป	ี พ.ศ.	 2506	 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ	์ ธนะรัชต	์ มีความปรารถนาที่จะพัฒนากิจการของชาติ										

ให้มีสมรรถภาพยิ่งขึ้น	 ได้รวบรวมงานอันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจไว้ในกระทรวงเดียวกัน	 จึงจัดให้มีกระทรวง

พฒันาการแหง่ชาตขิึน้	โดยไดร้วมกรมตา่งๆมาไว้ในกระทรวงนีแ้ละตัง้กรมขึน้ใหมอ่กีดว้ย	ไดแ้ก	่กรมพฒันาทีด่นิ 

ซึ่งมีภารกิจงานว่าด้วยเรื่องดินและที่ดิน	 การจำแนกที่ดิน	 สงวนที่ดิน	 นโยบายที่ดิน	 อนุรักษ์ดิน	 ปรับปรุงดิน												

ซึ่งเป็นนโยบายที่ ได้แถลงต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 เมื่อวันที	่ 18	 เมษายน	 พ.ศ.	 2506	 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน														

มกีารแบง่สว่นราชการเปน็	 สำนกังานเลขานกุารกรม	กองสำรวจทีด่นิ	 กองจำแนกทีด่นิ	 กองบรริกัษท์ีด่นิ	 และ

กองนโยบายทีด่นิ	ซึง่มผีลใชบ้งัคบั	เมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2506	

	 	 ตอ่มาป	ีพ.ศ.	2508-2512	โครงการชว่ยเหลอืจากสหรฐัอเมรกิาไดเ้พิม่ความชว่ยเหลอืดา้นบคุลากรมากขึน้ 

ไดจ้ดัสง่คณะผูเ้ชีย่วชาญ	เรยีกวา่	PASA	Team-Participating	Agency	Service	Agreement	ประกอบดว้ย	

Mr.	J.	Dale	Schott	เปน็หวัหนา้ทมี	และผูร้ว่มงาน	ไดแ้ก	่Mr.Snowden	ผูช้ำนาญการอนรุกัษด์นิดา้นวศิวกรรม

เกษตร	 Mr.	 D.	 L.	 Gallup	 ผู้ชำนาญการด้าน	 Soil	 Interpretation	 ประจำกองสำรวจที่ดิน	 ปฏิบัติงาน													
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ไดเ้พยีงเทอมเดยีว	จงึได	้Mr.	Oliver	Rice	มาแทน	พรอ้มกบัผูช้ำนาญการดา้นปฏบิตักิารสนาม	ประกอบดว้ย														

Mr.	C.	Lowe	ไปปฏบิตังิานประจำทีจ่งัหวดัขอนแกน่	Mr.	Palmer	ปฏบิตังิานทีจ่งัหวดันครพนม	Mr.	C.	A.	Bordsen	

ปฏบิตังิานทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน	ีซึง่ความชว่ยเหลอืในลกัษณะนี	้กอ่ใหเ้กดิความตืน่ตวัและเปน็ทีพ่อใจของกสกิร

มาก	รวมทัง้เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน	ตา่งกระตอืรอืรน้	ทีจ่ะไดร้บัรูแ้ละพบเหน็ผลสำเรจ็	ซึง่เปน็ทีก่ลา่วขวญักนัใน

เวลาตอ่มาอยา่งไมรู่จ้บสิน้	

	 	 ความช่วยเหลือในการให้ทุนเพื่อจัดส่งข้าราชการไปศึกษาและดูงานยังต่างประเทศ	 ณ	 สหรัฐอเมริกา	

และประเทศไตห้วนั	 สามารถรวมการชว่ยเหลอืที่ไดจ้ากโครงการ	 ดงันี	้ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท	 53	 คน	

ปรญิญาเอก	1	คน	ปรญิญาตร	ี 2	คน	 ในสาขาวชิาทีน่ำมาใชป้ระโยชน์ในงานทีก่รมพฒันาทีด่นิดำเนนิการและ

ปฏบิตั	ิประกอบดว้ยวชิาปฐพวีทิยา	กำเนดิดนิและจำแนกดนิ	ความอดุมสมบรณูข์องดนิ	สำรวจดนิ	จลุนิทรยีด์นิ 

อนุรักษ์ดิน	 วิศวกรรมการเกษตร	 เศรษฐศาสตร์การเกษตร	 และมีข้าราชการที่ ได้ ไปฝึกอบรมดูงานที่สหรัฐฯ									

อกีจำนวน	 21	 คน	 และใหท้นุแกค่ณะขา้ราชการทีร่ว่มโครงการพฒันาการ

เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 สังกัดหน่วยงานต่างๆ	

ได้แก	่ กรมกสิกรรม	 กรมป่าไม	้ กรมชลประทาน	 และกรมพัฒนาที่ดิน											

เพือ่เดนิทางไปศกึษาดงูานประเทศไตห้วนัอกี	 3-4	 คณะ	 คณะละไมต่ำ่กวา่	

10	คน	โดยเริม่ป	ีพ.ศ.	2501	เปน็คณะแรก	และตอ่มาอกีหลายป	ีแตบ่างปี

อาจแยกงานของแตล่ะกรมไปเองในชว่งระยะหลงัจนสิน้สดุโครงการ	

	 	 การดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 มีลักษณะแบบค่อยๆ	 เป็นไป	

เพราะกสิกรเองยังไม่เข้าใจดีนักและมองเห็นความสำคัญไม่ลึกซึ้ง	 ทั้ง

เจ้าหน้าที่ก็ยังใหม่ต่อการปฏิบัติงานชนิดถอดด้าม	 เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

อย่างถูกต้องสมบูรณ์จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น	 โดย										

นกัวิชาการ	 (หรือผูผ้า่นงานมากอ่นหนา้นีน้ัน่เอง)	 ช่วยกนัเขียน	 ซึ่งได้เหน็

ตวัอยา่งจากหนว่ยงาน	Work	Unit	ของ	SCS	ในสหรฐั	ใชเ้ปน็คูม่อืประจำหนว่ย	หรอืเปน็คูม่อืประจำตวัในการ

ปฏิบัติภารกิจ	 ภายใต้หัวเรื่อง “คู่มือนักอนุรักษ์ดิน	 Handbook	 for	 Soil	 Conservationist”	 ซึ่งทำให้

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานกนัไดส้ะดวกขึน้และไดผ้ลตอ่มาตรฐานของงานแตล่ะแหง่ไดเ้ปน็ทีพ่อใจ	
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ประจำหนว่ย	หรอืเปน็คูม่อืประจำตวัในการ

 Mr Gallup ผูเชีย่วชาญจาก USAID ชวยงานดาน soil interpretation และใหคำปรกึษาการวางแผนงานอนรุกัษดนิและนำ้ Mr Gallup ผูเชีย่วชาญจาก USAID ชวยงานดาน soil interpretation และใหคำปรกึษาการวางแผนงานอนรุกัษดนิและนำ้ 



	 	 ต่อมาป	ี พ.ศ.	 2512	 ได้มีการจัดทำหนังสือเรื่อง	 “แนวทางวิจัยงานอนุรักษ์ดินและน้ำ”	 โดย																				

นายสนาน	 ริมวานิช	 (ตุลาคม	 พ.ศ.	 2512)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการค้นคว้าวิจัยของสำนักงานวิจัย

การเกษตร	 	 Agricultural	 Research	 Service	 เรียกย่อ	 ARS	 ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	 โดยได้

ประสานงานกบั	SCS	กนัตลอดเวลา	นำมาใชป้ระกอบเปน็แนวทางพจิารณาเรือ่งทีเ่หน็วา่จำเปน็	และเหมาะสม

กับสถานการณ์ของบ้านเรา	 จัดลำดับความสำคัญการดำเนินการก่อนหรือหลังตามที่ เห็นสมควร																									

ซึง่ประกอบดว้ยวชิาการหลายสาขาทีม่คีวามสมัพนัธก์นั	ไดแ้ก	่Soil	Physics,	Soil	Fertility,	Soil	Chemistry,	

Soil	Biology,	Soil	Classification,	Hydrology,	Climatology,	Field	Crop	and	Pasture	Management,	

Forestry,	Agricultural	 Engineering,	Animal	Husbandry,	Agricultural	 Economics,	 Sociology	 and	

Wildlife	Management	

  “เมือ่เริม่ตน้งานตามโครงการอนรุกัษด์นิและนำ้เปนครัง้แรกในประเทศไทยนัน้ ไดน้ำเอาวธิปีฏบิตัมิาใชซ้ึง่

เปนที่น่าสนเท่ห์ในช่วงแรกๆ ว่าจะมีกระบวนการและรูปการเปนประการใด ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วย

ตนเองแล้ว จึงได้ตระหนักถึงความจำเปนและต้องเอาใจใส่ต่อการใช้ดินและน้ำให้เปนไปอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม โดยไม่ต้องละทิ้งผืนดินเดิม แล้วไปรุกล้ำหาแผ่นดินใหม่ตามปาเขาที่สมบูรณ์อยู ่ และเพื่อที่จะรักษา         

ผนืดนิอนัมอียูอ่ยา่งจำกดั อนัจะนำมาซึง่ไมม่ทีีด่นิเหลอืไว ้ใหล้กูหลานในอนาคตทีม่จีำนวนเพิม่มากขึน้ทกุวนั” 

	 	 การปฏิบัติงานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 โดยการนำเอาวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้กับดินที่ปลูกพืชทุกชนิด		

ถอืเปน็หนา้ทีข่องนกัอนรุกัษด์นิโดยเฉพาะ	จดัเปน็ทมีหรอืหนว่ยอนรุกัษด์นิและนำ้	มจีำนวน	3-5	คน	พรอ้มดว้ย

อุปกรณ์เครื่องมือ	 กล้องวัดระดับเป็นอาวุธประจำกาย	 เช่นเดียวกับ	Work	 Unit	 ของ	 SCS	 ในสหรัฐที่มีอยู	่								

ทกุมลรฐั	 แตอ่งคป์ระกอบของหนว่ยไมเ่หมอืนกนั	 ถอืเปน็หนว่ยหนึง่ปฏบิตังิานภายในเขตทอ้งทีอ่ยา่งนอ้ยในแตล่ะ

หนึง่จงัหวดั	หรอืหลายอำเภอตอ่หนึง่หนว่ย	ทัง้นีพ้จิารณาจากสภาพพืน้ทีเ่ปน็แหลง่ปลกูพชืไร	่ลกัษณะของทีด่นิ

เปน็ลอนลกูคลืน่	 มคีวามลาดเท	 หรอืทีเ่ปน็เชงิเขา	 เนนิเขากระจายกนัอยู	่ พรอ้มทีจ่ะรบัฝนตกในปรมิาณเฉลีย่											

ปลีะ	1,200-1,400	มม.	ซึง่ฝนตกชกุในเมอืงไทยประมาณ	6-8	เดอืน	จงึเปน็ฝนทีต่กหนกัในแตล่ะครัง้	มคีวามแรง

ที่กระหน่ำกระทบลงบนดินที่ ไถพรวนแล้วเพื่อเตรียมการปลูก	 หรือบนผิวดินเองที่มีพืชขึ้นอยู่แล้วก็ตาม	 ทั้งที่

ปลกูเปน็แถวหรอืแนวกต็ามดงัเชน่	ออ้ย	มนัสำปะหลงั	ขา้วโพด	หรอืไมผ้ล	ก็ไมม่เีวน้	 รวมถงึพืน้ทีบ่รเิวณอืน่ๆ	

อนัเปน็ทีส่าธารณะ	เชน่	สองขา้งทางถนนใชเ้ปน็ทางสญัจรของผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณอนัอยูห่า่งไกลออกไป	
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	 	 ระยะแรกการดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำในบ้านเรา	 ทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้										

อย่างสมบูรณ	์ เมื่อเวลาผ่านพ้นไป	 มีการปรับเปลี่ยนองค์กรจากองค์กรในสังกัด	 กองการกสิกรรมเคม	ี										

กรมกสกิรรม	 ซึง่มกีารจดัตัง้หนว่ยปฏบิตักิารสนาม	 อยูท่ีก่องการกสกิรรม	 ปากคลองตลาด	 พระนคร	 เรยีกชือ่

หน่วยอนุรักษ์ดินและน้ำออกปฏิบัติงานยังต่างจังหวัด	 ตามคำร้องขอของกสิกรแต่ละรายที่ปลูกข้าวโพด															

มันสำปะหลัง	 อ้อย	 และได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำขึ้น	 ซึ่งเป็นความเห็นชอบตามมต	ิ ครม.	 เมื่อวันที	่											

3	 กนัยายน	 พ.ศ.	 2506	 จากผลการไปศกึษาดงูานประเทศไตห้วนัของขา้ราชการกองการกสกิรรมเคมี	 4	 นาย				

ที่ไดร้ายงานเสนอเพือ่ขอความเหน็ชอบใหจ้ดัตัง้	ศนูยอ์นรุกัษด์นิและนำ้	 เพือ่ชว่ยเหลอืกสกิรในดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้															

อนัเปน็สิง่จำเปน็ตอ่การเกษตรกรรมของไทยใหค้รบทกุจงัหวดั	 ประกอบกบัเมือ่วนัที	่ 23	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2506   

มพีระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	 ทบวง	 กรม	พ.ศ.	 2506	 ใหต้ัง้กรมพฒันาทีด่นิ	 สงักดักระทรวงพฒันาการ

แห่งชาติและโอนงานตามโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำไปสังกัด	 กองบริรักษ์ที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	 ในชื่อว่า														

สายงานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 และกำหนดหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นสถานีทดลองค้นคว้า	 และวิจัย											

ในกิจการงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ	 จัดทำแปลงสาธิตวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เพื่อปลูกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ           

ในการปอ้งกนัรกัษาดนิและนำ้	 อนัม	ี พชืคลมุดนิ	 พชืบำรงุดนิ	 หญา้ชนดิตา่งๆ	 เพือ่แจกจา่ยแกก่สกิรแตล่ะศนูย์

อนุรักษ์ดินและน้ำเป็นที่ตั้ง	 และให้มีหน่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ	 3	 หน่วย	 สำหรับให้บริการความช่วยเหลือ												

ทางวชิาการ	ตามแบบอยา่งนานาประเทศทีม่รีะบบงานอนรุกัษด์นิและนำ้ชว่ยเหลอืกสกิรของประเทศนัน้ๆ	

 	 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย	 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อป	ี พ.ศ.	 2528	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับ								

นักอนุรักษ์ดิน	 และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อจรรโลงงานอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์แก่

ประเทศชาติและกสิกรไทย	 ให้สามารถใช้ประโยชน์จากดินในไร่นาได้อย่างเกิดผลดีที่สุด	 เช่นเดียวกับ												

สมาคมอนรุกัษด์นิแหง่สหรฐัอเมรกิา	 ซึง่เปน็องคก์รภาคเอกชน	 มสีมาชกิเปน็ชาวไรช่าวนาอเมรกินัเปน็จำนวน

มาก	 	 นอกเหนอืจากขา้ราชการของสหรฐัทีค่อยใหค้ำแนะนำ	 และชว่ยเหลอืการดำเนนิกจิกรรมของสมาคมให้

เปน็ไปตามแนวทางของการชว่ยเหลอืในวชิาการอนรุกัษด์นิและนำ้	 มกีารออกวารสาร	 Journal	 of	 Soil	 and	Water 

Conservation	เปน็รายคาบ	2	เดอืน	และจดัการประชมุทางวชิาการแลกเปลีย่นความคดิเหน็	ในหมูม่วลสมาชกิ 

ซึ่งสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเช่นเดียวกัน	 และได้พิมพ์วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

แจกจา่ยแกส่มาชิกเป็นประจำ	 มีข้อคิดเห็นต่อวารสารฉบับนี้ที่ ไม่ค่อยจะมีข่าวคราวของกสิกรที่ดำเนินงาน

ในไรน่าของแตล่ะฟารม์ถงึกจิกรรมอนรุกัษด์นิและนำ้เท่าที่ควร	 เพราะนัน่คอืหลกัการสำคัญที่กสกิรจะได้

ถา่ยทอดถงึกนั	

	 	 มาพิจารณาสภาพการณ์ของไทย	 เมื่อแรกรับความช่วยเหลือได้พยายามเรียนรู้ศึกษาและฝึกอบรม												

ด้วยการไปศึกษาเล่าเรียน	 อบรม	 ดูงาน	 และฝึกงานยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก	 รวมทั้งดูงานที่

ประเทศไตห้วนั	 ซึง่ประสบผลสำเรจ็จากความชว่ยเหลอืของประเทศสหรฐัอเมรกิา	 เปน็ตวัอยา่งทีน่า่สนใจมาก	

ดว้ยประเทศไตห้วนัมสีภาพเปน็เกาะ	 พืน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยภเูขาทัง้นอ้ยใหญ	่ ทีร่าบทำการเพาะปลกูมนีอ้ย	 จงึตอ้งใช้

วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เพื่อช่วยในการประกอบการกสิกรรมให้ ได้ผลดีที่สุด	 และมองเห็นอันตรายจากการ

พงัทลายของดนิในพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีป่ราศจากการอนรุกัษด์นิและนำ้	 สำหรบัประเทศไทย	 สำนกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ ได้ระบุชื่อพืชชนิดต่างๆ	 ที่จะใช้เป็นสินค้าเกษตรในการค้าขาย	

ประกอบด้วยพืชไร	่ ข้าว	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ มันสำปะหลัง	 พืชพลังงานทดแทน	 ถั่วเหลือง	 อ้อยโรงงาน														

ปาล์มน้ำมัน	 พืชสวน	 ยางพารา	 กาแฟ	 สับปะรด	 มันฝรั่ง	 เหล่านี	้ ต่างปลูกกันบนพื้นที่ดอน	 ข้าวไร่ปลูกบน								
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ทีน่ำ้ไมข่งั	 ปลกูเปน็แถวเปน็แนว	 ไมพ่น้จากนำ้ฝนทีต่กลงมาจะกดัเซาะผวิดนิเกดิการชะลา้งพงัทลายของดนิได้

ง่าย	 จึงต้องใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เพื่อบรรเทาสิ่งที่จะเกิดผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกเอง	 และเพื่อเก็บ

รกัษานำ้ใหอ้ยู่ในดนิไดม้ากขึน้	 พชืดงักลา่วเปน็ผลผลติทางการเกษตรทีส่ำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร	 เนน้เปน็

พืชหลักของการพัฒนาการเกษตรอย่างหนึ่งของไทย	 เหล่านี้ต้องใช้ที่ดินเพาะปลูก	 ซึ่งที่ดินเหล่านั้นต้องถูกฝน

และลมที่ตกกระหน่ำในช่วง	 6-8	 เดือนต่อป	ี ชะล้างพาเอาดินและน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ออกไปด้วย	 ลมก	็												

พดัเอานำ้ออกจากใบไมแ้ละผวิดนิใหแ้หง้	ทำให้ ไม่ไดผ้ลผลติตามทีค่าดการณ์ไว้ใหถ้กูตอ้งตามสภาพทีค่วรเปน็	

	 	 ตลอดเวลาทีผ่า่นมา	60	ป	ี(พ.ศ.	2499-2559)	ของงานอนรุกัษด์นิและนำ้ทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาใหค้วาม

ช่วยเหลือ	 เป็นการเริ่มต้นงานอย่างไม่คาดคิดมาก่อน	 เพราะงานใหม่นี้ยังไม่เคยมีการสอนในมหาวิทยาลัยใน

เมืองไทย	 เท่ากับเป็นการทดสอบความตั้งใจและความอดทนต่อการเรียนรู้และนำไปสืบสานต่อได้มากน้อย	

เพยีงไร	สำหรบัผูท้ีเ่พิง่สำเรจ็จากมหาวทิยาลยัออกมาใหม่ๆ 	

	 	 เมื่อผ่านการฝึกอบรมงานชนิดใหม่ที่ ไม่เคยสัมผัสพบเห็นมา	 โดยผู้เชี่ยวชาญอเมริกันได้ฝึกสอนทั้ง										

ภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัต	ิ เริ่มตั้งแต	่ เรียนรู้สมบัติทางฟิสิกส์ของดิน	 โดยการทำกองปุ๋ยหมัก	 เพื่อให้ดินคง

สภาพ	 จับตัวเป็นก้อนมั่นคง	 เพื่อช่วยลดอัตราการสูญเสียดินและน้ำจากการพังทลายของดิน	 ความรู้เกี่ยวกับ

วิศวกรรมเกษตร	 เพื่อการทำแผนที่ขอบเขต	 แผนที่ระดับ	 แผนที่ภูมิประเทศ	 เพื่อใช้เป็นแผนที่วางแผนไร่นา															

(Farm	 plan	map)	 ในการวางแผนอนรุกัษด์นิและนำ้	 ตลอดจนลงมอืขบัรถแทรกเตอร์ไถพรวนดนิ	 ตามระบบ

อนรุกัษด์นิและนำ้	ประกอบดว้ย	วธิกีารควบคมุทางกล	(Mechanical	Control)	อนัมกีารปลกูพชืตามแนวระดบั	

คันดินกั้นน้ำบ่อน้ำในไร่นา	 คูรับน้ำรอบเขา	 ฝายกั้นน้ำ	 การควบคุมทางน้ำไหลเป็นร่อง	 (Gully	 Control)															

สว่นอกีอยา่งเปน็วธิกีารควบคมุทางพชื	 (Vegetative	 Control)	 เปน็การใชพ้ชืเพือ่ลดพลงังานจากนำ้ฝนทีต่กลงมา   

ตีกระแทกดินให้แตกกระจาย	 และน้ำพัดพาเอาดินออกไป	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพดังกล่าว	 การปลูกพืช											

เปน็รม่กนัเมด็ฝน	ตกีระทบกบัดนิโดยตรง	

	 	 ทุกวันนี	้ การข่าวของทางราชการและสังคมไม่ค่อยปรากฏผลงานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ในด้านการป้องกัน

และควบคุมทางวิธีกล	 เพื่อยับยั้งป้องกันการพังทลายของดิน	 ที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ	 เมื่อเดินทางไป										

ตา่งจงัหวดัตามถนนหลวงสายหลกั	และสายรองไปตามอำเภอหมูบ่า้น	ทัง้บรเิวณพืน้ที่ไรน่า	 (Farmland)	 ไมพ่บเหน็

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเหล่านั้น	 เนื่องจากงานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เมื่อดำเนินการไว้แล้วจะต้องมีระบบการ								

ตรวจสอบดแูล	 เมือ่เกดิการชำรดุทรดุโทรม	 ตอ้งมกีารแก้ ไขให้ใชง้านไดด้งัปกต	ิ อนัเปน็งานในหนา้ทีข่องหนว่ย

อนรุกัษด์นิและนำ้	 ประจำศนูยอ์นรุกัษด์นิและนำ้แลว้ทกุศนูย	์ ตามทีม่พีนัธะผกูพนัตอ่ขอ้เสนอของการขอจดัตัง้

ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ	 โดยมีศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง	 เป็นแห่งแรกที่ดำเนินการก่อนแล้วตั้งแต	่													

ป	ี พ.ศ.	 2503	 และเป็นผลสำเร็จในป	ี พ.ศ.	 2506	 เมื่อครั้งยังสังกัด	 กองการกสิกรรมเคม	ี กรมกสิกรรม	

กระทรวงเกษตร	 และได้ โอนย้ายไปสังกัด	 สายงานอนุรักษ์ดินและน้ำ	 กองบริรักษ์ที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	

กระทรวงพฒันาการแหง่ชาต	ิตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	 2506	ซึง่มผีลใชบ้งัคบั

เมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2506	เปน็ตน้ไป	หรอืวา่	“งานอนรุกัษดนิและนำ้จะเปนเพยีงรอยพมิพใจของ

คนรักงานนั้นและสนใจต่อภัยธรรมชาติที่ทำใหเกิดการล่มสลายของดินแดนที่มีมาแต่โบราณกาลแลว           

ถอืเปนตวัอยา่งทางประวตัศิาสตรทีม่ีใหเหน็มาจนถงึปจจบุนั” 
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	 บทคดัยอ่	

	 	 การศึกษานี้ดำเนินการในลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อยและห้วยทราย	 อำเภอชะอำ	 จังหวัดเพชรบุร	ี ระหว่าง

เดอืนมกราคม-ธนัวาคม	2558	ดนิสว่นใหญอ่ยู่ในกลุม่ชดุดนิที	่40	ชดุดนิหบุกะพง	(Hup	Krapong	Series:	Hg)	

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สองลุ่มน้ำย่อย															

วางแนวทางจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ตลอดจนวางแผนรับมือกับผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร	 โดยวาง

แปลงศกึษาขนาด	4x22	เมตร	ทีค่วามลาดชนั	3	ระดบั	ไดแ้ก	่9-10,	20-25	และ	30-35	เปอรเ์ซน็ต	์ทัง้สอง	

พืน้ทีลุ่ม่นำ้	รวมทัง้สิน้จำนวน	6	แปลง	

	 	 ผลการศกึษาพบวา่	พืน้ทีบ่างตรานอ้ย	มปีรมิาณนำ้ฝนสะสมเฉลีย่	 288.5	มลิลเิมตรตอ่ป	ีปรมิาณนำ้ฝน											

ที่ตกในพื้นที่ทั้งสิ้น	 17.24	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 เก็บเป็นน้ำท่าได้เพียง	 3.27	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 คิดเป็น																	

19		เปอรเ์ซน็ตข์องฝนทีต่ก	สว่นพืน้ทีห่ว้ยทรายปรมิาณนำ้ฝนสะสมเฉลีย่	202.1	มลิลเิมตรตอ่ป	ีปรมิาณนำ้ฝน

ทีต่กในพืน้ทีท่ัง้สิน้	 4.46	 ลา้นลกูบาศกเ์มตร	 จากการประเมนิการสญูเสยีดนิดว้ยโปรแกรม	ThaiEROSION	MMF           

ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อยมีอัตราการสูญเสียดิน	 284	 กิโลกรัมต่อไร	่ เมื่อคิดทั้งลุ่มน้ำจะสูญเสียดิน														

3,428	ตนัตอ่ลุม่นำ้ตอ่ป	ี สว่นหว้ยทรายมอีตัราการสญูเสยีดนิ	 84	กโิลกรมัตอ่ไร	่ เมือ่คดิทัง้ลุม่นำ้จะสญูเสยีดนิ	

395	ตนัตอ่ลุม่นำ้ตอ่ป	ี	
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	 	 ผลการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อย	 ลุ่มน้ำย่อยห้วยทราย	 และ													

พื้นที่บริเวณโดยรอบลุ่มน้ำทั้งสองลุ่มน้ำ	 แบ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ	 กลางน้ำ	 และปลายน้ำ	 พบว่า	 พื้นที่ลุ่มน้ำย่อย										

บางตราน้อย	 มีพื้นที่เกษตรกรรม	 50	 เปอร์เซ็นต	์ อยู่ ในพื้นที่ปลายน้ำ	 เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตร									

แบบผสมผสาน	และมากกวา่	50	 เปอรเ์ซน็ต	์ของพืน้ทีด่งักลา่วไดร้บัผลกระทบจากปญัหาภยัแลง้	ทำใหป้รมิาณ

ผลผลิตต่ำลงกว่าเดิม	 43	 เปอร์เซ็นต	์ ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยทราย	 พื้นที่เกษตรกรรม	 56	 เปอร์เซ็นต	์										

อยู่ในบริเวณกลางน้ำ	 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว	์ พื้นที่เกษตรกรรม	 51	 เปอร์เซ็นต	์ ได้รับ									

ผลกระทบจากปญัหาฝนแลง้	 สง่ผลใหป้รมิาณผลผลติจากการเพาะปลกูและเลีย้งสตัวต์ำ่ลงกวา่เดมิ	 48	 เปอรเ์ซน็ต	์

จากการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจและสังคมทั้งสองลุ่มน้ำให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน	 กล่าวคือ	 เกษตรกร											

ไดร้บักระทบจากภยัธรรมชาตใินรอบ	5	ปทีีผ่า่นมา	ทำใหผ้ลผลติการเกษตรลดลง	45	เปอรเ์ซน็ต์	

คำสำคญั:	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ผลผลติการเกษตร	การชะลา้งพงัทลายของดนิ	

	 Abstract	

	 	 Pre	Paired	Watershed	 study	was	carried	out	 at	Bang	Tra	Noi	 and	Huai	 Sai	 sub	basin,		

Cha	 Am	 district,	 Phetburi	 province.	 The	 study	 started	 in	 January-December	 2015.	 Standard	

Erosion	plot	site	as	4x22	meter	are	installed	in	three	slope	classes	such	as	9-10%,	20-25%	and	

30-35%	 respectively	with	 are	 six	 plots.	 The	 objectives	 are	 study	 paired	watershed	 and	 soil,	

water	conservation	measure.	Monitor	and	collect	extreme	climate	change	data	on	soil,	 yield,	

environment,	income	and	investment	of	farmers.	

	 	 The	result	shows	that	there	are	average	annual	rainfall	288.5	mm	per	year	on	Bang	Tra	Noi 

sub	basin.	A	large	amount	rain	water	falls	into	the	basin	is	17.24	million	m
3
.	On	the	other	hand, 

Huai	 Sai	 sub	 basin.	 There	 is	 annual	 rainfall	 202.1	 mm	 per	 year	 and	 rain	 water	 falls																	

4.46	million	m
3
.	 The	 soil	 erosion	 in	 Bang	 Tra	 Noi	 is	 calculated	 using	 ThaiEROSION	MMF	

model	 284	 kg	 per	 rai	 per	 year	 as	 3,428	 ton	 per	 sub	 basin	 per	 year.	 The	 other	 sub	 basin											

is	84	kg	per	rai	per	year	as	395	ton	per	sub	basin	per	year,	respectively.	

	 	 The	 questionnaire	 for	 collecting	 agriculture	 information	 impacts	 on	 extreme	 climate.	

There	are	three	categorize	such	as	upstream,	middle	and	lower	classes	that	is	focus	on	disaster	

areas	 in	agricultural	part	 and	 impacts	on	yield.	The	 results	 show	more	 than	50%	of	 farmers	

have	 impacted	on	drought	 in	 lower	Bang	Tra	Noi	sub	basin.	These	areas	are	mixed	 farming	

and	only	50%	is	farming	for	the	sub	basin	that	impacts	on	43%	yield	decline.	The	other,	56%	of	

middle	class	 sub	basin	 is	 livestock.	Moreover,	 51%	 for	 livestock	 farming	 impacts	on	drought	

and	45%	yield	decline.	

Keywords:	Climate	changes,	Agricultural	yield,	Soil	erosion	



	 คำนำ	

	 ลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อย	 และลุ่มน้ำย่อยห้วยทราย	 มีพื้นที่ประมาณ	 51,000	 ไร	่ เป็นลุ่มน้ำสาขาของ										

ลุม่นำ้เพชรบรุ	ี ขอ้มลูจากสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนำ้และการเกษตร	 (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนำ้และ

การเกษตร,	 2557)	 รายงานว่าสภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ										

เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น	 ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อป	ี										

การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร	 หากฝนตก

ติดต่อกันหลายเดือน	 และการระบายน้ำฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกต	ิ จะส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง								

ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ	 หรือแม้แต่ในพื้นที่อยู่ติดลำน้ำ	 ส่วนในช่วง													

ที่ฝนตกหนักช่วงสั้นๆ	 ก่อให้เกิดปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากมาตามลำน้ำเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่

เกษตรกรรม	 ปญัหาการขาดแคลนนำ้และภยัแลง้สว่นใหญ	่ มสีาเหตมุาจากฝนไมต่กตามฤดกูาลและเกดิสภาวะ

ฝนทิง้ชว่งทีต่ดิตอ่กนัยาวนาน	 ขณะทีศ่กัยภาพของพืน้ที่ในการพฒันาแหลง่เกบ็กกันำ้ตน้ทนุมจีำกดั	 แหลง่เกบ็กกันำ้

และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ ใช้ ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการเพื่อการเกษตร															

เกดิการตืน้เขนิไมส่ามารถเกบ็กกันำ้ไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ	

	 	 สภาพพื้นที่มีเนื้อดินเป็นทรายจัดมีธาตุอาหารพืชตามธรรมชาติอยู่น้อย	 มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ	

การระบายน้ำดีถึงดีมากเกินไป	 ความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชต่ำ	 ทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ผลด	ี										

เท่าที่ควร	 เนื่องจากจะเกิดการชะล้างธาตุอาหารพืชออกจากดินได้ง่าย	 (กรมพัฒนาที่ดิน,	 2545)	 พบปัญหา										

การขาดนำ้อยา่งรนุแรง	และเปน็ขอ้จำกดัในการเลอืกชนดิพชืปลกู	 เพราะมพีชืทนแลง้บางชนดิเทา่นัน้ทีเ่จรญิเตบิโต

ได้บนดินกลุ่มนี	้ ได้แก	่ สับปะรด	 มันสำปะหลัง	 และอ้อย	 ส่วนในพื้นที่ราบลุ่มที่ใช้ ในการปลูกข้าว	 ดินมีปัญหา	

ขาดความชืน้โดยเฉพาะในเวลาทีฝ่นทิง้ชว่งตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน	

	 	 ดังนั้น	 โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบลุ่มน้ำและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ								

ที่รุนแรง	 ต่อทรัพยากรดินผลผลิตเกษตรสิ่งแวดล้อม	 และรายได้ของเกษตรกรบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อม											

นานาชาติสิรินธร	 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบเชิงลุ่มน้ำในพื้นที่ศึกษา	 การวางมาตรการ															

อนุรักษ์ดินและน้ำ	 และการติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จะทำให้เกิดศูนย์กลาง													

ในการรวบรวม	จดัเกบ็	วเิคราะหข์อ้มลูทางดา้นเกษตรกรรมดา้นตา่งๆ	ซึง่ละเอยีดถงึตวัเกษตรกร	โดยใชร้ะบบ

การตดัสนิใจโดยใชก้ระบวนการลำดบัชัน้เชงิวเิคราะห	์แบบจำลอง	CLUE–S	เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาบรหิาร

จัดการ	 พร้อมรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น	 อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ									

ในการแขง่ขนัในภาคการเกษตร	ใหม้คีวามมัน่คง	เขม้แขง็อยา่งยัง่ยนืและเหมาะสม	

	 วตัถปุระสงค์	

  1.	ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบลุม่นำ้	ในการวางมาตรการและการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้	และตดิตาม	

รวบรวมข้อมูล	 และประเมินผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรดิน	

ผลผลติ	สิง่แวดลอ้ม	รายได	้และตน้ทนุการผลติ	ของเกษตรกรระดบัครวัเรอืน	
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  2.	จดัทำฐานขอ้มลูและระบบในการตดัสนิใจ	เพือ่ใชว้างมาตรการและการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม	 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการทำเกษตรกรรม	

เพื่อการวางแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตร	 และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น											

เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่ภาคเกษตรกรรม	

	 อปุกรณแ์ละวธิกีาร	

  1.	 การดำเนนิงานจดัรวบรวมฐานขอ้มลู	

	 	 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล	 และจัดหมวดหมู่สินค้าจากภาคเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	 ได้แก	่

ข้อมูลด้านพืชเศรษฐกิจ	 ข้อมูลด้านปศุสัตว	์ ข้อมูลด้านการประมง	 ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน	 เช่น	 การใช้

ประโยชนท์ีด่นิ	 ชดุดนิ	 ความตอ้งการนำ้และธาตอุาหารในการเพาะปลกูของพชืแตล่ะชนดิในแตล่ะพืน้ที	่ ขอ้มลู

ดา้นสภาพภมูอิากาศ	 จากกรมอตุนุยิมวทิยา	 เพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลง	 และพจิารณาความสมัพนัธก์บัขอ้มลู										

ดา้นการเกษตรและดา้นอืน่	ๆ	

	 	 2.	การวางแผนสำรวจขอ้มลู	และการวางจดุสำรวจ	

	 	 ดำเนนิการครอบคลมุพืน้ที	่ 51,145.2	 ไร	่ โดยแบง่เปน็พืน้ทีลุ่ม่นำ้ยอ่ยบางตรานอ้ยจำนวน	 37,348.7	 ไร	่

มลีุม่นำ้ยอ่ยจำนวน	133	ลุม่นำ้ยอ่ย	แบง่พืน้ทีด่ำเนนิการเปน็	พืน้ทีต่น้นำ้	 11,975.8	 กลางนำ้	 12,890.5	และ

ปลายน้ำ	 12,482.4	 ไร	่ ตามลำดับ	 และพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยทรายจำนวน	 13,796.5	 ไร	่ มีลุ่มน้ำย่อยจำนวน											

56	 ลุ่มน้ำย่อย	 แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นน้ำ	 7,696.6	 กลางน้ำ	 4,152.1	 และปลายน้ำ	 1,947.8	 ไร	่									

ตามลำดบั	(ภาพที	่1)	

 ภาพที ่1 ขอบเขตพืน้ทีลุ่มนำ้ยอยบางตรานอยและลุมนำ้ยอยหวยทราย ภาพที ่1 ขอบเขตพืน้ทีลุ่มนำ้ยอยบางตรานอยและลุมนำ้ยอยหวยทราย 
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   3.	 ศึกษาปริมาณน้ำฝนและน้ำท่า	 โดยติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำฝน	 4	 สถานีตรวจวัด	 ลุ่มน้ำย่อยละ											

2	สถาน	ีเพือ่ตดิตามปรมิาณนำ้ฝนรายวนัและปรมิาณนำ้ทา่ในพืน้ทีศ่กึษา	

  4.	การชะลา้งพงัทลายของดนิ	

	 	 วางแปลงสำรวจเก็บข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน	 จำนวน	 3	 แปลง	 ในแต่ละลุ่มน้ำ	 รวมทั้งสิ้น												

6	แปลง	โดยการสรา้งแปลงศกึษา	ขนาด	4x22	เมตร	ทีร่ะดบัความลาดชนัตา่งๆ	ไดแ้ก	่1)	ระดบัความลาดชนั	

9-10	 เปอรเ์ซน็ต	์ เปน็พืน้ทีท่ี่ใช้ในการเกษตร	 การตัง้ถิน่ฐาน	 และดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ	 ของมนษุย	์ 2)	 ระดบั

ความลาดชนั	20-25	 เปอรเ์ซน็ต	์ เปน็พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนั	และเสีย่งตอ่การชะลา้งพงัทลายของดนิ	 เนือ่งจาก

การใชท้ีด่นิผดิประเภท	 และ	 3)	 ระดบัความลาดชนั	 30-35	 เปอรเ์ซน็ต	์ เปน็พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู	 เสีย่งตอ่

การชะลา้งพงัทลายของดนิไดง้า่ย	และไดร้บัการปอ้งกนัไวเ้ปน็พืน้ทีต่น้นำ้ลำธาร	(ภาพที	่2)	

  	 5.	 ศกึษาสมบตัทิางเคมแีละกายภาพดนิ	 เกบ็ตวัอยา่งดนิแบบสุม่ในพืน้ทีศ่กึษาลุม่นำ้ยอ่ยบางตรานอ้ยและ

หว้ยทราย	 ทีร่ะดบัความลกึ	 0-30	 เซนตเิมตร	 และ	 30-60	 เซนตเิมตร	 จำนวน	 67	 จดุ	 เพือ่ศกึษาสมบตัดินิ								

ทัง้ทางเคมแีละกายภาพ	และแนวทางแก้ ไขปรบัปรงุบำรงุดนิใหเ้หมาะสมแกก่ารเพาะปลกู	

 	 6.	 ศึกษาสมบัติน้ำผิวดิน	 โดยการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อย	 จำนวน		

20	 จุด	 และห้วยทราย	 จำนวน	 18	 จุด	 เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร	 ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช	้									

ในการเพาะปลกู	(ดเิรก	และคณะ,	2545)	

 ภาพที ่2 แปลงศกึษาการชะลางพงัทลายของดนิบรเิวณลุมนำ้ยอยบางตรานอยและหวยทราย จำนวน 6 แปลง ภาพที ่2 แปลงศกึษาการชะลางพงัทลายของดนิบรเิวณลุมนำ้ยอยบางตรานอยและหวยทราย จำนวน 6 แปลง 
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  7.	การศกึษาดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และการผลติภาคเกษตร	

	 	 คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาบริเวณลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อยและห้วยทราย	 รวมทั้งพื้นที่นอกลุ่มน้ำ									

ทัง้สองลุม่นำ้	 เพือ่สำรวจขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ	 สงัคม	 การผลติภาคเกษตร	 และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ	

	 	 8.	การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทำนายการเปลีย่นแปลงในอนาคต	

	 	 	 8.1	การตดัสนิใจโดยใชก้ระบวนการลำดบัชัน้เชงิวเิคราะหแ์บบหลายลำดบัชัน้	(AHP)	เพือ่ศกึษาและ

วเิคราะหห์าปจัจยัทีม่ผีลตอ่ดา้นเศรษฐกจิการเกษตร	 และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ          

(Javaheri	 et al.,	 2006)	 โดยข้อมูลที่สำคัญที่นำมาวิเคราะห	์ ได้แก	่ ผลผลิตต่อไร	่ (Yield/rai),	 ต้นทุนต่อไร	่														

(Cost/rai),	รายไดต้อ่ไร	่(Revenue/rai)	และอตัราสว่นระหวา่งกำไรและตน้ทนุ	(B/C/rai)	

	 	 	 8.2	การศกึษาขอ้มลู	แบบจำลอง	CLUE	–S	(The	Conversion	of	Land	Use	and	its	Effects	at	

Small	Regional	Extent)	แบบจำลอง	CLUE-S	ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั	2	สว่น	คอื	สว่นคณุลกัษณะ		

(non-spatial	 module)	 และส่วนเชิงพื้นที	่ (spatial	 module)	 โดยส่วนคุณลักษณะเป็นส่วนของการกำหนด

ปรมิาณการใชท้ีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิ	(demand)	และสว่นเชงิพืน้ทีเ่ปน็สว่นของการกำหนดตำแหนง่การใชท้ีด่นิ

และสิง่ปกคลมุดนิ	(Verburg	et al.,	2002;	Verburg	และ	Veldkamp,	2003)	

	 	 	 8.3	 การศกึษาขอ้มลูจากแบบจำลอง	 AquaCrop	 เพือ่ทำนายผลผลติขา้ว	 ซึง่เปน็พชืเศรษฐกจิหลกั										

ที่เกษตรกรเพาะปลูก	 ในจังหวัดเพชรบุร	ี ในป	ี 2581	 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผลผลิตพืชเนื่องมาจาก															

สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นไปในอนาคต	 โดยใชข้อ้มลูป	ี2558	 เปน็ปฐีานเปรยีบเทยีบกบัป	ี2581	 โดยคำนงึถงึปจัจยั								

ด้านสภาพอากาศ	 คือ	 อุณหภูมิอากาศ	 ปริมาณน้ำฝน	 ความชื้นสัมพัทธ	์ ความเข้มแสง	 อัตราความเร็วลม											

การคายระเหยน้ำของพืช	 ค่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ	 ไม่รวมถึง	 ฝนแล้ง	 น้ำท่วม	 แผ่นดินถล่ม	

และการระบาดของโรคแมลง	

	 ผลการทดลองและวจิารณ์	

	 	 ผลการศึกษาบริเวณลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อย	 พื้นที	่ 37,348.7	 ไร	่ มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย																	

288.5	 มิลลิเมตรต่อป	ี ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ทั้งสิ้น	 17.24	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 และลุ่มน้ำย่อยห้วยทราย	

พื้นที	่ 13,796.5	 ไร	่ มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย	 202.1	 มิลลิเมตรต่อป	ี ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ทั้งสิ้น															

4.46	ลา้นลกูบาศกเ์มตร	สำหรบัคา่ความจคุวามชืน้สนามของลุม่นำ้ยอ่ยบางตรานอ้ย	และลุม่นำ้ยอ่ยหว้ยทราย											

มีค่า	 9.05	 และ	 8.23	 เปอร์เซ็นต	์ ตามลำดับ	 และจุดเหี่ยวถาวร	 3.60	 และ	 2.83	 เปอร์เซ็นต	์ ตามลำดับ												

ส่งผลให้ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ ในระดับต่ำเช่นกัน	 การประเมินการสูญเสียดินด้วยโปรแกรม	

ThaiEROSION	MMF	(ยทุธชยั	และคณะ,	2547;	ยทุธศาสตร	์และคณะ,	2556)	พบวา่บรเิวณตน้นำ้ของพืน้ที่

ลุม่นำ้ยอ่ยบางตรานอ้ย	 มปีรมิาณการสญูเสยีดนิ	 284.2	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ คดิเปน็	 3,428	 ตนัตอ่ลุม่นำ้ยอ่ยตอ่ป	ี

สำหรบัลุม่นำ้ยอ่ยหว้ยทราย	มปีรมิาณการสญูเสยีดนิ	84.4	กโิลกรมัตอ่ไร	่คดิเปน็	395	ตนัตอ่ลุม่นำ้ยอ่ยตอ่ปี	

	 	 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณการสญูเสยีดนิจากการประเมนิดว้ย	4	วธิกีาร	(ตารางที	่1)	ไดแ้ก	่(1)	สมการ

ทางคณติศาสตร	์y	=	[	64x2.134)/320696887	]A	เมือ่	y	คอื	ปรมิาณการสญูเสยีดนิ	(ตน้ตอ่ป)ี	x	คอื	ปรมิาณ
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ตารางที	่1	เปรยีบเทยีบปรมิาณการสญูเสยีดนิจากการประเมนิดว้ยวธิกีารตา่ง	ๆ	

	

ลุม่นำ้ยอ่ย

	 สมการทางคณติศาสตร	์ แบบจำลอง	MMF	 บอ่ดกัตะกอน	 Erosion	pin	

		 	 (ตนัตอ่ไร)่	 (ตนัตอ่ไร)่	 (ตนัตอ่ไร)่	 (ตนัตอ่ไร)่	

	 บางตรานอ้ย	 0.02	 0.09	 1.30	 6.93	

	 หว้ยทราย	 0.02	 0.03	 0.60	 1.56	

ฝนสะสมรายป	ี (มลิลเิมตร)	 และ	 A	 คอื	 พืน้ทีศ่กึษา	 (ไร)่	 (2)	 แบบจำลอง	MMF	 (Morgan	 et al.,	 1984)											

(3)	 บ่อดักตะกอน	 และ	 (4)	 Erosion	 pin	 พบว่าปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อยและ	

ลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อยด้วยวิธีการ	 Erosion	 pin	 มีการสูญเสียดินมากที่สุด	 6.93	 และ	 1.56	 ตันต่อไร	่											

ตามลำดบั	รองลงมา	ไดแ้ก	่บอ่ดกัตะกอน	มกีารสญูเสยีดนิ	1.30	และ	0.60	ตนัตอ่ไร	่ตามลำดบั	แบบจำลอง	

MMF	 มกีารสญูเสยีดนิ	 0.09	 และ	 0.03	 ตนัตอ่ไร	่ ตามลำดบั	 และสมการทางคณติศาสตร	์ มกีารสญูเสยีดนิ	

0.02	และ	0.02	ตนัตอ่ไร	่ตามลำดบั	

	 	 การศึกษาลักษณะดินทั้งสองลุ่มน้ำ	 ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชุดดินหุบกะพง	 ลักษณะดินเป็นดินลึก	 เนื้อดิน

คอ่นขา้งเปน็ทราย	มกีารระบายนำ้ด	ีมคีวามอดุมสมบรูณต์ำ่	มคีวามสามารถในการอุม้นำ้ไดต้ำ่	จงึเปน็ขอ้จำกดั

ในการเพาะปลกู	 กลา่วคอื	 ดนิมคีวามเปน็กรดปานกลาง	 (pH	 5.0-5.5)	 จงึมคีวามตอ้งการปนูเพือ่ปรบัปรงุดนิ	

ใหเ้หมาะแกก่ารเพาะปลกูในอตัรา	270-600	กโิลกรมัตอ่ไร	่ดนิมคีวามเคม็อยู่ในระดบัตำ่	จงึไมม่ผีลกระทบตอ่พชื 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจัดอยู่ในระดับต่ำ	 0.5-1.5	 เปอร์เซ็นต	์ ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก	 พบว่า	

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินต่ำมาก	 ปริมาณฟอสฟอรัส	 และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมีปริมาณ									

สงูมาก	มคีา่มากกวา่	25	และ	120	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	ตามลำดบั	ในทีล่าดชนัสงูมปีญัหาการชะลา้งพงัทลาย

ของหน้าดิน	 จากผลการศึกษายังพบว่า	 บริเวณต้นน้ำมีอัตราการสูญเสียดินสูงกว่า	 บริเวณกลางน้ำ	 และ

ปลายน้ำ	 ตามลำดับ	 เนื่องจากมีความลาดชันที่สูงกว่า	 ซึ่งสามารถแก้ ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยใช	้																

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เช่น	 การไถพรวนขวางความลาดชัน	 การปลูกพืชคลุมดิน	 การปลูกพืชปุ๋ยสด														

การปลูกพืชหมุนเวียน	 นอกจากจะช่วยลดการชะล้างพังทลาย	 และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน																					

แลว้ยงัเปน็การอนรุกัษน์ำ้ในดนิใหเ้หมาะสมแกก่ารเพาะปลกูของเกษตรกรได้	

	 	 ผลการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรทั้งสองลุ่มน้ำ	 พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำย่อยบางตราน้อย

ส่วนใหญ่อยู่บริเวณปลายน้ำมีพื้นที่ประมาณ	 6,000	 ไร	่ จากพื้นที่ปลายน้ำทั้งหมด	 12,482	 ไร	่ ในที่ลุ่มได้รับ										

ผลกระทบจากภยัแลง้	ทำใหผ้ลผลติลดลง	43	เปอรเ์ซน็ต	์สว่นหว้ยทรายมพีืน้ทีเ่กษตรกรรมสว่นใหญอ่ยูบ่รเิวณ

กลางนำ้ประมาณ	2,000	ไร	่จากพืน้ทีก่ลางนำ้ทัง้หมด	4,152	ไร	่ผลกระทบจากภยัแลง้ทำใหผ้ลผลติในพืน้ทีด่อน

ลดลง	 48	 เปอร์เซ็นต	์ และยังส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปีทั้งในพื้นที่บางตราน้อยและห้วยทราย										

ซึง่ใหผ้ลผลติเฉลีย่เพยีง	550	และ	456	กโิลกรมัตอ่ไร	่ตามลำดบั	ในขณะทีผ่ลผลติขา้วนาปขีองจงัหวดัเพชรบรุี

เฉลี่ย	 688	 กิโลกรัมต่อไร	่ โดยภาพรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด	 20	 และ	 33	 เปอร์เซ็นต	์ ตามลำดับ														

จากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ													

ที่มีต่อผลผลิต	 รายได	้ และวิถีชีวิตความเป็นอยู	่ ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อปรับตัวให้เหมาะสม	
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กบัสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง	โดยการทำสระนำ้ในไรน่าตอ่ๆ	กนัเปน็เครอืขา่ยคลา้ยอา่งพวง	และเชือ่มโยง

ด้วยชลประทานระบบท่อ	 และพิจารณาการจัดการน้ำน้อย	 ด้วยการปรับเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจทนแล้ง	

ปศสุตัวก์บัหญา้ทนแลง้	ซึง่จะทำใหเ้กษตรกรปรบัตวัไดด้ยีิง่ขึน้เปน็ลำดบั	

	 	 การทำนายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงเป็นสองช่วง	 ในป	ี 2567	 และ	 2581	

จากการศกึษาแบบจำลอง	CLUE-S	การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป	(Slow	growth) 

ดังภาพที	่ 3	 โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม	 จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ ไม่มากนัก	 พื้นที่ป่าไม้ลดลง	 5	 เปอร์เซ็นต	์									

ดงัตารางที	่2	ในการเตบิโตแบบ	10	ป	ีขา้งหนา้	แตส่ำหรบัอกี	23	ปขีา้งหนา้	ในป	ี2581	การใชว้เิคราะห	์AHP	

ทำนายผลกระทบต่อพื้นที่ที่เปราะบางและอ่อนไหวมากคือทางด้านปลายน้ำของบางตราน้อย	 และกลางน้ำ											

ห้วยทราย	 (ภาพที	่ 4)	 สอดคล้องกับแบบสอบถามที่ได้สำรวจไว	้ ผลกระทบที่อาจพบเป็นแนวกว้างคือ	 พื้นที	่							

ปา่ตน้นำ้ของทัง้สองลุม่นำ้ยอ่ย	 นอกจากนีก้ารใชแ้บบจำลอง	 AquaCrop	 ทำนายผลผลติขา้ว	 โดยไมร่วมเรือ่ง	

ภยัแลง้	นำ้ทว่ม	แผน่ดนิถลม่	และการระบาดของโรคแมลง	คำนงึแค	่7	ปจัจยัสภาพอากาศพบวา่	ผลผลติจากนี้

ไปดขีึน้กวา่เดมิ	9	หรอื	0.4	เปอรเ์ซน็ตต์อ่ป	ีในอกี	23	ปขีา้งหนา้	ดงัตารางที	่3	

 ภาพที ่3 แนวโนมการเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิในป 2567 โดยใชแบบจำลอง CLUE-S Model (Slow growth scenario) 
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ตารางที	่2	 แนวโนม้การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ	ในป	ี2567	โดยใชแ้บบจำลอง	CLUE-S	Model		

	 	 	 (Slow	growth	scenario)	

	

ประเภทของการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

	 พืน้ที	่(ไร)่	

	 	 	 	 พ.ศ.	2558	 พ.ศ.	2567	 การเปลีย่นแปลง	 เปอรเ์ซน็ต์	

	 1	:	ปา่ไม	้ 16,165.9		 13,319.6		 -2,846.3		 -	5.6	

	 2	:	พชืไร	่ไมผ้ล	 13,317.8		 14,581.7		 1,263.9	 2.5	

	 3	:	ขา้ว	 4,303.0		 5,561.9		 1,258.9	 2.5	

	 4	:	ทุง่หญา้	ไมพุ้ม่	 11,081.2		 11,404.8		 323.6	 0.6	

	 5	:	พืน้อืน่ๆ	(ชมุชนแหลง่นำ้	

 
สถานทีร่าชการ	เปน็ตน้)	

6,277.3		 6,277.3	 -	 -	

   รวม	 51,145.2		 51,145.2		 -	 -	

 ภาพที ่4 แสดงพืน้ทีท่ีเ่ปราะบางและออนไหวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยกระบวนการเชงิวเิคราะหแบบหลายลำดบัชัน้  

 (AHP) ป 2581 

ภาพที ่4 แสดงพืน้ทีท่ีเ่ปราะบางและออนไหวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยกระบวนการเชงิวเิคราะหแบบหลายลำดบัชัน้  
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	 สรปุ	

  ลุม่นำ้ยอ่ยบางตรานอ้ย	 มปีรมิาณนำ้ฝนสะสมเฉลีย่	 288.5	 มลิลเิมตรตอ่ป	ี มปีรมิาณนำ้ฝนทีต่กในพืน้ที่

ทั้งสิ้น	 17.24	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 มีค่าความจุความชื้นสนาม	 9.05	 เปอร์เซ็นต	์ และจุดเหี่ยวถาวร												

3.60	 เปอรเ์ซน็ต	์ มปีรมิาณการสญูเสยีดนิ	 284.2	 กโิลกรมัตอ่ไร	่ จดัวา่สญูเสยีดนินอ้ย-นอ้ยมาก	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	 

50	 เปอร์เซ็นต	์ อยู่ในพื้นที่บริเวณปลายน้ำ	 เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน	 และมากกว่า												

50	เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ที่ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาภยัแลง้	ทำใหป้รมิาณผลผลติตำ่ลงกวา่เดมิ	43	เปอรเ์ซน็ต์	

	 	 ลุ่มน้ำย่อยห้วยทราย	 มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย	 202.1	 มิลลิเมตรต่อป	ี มีปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่

ทั้งสิ้น	 4.46	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 มีค่าความจุความชื้นสนาม	 8.23	 เปอร์เซ็นต	์ และจุดเหี่ยวถาวร																

2.83	 เปอร์เซ็นต	์ มีปริมาณการสูญเสียดิน	 84.4	 กิโลกรัมต่อไร	่ จัดว่าสูญเสียดินน้อย-น้อยมาก	 พื้นที่

เกษตรกรรม	 56	 เปอร์เซ็นต	์ อยู่ในพื้นที่บริเวณกลางน้ำ	 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว	์ พื้นที่

เกษตรกรรม	 51	 เปอรเ์ซน็ต	์ ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาฝนแลง้	 สง่ผลใหป้รมิาณผลผลติจากการเพาะปลกูพชื

และการเลีย้งสตัวต์ำ่ลงกวา่เดมิ	48	เปอรเ์ซน็ต์	

	 	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน											

แบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป	จากการใชแ้บบจำลอง	CLUE-S	ในอกี	10	ป	ีขา้งหนา้	ป	ี2567	พืน้ทีป่า่ไมล้ดลง	5	เปอรเ์ซน็ต	์

และพื้นที่ที่มีความเปราะบาง	 อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จากการทำนายโดยวิธ	ี AHP.											

ในป	ี 2581	 ได้แก	่ พื้นที่ปลายน้ำของบางตราน้อย	 และกลางน้ำห้วยทราย	 ส่วนการทำนายผลผลิตข้าว																	

ดว้ยแบบจำลอง	AquaCrop	ในอกี	23	ปขีา้งหนา้	ผลผลติขา้วจะสงูขึน้จากเดมิ	9	หรอื	0.4	เปอรเ์ซน็ตต์อ่ปี	

ตารางที	่3	การทำนายผลผลติขา้วจากแบบจำลอง	AquaCrop	

บาง	

ตรา	

นอ้ย 

หว้ย	

ทราย 

	

ลุม่นำ้	 บรเิวณ	 กรดิ

	 ผลผลติขา้ว	(กโิลกรมัตอ่ไร)่	

	 2558	 2581	

	 	 	 	 RCP2.6	 RCP4.5	 RCP6.0	 RCP8.5	 RCP2.6	 RCP4.5	 RCP6.0	 RCP8.5	

	 	 ตน้นำ้	 30	 499.84	 498.88	 497.92	 500.80	 533.28	 545.92	 538.72	 562.24	

	 	 กลางนำ้	 31	 500.32	 499.36	 498.40	 501.28	 533.60	 546.24	 539.04	 562.24	

	 	 ปลายนำ้	 32	 499.68	 498.72	 497.76	 500.64	 532.48	 545.12	 537.76	 561.44	

  ผลผลติเฉลีย่	 499.47	 544.84	

	 ผลผลติขา้วลุม่นำ้บางตรานอ้ย	เพิม่ขึน้	9.08	เปอรเ์ซน็ต์	

	 	 ตน้นำ้	 20	 500.00	 499.04	 498.08	 500.80	 533.44	 546.24	 538.88	 562.40	

	 	 กลางนำ้	
21	 499.68	 498.72	 497.76	 500.64	 532.32	 544.96	 537.60	 561.28	

	 	 และปลายนำ้	

  ผลผลติเฉลีย่	 499.34	 544.64	

	 ผลผลติขา้วลุม่นำ้หว้ยทราย	เพิม่ขึน้	9.07	เปอรเ์ซน็ต์	
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	 บทคดัยอ่	

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาปริมาณความต้องการปูนที่ ใช้ ในการปรับปรุงดินกรดโดย							

วธิบีฟัเฟอร	์ (Buffering	Method)	 และวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	 (Lime	 Incubation	Method)	 และสว่นตา่ง

ปรมิาณปนูของทัง้สองวธิ	ี(2)	ศกึษาปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	pH	ของดนิไปทีร่ะดบั	pH	ตา่งๆ	โดยวธิกีารบม่ดนิ

รว่มกบัปนู	ตวัอยา่งดนิกรดทีศ่กึษาคอื	ชดุดนิจกัราช	(กลุม่ชดุดนิที	่40)	ซึง่เกบ็ตวัอยา่งดนิจาก	4	จงัหวดั	ไดแ้ก	่

นครราชสีมา	 ชัยภูม	ิ บุรีรัมย	์ และสุรินทร	์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ	์ (Randomized	

Complete	 Block	 Design)	 ประกอบด้วย	 4	 ตำรับการทดลองที่ ได้จากการปรับค่า	 pH	 ของดินกรดด้วย											

ปนูแคลเซยีมคารบ์อเนต	 (CaCO
3
)	 ไดแ้ก	่ (1)	ปรบัคา่	pH	ของดนิเปน็	5.5	 (2)	ปรบัคา่	pH	ของดนิเปน็	6.0														

(3)	ปรบัคา่	pH	ของดนิเปน็	6.5	และ	(4)	ปรบัคา่	pH	ของดนิเปน็	6.9	ทำการทดลอง	4	ซำ้	3	ระดบัความลกึ	

(0-20,	 20-40,	 40-60	 ซม.)	 และตรวจสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่โดยใช	้ Least	 Significant	 Difference										

(LSD)	ผลการทดลองพบวา่	ทีร่ะดบัความลกึ	0-20	เซนตเิมตร	ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	pH	เปน็	5.5,	6.0,	6.5	และ 

6.9	 โดยวิธีบัฟเฟอร	์ คือ	 600,	 1200,	 1800	 และ	 2280	 กิโลกรัม	 CaCO
3 
	 ต่อไร	่ ตามลำดับ	 และที่ระดับ										

ความลกึดนิ	 20-40	 และ	 40-60	 เซนตเิมตร	 ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	 pH	 มปีรมิาณเทา่กนั	 คอื	 700,	 1320,	

1920	และ	2400	กโิลกรมั	CaCO
3 
	ตอ่ไร	่ตามลำดบั	เมือ่ใชว้ธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	ทีร่ะดบัความลกึดนิ	0-20	

เซนตเิมตร	 ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	 pH	 เปน็	 5.5,	 6.0,	 6.5	 และ	 6.9	 คอื	 500,	 1900,	 3800	 และ	 6400	

กโิลกรมั	 CaCO
3 
ตอ่ไร	่ ตามลำดบั	 ทีร่ะดบัความลกึดนิ	 20-40	 เซนตเิมตร	 ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	 pH	 คอื	

700,	2100,	4400	และ	7200	กโิลกรมั	CaCO
3
	ตอ่ไร	่ตามลำดบั	และทีร่ะดบัความลกึดนิ	40-60	เซนตเิมตร	

ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	pH	คอื	700,	2200,	4400	และ	7200	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	โดยวธิบีฟัเฟอร์

ใช้ปริมาณปูนน้อยกว่าวิธีการบ่มดินร่วมกับปูน	 และปริมาณปูนที่ ใช้ ในแต่ละตำรับการทดลองแตกต่างกัน				
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อยา่งมนียัสำคญัยิง่ทางสถติ	ิ โดยปรมิาณปนูเฉลีย่ในการยกระดบั	pH	จากระดบัความลกึดนิ	0-60	 เซนตเิมตร	

ไปที	่pH	5.5	คอื	1812.5	กโิลกรมั	CaCO
3 
	ตอ่ไร,่	ไปที	่pH	6.0	คอื	5900	กโิลกรมั	CaCO

3 
	ตอ่ไร,่	ไปที	่pH	

6.5	คอื	12050	กโิลกรมั	CaCO
3 
	ตอ่ไร	่และไปที	่pH	6.9	คอื	19600	กโิลกรมั	CaCO

3 
	ตอ่ไร่	

 Abstract	

  The	objectives	 of	 this	 research	were	 to	 (1)	 study	 the	 lime	 requirement	 for	 acid	 soil	

improvement	by	buffering	method	and	 lime	 incubation	method	and	 the	difference	of	both	 in	

soil	group	no.40	of	Chakkarat	 series	 in	Nakhon	Ratchasima,	Chaiyaphum,	Burirum	and	Surin	

province	 (2)	 determination	 the	 amount	 of	 lime	 to	 reach	 various	 soil	 pH	 by	 lime	 incubation	

method.	 The	 acid	 soil	 samples	 were	 Chakkarat	 series	 (soil	 group	 no.40)	 from	 4	 provinces,	

Nakhon	 Ratchasima,	 Chaiyaphum,	 Burirum	 and	 Surin	 province.	 This	 research	 employed	 the	

randomized	 complete	 block	 design.	 There	 were	 4	 treatments	 for	 acid	 soil	 improvement	 by	

calcium	carbonate	(CaCO
3 
)	as	(1)	to	reach	pH	5.5	(2)	to	reach	pH	6.0	(3)	to	reach	pH	6.5	and				

(4)	to	reach	pH	6.9.	The	research	applied	4	replications	(4	provinces)	and	3	levels	(0-20,	20-40,	

40-60	cm.	depth)	and	using	LSD	for	mean	comparison.	The	results	showed	that	at	0-20	cm.	of	

soil	depth,	 the	amount	of	CaCO
3 
	 for	 reaching	pH	5.5,	6.0,	6.5	and	6.9	by	buffering	method	

were	600,	1200,	1800	and	2280	Kg.	CaCO
3 
rai-1,	respectively.	The	results	at	20-40	cm.	depth	

were	equal	to	at	40-60	cm.	depth	as	720,	1320,	1920	and	2400	Kg.	CaCO
3 
rai
-1
,	respectively.	

The	amount	of	CaCO
3 
for	reaching	pH	5.5,	6.0,	6.5	and	6.9	by	lime	incubation	method,	at	0-20	cm. 

depth	were	500,	1900,	3800	and	6400	Kg.	CaCO
3 
	rai

-1
.	At	20-40	cm.	depth	were	700,	2100,	

4400	and	7200	Kg.	CaCO
3 
	rai

-1
.	Lastly,	at	40-60	cm.	depth	were	700,	2200,	4400	and	7200	Kg.	

CaCO
3 
rai
-1
,	respectively.	The	differences	of	CaCO

3 
by	both	methods	showed	buffering	method	

were	less	than	lime	incubation	method.	The	amount	of	lime	to	reach	various	soil	pH	showed	

every	treatment	was	highly	significant.	The	average	amount	of	 lime	 from	0-60	cm.	depth	 for	

reaching	pH	5.5	was	1812.5	Kg.	CaCO
3 
	rai

-1
,	pH	6.0	was	5900	Kg.	CaCO

3 
rai
-1
,	pH	6.5	was	

12050	Kg.	CaCO
3 
rai
-1
,	and	pH	6.9	was	19600	Kg.	CaCO

3 
rai
-1
. 

 คำนำ	

  คา่	pH	ของดนิ	มคีวามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่ความเปน็ประโยชนข์องธาตอุาหารพชื	โดยเฉพาะธาตอุาหารเสรมิ

เชน่	 เหลก็	 สงักะส	ี โมลดินิัม่	 แมงกานสี	 และ	 ทองแดง	 เนือ่งจากสภาพทีด่นิเปน็ดา่งธาตอุาหารบางชนดิเปน็

ประโยชน์น้อยลงหรือไม่เป็นประโยชน	์ ขณะเดียวกันในสภาพที่ดินเป็นกรดก็มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของ		

ธาตอุาหาร	 และอาจทำใหธ้าตบุางชนดิละลายออกมามากจนเปน็พษิกบัพชืได	้ ในสภาพดนิดา่งการแก้ ไขปญัหา

ใหด้นิกลบัมาม	ีpH	ทีเ่หมาะสมนัน้ทำไดย้าก	แต่ในสภาพดนิกรดการยกระดบั	pH	สูร่ะดบัทีเ่หมาะสมทำไดง้า่ย

โดยการใช้ปูน	 การหาปริมาณความต้องการปูนนั้น	 วิธีที่ ได้รับความนิยมมีหลายวิธีโดยเฉพาะวิธ	ี soil-buffer	

equilibrium	หรอื	buffering	method	ซึง่ขอ้ดคีอื	สะดวก	รวดเรว็	แตข่อ้เสยีคอื	ปรมิาณปนูที่ได้ ไมถ่กูตอ้งนกั	
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นั่นคือ	 ไม่สามารถยกระดับ	 pH	 ได้ตามต้องการ	 (จุรี,	 2529)	 อีกวิธีหนึ่งคือวิธ	ี soil-lime	 incubation	 หรือ									

การบม่ดนิรว่มกบัปนู	(incubation	method)	ซึง่เปน็วธิทีีเ่ปน็มาตรฐาน	(Shoemaker,	H.E.,	1959)	วธินีีม้ขีอ้ด	ี

คอืไดป้รมิาณปนูทีถ่กูตอ้ง	สามารถยกระดบั	pH	ไดต้ามตอ้งการ	แตข่อ้เสยีคอื	ใชเ้วลานานในการบม่ดนิ	ดงันัน้

การหาส่วนต่างของทั้งสองวิธีจึงทำให้การนำไปใช้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะ							

การยกระดบั	pH	ไปที	่6.0,	6.5	และ	6.9	ซึง่เปน็ชว่ง	pH	ทีเ่หมาะสมกบัการปลกูพชืโดยสว่นใหญ	่และไมท่ำให้

เหลก็และอลมูนิมัแสดงความเปน็พษิออกมา	การวจิยันีจ้งึตอ้งการหาความสมัพนัธข์องวธิกีารหาปรมิาณปนูที่ใช้

ในการปรับปรุงดินกรด	 โดยวิธ	ี buffering	 method	 และ	 lime	 incubation	 method	 เพื่อให้ ได้คำแนะนำ							

ในการปรบั	pH	ของดนิทีถ่กูตอ้ง	เหมาะสม	ตรงตามสภาพความเปน็จรงิ	สง่ผลใหก้ารใชปุ้ย๋มปีรมิาณเหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพสงูขึน้		

 อปุกรณแ์ละวธิกีาร	

  1.	 การสุ่มตัวอย่างดิน	 :	 คัดเลือกพื้นที่เก็บตัวอย่างดินชุดดินจักราช	 (กลุ่มชุดดินที	่ 40)	 จากแผนที่

แสดงกลุ่มชุดดินในจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูม	ิ บุรีรัมย	์ และสุรินทร	์ สุ่มเก็บตัวอย่างดินจังหวัดละ	 35	 แห่ง															

(ที	่ 3	 ระดบัความลกึคอื	 0-20,	 20-40	 และ	 40-60	 เซนตเิมตร)	 รวมจำนวนตวัอยา่งดนิทัง้สิน้	 420	 ตวัอยา่ง											

ผึง่ตวัอยา่งดนิใหแ้หง้ในสภาพอณุหภมูหิอ้ง	วเิคราะหห์าคา่	pH	เริม่ตน้	และดำเนนิการทดลอง	

  2.	การวเิคราะหต์วัอยา่งดนิ	

	 	 	 2.1	 วิธีบัฟเฟอร	์ นำตัวอย่างดินผสมน้ำกลั่น	 อัตราส่วนดิน:น้ำ	 1:1	 โดยปริมาตร	 คนด้วยแท่งแก้ว									

ใหน้ำ้กบัดนิเขา้กนัด	ีทิง้ไว	้30	นาท	ีจงึวดัคา่	pH	ดว้ยเครือ่ง	pH	meter	ในกรณทีีค่า่	pH	ตำ่กวา่	5.5	ใหเ้ตมิ

สารละลาย	Woodruff’s	buffer	ลงไป	10	มลิลลิติร	(อตัราสว่นนำ้กลัน่ตอ่สารละลายเทา่กบั	1:1	โดยปรมิาตร)	

กวนสารละลายแลว้ตัง้ทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย	30	นาท	ีวดัคา่	pH	อกีครัง้		

	 	 	 2.2	วิธีการบ่มดินร่วมกับปูน	 ชั่งตัวอย่างดิน	 20	 กรัม	 จำนวน	 7	 ตัวอย่าง	 เติมผงแคลเซียม

คารบ์อเนต	จำนวน	0,	0.001,	0.002,	0.003,	0.006,	0.009,	และ	0.012	กรมั	(Sample	set)	ซึง่เทยีบเทา่กบั

ปรมิาณปนูแคลเซยีมคารบ์อเนตที่ใช	้ เทา่กบั	 0,	 1,920,	 2,880,	 5,760,	 8,460,	 และ	 11,520	 กโิลกรมัตอ่ไร	่		

ตามลำดบั	 เตมินำ้กลัน่	 50	 มลิลลิติร	 เขยา่ใหเ้ขา้กนั	 ตัง้ทิง้ไว	้ 24	 ชัว่โมง	 จากนัน้นำไปเขยา่ดว้ยเครือ่งเขยา่	

เปน็เวลา	 5	ชัว่โมง	 วดัคา่	 pH	ของสารละลายดว้ยเครือ่ง	 pH	meter	นำคา่	 pH	ที่ไดม้าเขยีนกราฟเสน้ตรง

ความสัมพันธ์ระหว่าง	 pH	 ของสารละลายดินกับปริมาณ	 CaCO
3 
ที่ใส่ ไป	 แล้วคำนวณเป็นปริมาณความ

ตอ้งการปนูของดนิ		

  3.	การรวบรวมและศกึษาขอ้มลู	

	 	 การทดลองนี้วัดค่า	 pH	 ของตัวอย่างดินโดยวิธีบัฟเฟอร	์ นำค่า	 pH	 ที่อ่านหลังจากเติมสารละลาย	

Woodruff’s	 buffer	 มาเทียบหาความต้องการปูนจากตารางความต้องการปูนที่คำนวณได	้ จะได้ปริมาณปูน								

ทีต่อ้งใชเ้พือ่ปรบัคา่	pH	ของดนิ	สำหรบัวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	วดัคา่	pH	ของ	Sample	set	แลว้นำมาหาคา่

เฉลี่ยเพื่อนำมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง	 pH	 กับ	 ปริมาณปูนในแต่ละระดับความลึกของแต่ละจังหวัด									

ทีศ่กึษา	



	 	 วธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	พบวา่	ปรมิาณปนูทีต่อ้งใช้ในการยกระดบั	pH	ของดนิใหเ้ปน็	5.5,	6.0,	6.5	และ	

6.9	 มีค่าแตกต่างกันในแต่ละระดับความลึกของดิน	 คือ	 ที่ระดับความลึก	 0-20	 เซนติเมตร	 มีปริมาณปูน													

เท่ากับ	 500,	 1900,	 3800	 และ	 6400	 กิโลกรัม	 CaCO
3 
ต่อไร	่ ตามลำดับ	 ที่ระดับความลึกดิน																							

20-40	เซนตเิมตร	มปีรมิาณปนูเทา่กบั	700,	2100,	4400	และ	7200	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	และ

ทีร่ะดบัความลกึดนิ	40-60	เซนตเิมตร	มปีรมิาณปนูเทา่กบั	700,	2200,	4400	และ	7200	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่

ตามลำดบั	(ภาพที	่1-3)	
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  4.	การวเิคราะหข์อ้มลู		

	 	 นำข้อมูล	 (pH)	 ที่ได้จากวิธีการบ่มดินร่วมกับปูนมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับความลึกของแต่ละจังหวัด	

และนำเขยีนกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่	 pH	และ	ปรมิาณปนู	 (กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร)่	 เพือ่หาปรมิาณปนู								

ที่สามารถยกระดับ	 pH	 ไปที	่ 5.5,	 6.0,	 6.5	 และ	 6.9	 เพื่อปรับปรุงดินกรดชุดดินจักราช	 (กลุ่มชุดดินที	่ 40)										

ในแต่ละระดับความลึก	 รวมทั้งหาส่วนต่างของปริมาณความต้องการปูนที่ใช้ ในการปรับปรุงดินกรดของชุดดิน

จกัราช	 และเปรยีบเทียบปริมาณปูนจากวิธบีัฟเฟอรแ์ละวิธกีารบ่มดินร่วมกบัปูน	 เพื่อให้ ได้ปรมิาณปูนที่ต้องใช้

ในการปรบัปรงุดนิกรดตามความจำเปน็ของแตล่ะระดบัรากพชือยา่งแทจ้รงิ	

 ผลการศกึษาและวจิารณ์	

 	 1.	 ปริมาณความต้องการปูนและส่วนต่างจากวิธีบัฟเฟอร์และวิธีการบ่มดินร่วมกับปูนที่ ใช้ ใน									

การปรบัปรงุดนิกรดชดุดนิจกัราช	(กลุม่ชดุดนิที	่40)	จาก	4	จงัหวดั	ไดแ้ก	่นครราชสมีา	บรุรีมัย	์ชยัภมูิ

และสรุนิทร์	

	 	 เมือ่ใชว้ธิบีฟัเฟอร	์พบวา่	ปรมิาณปนูทีต่อ้งใช้ในการยกระดบั	pH	ของดนิใหเ้ปน็	5.5,	6.0,	6.5	และ	6.9	

มคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะระดบัความลกึของดนิ	คอื	ทีร่ะดบัความลกึ	0-20	เซนตเิมตร	คา่เฉลีย่	pH	เริม่ตน้

ของดินมีค่าเท่ากับ	 5.0	 ปริมาณปูนที่ต้องใช้ ในการยกระดับ	 pH	 ของดิน	 คือ	 600,	 1200,	 1800	 และ																

2280	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	ทีร่ะดบัความลกึ	20-40	และ	40-60	เซนตเิมตร	คา่เฉลีย่	pH	เริม่ตน้

ของดนิมคีา่เทา่กบั	 4.9	 ปรมิาณปนูที่ใช้ในการยกระดบั	 pH	 ของดนิมคีา่เทา่กนั	 คอื	 720,	 1320,	 1920	 และ	

2400	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	(ตารางที	่1)	

ตารางที	่1	ปรมิาณปนูที่ใช้ในการยกระดบั	pH	ดนิโดยวธิบีฟัเฟอรข์องทัง้	4	จงัหวดั	

	 ระดบัความลกึ	 pH	เริม่ตน้	 ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	pH	(กโิลกรมั	CaCO
3	
ตอ่ไร)่	

	 (ซม.)	 เฉลีย่	 5.5	 6.0	 6.5	 6.9	

	 0-20	 5.0	 600	 1200	 1800	 2280	

	 20-40	 4.9	 720	 1320	 1920	 2400	

	 40-60	 4.9	 720	 1320	 1920	 2400	
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40	

500	 1900	 3800	 6400	

700	 2100	 4400	 7200	

700	 2200	 4400	 7200	

 ภาพที ่1 ความสมัพนัธระหวาง pH และคาเฉลีย่ปรมิาณปนู CaCO
3
 ทีร่ะดบัความลกึดนิ 0-20 เซนตเิมตร โดยวธิกีารบมดนิรวมกบัปนู 

 ภาพที ่2 ความสมัพนัธระหวาง pH และคาเฉลีย่ปรมิาณปนู CaCO
3 
ทีร่ะดบัความลกึดนิ 20-40 เซนตเิมตร โดยวธิกีารบมดนิรวมกบัปนู 

 ภาพที ่3 ความสมัพนัธระหวาง pH และคาเฉลีย่ปรมิาณปนู CaCO
3 
ทีร่ะดบัความลกึ 40-60 เซนตเิมตร โดยวธิกีารบมดนิรวมกบัปนู 



	 	 ปริมาณปูนส่วนต่างระหว่างวิธีบัฟเฟอร์กับวิธีการบ่มดินร่วมกับปูนที่ใช้ ในการปรับปรุงดินกรดชุดดิน										

จักราช	 (กลุ่มชุดดินที	่ 40)	 พบว่าปริมาณความต้องการปูนที่ ใช้ ในการปรับปรุงดินกรดโดยวิธีบัฟเฟอร์กับ											

วธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนูทีร่ะดบัความลกึของดนิทัง้	3	ระดบั	มคีวามแตกตา่งกนั	(ตารางที	่3)	

	 	 ทัง้นี	้ พบวา่	 ปรมิาณความตอ้งการปนูที่ไดจ้ากวธิบีฟัเฟอรม์คีา่นอ้ยกวา่วธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	 ยกเวน้ที	่

pH	 5.5	 วธิบีฟัเฟอรม์ปีรมิาณความตอ้งการปนูมากกวา่วธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนูเลก็นอ้ย	 สามารถอธบิายไดว้า่

ปรมิาณปนูทีแ่นะนำโดยวธิบีฟัเฟอร์ใชด้นิตน้แบบเปน็ดนิเหนยีว	 (buffer	 capacity	 สงู)	 ในขณะทีด่นิกรดชดุดนิ

จักราชมีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย	 ค่า	 buffer	 capacity	 ต่ำ	 มีโอกาสเกิดภาวะเกินปูน	 (overliming)	 ได	้										

จงึทำใหว้ธิบีฟัเฟอรม์ปีรมิาณความตอ้งการปนูมากกวา่วธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	(พจนยี	์และคณะ,	2544)	

  2.	 ปรมิาณปนูเฉลีย่ที่ใชย้กระดบั	pH	ของดนิไปทีร่ะดบั	pH	ตา่งๆ	โดยวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	 	

	 	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ทุกตำรับทดลอง	 คือยกระดับ	 pH	 ไปที	่ pH	 5.5,	 6.0,	 6.5	 และ	 6.9	 ที่ระดับ							

ความลกึดนิ	0-20	เซนตเิมตร	ตอ้งใชป้รมิาณปนูเฉลีย่เทา่กบั	525,	1925,	3850,	และ	6275	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่         

ตามลำดบั	ทีร่ะดบัความลกึดนิ	20-40	เซนตเิมตร	ตอ้งใชป้รมิาณปนูเฉลีย่เทา่กบั	687.50,	2025,	4050,	และ													

6600	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ ตามลำดบั	และทีร่ะดบัความลกึดนิ	 40-60	 เซนตเิมตร	ตอ้งใชป้รมิาณปนูเฉลีย่

เทา่กบั	600,	1950,	4150,	และ	6725	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	(ตารางที	่4)	
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ตารางที	่2	ปรมิาณปนูที่ใช้ในการยกระดบั	pH	ของดนิกรดชดุดนิจกัราชโดยวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	

	 ระดบัความลกึ	 ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	pH	(กโิลกรมั	CaCO
3	
	ตอ่ไร)่	

	 (ซม.)	 5.5	 6.0	 6.5	 6.9	

	 0-20	 500	 1900	 3800	 6400	

	 20-40	 700	 2100	 4400	 7200	

	 40-60	 700	 2200	 4400	 7200	

ตารางที	่3	 เปรยีบเทยีบปรมิาณปนูและสว่นตา่งที่ใชย้กระดบั	pH	ระหวา่งวธิบีฟัเฟอรก์บัวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	 	

 ในดนิกรดชดุดนิจกัราช	

	ความลกึ	 	 pH	5.5	 	 	 pH	6.0	 	 	 pH	6.5	 	 	 pH	6.9	

	 (ซม.)	 I
1/
	 B

2/
	 สว่นตา่ง	 I

1/
	 B

2/
	 สว่นตา่ง	 I

1/
	 B

2/
	 สว่นตา่ง	 I

1/
	 B

2/
	 สว่นตา่ง	

	 0-20	 500	 600	 -100	 1900	 1200	 700	 3800	 1800	 2000	 6400	 2280	 4120	

	 20-40	 700	 720	 -20	 2100	 1320	 780	 4400	 1920	 2480	 7200	 2400	 4800	

	 40-60	 700	 720	 -20	 2200	 1320	 880	 4400	 1920	 2480	 7200	 2400	 4800	

หมายเหต:ุ		1/	=		วธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	(incubation	method),		2/	=		วธิบีฟัเฟอร	์(buffering	method)	



 สรปุและขอ้เสนอแนะ	

	 	 ผลการศึกษาปริมาณความต้องการปูนที่ ใช้ ในการปรับปรุงดินกรดชุดดินจักราช	 (กลุ่มชุดดินที	่ 40)											

ซึง่เกบ็ตวัอยา่งดนิจาก	4	จงัหวดั	คอื	นครราชสมีา	ชยัภมู	ิบรุรีมัย	์และสรุนิทร	์โดยวธิบีฟัเฟอร	์พบวา่	ทีร่ะดบั

ความลกึดนิ	0-20	เซนตเิมตร	ดนิมคีา่เฉลีย่	pH	เริม่ตน้อยูท่ี	่5.0	ปรมิาณปนูทีต่อ้งใช้ในการยกระดบั	pH	ของ

ดนิใหเ้ปน็	 5.5,	 6.0,	 6.5	 และ	 6.9	 คอื	 600,	 1200,	 1800	 และ	 2280	 กโิลกรมั	 CaCO
3 
ตอ่ไร	่ ตามลำดบั															

ทีร่ะดบัความลกึดนิ	20-40	และ	40-60	เซนตเิมตร	ดนิมคีา่เฉลีย่	pH	เริม่ตน้อยูท่ี	่4.9	ปรมิาณปนูทีต่อ้งใช้ใน

การยกระดับ	 pH	 ของดินทั้งสองความลึกให้เป็น	 5.5,	 6.0,	 6.5	 และ	 6.9	 	 คือ	 720,	 1320,	 1920	 และ														

2400	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	

	 	 ผลการศกึษาโดยวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู	พบวา่	ทีร่ะดบัความลกึดนิ	0-20	เซนตเิมตร	ปรมิาณปนูทีต่อ้ง

ใช้ในการยกระดบั	pH	ของดนิใหเ้ปน็	pH	5.5,	6.0,	6.5	และ	6.9	คอื	500,	1900,		3800		และ	6400	กโิลกรมั	

CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	ทีร่ะดบัความลกึดนิ	20-40	เซนตเิมตรเทา่กบั	700,	2100,	4400	และ	7200	กโิลกรมั	

CaCO
3 
ต่อไร	่ ตามลำดับ	 และที่ระดับความลึกดิน	 40-60	 เซนติเมตรเท่ากับ	 700,	 2200,	 4400	 และ																

7200	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั		

	 	 เมือ่พจิารณาปรมิาณปนูเพือ่ยกระดบั	pH	ไปที	่pH	ทัง้	4	ระดบั	คอื	pH	5.5,	6.0,	6.5	และ	6.9	พบวา่	

แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง	 โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณปูนที่ใช้จากวิธีการบ่มดินร่วมกับปูนในการยก

ระดบั	pH	ทัง้	4	ระดบั	คอื	ทีร่ะดบัความลกึดนิ	0-20	เซนตเิมตร	เทา่กบั	525,	1925,	3850,	และ	6275	กโิลกรมั 

CaCO
3 
ต่อไร	่ ตามลำดับ	 ที่ระดับความลึกดิน	 20-40	 เซนติเมตร	 เท่ากับ	 687.50,	 2025,	 4050,	 และ								

6600	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่ตามลำดบั	และทีร่ะดบัความลกึดนิ	40-60	เซนตเิมตร	เทา่กบั	600,	1950,	4150, 

และ	 6725	 กิโลกรัม	 CaCO
3
	 ต่อไร	่ ตามลำดับ	 และปริมาณปูนที่ใช้ปรับปรุงดินกรดจากระดับความลึกดิน										

0-60	เซนตเิมตร	ไปที	่pH	5.5	คอื	1812.5	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร,่	ไปที	่pH	6.0	คอื	5900	กโิลกรมั	CaCO

3 
ตอ่ไร,่	

ไปที	่pH	6.5	คอื	12050	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่และไปที	่pH	6.9	คอื	19600	กโิลกรมั	CaCO

3 
ตอ่ไร	่	
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ตารางที	่4	ปรมิาณปนูเฉลีย่ที่ใชย้กระดบั	pH	ทีร่ะดบัความลกึดนิ	3	ระดบั	โดยวธิกีารบม่ดนิรว่มกบัปนู		

	

ตำรบัที่

	 คา่เฉลีย่ปรมิาณปนูที่ใชย้กระดบั	pH	ทีร่ะดบัความลกึตา่งๆ	(เซนตเิมตร)	

	 	 0-20	 20-40	 40-60	

	 1.	pH	5.5	 525	 687.5	 600	

	 2.	pH	6.0	 1925	 2025	 1950	

	 3.	pH	6.5	 3850	 4050	 4150	

	 4.	pH	6.9	 6275	 6600	 6725	

	 F-test	 **	 **	 **	

	 CV	%	 14.79	 7.97	 10.68	 	

	 LSD
0.05
	 716.39	 410.13	 552.42	 	 	

	 LSD
0.01
	 1004.39	 575.01		 774.50	

หมายเหต	ุ	**	แตกตา่งกนัทางสถติอิยา่งมนียัสำคญัยิง่ทีร่ะดบันยัสำคญั	0.01	



	 	 การนำไปใชป้ระโยชนข์องปรมิาณปนูเพือ่ปรบัปรงุดนิกรดสำหรบัการปลกูพชืแตล่ะชนดิสามารถพจิารณา

แต่ละระดับชั้นได้ตามชนิดพืชที่ปลูก	 เช่น	 การปลูกข้าวโพดซึ่งมีระบบลึกอยู่ในช่วงระดับความลึกดินเพียง																

0-20	 เซนติเมตร	 การปรับปรุงดินให้ม	ี pH	 6.0	 จึงต้องใส่ปริมาณปูนเพิ่มจากปริมาณที่ได้โดยวิธีบัฟเฟอร์อีก	

700	กโิลกรมั	CaCO
3 
ตอ่ไร	่กรณปีลกูเปน็มนัสำปะหลงัซึง่เปน็พชืทีม่รีะบบรากลกึ	กลา่วคอื	มรีะบบรากถงึระดบั

ความลึกดิน	 40	 เซนติเมตร	 จึงต้องนำปริมาณปูนที่ต้องใช้ปรับระดับ	 pH	 ของทั้ง	 2	 ระดับความลึกดิน	 คือ												

ทีร่ะดบัความลกึดนิ	 0-20	และ	 20-40	 เซนตเิมตร	มารวมกนัเปน็	 1480	 (700+780)	 กโิลกรมั	CaCO
3
	 ตอ่ไร	่

ทัง้นีส้ามารถเปลีย่นชนดิของปนูไดต้ามความตอ้งการของเกษตรกร	 หรอืชนดิของปนูทีม่จีำหนา่ยในทอ้งถิน่นัน้ๆ	

เพือ่ความสะดวกและงา่ยตอ่การนำไปใช้	
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 	 การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ	 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (สำนักงาน	 ก.พ.)			

มีโครงการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง	 (Talent	 Network)	 เป็นกลไกหนึ่ง	 ในการขับเคลื่อนการพัฒนา				

หน่วยงานภาครัฐของประเทศให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อเตรียม

พฒันาบคุลากรทีม่คีณุภาพสงู	ใหม้คีวามกา้วหนา้ในตำแหนง่	เพือ่การบรหิารภาครฐัใหด้ขีึน้ตอ่ไปในอนาคต	

	 	 หลกัสตูร	“การพฒันาสมรรถนะดา้นการบรหิารและความเปน็ผูน้ำ” ณ	สถาบนั	Potsdam	Center	

for	 Policy	 and	 Management	 (PCPM)	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ											

การพฒันา	 ผา่นการถา่ยทอดความรูด้า้นการศกึษานโยบาย	 ทศิทาง	 แนวทางการดำเนนิการของภาครฐัในเชงิ

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย	 กับนานาประเทศ	 ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้มีประสบการณ์ในสาขา

วชิาทีห่ลากหลาย	ทัง้จากภาครฐั	และเอกชน	จงึชว่ยเพิม่แนวคดิ	และสรา้งมมุมองตอ่การบรหิารจดัการภาครฐั								

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 สร้างภาวะผู้นำ											

เพือ่นำความรู้ ไปพฒันาหนว่ยงานของตน	

เรยีนรูเยอรมนัผานการฝกอบรมหลกัสตูร 

นสิา  มแีสง 

เรยีนรูเยอรมนัผานการฝกอบรมหลกัสตูร 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่32 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2559 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.32 No.1 December 2016 

44	

 Dr. Thomas Gebhardt อาจารยผูจดัการหลกัสตูร และผูเขารวมฝกอบรมทกุทาน 



45	
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่32 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2559 

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.32 No.1 December 2016 

 เทคนคิการระดมความคดิเหน็ ดวยเครือ่งมอื “World Caf” Workshop for Current Challenges of Public Sector Reforms 

	 	 คณะขา้ราชการ	จำนวน	12	คน	จาก	10	หนว่ยงาน	ประกอบดว้ย	(1)	สาํนกังาน	ก.พ.	 (2)	สาํนกังาน	ก.พ.ร.          

(3)	 กรมสรรพากร	 (4)	 สำนักงานประกันสังคม	 (5)	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 (6)	 กรมเจ้าท่า												

(7)	 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (8)	 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม	(9)	กรมศลิปากร	และ	(10)	กรมพฒันาทีด่นิ	

	 เนือ้หาที่ ไดเ้รยีนรู	้ประกอบดว้ย	

  1.	 From	 Government	 to	 Governance	 เป็นการศึกษาระบบบริหารงานภาครัฐของประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี ซึ่งแนวคิดนี	้ มีวัตถุประสงค	์ เพื่อเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากเดิม	 รัฐบาลเป็น

ศนูยก์ลาง	ผูอ้อกกฎเกณฑ	์และบรหิารงานราชการ	สู	่การบรหิารราชการทีอ่าศยัความรว่มมอืของทกุภาคสว่น	

ประกอบดว้ย	ภาครฐั	 ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ซึง่เปน็แนวคดิทีเ่กดิขึน้กบันานาประเทศทัว่โลก	ทีม่กีาร

เปลีย่นระบบราชการ	จากการรวมศนูย	์(Centralization)	ไปสูก่ารกระจายอำนาจสูท่อ้งถิน่	(Decentralization)	

ทำให้บทบาทภาครัฐเปลี่ยน	 ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากการวางแผนจาก

ส่วนกลาง	 (State-led	 development)	 สู่การวางแผนที่ ใช้ระบบตลาดเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศ												

(Market–led	development)	 เกดิระบบทีเ่ปน็ประชาธปิไตยมากขึน้	 เนน้การมสีว่นรว่มของประชาชน	เกดิการ

ประสานประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น	 ในทุกระดับขององค์กร	 คือ	 ระดับท้องถิ่น	 ระดับมลรัฐ	 และระดับ

ประเทศ	ม	ี3	รปูแบบ	คอื	

	 	 	 (1)	 การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรัฐ	 (Governance	 by	 Government)	 หมายถึง	

รฐับาลเปน็ผูอ้อกกฎเกณฑแ์ละดำเนนิการบรหิารงานภาครฐั	

	 	 	 (2)	การบรหิารราชการตามหลกัธรรมาภบิาลรว่มกบัรฐั	(Governance	with	Government)	หมายถงึ 

รฐับาลเปดิโอกาสใหภ้าคสว่นตา่งๆ	มสีว่นรว่มมากขึน้	เชน่	การรว่มทนุกนัของภาครฐัและภาคเอกชน	(PPP)	

	 	 	 (3)	 การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลที่ ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ	 (Governance	 without	

Government)	 หมายถึง	 รัฐบาลมีการกระจายอำนาจให้ภาคประชาชน	 หรือภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ												

โดยภาครฐัเปน็เพยีงผูด้แูล	(Self-regulation)	



 	 2.	 Introduction	 to	 Germany’s	 Politico-Administrative	 System	 ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีมีระบบการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย	 แบบรัฐสภา	 ประกอบด้วย								

16	 รฐั	 เรยีกว่า	 Lander	 แบ่งเป็น	 13	 มลรัฐ	 และ	 3	 นครรฐัใหญ	่ โดยแต่ละรฐั	 จะมีรฐับาลเป็นของตนเอง												

มปีระธานาธบิดเีปน็ประมขุ	 และนายกรฐัมนตรเีปน็หวัหนา้รฐับาล	 มพีรรคการเมอืงใหญ	่ 2	 พรรค	 คอื	 พรรค	

the	 Christian-democratic	 Party	 (CDU-CSU)	 ซึ่งนางอังเกลา	 แมร์เคิล	 นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมาจาก

พรรคนี	้ และพรรค	 the	 Social	 Democratic	 Party	 (SPD)	 โดยมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ	

เรยีกวา่	Basic	Law	แบง่การปกครอง	เปน็	3	ระดบั	คอื	

	 	 	 -	ระดบัสหพนัธร์ฐั	(Federal	government)	หรอืเรยีกวา่	รฐับาลกลาง	

	 	 	 -	ระดบัมลรฐั	(Lander	government)	หรอืเรยีกวา่	รฐับาลระดบัมลรฐั	

	 	 	 -	ระดบัทอ้งถิน่	(City	Authorities)	หรอืเรยีกวา่	รฐับาลทอ้งถิน่	

	 	 ทัง้นี	้รฐัสภา	 (Parliament)	ประกอบดว้ย	สภาผูแ้ทนราษฎร	 (Bundestag)	หรอื	 federal	 level	ซึง่มา

จากการเลอืกตัง้ในระบบแบง่เขต	มสีมาชกิจำนวน	 622	คน	และสภามลรฐั	 (Bundesrat)	 หรอื	 lander	 level	

ที่มาจากการมอบหมายของรัฐบาลแต่ละรัฐ	 โดยมีจำนวนตามสัดส่วนของจำนวนประชากรของแต่ละรัฐ										

ที่ไมเ่ทา่กนั	ซึง่มหีนา้ทีแ่ตกตา่งกนั	ดงันี้	

  สภาผู้แทนราษฎร	 ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย	 หรือกำหนดนโยบายต่างๆ	 ในระดับประเทศ	 และ					

สภาผูแ้ทนจากมลรฐั	ทำหนา้ทีน่ำนโยบายดงักลา่ว	มาบญัญตัเิปน็กฎหมายเพือ่ปฏบิตัใินรฐัของตน	และสามารถ

กำหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัทอ้งถิน่เอง	เชน่	การบรหิารจดัการโรงเรยีน	ตำรวจ	และศลิปวฒันธรรม

ของท้องถิ่น	 เป็นโครงสร้างการปกครองที่มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง	 จึงทำให้รัฐบาลระดับท้องถิ่น								

มีความเข้มแข็ง	 ซึ่งสะท้อนมาจากแนวคิดหลักในกฎหมายสูงสุดของประเทศ	 ที่เน้นความเข้มแข็งของรัฐบาล

ระดับท้องถิ่น	 แต่ยังคงความเป็นหนึ่งเดียวกันของกฎหมายที่ ใช้ระบบเศรษฐกิจ	 ชีวิต	 และความเป็นอยู	่								

ของประชาชน	

 	 3.	 New	 Structures	 of	 Public	 Services	 Delivery	 การบรหิารงานภาครฐั	 ซึง่เกีย่วขอ้งกบั									

การบริการด้านสาธารณะ	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมาเป็นลำดับ	 ม	ี										

5	รปูแบบ	คอื	

	 	 	 (1)	 หนว่ยงานราชการเตม็รปูแบบ	 (Core	 Administration	 Unit)	 หมายถงึ	 การใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้

จากภาครฐัโดยตรง	

	 	 	 (2)	 หน่วยงานราชการอิสระ	 (Autonomous	 Agency)	 หมายถึง	 องค์กรที่ยังคงเป็นของภาครัฐ								

แต่แยกตัวมาจากหน่วยงานราชการเต็มรูปแบบ	 เป็นรูปแบบการให้บริการจากภาครัฐโดยตรง	 ที่อยู่ภายใต	้							

การกำกบัดแูลของรฐั	ซึง่หนว่ยงานทีร่บัโอนหนา้ที่ไปเรยีกวา่	agencies	สามารถแบง่ยอ่ย	เปน็	4	ประเภท	คอื	

	 	 	 	 2.1	 องคก์รที่ไมม่กีฎหมายบงัคบัใชเ้ฉพาะ	

	 	 	 	 2.2	 องคก์รทีม่กีฎหมายบงัคบัใชเ้ฉพาะ	

	 	 	 	 2.3	 บรษิทัทีม่รีฐับาลเปน็เจา้ของ/ผูถ้อืหุน้	

	 	 	 	 2.4	 การกระจายอำนาจสูห่นว่ยงานภาครฐัในระดบัทอ้งถิน่	
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	 	 	 (3)	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 (Public-Private	 Partnership:	 PPP)	 หมายถึง											

รูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้

เงนิลงทนุสงู	ไดแ้ก	่การเกบ็คา่บรกิารผา่นทาง	เปน็ตน้	

	 	 	 (4)	 การจ้างเหมา	 (Contracting-out)	 หมายถึง	 รูปแบบการทำสัญญาจ้างเอกชนเป็นผู้ ให้บริการ	

แทนรัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานคล้ายกับ	 PPP	 กล่าวคือ	 เพื่อลดต้นทุน	 หรือลดภาระของรัฐ	 ซึ่ง										

สว่นใหญเ่ปน็การใหบ้รกิารที่ไมซ่บัซอ้น	

	 	 	 (5)	 การแปรรูปหน่วยงานรัฐให้เป็นเอกชน	 (Privatization)	 หมายถึง	 รูปแบบองค์กรที่ถูกแปรรูป

เปน็การบรหิารแบบเอกชน	โดยทีร่ฐัยงัคงความเปน็เจา้ของการใหบ้รกิารดงักลา่ว	

	 	 ทัง้นี	้ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน	ี ยงัคงพฒันา	 และเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรหิารอยา่งตอ่เนือ่ง	 เมือ่

พบวา่	 หนว่ยงานทีแ่ปรรปูใด	 ไมส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร	 หรอื	 คณุภาพการใหบ้รกิาร	

ไมด่พีอ	ไมม่ปีระสทิธภิาพ	หรอืไมส่ามารถใหบ้รกิารทีด่กีวา่รฐัได	้ภารกจิทีเ่คยถา่ยโอนไป	จะถกูนำกลบัมาบรหิาร

จดัการโดยรฐัตามเดมิได้	

	 	 รูปแบบที่ใช้มากในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี คือ	 การจัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ	 ในรูปแบบ

คณะกรรมการ	คณะทำงาน	หรอืองคก์ร	รฐัวสิาหกจิ	หรอืกระจายอำนาจใหห้นว่ยงานทอ้งถิน่ทีม่กีฎหมายเฉพาะ 

เทียบเคียงได้กับคณะกรรมการและคณะทำงาน	 ที่มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 และรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล										

ยังเป็นเจ้าของ	 และหน่วยงานท้องถิ่น	 ได้แก	่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และองค์การบริหารส่วนตำบล											

ในประเทศไทย	

	 	 ตัวอย่างการบริหารที่พัฒนาให้เกิดความคล่องตัว	 หรือปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น	 ได้แก	่

Contract-out	หรอื	Outsourcing	หมายถงึ	การวา่จา้งบรษิทัเอกชนใหเ้ปน็ผูบ้รหิารโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

แทนรัฐ	 ทำสัญญาเป็นช่วงเวลา	 แต่รัฐยังคงควบคุมเพื่อให้คุณภาพบริการด	ี และมีประสิทธิภาพ	 ได้แก	่											

งานดา้นการศกึษา	สาธารณสขุ	และราชทณัฑ์	

	 	 ตัวอย่างการบริหารที่รัฐซื้อกิจการคืนจากเอกชน	 เรียกว่า	 Renationalization	 เช่น	 การจัดการ

สาธารณปูโภคนำ้ประปา	ธรุกจิพลงังาน	และระบบการขนสง่ในประเทศองักฤษ	ซึง่เปน็ผลมาจากภาคประชาชน

รว่มตรวจสอบ	ตดิตามผลการดำเนนิงาน	

  4.	Human	Resource	Management-Perspectives	from	the	Private	Sector,	the	Public	Sector,	

HRM	&	Leadership-Recent	Trends	&	Challenges	and	Performance	Management	 in	the	Public	

Sector	 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล	 มีหลักการสำคัญ	 คือ	 การใช้หลักการและความเข้าใจพื้นฐาน	

เพียงว่า	 คนทุกคนต้องการมีรายได	้ หรือได้รับผลตอบแทนที่สมกับภาระความรับผิดชอบ	 และเพียงพอสำหรับ

เลี้ยงชีพได	้ ดังนั้น	 การบริหารที่ด	ี จึงเป็นเพียงการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนทำงานให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้น	

โดยรฐัใชก้ระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ์	 เพือ่ทำใหก้ารปฏบิตังิานกา้วหนา้	 มผีลการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น	 ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นวิธีการที่มีวัตถุประสงค	์ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ															

มสีมรรถนะทีด่ขีึน้	 สามารถปฏบิตังิาน	 สามารถพฒันาการบรกิารใหด้	ี มคีณุภาพเพิม่ขึน้	 มรีอบเวลาการปฏบิตัิ

งานที่สั้นลง	 หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ	 หรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน											

ให้ดีขึ้น	 ยืดหยุ่นมากขึ้น	 สามารถปฏิบัติงานได้คล่อง	 สะดวกรวดเร็วขึ้น	 ด้วยการบริหารจัดการด้านกลยุทธ	์											
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 	 5.	 ICT-enabled	 Public	 Management	 ระบบ	 e-Government	 หมายถึง	 การที่ภาครัฐ								

นำเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 Communication	 Technology:	 ICT)	 มาใช้ปรับปรุงกระบวนการ								

ใหบ้รกิาร	และการตดัสนิใจ	เพือ่ลดการใชท้รพัยากรขององคก์ร	เชน่	ลดการใชก้ระดาษ	ลดขัน้ตอนการทำงาน

ให้สั้นลง	 ซึ่งรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช	้ ได้แก	่ การลดขั้นตอนการให้บริการบางส่วนด้วยการใช	้								
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(strategic	management)	 และการบรหิารการเปลีย่นแปลง	 (change	management)	 ภายในองคก์รใหเ้กดิ

อยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ	

	 	 ทั้งนี	้ การปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กร	 พัฒนาระบบการทำงาน	 ใช้ระบบการให้รางวัลและ	

ผลตอบแทนแกพ่นกังาน	 เปน็สิง่สำคญัทีช่ว่ยสรา้งแรงจงูใจ	 กำหนดและใชเ้กณฑต์วัชีว้ดัทีเ่ปน็มาตรฐานทีส่อดคลอ้ง										

กบัเปา้หมาย/ผลลพัธข์องหนว่ยงาน	 ซึง่ปฏบิตัอิยูแ่ลว้ในระบบการทำงานของเอกชน	 มยีทุธศาสตรก์ารบรหิาร

จดัการทรพัยากรบคุคล	ทัง้ในระดบักลยทุธ	ระดบัการจดัการ	และระดบัปฏบิตักิาร	กำหนดคณุสมบตัสิำหรบังาน 

ระดบัตา่งๆ	พรอ้มเกณฑก์ารคดัเลอืก	การสรรหา	และการตดิตามประเมนิผล	ใหส้ามารถรองรบัการปฏบิตังิาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม	

 ระดมความคดิเหน็ Workshop on Human Resource Management in the German Private Sector and Public Sector 

 ระดมความคดิเหน็ใน Workshop for Perspectives on Leadership 



  6.	 การพฒันาทกัษะและศกัยภาพการเปน็ผูน้ำ	 การสรา้งทมีงาน	 เรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตักิารใชเ้ทคนคิ

หรือเครื่องมือที่ใช้ ในการระดมความคิดเห็น	 เรื่อง	 “การพัฒนาระบบบริหารราชการของประเทศไทย”        

“การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ”	 การสรุปบทเรียนโดยใช้เทคนิคการพาดหัวข่าว	 การเจรจา	

ต่อรอง	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 การประเมินตนเอง	 การกำหนดเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง	 ทักษะ		

การเปน็ผูน้ำ	ทกัษะการเจรจาตอ่รอง	และนำไปสูก่ารสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	
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ข้อมูลสารสนเทศทำให้เวลาการขอรับบริการลดลง	 การสร้างระบบการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับผู้ ใช้

บริการที่อยู่ห่างไกล	 การปรับปรุงระบบให้บริการที่ทำให้ปฏิบัติงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น	 การปรับปรุงระบบการ

บรกิารที่ใหข้อ้มลูไดร้วดเรว็กวา่	ขอ้มลูทีด่กีวา่	และขอ้มลูทีม่ากกวา่	ตวัอยา่งการบรกิารทีเ่ปน็	e-Government	

ในประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน	ีไดแ้ก	่การจดัทำระบบลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ	ซึง่ทำใหผู้ป้ระกอบการ

จากทุกมุมโลกได้ลงทะเบียน	 โดยยึดหลักความเรียบง่าย	 ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	 โดยใช้กฎระเบียบ	

หรือกฎหมายเป็นกลไกการควบคุม	 ตรวจสอบ	 และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล												

การจดัทำบตัรประชาชนอเิลคทรอนกิส	์สายดว่นรฐับาล	115	และการจดทะเบยีนรถยนตอ์อนไลน	์เปน็ตน้	

 สภาพบรรยากาศหองเรยีน ICT-enabled Public Management 

 สภาพบรรยากาศหองเรยีน Change Management-Leading Change in the Public Sector 



 	 7.	 การศึกษาดูงาน	 ถือเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม	่								

ที่แตกต่างไปจากสิ่งแวดล้อมเดิม	 ผ่านการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี

ประกอบดว้ย	การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรผ์า่น	สถานทีท่ำงาน	สถานทีท่อ่งเทีย่ว	พพิธิภณัฑ	์ตลาด	การใชบ้รกิาร

สาธารณะของประเทศ	เรยีนรูป้ระวตัคิวามเปน็มาของประเทศ	ศกึษาแนวทางทีค่นเยอรมนันำมาใช้ในการแก้ ไข

ปัญหาบ้านเมือง	 แนวคิดในการก่อสร้างสถานที่สำคัญต่างๆ	 ผ่านการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว	 และรับฟัง										

การบรรยายประกอบ	 ทำให้ ไดแ้นวคดิ	 แนวทางการปฏบิตังิาน	 เปน็การสรา้งมมุมองในบรบิททีแ่ตกตา่งไปจาก

ประสบการณ์ที่มีอยู่ ในหน่วยงานของเรา	 เป็นการเพิ่มพูนความรู	้ และประสบการณ์ที่ช่วยเพิ่มมุมมอง														

ซึง่สามารถนำมาประยกุต	์หรอืปรบัใช้ในหนว่ยงานของประเทศเราได้	

	 	 ทั้งนี	้ อาคารรัฐสภาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี (The	 German	 Federal	 Parliament)          

มเีรือ่งราวประวตัศิาสตรท์ีน่า่ศกึษา	จงึขอนำมาเลา่ใหท้กุทา่นไดท้ราบบา้ง	ดงันี้	

  อาคารไรช์สทัก	 (Reichstag)	 หรือ	 อาคารรัฐสภาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี เป็นอาคาร

ประวตัศิาสตร	์ตัง้อยู	่ณ	กรงุเบอรล์นิ	ซึง่ปจัจบุนั	ถอืเปน็เมอืงหลวงของประเทศ	สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ปน็ทีป่ระชมุ
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 ศกึษาดงูานดาน Public Corporate Governance in Germany ณ Ministry of Finance 

 ศกึษาดงูาน ณ อาคารทีท่ำการนายกรฐัมนตร ี(The Federal Government’s Programme for Reducing Bureaucracy) 
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สภาของจกัรวรรดเิยอรมนั	 อาคารไรชส์ทกั	 เปดิใชเ้มือ่ป	ี ค.ศ.	 1894	 และใชม้าจนถงึป	ี ค.ศ.	 1933	 เนือ่งจาก	

อาคารถกูไฟไหมเ้สยีหายหนกั	จากสงครามโลกครัง้ที	่2	จงึปดิเลกิใชง้าน	โดย	สภาของสาธารณรฐัประชาธปิไตย

เยอรมน	ี (เยอรมนีตะวันออก)	 จึงจัดประชุมใน	 Palast	 der	 Republik	 ในเบอร์ลินตะวันออก	 และสภาของ

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน	ี(เยอรมนตีะวนัตก)	จดัประชมุทีบ่นุเดสเฮาส	์ในกรงุบอนน์	

	 	 อาคารไรชส์ทกั	 ไดร้บัการบรูณะตกแตง่ใหมเ่ปน็บางสว่นในยคุ	 1960	 แตย่งัไมเ่สรจ็สมบรูณด์	ี เมือ่มกีาร

รวมประเทศเยอรมน	ีในวนัที	่3	ตลุาคม	1990	จงึไดม้กีารบรูณะตอ่จนเสรจ็สิน้ในป	ี1999	อาคารไรชส์ทกั	จงึถอื

เปน็อาคารรฐัสภาที่ใช้ในการประชมุสภาเยอรมน	ีหรอืเรยีกวา่	บนุเดสทา้ก	(Bundestag)	เปน็ตน้มา	

  ประวตัคิวามเปน็มาของอาคารไรชส์ทกั	

	 	 5	 ธันวาคม	 1894	 มีพิธีเปิดอาคารไรช์สทัก	 ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบป	ี โดยม	ี พอล	 วัลลอท														

เปน็สถาปนกิหวัหนา้โครงการ	

	 	 27	กมุภาพนัธ	์1933	ชว่งที	่ อดอลฟ์	 ฮติเลอร	์ เปน็ผูน้ำประเทศ	 ไดเ้กดิเหตกุารณ์ไฟไหมอ้าคารไรชส์ทกั

ขึ้น	 ทำให้อาคารเสียหาย	 และถือเป็นจุดสิ้นสุดของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในเยอรมน	ี และเป็นข้ออ้างที	่												

ฮติเลอร	์ใชก้วาดลา้งศตัรทูางการเมอืง	

	 	 พฤษภาคม	 1945	 เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ที	่ 2	 กองทพัของสหภาพโซเวยีต	 ไดป้ระกาศชยัชนะเหนอื

พรรคสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมน	ี (พรรคนาซี)	 ด้วยการปักธงสหภาพโซเวียตไว้เหนืออาคารไรช์สทัก													

ซีง่ถอืเปน็สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะ	

	 	 13	 สิงหาคม	 1961	 กำแพงเบอร์ลินได้ถูกสร้างขึ้น	 โดยส่วนหนึ่งของแนวกำแพงสร้างติดกับอาคาร											

ไรชส์ทกั	 ซึง่ถกูปดิไม่ได้ใชง้านอยู	่ และไดเ้ริม่การบรูณะซอ่มแซม	 จนอาคารไรชส์ทกัเสรจ็สมบรูณเ์มือ่ป	ี 1973	

และไดเ้ปดิใชง้านอาคารไรชส์ทกั	สำหรบัเปน็สถานทีจ่ดัแสดงนทิรรศการประวตัศิาสตรเ์ยอรมนั	

	 	 20	มถินุายน	1991	สภาบนุเดสทา้ก	ในกรงุบอนน	์ลงคะแนนเสยีง	338	ตอ่	320	เสยีง	ใหอ้าคารไรชส์ทกั

กลบัมาเปน็ทีป่ระชมุของสภาเยอรมนัอกีครัง้	 โดยทา่นเซอร	์นอรแ์มน	ฟอสเตอร	์ซึง่ไดร้บัการมอบหมายใหเ้ปน็

ผูร้บัผดิชอบโครงการกอ่สรา้งอาคารไรชส์ทกัขึน้ใหม่	

 ศกึษาดงูาน ณ อาคารรฐัสภาของสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ี(The German Federal Parliament) 



	 	 พฤษภาคม	 1995	 ด้วยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี เป็นประเทศที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความ

คดิเหน็	ทำใหร้ปูแบบการกอ่สรา้งอาคารไรชส์ทกั	นำแนวคดิของสภาผูส้งูอายแุหง่บนุเดสทา้ก	ใหม้กีารกอ่สรา้ง

โดมแกว้ครอบอาคารไรชส์ทกั	และมทีางเดนิลาดสำหรบัผูพ้กิารหรอืผูส้งูอายสุามารถใชป้ระโยชน์ได้	

	 	 ฤดรูอ้น	1999	เปน็การประชมุสภาบนุเดสทา้ก	ณ	อาคารไรชส์ทกั	เปน็ครัง้แรก	ทีย่า้ยสถานทีก่ารประชมุ

จากกรงุบอนนม์ายงักรงุเบอรล์นิ	 ถอืเปน็การประชมุสภารายสปัดาหค์รัง้แรก	 ของบนุเดสทา้ก	ณ	 กรงุเบอรล์นิ	

เมือ่วนัที	่6	กนัยายน	1999		

 สถาปตัยกรรมอนันา่ทึง่ของอาคารไรชส์ทกั	

	 	 1.	 หอ้งประชมุใหญแ่ละแผนผงัทีน่ัง่	

	 	 แนวคดิการออกแบบหอ้งประชมุนี	้มจีดุนา่สนใจ	กลา่วคอื	อาคารไรชส์ทกั	มหีอ้งประชมุใหญ	่ขนาดพืน้ที	่

1,200	ตารางเมตร	เปน็หอ้งใหญส่งูโลง่	มคีวามสงูจากพืน้ถงึเพดานถงึ	24	เมตร	ซึง่เปน็ความสงูเกอืบเทา่ความ

สงูของตวัอาคาร	มชีัน้ลอยทีถ่กูสรา้งไวเ้หนอืชัน้หอ้งประชมุ	สำหรบัใหผู้เ้ยีย่ม	เดนิชมววิของหอ้งประชมุใหญ่ได	้

สามารถชมการทำงานของสมาชิกสภาบุนเดสท้าก	 นอกจากนี	้ การกำหนดแบบแปลนที่นั่ง	 เป็นรูปกึ่งวงร	ี

จำนวน	450	ทีน่ัง่	 สำหรบัผูเ้ยีย่มชม	แขกรบัเชญิ	 รวมทัง้ผูส้ือ่ขา่ว	ของบนุเดสทา้ก	ซึง่จากจดุทีน่ัง่จะสามารถ

สังเกตเห็นผนังด้านหลังโพเดียม	 มีการตกแต่งด้วยนกอินทรีบุนเดสท้ากแขวนไว้ที่ผนัง	 ซึ่งภายใต้กงเล็บของ								

นกอนิทร	ีจะเปน็ตำแหนง่ทีน่ัง่ของประธาน	(โฆษก)	ของสภาบนุเดสทา้ก	1	ทา่น	และรองประธานสภา	1-2	ทา่น 

รวมทั้งเลขาธิการ	 จำนวน	 2	 ท่าน	 ทั้งนี	้ ด้านหน้าของตำแหน่งที่นั่งของประธานสภารองประธานสภา													

จะมีโพเดยีมตัง้ไว	้และตำแหนง่ทีน่ัง่ของผูจ้ดบนัทกึการประชมุแตล่ะครัง้ดว้ย	
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 หองประชมุสภาขนาดใหญ และบนยอดสดุของโดมแกว 

 ของอาคารรฐัสภา ซึง่จะเหน็ทวิทศันของกรงุเบอรลนิ 

	 	 ภ าย ในห้ อ งปร ะชุ ม สภาด้ า นขว ามื อ ขอ ง

ประธานาธบิด	ี หรอืผูท้ำหนา้ทีแ่ทน	จะเปน็ตำแหนง่ทีน่ัง่

ของสมาชิกสภา	 และด้านซ้ายมือของประธานาธิบด	ี											
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จะเป็นตำแหน่งที่นั่งของสภารัฐบาลท้องถิ่น	 หรือ	 บุนเดสค้าท	 (Bundesrat)	 ทั้งนี	้ บริเวณด้านหน้า											

ของประธานาธบิด	ี จะเปน็ตำแหนง่ทีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแ้ทน	 ซึง่มกีารจดัเรยีงตามลำดบัพรรคการเมอืง	 เริม่จาก

ด้านขวาไปซ้าย	 ดังนี	้ พรรคแรกสุดทางด้านขวามือของประธานาธิบด	ี คือ	 พรรคประชาธิปไตยอิสระ																	

(Free	Democratic	 Party-FDP)	 ถดัมาเปน็พรรคสหภาพประชาธปิไตยครสิเตยีน	ตามดว้ยพรรคพนัธมติร	 90	

ซึ่งอยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง	 ถัดไปทางด้านซ้ายมือเป็นพรรคสีเขียว	 ถัดไป	 คือ	 พรรคสังคมประชาธิปไตย	 และ													

ดา้นซา้ยสดุ	คอื	พรรคฝา่ยซา้ย	

  2.	 หอ้งทำงานประธานาธบิดแีละพรรคการเมอืง	

	 	 บริเวณชั้นสองของอาคารไรช์สทัก	 จะเป็นประตูทางเข้า	 ซึ่งทาสีประตูด้วยสีเบอร์กันด	ี ในชั้นนี	้ จะเป็น											

ทีต่ัง้ของหอ้งทำงานของประธานบนุเดสทา้ก	ทมีงาน	และฝา่ยบรหิารจดัการอาวโุส	ของบนุเดสทา้ก	และใชเ้ปน็

หอ้งประชมุของสภาผูส้งูอายดุว้ย	

	 	 บริเวณชั้นสาม	 มีจุดเด่นในการออกแบบ	 คือ	 ประตูจะทาสีเทา	 ซึ่งภายในจะเป็นห้องทำงานของ

พรรคการเมอืงตา่งๆ	และมหีอ้งโถงสำหรบันกัขา่ว	และสือ่มวลชน	นอกจากนี	้ยงัเปน็บรเิวณที่ใช้ในการตอ้นรบั

แขกตา่งๆ	ดว้ย	

  3.	โดมแกว้ไรชส์ทกั	

	 	 บริเวณเหนือชั้นสาม	 ซึ่งเป็นห้องทำงานของพรรคการเมืองต่างๆ	 นัน้	 ผู้ออกแบบได้กำหนดใหส้ร้างเป็น

ระเบียงหลังคาบริเวณกว้าง	 ซึ่งนักท่องเที่ยว	 หรือผู้เยี่ยมชมต่างๆ	 นิยมใช้เป็นจุดยืนชมวิวของกรุงเบอร์ลิน											

ไดร้อบทศิทาง	และเมือ่เดนิเยีย่มชมเขา้สู	่ โดมแกว้ไรชส์ทกั	 ซึง่มขีนาดฐานทีม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลาง	 40	 เมตร	ความสงู	

47	เมตร	ซึง่เราสามารถมองเหน็การทำงานในหอ้งประชมุใหญ	่จากจดุทีเ่รายนืบนฐานโดมแกว้ได้	

  4.	 งานศลิปะในอาคารไรชส์ทกั	

	 	 การออกแบบตกแต่งภายในอาคารไรช์สทัก	 สภาบุนเดสท้ากมีมติร่วมกันว่า	 การตกแต่งภายในอาคาร

ไรช์สทัก	 จะใช้ผลงานศิลปะที่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของประเทศที่มีส่วนในการยึดครองประเทศเยอรมนี														

เมื่อครั้งพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่	 2	 ประกอบด้วย	 4	 ประเทศ	 คือ	 ประเทศสหภาพโซเวียต	 สหรัฐอเมริกา	

ฝรัง่เศส	และสหราชอาณาจกัร	อนัเปน็การรำลกึถงึอดตีทีม่าของประเทศเยอรมนี	

   4.1	สหภาพโซเวียต	

	 	 	 ผลงานศลิปะที่ใชเ้ปน็สญัลกัษณข์องประเทศสหภาพโซเวยีตเมือ่ครัง้ยดึครองเยอรมน	ีคอื	ผนงัอาคาร

ไรชส์ทกั	 ในชว่งทีถ่กูยดึครองโดยทหารโซเวยีต	 ไดม้กีารเขยีนขอ้ความตา่งๆ	 ในผนงัตกึไรชส์ทกั	และเมือ่สิน้สดุ

สงครามโลกครั้งที	่ 2	 และได้ทำการบูรณะซ่อมแซมอาคาร	 ทาสีตกแต่งผนังอาคารและได้พบข้อความดังกล่าว	

นายฟอสเตอร	์ ซึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการกอ่สรา้งอาคารไรชส์ทกั	 ไดต้ดัสนิใจใหเ้กบ็ขอ้ความบางสว่นไว	้ และ

ถอืวา่	เปน็ผลงานศลิปะทีส่หภาพโซเวยีตไดฝ้ากไว้ใหเ้ยอรมนั	

	 	 	 ตัวอย่างข้อความประทับใจ	 คือ	 ข้อความที่ทหารหนุ่มชาวรัสเซียเขียนบอกรักแฟนสาว	 และในเวลา

ต่อมา	 เมื่อรวมประเทศเยอรมนีในป	ี 1990	 ได้มีคณะนักเรียนเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากรัสเซีย	 มาเยี่ยมชม

อาคารไรช์สทัก	 และได้พบว่า	 ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเดียวกับที่คุณปู่ของเธอได้เขียนไว้ที่ห้อง	 และได้

ข้อเท็จจริงว่า	 คุณปู่ของเธอเป็นทหารคนดังกล่าว	 ซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับแฟนสาวและครองรักร่วมกันจนถึง					

ปจับุนัมอีายมุากกวา่เกา้สบิปแีลว้	



   4.2	สหรฐัอเมรกิา	

  	 ศลิปะ	 ซึง่ใชเ้ปน็ผลงานเพือ่ระลกึถงึประเทศสหรฐัอเมรกิา	 คอื	 “สนุทรพจนป์ระวตัศิาสตร”์	 (Historical																		

Speeches)	ซึง่ศลิปนิ	เจนนี	่โฮลเซอร	์(Jenny	Holzer)	ผูม้แีนวคดิศลิปะแบบ	Conceptual	Art	ไดจ้ดัแสดง

ข้อความสุนทรพจน์ที่มีการกล่าวในอาคารไรช์สทักและสภาบุนเดสท้าก	 เป็นป้ายอิเล็กโทรนิกส	์ ที่แสดงด้วย

หลอดไฟแบบ	LED	สีด่า้น	และหลอดไดโอดอำพนั	ซึง่ตวัอกัษรสามารถวิง่ตอ่เนือ่งกนัโดยไมซ่ำ้ไดเ้ปน็เวลานาน

ถงึ	12	วนั		

   4.3	ฝรัง่เศส	

	 	 	 ผลงานของศลิปนิ	 ชือ่	ครสิเตยีน	 โบลทานสกี	้ (Christian	 Boltanski)	 คอื	 งานศลิปะของฝรัง่เศส								

ที่ปรากฎในอาคารไรช์สทัก	 ถือเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว	 ที่นำเสนอผลงานศิลปะ	 ในรูปแบบของ										

กล่องดีบุก	 เรียงต่อกันเหมือนกำแพงเป็นล็อคเกอร	์ โดยแต่ละกล่องจะบรรจุชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของเยอรมน	ี ในช่วงป	ี ค.ศ.	 1894-1999	 ซึ่งรวมถึงอดอล์ฟ	 ฮิตเลอร	์ และสมาชิกพรรคสังคมนิยมแห่งชาต	ิ								

ที่เขาสังกัดด้วย	 เดิมทีโบลทานสกี้ตั้งใจจะไม่ใส่ชื่อของฮิตเลอร	์ และสมาชิกพรรคสังคมนิยมแห่งชาติไว	้									

ในผลงานของเขา	 เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการสังหารหมู่ชาวยิว	 (Holo-caust)	 ในช่วงสงครามโลกครั้งที	่ 2											

แต่ในที่สุดก็ได้ตัดสินใจใส่ชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในระบอบ

ประชาธปิไตย		เชน่กนั	
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 ผนงัอาคารทีแ่สดงขอความตางๆ ซึง่เขยีนโดยทหารสหภาพโซเวยีตในชวงสงครามโลกครัง้ที ่2 และโดมแกวทีม่ทีางลาดสำหรบัรถเขน็ 

 ใหผูสงูอายแุละผูพกิารใชเยีย่มชมทวิทศัน กรงุเบอรลนิ  



	 	 ทั้งนี	้ กล่องดีบุกที่แสดงรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นภาษาเยอรมัน	 ที่มีพื้นด้านหลังเป็นสีดำ	

หมายถงึ	 สมาชกิคนดงักลา่วถกูสงัหารโดยตำรวจลบัของนาซ	ี และกลอ่งดบีกุที่ไมแ่สดงชือ่สมาชกิ	 แตม่แีถบดำ

คาดอยู	่ และแสดงตวัเลข	 “1933-1945”	 หมายถงึ	 เปน็ตวัแทนและเปน็การไวอ้าลยัใหก้บัชว่งเวลาทีฮ่ติเลอร	์	

ปกครองเยอรมนัดว้ยระบบเผดจ็การฟาสซสิต	์ ซึง่ถอืวา่เปน็ยคุสิน้สดุของระบอบประชาธปิไตย	 และประชาชน

ถกูรดิรอนสทิธเิสรภีาพ	

  4.4	สหราชอาณาจกัร	

	 	 แม้ว่า	 จะไม่มีผลงานศิลปะเพื่อเป็นการระลึกถึงสหราชอาณาจักรในอาคารไรช์สทัก	 แต่อย่างไรก็ตาม	

สถาปนกิผูค้วบคมุการกอ่สรา้งอาคารไรชส์ทกัขึน้ใหม	่ คอื	 ทา่นนอรแ์มน	ฟอสเตอร	์ เปน็ชาวองักฤษ	และไดฝ้าก

แนวคดิการออกแบบผลงานไวอ้ยา่งโดดเดน่	คอื	การสรา้งโดมแกว้	ครอบอาคารรฐัสภา	ซึง่มฐีานดา้นลา่งทีเ่ปดิ

โลง่ใหเ้หน็อาคารรฐัสภาทีอ่ยูด่า้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจน	ถอืเปน็สญัลกัษณท์ีแ่สดงความโปรง่ใส	และแสดงใหเ้หน็วา่

นักการเมือง	 หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ถือเป็นตัวแทนของประชาชนและต้องทำงาน	 ทำหน้าที่รับใช้

ประชาชน	 นอกจากนี	้ การออกแบบนกอินทร	ี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเยอรมนี	 ที่แขวนบนผนัง

อาคารหอ้งประชมุใหญ	่มรีปูแบบทีแ่ตกตา่งไปจากนกอนิทรีในอดตี	กลา่วคอื	ประเทศเยอรมนีในปจัจบุนั	มทีา่ที

ทีม่คีวามออ่นโยน	 ไมแ่ขง็กรา้ว	 เหมอืนเชน่ในอดตี	 ในชว่งสมยัสงครามโลกครัง้ที่	 1	 และครัง้ที	่ 2	 ซึง่ประเทศ

เยอรมนีในอดตี	มรีปูแบบนกอนิทรเีปน็สญัลกัษณท์ีแ่สดงทา่ททีีม่คีวามแขง็กรา้วมากกวา่	

	 	 อาคารไรช์สทักหรืออาคารรัฐสภาแห่งนี้	 จึงจัดเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์	 เป็นรูปแบบ

สถาปตัยกรรม	 ทีม่ผีูเ้ขา้เยีย่มชมมากเปน็อนัดบัที	่ 2	 คอื	 มผีูเ้ขา้ชมถงึปลีะกวา่	 3	 ลา้นคน	 เปน็สถาปตัยกรรม

การกอ่สรา้ง	และงานศลิปะเชงิสญัลกัษณ	์ทีส่ามารถสะทอ้นทศันคต	ิและคา่นยิมทีด่ขีองชาวเยอรมนั	ทีส่มควร

นำมาปรบัใช้ในประเทศไทย	ดงันี้	

	 	 	 1)	 แสดงความเทา่เทยีม	 ขนาดหอ้งทำงานของสมาชกิสภาบนุเดสทา้กทกุคน	 รวมทัง้หอ้งทำงานของ

นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีกุคน	มขีนาดพืน้ทีเ่ทา่กนั	คอื	18	ตารางเมตร	

	 	 	 2)	 แสดงเสรีภาพในการนับถือศาสนา	 ประเทศเยอรมนีถือเป็นรัฐที่มีความเป็นกลางทางศาสนา																

(Secular	 State)	 ไม่มีการเชิดชูศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นพิเศษ	 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่

นับถือศาสนา	 ได้จัดห้องสวดมนต์ไว้ ในสภาบุนเดสท้าก	 ที่มีความเงียบสงบ	 แต่ไม่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนา															

มเีพยีงแผน่ปา้ยบอกทศิทางทีมุ่ง่ตรงไปยงันครเมกกะ	ชว่ยทำใหช้าวมสุลมิทำการละหมาดไดถ้กูตอ้ง	

	 	 	 3)	 แสดงความโปร่งใสทางการเมือง	 และอยู่ภายใต้ประชาชน	 แนวคิดการออกแบบอาคารที่แสดง										

ให้เห็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน	 การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลการทำงานของสมาชิก										

สภาผูแ้ทนราษฎรของตน	 ดว้ยการเขา้ชมการประชมุสภาได	้ การกอ่สรา้งโดมแกว้	 ครอบอาคารรฐัสภาไวด้า้นบน 

โดยมีฐานเปิดโล่ง	 มองเห็นรัฐสภาด้านล่างได้อย่างชัดเจน	 เป็นการบ่งบอกถึงการทำงานที่มีความโปร่งใส														

มีการเมืองที่สามารถตรวจสอบได้และสื่อว่า	 นักการเมืองของเยอรมนีทุกคนอยู่ภายใต้ประชาชน	 ต้องทำงาน		

รบัใชป้ระชาชน	

	 	 	 4)	 แสดงการยอมรับและเต็มใจเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต	 ซึ่งแสดงได้จาก	 สภาบุนเดสท้าก						

นำผลงานศิลปะ	 จาก	 4	 ประเทศมหาอำนาจที่เคยยึดครองประเทศเยอรมน	ี หลังการแพ้สงครามโลกครั้งที	่ 2	

เปน็การยำ้เตอืนใหช้าวเยอรมนทีกุคนไดร้บัรูถ้งึอดตีทีเ่จบ็ปวด	 และเปน็เครือ่งเตอืนใจไม่ใหเ้ยอรมนทีำผดิพลาดอกี 
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วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่32 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2559 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.32 No.1 December 2016 

56	

ด้วยการเป็นประเทศที่รุกรานประเทศอื่นๆ	 ซึ่งผลงานศิลปะของ	 โบลทานสกี	้ ช่วยเตือนใจให้ชาวเยอรมน	ี												

ทุกคน	 ได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของพรรคนาซ	ี และช่วยกันระมัดระวัง	 สอดส่องผู้บริหารประเทศไม่ให้นำพา

ประเทศไปสู่ภายใต้การปกครองของผู้นำที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ	 อดอล์ฟ	 ฮิตเลอร	์ เข้ามามีอำนาจบริหาร

ปกครองประเทศได้	

 ศกึษาดงูานเมอืงแหงประวตัศิาสตร : กรงุเบอรลนิ 
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 ศกึษาดงูานเมอืงแหงประวตัศิาสตร : เดรสเดน 

 ศกึษาดงูานเมอืงแหงประวตัศิาสตร : กรงุเบอรลนิ 

ศกึษาดงูานเมอืงแหงประวตัศิาสตร : เดรสเดน 



	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ นามเดิม	

ประยุทธ	์ อารยางกูร	 ฉายา	 ปยุตฺโต	 หรือที่รู้จักใน

นามปากกา “ป.	อ.	ปยตุโฺต”	 เกดิเมือ่วนัที	่ 12	มกราคม	

พ.ศ.	 2481	 	 ที่อำเภอศรีประจันต	์ จังหวัดสุพรรณบุร	ี

ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อาย	ุ 13	 ป	ี เมื่อ							

ป	ีพ.ศ.	 2494	และเขา้มาจำพรรษาทีว่ดัพระพเิรนทร	์

กรุงเทพมหานคร	 จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก	 และ

เปรยีญธรรม	 9	 ประโยคขณะยงัเปน็สามเณรนบัเปน็

รูปที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร									

มหาภมูพิลอดลุยเดช	และเปน็รปูทีส่ี่ในสมยัรตันโกสนิทร ์

โดยได้รับการอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ	์ เมื่อวันที	่ 24	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2504										

ณ	 พัทธสีมา	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 โดยมีสมเด็จ											

พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	(ปลด	กติตฺโิสภโณ) 

เปน็พระอปุชัฌาย์	

	 	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ เป็นพระนักวิชาการ	 นักคิด	 นักเขียน	 ผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม	่		

มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก	 ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก	 เช่น	 พุทธธรรม	 เป็นต้น										

ได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก	 ได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลาย

สถาบนัทัง้ใน	 และตา่งประเทศ	 เปน็คนไทยคนแรกที่ไดร้บัรางวลัการศกึษาเพือ่สนัตภิาพ	 จากยเูนสโก	 (UNESCO 

Prize	for	Peace	Education)	ไดร้บัปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์มากกวา่	15	สถาบนั	นบัเปน็พระภกิษสุงฆ์

ไทยที่ไดร้บัการยกยอ่งให้ ไดร้บัดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิม์ากทีส่ดุในปจัจบุนั	 ป	ี พ.ศ.	 2549	มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้แตง่ตัง้เปน็ราชบณัฑติกติตมิศกัดิ	์ ปจัจบุนัสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย	์ ดำรงตำแหนง่เปน็ศาสตราจารย์

พเิศษประจำมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	และจำพรรษาอยูท่ี	่ วดัญาณเวศกวนั	อำเภอสามพราน	

จงัหวดันครปฐม	เมือ่วนัที	่5	ธนัวาคม	2559	ไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	สถาปนาขึน้เปน็	“สมเดจ็พระราชาคณะ	

ชัน้สพุรรณบฎั	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย”์	ถอืเปน็ปทีี	่1	ในรชักาลที	่10	

เรือ่งทีค่นไทยควรเขาใจใหถกู 

(ถอดความจากการบรรยายธรรม 

โดย พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตุโฺต) เมือ่ป 2539) 
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	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ นามเดิม	

หรือที่รู้จักใน

	 เกดิเมือ่วนัที	่ 12	มกราคม	

พ.ศ.	 2481	 	 ที่อำเภอศรีประจันต	์ จังหวัดสุพรรณบุร	ี

โดยได้รับการอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ	์ เมื่อวันที	่ 24	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2504										

สมเด็จ											

	(ปลด	กติตฺโิสภโณ)
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	 ทำไมฝรัง่	จงึเจรญิกวา่ไทย	

	 	 คำถามวา่	 “คนไทยนบัถอืพทุธศาสนา ทำไมเมอืงไทยจงึไมพ่ฒันา แตฝ่รัง่นบัถอือยา่งอืน่กลบัเจรญิ

ไปไกลกว่า”	 ขออธิบายด้วยหลักการใหญ	่ และลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา	 คือ	 เป็นศาสนาที่ไม่บังคับ		

การศรทัธา	นบัถอืได้โดยเสร	ี ใชป้ญัญาพจิารณา	 ไมม่กีารผกูมดั	 ไมม่ขีอ้กำหนดตายตวั	ทัง้ดา้นความเชือ่	 และ

การปฏบิตั	ิ(ฝรัง่กลา่ววา่	พทุธศาสนาไมม่	ีdogma)	การจะเขา้ถงึพระพทุธศาสนาได	้จงึตอ้งศกึษาหลกัการดว้ย

ตนเอง	 จึงเป็นเหตุให้คนที่เรียกตัวเองว่า	 นับถือพระพุทธศาสนา	 จึงห่างไกลจากตัวจริงของพระพุทธศาสนา														

มีระดับการนับถือที่แตกต่างกัน	 และชาวพุทธยังสามารถนับถืออื่นๆ	 ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลกว่า

พระพทุธศาสนาทีต่นเองนบัถอื	จงึอาจกลา่วไดว้า่	

  ประการแรก	 ไม่ใชว่า่คนไทยทกุคนจะเขา้ถงึแนวทางของพระพทุธศาสนาได	้ บางยคุสมยัเขา้ถงึพระพทุธ

ศาสนาไดม้าก	บางสมยัคนสว่นใหญย่งัไมเ่ขา้ถงึ	บางสมยัอาจจะเหนิหา่งมาก	

	 	 ประการที่สอง	 การไม่บังคับความเชื่อ	 จึงทำให้คนไทยไม่ได้นับถือเฉพาะพระพุทธศาสนา	 มีการนับถือ

ลทัธศิาสนาอืน่ๆ	ดว้ย	เชน่	ศาสนาพราหมณ	์ไสยศาสตร	์หรอืลทัธผิสีางเทวดา	จงึเขา้มาปะปนพระพทุธศาสนา	

และกลายเปน็ตวัแปรสำคญัทีม่อีทิธพิลตอ่แนวความคดิ	และความเชือ่อยา่งมาก	อาจถงึระดบัทีพ่ระพทุธศาสนา	

ไม่ไดเ้ปน็ปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่สงัคมไทยอยา่งแทจ้รงิ	

 	 ประการที่สาม	 มีองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่ลัทธิศาสนา	 หรือความเชื่อ	 เช่น	 สภาพแวดล้อม	

ได้แก	่ สภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อม	 ทำให้คนไทยไม่ดิ้นรนขวนขวาย	 ซึ่งแตกต่างจากสังคม

ตะวันตก	 ที่มีสภาพปัญหาภัยธรรมชาติ	 ภัยคุกคาม	 ทั้งการขาดแคลนปัจจัยสี	่ และความหนาวเย็นที่รุนแรง									

จึงต้องหาทางแก้ ไขป้องกันเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด	 ถือเป็นปัจจัยบีบคั้นสำคัญ	 ทำให้สังคมตะวันตกไม่ประมาท												

ต่างจากสังคมไทยที่มีความสุขสบาย	 อุดมสมบูรณ	์ มีปัจจัยเอื้อต่างๆ	 จึงนำไปสู่ความประมาท	 ผัดผ่อน														

กจิการงานเรือ่ยไป	ถอืเปน็ลทัธแิหง่ความประมาทนัน่เอง	

	 	 เราจึงควรตั้งคำถามว่า	 ทำไมผู้มีหน้าที่สอนพระพุทธศาสนา	 จึงไม่พัฒนาคนไทยให้พ้นจากลัทธ	ิ									

แห่งความประมาท	 นอกจากนี	้ ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก	 ทำให้ทราบว่าผู้คนถูกบีบคั้นทางปัญญาและจิตใจ

อย่างมากในช่วงสมัยกลาง	 ศาสนาคริสต์มีอำนาจครอบงำยุโรป	 โดยมีนครวาติกันเป็นศูนย์กลางโป๊ป	 (Pope)	

กษัตริย์จะขึ้นครองประเทศมีสันตะปาปาเป็นผู้สวมมงกฎุให	้ ถา้ขัดแย้งหรือไม่เชื่อฟัง	 โป๊ปสามารถสั่งลงโทษได	้

ในยุคนั้น	 ผู้คนไม่สามารถสงสัยในพระเจ้า	 ห้ามสงสัยในคำสอน	 มีการตั้งศาลเพื่อไต่สวนศรัทธา	 เรียกว่า														

ศาลไตส่วนศรทัธา	(Inquisition)	ซึง่มกีารบนัทกึไวว้า่	มผีูค้นถกูลงโทษ	ถกูเผาทัง้เปน็	เปน็จำนวนมาก	

	 	 ตวัอยา่งหนึง่	คอื	กาลเิลโอ	(Galileo)	นกัวทิยาศาสตรค์นสำคญัของโลก	เปน็ผูห้นึง่ทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้

กับคำสอนของศาสนา	 ได้กล่าวว่า	 โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล	 แต่มีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง	 จึงถูกจับ	

ขึ้นศาล	 และถูกตัดสินใหด้ื่มยาพิษ	 เมื่อยอมรับผิดจึงได้รับการลดโทษ	 เหลือเพียงใหข้ังตัวอยู่แต่ในบ้านนานถงึ			

8	ป	ีจนเสยีชวีติเมือ่ป	ีค.ศ.	1642	อกีตวัอยา่ง	คอื	นกัปราชญ	์ชือ่	บรโูน	(Bruno)	ไดถ้กูตดัสนิใหป้ระหารชวีติ											

เมื่อป	ี ค.ศ.	 1600	 โดยโป๊ปคลีเมนต์ที	่ 8	 (Pope	 Clement	 VIII)	 เนื่องจากมีความเชื่อที่ขัดแย้งกับพระเจ้า														

โดยกลา่ววา่	ดวงอาทติยเ์ปน็ศนูยก์ลางของจกัรวาล	และเอกภพไมม่ทีีส่ิน้สดุ	
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	 	 กรณีของกาลิเลโอและบรูโน	 ถือเป็นตัวอย่างของศาสนาคริสต์ที่บีบคั้น	 ปิดกั้นคน	 ไม่ให้ ใช้ความคิด	

เหตุผลหรือสงสัย	 ถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับความจริงของโลกและชีวิต	 ทำให้คนตะวันตกยิ่งเกิดการรวมตัวกัน	

แสวงหาปัญญา	 ถกเถียงหาความรู	้ เกิดการพัฒนาทางปัญญา	 จึงทำให้สังคมตะวันตกเป็นสังคมแห่ง																	

การขวนขวายหาความรูเ้พือ่พฒันาปญัญา	 ตา่งจากสงัคมไทยทีอ่ยูด่มีสีขุ	 ไมม่ปีจัจยับบีคัน้	 เกดิภาวะเรือ่ยเปือ่ย	

ปล่อยเลยตามเลย	 ขี้เกียจคิด	 ขี้เกียจพูด	 พูดไปก็ไม่เห็นใครสนใจ	 มีคนมาฟังไม่กี่คน	 แต่ฝรั่งเมื่อแสดงความ

คิดเห็น	 ความสงสัย	 จับทำโทษ	 จึงกลายเป็นการกระตุ้นเร้าให้พวกอยากรู	้ ยิ่งอยากมาฟัง	 ยิ่งลักลอบทำเป็น		

การลบั	กย็ิง่เอาจรงิเอาจงั	จงึเปน็เหตปุจัจยัทีท่ำใหฝ้รัง่แสวงปญัญากนัจรงิจงั	ยาวนาน	จนกระทัง่เกดิเปน็นสิยั

ใฝ่รู	้ ดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นทางปัญญา	 ก่อให้เกิดยุคคืนชีพ	 (Renaissance)	 และตามด้วยยุคปฏิรูป																											

(Reformation)	 เกดิการฟืน้ฟทูางปญัญาขึน้ในยโุรป	 เพราะการถกูบบีคัน้	 จงึทำใหฝ้รัง่มกีารเปลีย่นแปลงตา่งๆ	

มากมายและรุนแรง	 ต่างจากสังคมไทยที่ ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง	 อยู่กันมาเรื่อยๆ	 สบายๆ	 จนจะมีนิสัย

ผดิเพีย้น	ปลอ่ยปละละเลย	 เรือ่ยเปือ่ย	 เฉือ่ยชา	ตกอยู่ในความประมาท	จงึกลา่วไดว้า่	“ถา้เราไมพ่ฒันาคนให ้   

ดพีอ คอื ไมส่ามารถทำใหค้นอยูด่ว้ยความไมป่ระมาทตามหลกัของพระพทุธเจา้แลว้ สงัคมไทยจะเจรญิในทาง

สร้างสรรค์ ได้ยาก เพราะเราไม่มีทั้งสภาพโหดร้ายรุนแรงของธรรมชาต ิ และไม่มีประวัติศาสตร์แห่งการกดขี่

บบีคัน้ทางปญัญา หรอืการบงัคบัความเชือ่อยา่งในเมอืงฝรัง่” 

  ความไม่ประมาทที่แท	้ คือ	 การเร่งรัดแก้ ไขป้องกันความเสื่อมและสร้างสรรค์ความเจริญด้วย

สติปัญญา	 ถ้าไม่พัฒนาคนให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทที่แท	้ คนจึงตกอยู่ใต้อำนาจกิเลส	 คือ	 เมื่อมีทุกข์บีบคั้น	

หรอืภยัคกุคาม	 จงึจะดิน้รนขวนขวาย	 เมือ่ไรเปน็สขุสบาย	 ประสบความสำเรจ็กจ็ะนอนนิง่เฉย	 เฉือ่ยชา	 และ

มวัเมาหลงเพลดิเพลนิความสขุ	ผดัผอ่นกจิการงานตา่งๆ	ไปเรือ่ยๆ	และเมือ่เราใชค้ำวา่	สนัโดษ	ในความหมาย

วา่	พอใจในสิง่ทีม่อียู	่เมือ่สบายมคีวามสขุด	ีจงึไมข่วนขวาย	ทำใหส้งัคมไทยมลีทัธแิหง่ความประมาท	นัน้เอง	

	 	 จึงต้องสอนย้ำกันว่า	 “ผู้ ใดสันโดษในกุศลธรรม	 ผู้นั้นเป็นคนประมาท”	 พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้

สันโดษในกุศลธรรม	 คือ	 การมุ่งสร้างสรรค	์ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม	 แต่สอนให้สันโดษในวัตถุสิ่งเสพ	 ไม่ให้มัวเมา	

วุ่นวายหาแต่ความสุข	 จนไม่มีเวลา	 แรงงาน	 และความคิดเพื่อใส่ใจทำหน้าที่กิจการงาน	 และสร้างสรรค	์									

ความดีงาม	 จึงต้องพัฒนาคนไทยให้สันโดษในวัตถุสิ่งเสพ	 แต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอน										

จึงจะเกิดความเจริญทางสร้างสรรค์อย่างแน่นอน	 แต่สังคมไทยอยู่สุขสบาย	 และเป็นสังคมที่สันโดษ											

ในกุศลธรรม	 จึงไม่ดิ้นรนขวนขวาย	 ไม่เร่งรัดตัวเอง	 กลายเป็นคนปล่อยปละละเลย	 เฉื่อยชา	 ไม่พัฒนา	

สรา้งสรรค์ใหเ้กดิความเจรญิยิง่ขึน้ไป	

	 	 สงัคมตะวนัตกหรอืฝรัง่จงึมขีอ้ด	ี คอื	 มตีวัเรง่	 ทัง้ปจัจยัธรรมชาตแิวดลอ้มทีห่นาวเยน็รนุแรง	การบบีคัน้

ในสงัคมหมูม่นษุย	์ทำใหค้นทีถ่กูทกุขบ์บีคัน้	มภียัคกุคามจงึลกุขึน้ดิน้รน	ขวนขวาย	กลายเปน็สงัคมที่ไมป่ระมาท	

เกดิการพฒันา	สรา้งสรรคค์วามเจรญิยิง่ขึน้	

	 ถกูบบีจงึเรง่พฒันา	เรยีกวา่	ไมป่ระมาทอยา่งเทยีม	

	 	 การคุ้นชินกับระบบทุกข์บีบคั้น	 ภัยคุกคาม	 จึงเกิดการพัฒนาและกลายเป็นวิถีชีวิต	 เป็นวัฒนธรรมของ

สังคม	 แม้ ในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง	 สังคมตะวันตกก็ใช้ระบบแข่งขัน	 ซึ่งสังคมอเมริกัน	 ถือว่า	 การแข่งขัน																		

(Competition)	เปน็หวัใจของการสรา้งความเจรญิ	นำไปสูก่ารเชดิชลูทัธปิจัเจกนยิม	(individualism)	ซึง่แสดง



ความเดน่ออกมาในดา้นการแข่งขัน	 และการมวีิถชีวีิตแบบตวัใครตวัมนั	

สังคมตะวันตกที่มีระบบแข่งขันที่ช่วยสร้างความเจริญ	 เมื่ออธิบายด้วย

ธรรมะ	 คือ	 ระบบการแข่งขัน	 คือ	 การมีภัย	 มีสิ่งบีบคั้น	 ถือเป็นลัทธ	ิ							

ตวัใครตวัมนั	ใครดีใครได	้ใครไมด่ิน้รน	ไมข่วนขวาย	กต็าย	ไมม่ีใครชว่ย	

ทำใหต้อ้งดิน้รนขวนขวายอยูต่ลอดเวลา	 ทำใหส้งัคมตะวนัตกจงึสรา้งสรรค์

ความเจริญอย่างต่อเนื่อง	 ถือเป็นข้อดีของระบบแข่งขัน	 สำหรับมนุษย	์	

ที่ยังมีกิเลส	 ยังไม่สามารถดำรงชีวิตตนเองอยู่บนความไม่ประมาทด้วย

สตปิญัญาได	้จงึอาจเรยีกระบบแขง่ขนันีว้า่	ระบบทกุขภ์ยัประดษิฐ์	

  แต	่ คำสอนในพระพุทธศาสนา	 ต้องการพัฒนาคนให้เป็น							

คนไม่ประมาทด้วยสติปัญญา	 คือ	 มีสติตามระลึกเท่าทัน	 ตื่นตัว										

ตอ่เหตกุารณ	์ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น	 เปลี่ยนไป	 เป็นไปที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต	 ต่อสังคม	 ต่อพระศาสนา											

ก็ ไม่นิ่งเฉยเฉื่อยชา	 ไม่ปล่อยปละละเลย	 แต่จับเอามาตรวจมาดูว่า	 เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะมีผลดีหรือ									

ผลรา้ย	หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มกร็บีแก้ ไขปอ้งกนั	หรอืทำใหเ้กดิความเจรญิกร็บีจดัรบีทำ	

	 	 สตทิำหนา้ทีค่อยระลกึ	 คอยนกึคอยจบั	 เอามาดอูยูเ่รือ่ย	 ปญัญากพ็จิารณาวเิคราะห	์ และสบืสาวหาเหตุ

ปจัจยั	แลว้ทำไปตามเหตปุจัจยันัน้	โดยไมต่อ้งรอใหม้ทีกุขภ์ยัคกุคามมาบบีคัน้	ถา้พฒันาคนใหม้ลีกัษณะเชน่นี้ ได	้

จะทำใหช้าวพทุธดำรงตนอยูด่ว้ยความไมป่ระมาท	 แตค่นไทยสว่นใหญอ่ยู่ในวงจรของปถุชุน	 คอื	 เมือ่มคีวามสขุ	

สำเรจ็ไดด้	ีกน็อนเสวยผล	ลุม่หลงเพลดิเพลนิ	มวัเมาเฉือ่ยชา	ผดัผอ่น	ครัน้มทีกุข	์ภยับบีคัน้	จงึลกุขึน้มา	

ดิน้รนขวนขวาย	ฉะนัน้มนษุยจ์งึหนีไมพ่น้จากวงจรของความเสือ่มและความเจรญิ	

	 	 หลกัความไมป่ระมาท	 ถอืเปน็หลกัธรรมทีส่าคญัทีส่ดุ	 เปรยีบไดก้บัรอยเทา้ชา้ง	 เปน็ปจัฉมิวาจา	 จงึเปน็	

ตวัคมุใหค้นทีป่ฏบิตัติามหลกัธรรมตา่งๆ	จนพน้จากความชัว่มาสูค่วามด	ี เมือ่ดแีลว้	 เจรญิแลว้	สำเรจ็แลว้	หรอื		

มคีวามสขุแลว้	 กม็าตกหลมุแหง่ความประมาท	 มวัยนิดพีอใจ	 เพลดิเพลนิเลยหยดุเพยีร	 พกัผอ่น	 นอนเสวยผล

แหง่ความสำเรจ็	 จงึกลายเปน็คนนิง่เฉย	 เฉือ่ยชา	 ดงันัน้	 ความไมป่ระมาทในพระพทุธศาสนาจงึเปน็หลกัธรรม			

ไม่ให้คนตกหลุม	 จะได้ ไม่เสื่อมลงอีก	 แต่มีปัญหาว่า	 มนุษย์จะพัฒนาไปถึงจุดนี้ ได้หรือไม	่ ถือเป็นบทพิสูจน	์			

มนุษย์ชาติว่า	 จะพัฒนาสังคมไทยไปถึงขั้นที่ดำรงชีวิตได้ด้วยความไม่ประมาท	 สามารถสร้างสรรค์ความเจริญ

รักษาความเจริญ	 และทำให้เจริญยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 โดยไม่เสื่อมด้วยความไม่ประมาท	 ตามหลักธรรมของพระพุทธ

ศาสนา	 ไมต่อ้งใชว้งจรทีอ่าศยัทกุขบ์บีคัน้	ภยัคกุคาม	จงึดิน้รนขวนขวาย	พฒันา	สรา้งสรรค์ใหเ้กดิความเจรญิ															

เมื่อเจริญแล้วก็มัวเมา	 เพลิดเพลิน	 หยุดเพียร	 ทำให้เกิดการเสื่อม	 จึงต้องใช้ระบบแข่งขันที่เป็นระบบกิเลส											

มาเปน็ปจัจยับงัคบั	

	 	 ฝรัง่หรอืสงัคมตะวนัตกใชก้เิลสมนษุย	์เปน็อปุกรณเ์พือ่สรา้งระบบทกุขภ์ยัประดษิฐ	์หรอืระบบการแขง่ขนั	

เพือ่เปน็ตวัเรง่	บบีคัน้	 ใหท้กุคนดิน้รน	ขวนขวาย	มปีจัจยัอืน่	 ในสงัคม	ไดแ้ก	่การไมช่ว่ยเหลอืกนั	การอยูแ่บบ

ตวัใครตวัมนั	 และใชห้ลกักฎเกณฑก์ตกิาของสงัคม	 เปน็ตวับบีใหต้อ้งดิน้รนขวนขวายตลอดเวลา	 ดงันัน้	 การที่

ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาคนไทยให้มีความไม่ประมาทที่แท้ ได	้ การใช้ระบบแข่งขัน	 ตามสังคมตะวันตก												

จึงเห็นผลได้ดีกว่า	 เจริญกว่า	 การปล่อยให้คนไทยดำรงชีวิตอยู่บนความประมาท	 ไม่มีแรงบีบคั้นให้พัฒนา	

สรา้งสรรค	์ ความเจรญิ	 จงึขอใหผู้อ้า่นไดพ้จิารณาวา่	 ระหวา่งการบบีใหด้ิน้กบัปลอ่ยใหป้ระมาท	 อยา่งไหนจะดี

กวา่กนั	ขอใหส้งัคมไทยเลอืกวา่จะเอาอยา่งไหน	
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	 เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น	 เปลี่ยนไป	 เป็นไปที่จะมีผลกระทบต่อชีวิต	 ต่อสังคม	 ต่อพระศาสนา											
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	 ไทยสบายแลว้มวัประมาท	ฝรัง่ขาดปญัญากเ็จรญิไมต่ลอด	

  สิ่งสำคัญที่ควรตระหนัก	 คือ	 ระบบแข่งขันอาศัยกิเลสมนุษย	์ เป็นระบบทุกข์บีบคั้น	 เป็นภัยคุกคาม

ไม่ใช่ความไม่ประมาทที่แท้จริง	 และเกิดผลเสียมาก	 เพราะใช้กิเลสมนุษย์เป็นปัจจัยปลุกเร้า	 เพื่อให้ทุกคนต้อง

ดิน้รนสนองกเิลสของตน	 ไม่ใชเ่พือ่ประโยชนส์ว่นรวม	 จงึพยายามกอบโกยเอาเปรยีบให้ ไดม้ากทีส่ดุ	 และนำมา

ซึ่งการตั้งกฎกติกา	 เพื่อกีดกั้นป้องกัน	 ไม่ให้รุกล้ำสิทธิ์กัน	 ดังเช่น	 สังคมตะวันตกซึ่งสนับสนุนความเห็นแก่ตัว	

และพรอ้มกนันัน้	 กส็รา้งกตกิากฎหมายและหลกัการตา่งๆ	 ของสงัคม	 เพือ่ปอ้งกนัการรกุลำ้สทิธกินั	 ซึง่พฒันา

ไปสู่สิทธิมนุษยชน	 (human	 rights)	 ที่ฝรั่งหรือสังคมตะวันตกภูมิใจนักหนา	 สิทธิมนุษย์ชน	 แต่ที่มาดังกล่าว										

เกดิขึน้จากระบบแขง่ขนั	การเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นตน	จงึตอ้งตัง้กฎเกณฑก์ตกิาและกฎหมายตา่งๆ	ไม่ใหร้กุลำ้กนั 

ซึง่สงัคมตะวนัตกมคีวามเชีย่วชาญมาก		

	 	 แมว้า่สงัคมตะวนัตกจะสามารถสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ไดม้าก	 แตก่ม็ผีลรา้ยในเบือ้งปลาย	 คอื	 ทกุคน

มุ่งเอาแต่ตัวเองรอด	 เพื่อความอยู่ดีมีความสุขของตัวเอง	 ไม่คำนึงถึงผู้อื่น	 และไม่คำนึงถึงธรรมชาติแวดล้อม	

สงัคมจงึมากไปดว้ยการเบยีดเบยีน	และธรรมชาตแิวดลอ้มกเ็สือ่มโทรม	ทรพัยากรธรรมชาตกิล็ดนอ้ยลง	ฉะนัน้	

ระบบแข่งขันจึงไม่ปลอดภัย	 โดยนัยดังกล่าวนี	้ ระบบที่ดีที่สุดจึงหนีไม่พ้น	 ระบบแห่งความไม่ประมาทที่แท้	

ซึ่งเป็นไปด้วยสติปัญญา	 ใช้สติปัญญาปิดช่องเสียทุกทางไม่ให้เกิดขึ้น	 มีแต่ส่วนที่ด	ี แต่ปัญหาที่สำคัญ	 คือ												

จะพฒันาคนใหอ้ยูด่ว้ยธรรม	 คอื	 ความไมป่ระมาทนี้ ไดอ้ยา่งไร	 และการพฒันาสงัคมคนไทยใหถ้งึขัน้ดำรงชวีติ

อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้	 ด้วยสติปัญญา	 สามารถเป็นไปได้หรือไม	่ เพราะที่สังเกตได	้ สังคมไทยมีพระพุทธ

ศาสนา	 ซึ่งสอนหลักความไม่ประมาท	 แต่ชาวพุทธทุกคนดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความประมาท	 และยิ่งกว่านั้น	

เราไมค่อ่ยสอนกนัดว้ย	ในเรือ่งความไมป่ระมาทนี้	

	 ความไมป่ระมาทตามหลกัพระพทุธศาสนา	ตอ้งมลีกัษณะทีต่อ้งการใหเ้กดิในสงัคมไทย	ดงันี	้คอื	

	 	 1.	 ทำใหค้น	สงัคมมคีวามเจรญิงอกงามอยู่ในความดงีาม	มคีวามรม่เยน็เปน็สขุ	

	 	 2.	 เมื่อดีงามร่มเย็นเป็นสุขแล้ว	 ให้ ไม่ประมาท	 เร่งสร้างสรรค	์ พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป											

โดยไมป่ลอ่ยปละละเลย	ไมเ่พลดิเพลนิมวัเมา	ตกหลมุความประมาท	จนเกดิความเสือ่มเปน็วงจรเกดิขึน้	

	 	 แต่สิ่งที่พบในสังคมไทย	 มีจุดอ่อน	 คือ	 ความประมาทของคนไทย	 ทำให้คนในสังคมเมื่อประสบ											

ความสำเร็จ	 สังคมอยู่ดีมีสุข	 จึงเฉื่อยชา	 พักผ่อน	 เพราะไม่นำหลักความไม่ประมาทมาใช้	 ไม่ค่อยเห็นความ

สำคญัของหลกัความไมป่ระมาท	ทัง้ๆ	ทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัเตอืนไว	้ไมรู่ก้ีแ่หง่	ใชต้ดัสนิคนไดว้า่	มกีารพฒันาหรอืไม่

จากความไมป่ระมาท	 แมเ้ปน็คนหรอืสงัคมทีส่ขุสบายกย็งัไมป่ระมาท	 กแ็สดงวา่เปน็คน	 หรอืสงัคมทีพ่ฒันาจรงิ	

เปน็ผูท้ีป่ระเสรฐิจรงิ	

	 	 ความไม่ประมาท	 เสมือนเป็นรอยเท้าช้างธรรม	 ทุกหลักธรรมที่สามารถมารวมลงได้ในความไม่ประมาท	

นัน่คอื	 รอยเทา้สตัวบ์กนอ้ยใหญท่กุชนดิมารวมลงได้ในรอยเทา้ชา้งธรรม	ดงัเชน่	หลกัธรรมคำสัง่สอนพระพทุธ

ศาสนา	มากมายทีเ่รยีนรู	้จดจำมาเทา่ไร	ถา้ประมาทเสยีอยา่งเดยีว	ธรรมเหลา่นัน้ก็ไมม่ปีระโยชน	์เพราะไม่ได้

รบัการปฏบิตั	ิ แต่ในทางตรงขา้มธรรมกีอ่ยา่งกต็าม	 แมเ้รยีนเพยีงนอ้ยไมก่ีข่อ้	 แตถ่า้ไมป่ระมาทเสยีอยา่งเดยีว	

มีกี่ข้อ	 ก็ได้รับการปฏิบัติทั้งหมด	 พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นความสำคัญของความไม่ประมาท	 จึงเป็นบทพิสูจน	์		

การพฒันามนษุยชาตวิา่	 มนษุยจ์ะไปรอดไหมในสภาพสงัคมสว่นรวม	ดงันัน้	 ถา้เทยีบกนัในแงน่ี	้ สงัคมตะวนัตก							
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อยูด่ว้ยความไมป่ระมาทเทยีม	 ตามระบบแขง่ขนัทีท่ำใหส้รา้งความเจรญิทางวตัถไุดส้ำเรจ็ผลอยา่งด	ี สว่นสงัคมไทย

ประสบความสำเร็จ	 อยู่ ในความดีงาม	 สุขสบายพอสมควร	 แต่ตกหลุมความประมาท	 เป็นข้อสมมุติฐาน												

หรอืขอ้สงัเกต	ขอ้อธบิายวา่	สงัคมไทย	ทำไมไมเ่จรญิอยา่งฝรัง่หรอืสงัคมตะวนัตก	

	 	 สรุป	 “เกณฑ์วัดการพัฒนามนุษย	์ คือ	 มนุษย์ที่ยังไม่พัฒนา	 ต้องบีบเค้นจุดไฟลนจึงจะไม่ประมาท												

(ไม่ประมาทเทียม)	 และสำหรับมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว	 จะใช้สติปัญญาเร่งรัดตัวเองได	้ จึงไม่ประมาท										

(ไม่ประมาทแท้)”	 ฝรั่งหรือสังคมอเมริกันยังหาทางออกไม่ได	้ ไม่เห็นปัญหา	 หรือโทษภัยแห่งฐานความคิด	

ความเชื่อ	 ยังคงคิดว่า	 ระบบแข่งขัน	 (competition)	 เท่านั้น	 จึงจะเกิดความเจริญ	 แม้ว่าสังคมอเมริกันเริ่ม		

เสือ่มลง	แตก่อ็ธบิายวา่	เกดิจากการสญูเสยีความพรอ้มและความสามารถในการแขง่ขนั	คดิ	เชือ่	แตป่ระโยชนส์ว่นตน 

เพราะถอืวา่	ประสบความสำเรจ็มาไดด้ว้ยระบบการแขง่ขนั	 เมือ่เกดิการเสือ่ม	กอ็ธบิายวา่	คนในสงัคมสญูเสยี	

competitiveness	 คือ	 ไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน	 ขาดจริยธรรมการทำงาน	 (work	 ethic)	 ขาดสันโดษ												

ไมข่ยนัหมัน่เพยีร	จำเปน็ตอ้งกอบกู	้แก้ ไขฐานะความเปน็ผูน้ำ	ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะแขง่ขนั	(competitiveness)			

อกีครัง้	คอื	ยงัคงวนเวยีน	ถอืวา่จะฟืน้ตวัได	้ตอ้งแขง่ขนั	(competition)	ใหเ้กง่		

	 	 ซึ่งสามารถอธิบายความเจริญก้าวหน้าของประวัติศาสตร์สังคมอเมริกัน	 เป็นผลมาจากปัจจัยบีบคั้น	

คุกคาม	 ทั้งสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่หนาวทารุณ	 ลำบากขาดแคลน	 การทำสงครามแย่งชิงพรมแดนกับ

อินเดียนแดง	 มีสังคมและวิถีชีวิตแห่งการแข่งขัน	 ลัทธิตัวใครตัวมัน	 และความบีบคั้นทางศาสนา	 ทำให้ต้อง

ดิน้รนขวนขวาย	จนประสบความสำเรจ็	 เจรญิกา้วหนา้	 และเขา้สูว่งจรปถุชุน	คอื	 เมือ่สขุสบาย	ฟุง้เฟอ้มวัเมา	

เริม่เฉือ่ยชา	ตกอยู่ในความประมาท	จงึใชร้ะบบการแขง่ขนัมาบบีเรง่ใหเ้กดิการแขง่ขนัพฒันาใหเ้จรญิยิง่ขึน้ไป	

	 	 ในเวทีโลก	 ถือเป็นเวทีแห่งการแข่งขัน	 ทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลของ

ลทัธกิารแขง่ขนัมาดว้ย	 จงึเอาแตป่ระโยชนส์ว่นตน	 เอาแตป่ระเทศของตน	 ดงันัน้	 ถา้จะแกป้ญัหาของโลกดว้ย

ระบบการแข่งขัน	 จึงไม่มีทางสำเร็จได	้ มีแต่จะทำให้โลกพินาศ	 เพราะในที่สุดแล้ว	 ปัญหาดังกล่าวจะกลับมา

ซ้ำเติม	 ทั้งปัญหาธรรมชาติแวดล้อม	 เมื่อต่างคนต่างแข่งขันหาผลประโยชน	์ หรือต่างคนต่างคิดแบ่งแยกกัน	

ทำให้ถึงจุดตีบตัน	 ถึงแม้ว่าจะเข้าใจ	 มองเห็นปัญหาโทษภัยจากแนวคิดดังกล่าว	 หรือคิดว่าเป็นการแก้ปัญหา								

ที่ไมด่	ีไมถ่กูตอ้ง	แต่ไมม่ทีางออกอืน่ได	้จงึยงัคงใชว้ธิกีารสรา้งความเจรญิดว้ยการแขง่ขนั	(competition)	ตอ่ไป	

ยงัคงวนเวยีนอยู่ในลทัธกิารแสวงหาผลประโยชนด์ว้ยการทำลายธรรมชาต	ิจงึถอืวา่เปน็การแกป้ญัหาทีต่บีตนั	

	 	 ซึ่งพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายได้	 ดังนี	้ ต้องใช้จริยธรรมในการแก้ ไขปัญหา	 ซึ่งสังคมตะวันตกมีแต่

เปน็จรยิธรรมแหง่การจำใจ	 เนือ่งจากความตอ้งการมนษุยจ์ะมคีวามสขุทีส่ดุไดธ้รรมชาตติอ้งพนิาศ	 และมนษุย	์

กพ็นิาศดว้ยเชน่กนั	 แตถ่า้ยอมใหธ้รรมชาตอิยู่	 มนษุยก์็ไมส่ามารถมคีวามสขุทีส่ดุได้	 จงึตอ้งประนปีระนอมดว้ย

การยอมให้ธรรมชาติอยู่ได้	 โดยมนุษย์ยอมอด	 ยอมขาดความสุขบ้างด้วยความจำใจ	 เพราะฉะนั้น	 แม้สังคม

ตะวนัตกจะใหค้วามสำคญักบัจรยิธรรม	แตเ่ปน็ไดเ้พยีงจรยิธรรมแหง่ความจำใจ	ดว้ยเกดิจากการประนปีระนอม 

	 เมือ่ขดัแยง้จำใจ	จงึเจรญิได้ ไมย่ัง่ยนื	พระพทุธศาสนาบอกทางออกให้	

	 	 ประวัติศาสตร์จริยธรรมตะวันตก	 เดิมเป็นจริยธรรมแบบเทวบัญชา	 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งสมมุต	ิ								

ขึ้นเองไม่เป็นวิทยาศาสตร	์ ครั้นถึงปัจจุบัน	 เมื่อประสบปัญหาทางจิตใจ	 และทางสังคมได้ ให้ความสำคัญ								

กับจริยธรรมมากขึ้นแต่ ไม่มากนัก	 จนเมื่อประสบปัญหาธรรมชาติแวดล้อม	 จึงทำให้ฝรั่งหวนกลับไปให	้							



ความสำคัญแก่จริยธรรม	 ทำให้จริยธรรม	 หรือ	 ethics	 กลับมามีความสำคัญในสังคมตะวันตก	 เพราะปัญหา

สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม	 (environmental	 ethics)	 ซึ่งจัดว่า	 เป็นจริยธรรมแห่งความจำใจ	

กล่าวคือ	 มนุษย์ต้องม	ี restraint	 มีความหมายว่า	 สังวร	 หรือสัญญมะ	 ความยับยั้งตนเองในการปฏิบัติต่อ

ธรรมชาต	ิไมเ่อาทรพัยากรธรรมชาตมิาใชต้ามใจชอบ	

	 	 สว่นจรยิธรรมดา้นอืน่ๆ	ไดแ้ก	่การฟืน้ฟสูงัคม	การสง่เสรมิการศกึษาจรยิธรรมในสถานศกึษา	มหีลกัสตูร	

จริยธรรมธุรกิจ	 (business	 ethics)	 ที่มีเป้าหมายจะดำเนินธุรกิจอย่างไร	 โดยไม่ส่งผลกระทบหรือ	 เกิดการ

ทำลายสภาพแวดล้อม	 เพราะในระบบการแข่งขันแล้ว	 ทุกคนต่างแสวงหาผลประโยชน	์ และลงท้ายด้วยการ

ทำลายทรัพยากรธรรมชาต	ิ ดังนั้น	 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม	 (environmental	 ethics)	 จึงมีอิทธิพลต่อสังคม														

นำมาซึง่การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา	 จรยิธรรมธรุกจิ	 (business	 ethics)	 ในสถาบนัการศกึษา	 จรยิธรรมจงึ

กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม	 ฝรั่งหรือสังคมตะวันตก	 มีจริยธรรมแบบจำใจที่ฝืนทำ	 จึงไม่

ยัง่ยนื	ไมม่ัน่คง	ไมป่ลอดภยั	เพราะการฝนืใจทำจงึทำใหเ้กดิทกุข	์จงึคอยหาทางเลีย่งจรยิธรรม	ฉะนัน้	จงึบอกวา่ 

ตดิตนัไมม่ทีางออก	

	 	 แตจ่รยิธรรมของพระพทุธศาสนา	 ไม่ใชจ่รยิธรรมแหง่การประนปีระนอม	 ทีม่ลีกัษณะวา่	 ทัง้สองฝา่ยตา่ง

ตอ้งยอมเสยีบา้ง	เพือ่ทีต่า่งคนตา่งไดบ้า้งดว้ยกนั	แตเ่ปน็จรยิธรรมทีต่า่งประสานประโยชนเ์กือ้กลูซึง่กนัและกนั	

ซึง่ในทีส่ดุจะทำใหอ้งคป์ระกอบทัง้	3	สว่น	 ในอารยธรรมของมนษุยชาตซิึง่อยูร่ว่มกนั	สามารถเจรญิงอกงามไป

ดว้ยกนั	 ไดด้ว้ยด	ีคอื	 (1)	ชวีติมนษุย	์ (2)	สงัคม	และ	 (3)	สิง่แวดลอ้ม	ซึง่ขณะนี	้ องคป์ระกอบทัง้สามทีอ่ยู่ใน

กระบวนการพฒันาของมนษุย	์ซึง่เรยีกวา่	unsustainable	คอื	เปน็วธิกีารพฒันาที่ไมย่ัง่ยนื	ทำใหผ้ลประโยชน์

ทัง้สามฝา่ยขดัแยง้กนั	จงึถอืเปน็จรยิธรรมแบบจำใจ	

	 	 ข้อพิจารณาสำคัญทางพระพุทธศาสนา	 ที่กล่าวว่า	 คนนี้พัฒนาได	้ ซึ่งเมื่อพัฒนาคนได้แล้ว	 ทุกอย่างที่

เกีย่วขอ้งกบัคนจะเปลีย่นไป	 เมือ่คนเปลีย่นไป	จงึทำใหอ้งคป์ระกอบทัง้สาม	สามารถประสานประโยชน์ได	้ เกดิ

สภาพทีว่า่	เมือ่บคุคลได	้กด็แีกส่งัคมดว้ย	สงัคมได	้กด็แีกบ่คุคลดว้ย	มนษุย์ได	้กด็แีกธ่รรมชาตดิว้ย	ธรรมชาติ

ไดก้ด็แีกม่นษุยด์ว้ย	จงึตอ้งพฒันาคนใหม้าถงึจดุนี	้จงึจะถอืวา่	 เปน็การพฒันาทีย่ัง่ยนื	แตป่ญัหาอยูท่ีว่า่	มนษุย์

จะทำได้ ไหม	 ซึง่ในแงข่องฝรัง่	 หรอื	 ปรชัญาตะวนัตก	 คอื	 การพฒันาทีย่ัง่ยนื	 (sustainable	 development)												

ไมม่ทีางไปถงึได	้ เนือ่งจากเปน็แนวคดิทีแ่ฝงความขดัแยง้ไว	้ จงึเปน็ไดเ้พยีงจรยิธรรมแหง่ความจำใจ	 เปน็แนวคดิ										

ที่มองมนุษย์แยกจากธรรมชาต	ิ และพัฒนามนุษย์ให้พิชิตธรรมชาต	ิ จัดการกับธรรมชาต	ิ เพื่อสนองความ

ตอ้งการของมนษุย์ใหเ้กดิความพงึพอใจ	และความสขุใหม้ากทีส่ดุ	

	 	 ดังนั้น	 แนวคิดของสังคมตะวันตกจึงต่างจากหลักการของพระพุทธศาสนา	 ซึ่งสอนว่า	 ต้องประสานให	้							

สิง่ทีด่แีกม่นษุย	์ ซึง่ดแีกส่งัคมดว้ย	 เมือ่ใหส้ิง่ทีด่แีกส่งัคมกด็แีกม่นษุยด์ว้ย	 ใหส้ิง่ทีด่แีกม่นษุยก์ด็แีกธ่รรมชาตดิว้ย 

ใหส้ิ่งที่ดแีกธ่รรมชาตกิด็แีกม่นษุย์ดว้ย	 เมือ่พฒันามาถงึจดุนี้ ได	้ องคป์ระกอบทัง้สามกป็ระสานประโยชนก์นัได	้

และกลายเปน็เกือ้กลูซึง่กนัและกนั	 กแ็กป้ญัหามนษุย์ได	้ นีค่อื	 ความสำเรจ็ของอารยธรรม	 ซึง่ถอืไดว้า่เปน็บท

สดุทา้ยของการพฒันา	ซึง่มนษุยจ์ะทำไดแ้ค่ไหน	ถอืเปน็เปา้หมายทีส่ำคญัสดุ	โดยไม่ใส่ใจกบัเรือ่งเลก็ๆ	นอ้ยๆ	 

  นัน่คอื	จดุศนูยรวมทัง้หมดของการแก ไขปญหาของมนษุยชาตนิี ้ซึง่พระพทุธศาสนามคีำตอบให 
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