ความเหมาะสมของการใชประโยชนทดี่ นิ

ก
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ารใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการปลูกพืชพลังงานและศักยภาพของประเทศไทย เปนสิ่งสำคัญตอการ
ดำเนินนโยบายของรัฐบาลตอการสงเสริมการปลูกพืช 3 ชนิด คือ ปาลมน้ำมัน ออย และมันสำปะหลัง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการใชที่ดินของพืชพลังงาน และกำหนดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอการบุกรุกพื้นที่ปาไมของประเทศ การสรางแบบจำลอง
ทางเศรษฐมิติ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
และผลกระทบของผลตอบแทนสุทธิตอ พืน้ ที่ จุดคุม ทุน ระยะเวลาคืนทุน
เพือ่ ใหเกษตรกรใชเปนทางเลือกพิจารณาเลือกชนิดพืชใหเหมาะสม
ผลการศึกษาพบวา ป 2553 ประเทศไทยมีการปลูกปาลมน้ำมัน
3,920,132 ไร ซึ่งปลูกในพื้นที่ระดับเหมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ
52.42 ปลูกในพืน้ ทีร่ ะดับเหมาะสมนอย (S3) รอยละ 47.29 มีเพียงสวน
นอยมาก ทีป่ ลูกในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมมาก (S1) เพียง รอยละ 0.14 และ
เปนพืน้ ทีท่ ี่ ไมควรปลูกปาลมน้ำมัน (N) รอยละ 0.14 ตามลำดับ
พื้นที่ปลูกออย พบวา มีพื้นที่ 10,074,817.25 ไร ซึ่งรอยละ
44.22 ปลูกออยในพืน้ ทีท่ ี่ไมควรปลูก (N) เปนพืน้ ทีเ่ หมาะสมปานกลาง (S2)
รอยละ 35.96 พืน้ ทีเ่ หมาะสมนอย (S3) รอยละ 13.26 และพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมตอการปลูกออยมากทีส่ ดุ (S1)
รอยละ 6.5 ตามลำดับ การปลูกมันสำปะหลังของประเทศครอบคลุมพืน้ ที่ 10,211,020.50 ไร สวนใหญเปน
พื้นที่ ไมเหมาะสมตอการปลูก (N) มีถึงรอยละ 54.66 เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย (S3) รอยละ 25.85
เปนพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ 10.07 และพืน้ ทีเ่ หมาะสมมาก (S1) เพียงรอยละ 9.42 ตามลำดับ
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แผนทีด่ จิ ติ ลั

ติ

ดตามการพัฒนาขามผานขอจำกัดของการผลิตแผนที่จาก
ยุ ค แผนที่ ก ระดาษ (Paper Map) ถึ ง ยุ ค แผนที่ ดิ จิ ตั ล
(Digital Map) ด ว ยระบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล บวกเทคนิ ค
การวิเคราะหทยี่ อดเยีย่ มของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร และความ
กาวหนาของการผลิตแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ (UAV) สูยุค
แผนทีอ่ อนไลน (Web Map) ที่ใชงานอยางสะดวกผานแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพทมือถือ และการกาวไปยังยุคแผนที่ ไรพรมแดน (Cloud
Map) ฯลฯ

8

การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน

เ

ดือนมิถุนายน 2560 เปนอีกเดือนหนึ่งที่ดิฉันจะตอง

บันทึกเปนประสบการณชีวิตที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันมี
โอกาสไดรับทุนฝกอบรมของรัฐบาลตามความตองการ
ของหน ว ยงานของรั ฐ จากสำนั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไปฝกอบรมหลักสูตร Integrated
Pest Management and Food Safety (IPM) ณ
สถาบั น Centre for Development Innovation,
Wageningen ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ระหวางวันที่
5-23 มิถนุ ายน 2560 เปนเวลา 19 วัน
เนเธอรแลนด หรือดินแดนกังหันสีสม เปนประเทศที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนประชากร
เพียง 17 ลานคน แตมีความเจริญกาวหนาดานการศึกษาและวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร เป น อั น ดั บ ต น ๆ ของทวี ป ยุ โ รป มี ศั ก ยภาพสู ง ในการผลิ ต และส ง ออก
สินคาเกษตร และเปนดินแดนในฝนของดิฉนั ทีต่ งั้ ใจวาสักวันจะขอโอกาสไปเรียนรูร ะบบการเกษตร
และเทคโนโลยีตา งๆ ทีท่ นั สมัยทีน่ นั่ สักครัง้ !!! ฯลฯ
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วัตถุประสงค

กำหนดออก
เจาของ
สาราณียกร
ผูช ว ยสาราณียกร
กองสาราณียกร

พิมพที่

1. เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ บทความ และสารคดีทมี่ คี วามสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. เพือ่ เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงระหว่างสมาชิกกับสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย
3. เพือ่ เป็นเอกสารเผยแพร่แก่ผสู้ นใจทัว่ ไป
ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนธันวาคม เมษายน และสิงหาคม
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ดร. นิสา มีแสง
นางอโนชา เทพสุภรณ์กลุ
นางนงคราญ มณีวรรณ ดร. ฉวีวรรณ เหลืองวุฒวิ โิ รจน์
นายปราโมทย์ แย้มคลี่ นางกิตติมา ศิวอาทิตย์กลุ ดร. มงคล ต๊ะอุน่
ดร. ไพรัช พงษ์วเิ ชียร ดร. สมชัย อนุสนธิพ์ รเพิม่ ดร. ชนิดา จรัญวรพรรณ
ดร. อรรณพ พุทธโส ดร. วรรยา สุธรรมชัย นางสาวภรภัทร นพมาลัย
บริษทั ดับบลิว.เจ. พร็อพเพอตี้ จำกัด
199/19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6163400-4
สถานทีต่ ดิ ตอ

สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย

ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-0773, 1760 ต่อ 1218

Soil and Water Conservation Society of Thailand
Main Building : Land Development Department
www.swcst.ldd.go.th E-mail : swcst@ldd.go.th

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
วันที่ ................ เดือน ........................................... พ.ศ. ............................
ซือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จ จุบนั เลขที่ ........................... หมูท่ ี่ ..................... ถนน ................................................................. ตำบล/แขวง ..............................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์มือถือ ...................................................................................... E-mail ..........................................................................................................
สถานทีท่ ำงาน ..............................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ..................... ถนน ......................................................................... ตำบล/แขวง .............................................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์มอื ถือ ............................................................................................. E-mail ................................................................................................................
ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายปี
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ............................. ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุง 1,500 บาท
สถานทีจ่ ดั ส่งวารสาร
 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
 สถานทีท่ ำงาน
 อืน่ ๆ (ระบุ) เลขที่ .................... หมูท่ ี่ ............... ถนน ............................................................... ตำบล/แขวง ...........................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์มอื ถือ ............................................................................................. E-mail ..........................................................................................
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ............................. บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชือ่ บัญชี สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ............................. บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชีมาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางเกษร พรพิจติ รทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาทีด่ นิ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ............................. บาท
ทัง้ นีข้ อให้สมาคมฯ ออกใบเสร็จรับเงิน  ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั  สถานทีร่ าชการ  อืน่ ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อบังคับและระเบียบการต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ/หรือจะมีตอ่ ไปเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯ นีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .................................................................. ผูส้ มัคร
( ................................................................ )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน   ทีต่ อ้ งการ
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-0773, 1760 ต่อ 1218 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมเรือ่ งการสมัครสมาชิกได้ทฝี่ า่ ยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-579-1908



 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................

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

แบบฟอรมเปลีย่ นทีอ่ ยู ในการจัดสงวารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ
วันที่ ..................... เดือน ........................................ พ.ศ. ..........................
ชือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................................................................
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายปี เลขทีส
่ มาชิก ...................................................................
 ตลอดชีพ เลขทีส
่ มาชิก ............................................................
ขอเปลีย่ นแปลงสถานที่ในการจัดส่งวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เปน
 ทีอ่ ยูป่ จ จุบนั
เลขที่ ......................... หมูท่ ี่ ................ ถนน ........................................................................... ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
 สถานทีท่ ำงาน ........................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ...................... หมูท่ .ี่ ................ ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
 อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ............... ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
(ลงชือ่ ) .............................................................................. สมาชิก
( .............................................................................. )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน   ทีต่ อ้ งการ
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-0773, 1760 ต่อ 1218 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมเรือ่ งการสมัครสมาชิกได้ทฝี่ า่ ยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-579-1908

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

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

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเขาเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราคาลงทะเบียน(คาธรรมเนียมแรกเขา) และคาบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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สาราณียกรแถลง
สวัสดีค่ะ วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ ฉบับที่ 1 ปีที่ 33 ประจำเดือนธันวาคม
2560 นี้ พวกเราได้จดั เตรียมเนือ้ หาวิชาการเพือ่ นำทุกท่าน ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ของโลก ขอเริม่ ต้น ด้วยการนำทุกท่านสูว่ วิ ฒ
ั นาการของการจัดทำแผนทีต่ งั้ แต่ยคุ 1.0 ถึง
4.0 ในบทความเรือ่ ง “แผนทีด่ จิ ติ ลั สูย่ คุ 4.0” โดยนายมณฑล สุรยิ าประสิทธิ์ และตาม
ด้วยบทความทางวิชาการจากนักวิชาการทีห่ ลากหลายประสบการณ์ ดังนี้
บทความของนางสาววรรยา สุธรรมชัย
ได้บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์การเข้าร่วม
ฝึ ก อบรม ณ สาธารณรั ฐ เนเธอร์ แ ลนด์ เรื่ อ ง
“การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน @ เนเธอร์แลนด์
ดินแดนกังหันสีส้ม” ตามด้วยการพัฒนาเทคนิค
และวิ ธี ก ารสำหรั บ ใช้ ในการทดลอง เรื่ อ ง
“การวั ด ขนาดของเม็ ด ฝน” ซึ่ ง ได้ น ำเสนอ
ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 3 โดยนายกานต์ ไตรโสภณ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง
กองสาราณียกรได้รับความเมตตาจาก ท่านอดีต
อธิบดีสนาน ริมวานิช ในการถ่ายทอดเรื่องราว
ในการบุ ก เบิ ก งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
ในอดี ต ให้ รุ่ น หลั ง ได้ เ รี ย นรู้ ในบทความเรื่ อ ง “เสี้ ย วหนึ่ ง สื บ สานการพั ฒ นาที่ ดิ น
จากอดีตสู่ปจจุบัน” และตามด้วยบทความจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ซึ่งได้นำเสนอบทความเรื่อง “ความเหมาะสมของ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ สำหรับพืชพลังงานและความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย”
ปิดท้ายด้วย กองสาราณียกร ขออัญเชิญพระธรรมเทศนา “ศราทธพรตเทศนา”
ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับพระราชทานถวาย ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ งั่ ทรงธรรม พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้นำมารวบรวมไว้ ให้สมาชิกทุกท่านได้รบั ทราบอีกครัง้
พบกันฉบับหน้า ขอเชิญทุกท่านได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวและเนือ้ หาสาระทีห่ ลากหลายของ
วารสารฉบับนี้ ได้เลยค่ะ
สาราณียกร
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แผนทีด่ จิ ติ ลั
นายมณฑล สุรยิ าประสิทธิ์ *
แผนที่ คือ การนำเอาขอบเขตของสิง่ ต่างๆ ตามธรรมชาติ (nature) และสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ (manmade)
บนพืน้ ผิวของโลก (Earth surface) บันทึกลงบนกระดาษ หนังสัตว์ ผ้า หรือวัตถุทพี่ กพาได้งา่ ย เพือ่ แสดงทีต่ งั้ ของ
สิ่งนั้นย่อขนาดลงด้วยมาตราส่วน และกำหนดใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแทน การทำแผนที่เพื่อใช้สื่อสารกันในการ
เดินทางสำรวจหรือการคมนาคมติดต่อค้าขาย ดำเนินมาตัง้ แต่โบราณจนถึงสมัยปัจจุบนั
แผนทีป่ ระเทศไทยทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ คือ แผนทีป่ โตเลมี ปี พ.ศ. 693 เรียกบริเวณทีต่ งั้ ประเทศไทยว่า Aurea
Khersonesus ซึ่งแปลว่า แหลมทอง (Golden peninsular) ต่อมาปรากฏประเทศไทยในแผนที่ยุทธศาสตร์
สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-1912






รูปที่ 1 แสดงแผนที่ ปโตเลมี (ซาย) และแผนทีย่ ทุ ธศาสตร สมัยพระรามาธิบดีที่ 1 (ขวา)
ทีม่ า: http://3.bp.blogspot.com/-wcwcs0fX0sw/U3HpVyQKm0I/AAAAAAAABUw/VxvuNDQgH-g/s1600/
Claudius_Ptolemy-_The_World.jpg
ทีม่ า: http://nattawit-phromsorn.blogspot.com/2012/11/blog-post_19.html

* ผูอ้ ำนวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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ไทม ไลนการผลิตแผนทีข่ องไทย
แผนที่ ไทย 1.0: ยุคแผนทีก่ ระดาษ (Paper map)
พ.ศ. 2411 เริ่มการทำแผนที่ภายในประเทศในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โดยใช้ ห มุ ด หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง เอเวอเรสต์ ต่ อ มาใน
พ.ศ. 2423 มีการวางโครงข่ายสามเหลีย่ มโยงยึดหมุดหลักฐานกับสายหมุดหลักฐาน
ทางทะเลของสถาบันการแผนทีอ่ นิ เดีย จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2439 แผนทีป่ ระเทศไทย
ได้แล้วเสร็จและจัดพิมพ์ทปี่ ระเทศอังกฤษ
การผลิตแผนที่ของไทยในยุคนี้ ใช้การสำรวจภาคพื้นดินเป็นหลักโดยมีการ
พัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบหมุดหลักฐานอ้างอิงและโครงข่ายสามเหลี่ยมเพื่อยึด
โยงข้อมูลแผนที่ประเทศต่างๆ ไว้ด้วยกัน และใช้การพิมพ์เผยแพร่ลงบนกระดาษ
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการแก้ ไขข้อมูลหรือการปรับปรุงแผนที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ ความแม่นยำของการทำสำเนา หรือคัดลอกแผนที่ ซึง่ อาจทำให้
เกิดการคลาดเคลือ่ นของตำแหน่งทีต่ งั้ ของสถานที่ ตลอดจนถนนหรือเส้นทางได้งา่ ย
แผนทีก่ ระดาษ (Paper map) ในยุค 1.0 นี้ จึงยังมีผเู้ ข้าใจในการผลิตและการใช้แผนทีอ่ ยู่ในวงจำกัด

แผนที่ ไทย 2.0: ยุคแผนทีด่ จิ ติ ลั (Digital Map)
พ.ศ. 2473 ได้้เริ่มมีการสำรวจทางอากาศ ทำให้การทำแผนที่กระดาษพัฒนาไปสู่การทําแผนที่จากข้อมูล
ภาพถ่า่ ยทางอากาศเป็น็ ครัง้ แรกในประเทศไทย ในมาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 708 จำนวน 1,127 ระวาง ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2514 ได้ปรับปรุงเป็นแผนทีช่ ดุ L 7017 จำนวน 803 ระวาง โดยใช้พนื้ หลักฐานอ้างอิง Indian 1975
และหลังจากนัน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยใช้แผนทีช่ ดุ L 7018 ใช้หมุดหลักฐานอ้างอิง World
Geodetic System 1984 (WGS84) เพือ่ ให้ตรงกับพืน้ หลักฐานอ้างอิงที่ใช้ ในระบบการรังวัดดาวเทียม GPS
การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ในรูปแผ่นกระดาษได้เปลีย่ นเป็นการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เพือ่ ใช้กบั
เครือ่ งมือสำคัญ คือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ แผนทีท่ ผี่ ลิตได้นสี้ ามารถแก้ ไขปรับปรุงได้งา่ ย อีกทัง้ ในปี พ.ศ. 2503
ได้มกี ารพัฒนาของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS) จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2515
มีเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) และเครื่องรังวัดด้วยดาวเทียม (Global
Positioning System: GPS) ทําให้การสำรวจภาคพื้นดินที่ ใช้เวลานานในอดีต ลดความจำเป็นลงเหลือเพียงแค่
การตรวจสอบการแปลข้อมูลจากภาพดาวเทียม
เทคนิคการผลิตแผนที่ ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและ
วิเคราะห์เชิงพืน้ ที่ รวมทัง้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทที่ นั สมัยยิง่ ขึน้ แผนทีด่ จิ ติ ลั (Digital Map) ในยุค 2.0 นี้ จึงเป็นยุคที่
สามารถผลิตแผนที่เฉพาะด้านได้หลากหลายตามที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการได้ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้
เกิดจาก

1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในระบบฐานข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) ทำให้การรวบรวม เรียกค้น วิเคราะห์ แก้ ไข ปรับปรุง จัดเก็บ
ประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลทำได้งา่ ยขึน้ ข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1.1 ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ (Spatial Data) เป็นข้อมูลทีก่ ำกับด้วยพิกดั ทีส่ ามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งทีแ่ ท้จริงได้
(Geo-referenced) การอ้างอิงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การอ้างอิงโดยใช้พกิ ดั กริด x, y หรือการอ้างอิงโดยใช้
พิกดั ทางภูมศิ าสตร์ เช่น ละติจดู ลองติจดู เป็นต้น
ข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ สดงสัญลักษณ์อยู่ใน 3 ลักษณะ (Features) คือ จุด (point) เส้น (line) หรือขอบเขต
บริเวณ (polygon) ซึง่ การอ้างอิงตามแนวแกน X และแกน Y ของข้อมูลทัง้ 3 ลักษณะ สามารถแบ่งโครงสร้าง
การจัดข้อมูลเก็บได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ (Vector data) ข้อมูลแบบเวคเตอร์นเี้ ป็นการใช้พกิ ดั ภูมศิ าสตร์
สือ่ ความหมายทีอ่ า้ งอิงได้ถงึ ตำแหน่งของจุด ความยาวของเส้น หรือ ขนาดของขอบเขตบริเวณ ตัวอย่างข้อมูล
ได้แก่ จุดทีต่ งั้ ของบ่อน้ำ ความยาวของถนน และ ขนาดของแปลงทีด่ นิ เป็นต้น
2) โครงสร้างข้อมูลแบบราสเตอร์ (Raster data) ข้อมูลแบบราสเตอร์นี้ ใช้การแสดงตำแหน่งด้วย
จุดภาพ (Picture element cell) ทีม่ ีโครงสร้างเป็นช่องสีเ่ หลีย่ ม หรือ กริดเซลล์ (Grid cell) ทีเ่ รียงต่อเนือ่ งกันใน
แนวราบ (Row) และแนวดิง่ (Column) หรือ กริดเซลล์ ซึง่ เป็นข้อมูลเชิงเลข มีความละเอียดของข้อมูลขึน้ อยูก่ บั
ขนาดของกริดเซลล์ (Resolution) ที่แสดงผลข้อมูลของตำแหน่งนั้นได้เพียงค่าเดียว ตัวอย่างข้อมูลได้แก่
ภาพดาวเทียม หรือแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) เป็นต้น



ทีม่ า: http://www.innovativegis.com/basis/BeyondMappingSeries/BeyondMapping_IV/Intro/BM_IV_Intro.htm

1.2 ข้ อ มู ล อรรถาธิ บ าย (Non Spatial Data) ที่ ร ะบุ ส มบั ติ ข องข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ว่ า มี คุ ณ ลั ก ษณะ
(Attribute Data) อย่างไร โดยอาจมีลักษณะที่ต่อเนื่องกัน เช่น เส้นชั้นความสูง ข้อมูลปริมาณสารพิษในน้ำ
หรือเป็นลักษณะที่ ไม่ต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลการถือครองที่ดิน ชนิดของการใช้ที่ดิน ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน
และจำนวนประชากร เป็นต้น
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2. ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information
System: GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละ
ข้อมูลเชิงอรรถ โดยมีเทคนิคที่มี
ความสำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง คื อ
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์นี้จะช่วยระบุความสำคัญของสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลทางสถิติจาก
ชั้นข้อมูลต่างๆ เพิ่มความสามารถในการตอบคำถามเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อน หรือกำหนดเขตความเหมาะสมของพื้นที่
แบบเฉพาะเจาะจงได้ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ในเชิงพื้นที่ ได้ จึงมีการใช้ประโยชน์
ในด้านการวางแผน กำหนดนโยบาย การติดตามประเมินผล ตลอดจน การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ ทำให้ ได้ขอ้ มูล
ใหม่ใช้ประกอบการตัดสินใจสำคัญซึง่ อยูน่ อกเหนือขอบเขตของการอ่านแปลแผนที่โดยทัว่ ไป
การวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่ (Spatial Analyst)
เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศในฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงอรรถ ผ่านกระบวนการ
ด้านแผนที่ เช่น การแปลงระบบพิกดั การต่อแผนที่ การปรับแก้ ไขข้อมูลในฐานข้อมูล การเชือ่ มโยงระหว่างตาราง
ข้อมูล การเรียกค้นข้อมูลตามเงือ่ นไข (Data retrieval) การคำนวณค่าทางสถิตขิ องข้อมูล เช่น Mean, Standard
Deviation, Max, Min การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classification) การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) การวัดระยะ
(Measurement) การคัดเลือก
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ต ามเกณฑ์
ที่กำหนดจากชั้นข้อมูลที่วาง
ซ้อนกัน (Overlay) โดยใช้
ฟังก์ชนั่ หรือ สมการอัลกอริธมึ
ต่างๆ เพือ่ ให้ ได้ชนั้ ข้อมูลใหม่
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
แก้ปญ
ั หา (Decision Making)
ทีส่ นใจ แบ่งออกเป็น
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1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพืน้ ที่ (Spatial Statistics)
สถิตเิ ชิงพืน้ ทีถ่ กู นำมาใช้ ในการวิเคราะห์ลกั ษณะการกระจายตัวของข้อมูลเชิงพืน้ ที่ การจัดกลุม่ การหาความ
หนาแน่นต่อหน่วยพื้นที่ การหาค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์จุดศูนย์กลาง เป็นต้น ทั้งข้อมูลเวคเตอร์และราสเตอร์
สามารถวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพืน้ ได้ หลักการพืน้ ฐานของสถิตเิ ชิงพืน้ ทีจ่ ะคำนวณค่าน้ำหนักจากสัดส่วนของระยะทาง
และบันทึกค่าข้อมูลเป็นแบบราสเตอร์เพือ่ ใช้คำนวณค่าทางสถิติ



ทีม่ า: http://www.innovativegis.com/basis/mapanalysis/Topic24/Topic24.htm

2. การวิเคราะห์พนื้ ผิวสามมิติ (3D Analyst)
การวิเคราะห์และแสดงผลในรูป 3 มิติ เป็นการประมวลผลข้อมูลเวคเตอร์และราสเตอร์ เพื่อสร้างและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ผิว (Surface Analysis) แสดงการแปรเปลีย่ นทางความสูงต่ำของพืน้ ทีเ่ ป็นภาพ 3 มิติ โดยการ
ใช้ โครงข่ายสามเหลีย่ ม (Triangulated Irregular Network: TIN) สำหรับข้อมูลเวคเตอร์ และ ใช้แบบจำลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) สำหรับข้อมูลราสเตอร์ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาแบบจำลอง
ภูมิประเทศเชิงเลข (Digital Terrain Model: DTM) เพื่อแสดงข้อมูลลักษณะภูมิประเทศอื่นๆ เช่น ความชัน
(Slope) ทิศทางการหันเหของความลาดชัน (Aspect) การตกกระทบของแสง (Hillshade) และปริมาตรในการขุด
และถมที่ (Cut/Fill) เป็นต้น
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3. การวิเคราะห์สถิตขิ องข้อมูลตัวแปรเชิง
พืน้ ที่ (Geostatistical Analyst)
เป็ น การจำลองและสร้ า งพื้ น ผิ ว แบบประยุ ก ต์
เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ของตัวแปรที่ศึกษา
เป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปรของข้อมูล
เชิงพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลสองประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Data) ซึ่งมีพิกัดภูมิศาสตร์ตามแนวแกน X
และ Y กำกับ และค่า Z ทีเ่ ป็นตัวแปร (Non Spatial
Data) ของข้ อ มู ล สมบั ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ นั้ น แต่ ค่ า Z ที่ ไ ด้
มักเป็นข้อมูลเฉพาะจุดสำรวจในพืน้ ทีศ่ กึ ษา จึงจำเป็นต้อง
สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial data
modeling) ใช้ ในการประมาณค่า Z ให้ครอบคลุมเต็ม
ทัง้ พืน้ ทีศ่ กึ ษา (Spatial Interpolation) โดยค่า Z ของ
จุดที่ ไม่ทราบค่าจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดที่ทราบค่าที่อยู่
ใกล้ทสี่ ดุ จากหลักการของความสัมพันธ์เชิงพืน้ ที่ (Auto
Correlation) ที่ ว่ า ทุ ก สิ่ ง ย่ อ มสั ม พั น ธ์ กั น กั บ สิ่ ง อื่ น ๆ
แต่สิ่งที่ ใกล้กันย่อมสัมพันธ์กันมากกว่าสิ่งที่อยู่ห่างไกลกัน ดังนั้น จึงสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
สนใจในพืน้ ที่ ได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละคูข่ องชุดข้อมูลในชุดข้อมูลทัง้ หมด ตัวอย่าง ของค่า Z
ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ ำ ฝนที่ ต ำแหน่ ง ของสถานี ต รวจวั ด น้ ำ ฝน ค่ า pH และปริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช ในดิ น
ทีต่ ำแหน่งจุดเก็บดิน เป็นต้น



ทีม่ า: https://freshbiostats.wordpress.com/2013/03/08/spatial-statistics/
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ความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตแผนทีด่ จิ ติ ลั
การนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาประยุกต์ใช้ ในการทำแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสี
กรมพัฒนาที่ดินได้ ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์ โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
และได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานของแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 ของชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์ โธ
ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) โดยมีผู้ขอรับบริการจากทั้งหน่วยงานของทาง
ราชการ และเอกชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แต่แผนที่ภาพถ่ายดังกล่าวได้ผลิตมา
เป็นระยะเวลานาน ทำให้รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ ในภาพถ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นปัจจุบัน และ
ไม่ครอบคลุมในบางพืน้ ที่ เช่น บริเวณชายแดน ไทย-ลาว นอกจากนีก้ ารปรับปรุงแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสี ต้องมีการ
บินถ่ายภาพใหม่ ซึ่งต้องใช้ทั้งงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงต้องมีการเลือกช่วงเวลาและ
ฤดูกาลที่เหมาะสมในการบินถ่ายภาพให้สามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนดตามมาตรฐาน ทำให้ ไม่
สามารถถ่ายภาพในกรณีเร่งด่วน กรณีการเกิดพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม
เทคโนโลยีในการจัดทำแผนที่โดยใช้ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ซึง่ เป็นการ
บินถ่ายภาพทางอากาศที่สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องสูง และใช้งบประมาณน้อยกว่าการบิน
ถ่ายภาพด้วยเครือ่ งบิน ปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ผลิตแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสี
เพือ่ เป็นแผนทีฐ่ าน สำหรับใช้ ในพืน้ ที่โครงการขนาดเล็ก
ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาประยุกต์ ใช้ด้านการ
ปรับปรุงรายละเอียดภาพถ่ายออร์โธสีของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นปัจจุบัน การจัดทำภาพถ่ายออร์โธสี ในพื้นที่ที่ ไม่
ครอบคลุมในโครงการจัดทำแผนที่เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การวางแผนการใช้ทดี่ นิ การสำรวจดิน และการอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ เป็นต้น
1. การบินถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV)
การบินถายภาพโดยใชอากาศไรคนขับ

การคัดเลือกพืน้ ทีด่ ำเนินการ
การวางแผนในการบินถายภาพ
การปรับแกความคลาดเคลือ่ นของเลนส
การรังวัดหมุดหลักฐานภาคพืน้ ดิน
การดำเนินการบินถายภาพ
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1.1 การคัดเลือกพืน้ ทีด่ ำเนินการ
การเลือกพืน้ ที่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา หรือสำรวจ
1.2 การวางแผนในการบินถ่ายภาพ
งานวางแผนการบิน (Flight planning) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำแผนที่ภาพถ่ายออร์ โธสีด้วย
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งประกอบไปด้วยการกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายของการบิน
การตรวจสอบพืน้ ทีข่ นึ้ ลงของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ความสูงของการบินถ่ายภาพ (Flight altitude) การวาง
แนวบิน (Flight rows) เพื่อการกำหนดขนาดของพื้นที่ ทิศทางการบิน ขนาดของจุดภาพ จำนวนภาพ และ
การป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ จากการบินถ่ายภาพ
1.3 การปรับแก้ความคลาดเคลือ่ นของเลนส์
กล้องที่ใช้ ในการถ่ายภาพบนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นกล้องดิจติ อลทีถ่ กู ผลิต ออกจำหน่ายทัว่ ไป
เช่น Canon, Sony, Ricoh ซึง่ ก่อนทีจ่ ะนำมาทำการถ่ายภาพโดยติดกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) นัน้ จะต้อง
มีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของเลนส์ก่อน เพื่อให้มีความผิดเพี้ยนของเลนส์น้อยที่สุด โดยอาศัยวิธีการ
วิเคราะห์หาความผิดเพีย้ นเลนส์ (lenses distortion modeling) จากนัน้ นำไปวิเคราะห์ โดยใช้แบบจำลองความ
ผิดเพีย้ น (Distortion model) เพือ่ ทำการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับใช้ ในขัน้ ตอนการปรับแก้กล้องถ่ายภาพ
ต่อไป
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1.4 การรังวัดหมุดหลักฐานภาคพืน้ ดิน
ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องมีการเลือกจุดควบคุมที่สามารถมองเห็นได้ ทั้งบนภาพถ่ายทางอากาศ และใน
พืน้ ทีจ่ ริง และต้องเป็นบริเวณทีเ่ ปิดโล่งเพือ่ ความสะดวกในการรังวัดด้วยเครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม GPS จากนัน้
ทำการรังวัดค่าพิกัดของหมุดควบคุมภาคพื้นดินวิธีการรังวัดแบบจลน์ ณ เวลารังวัด (Real Time Kinematic:
RTK) เป็นวิธกี ารทำงานรังวัดแบบจลน์ แต่แสดงผลลัพธ์คอื ค่าพิกดั ตำแหน่งได้ทนั ทีในสนาม โดยเหตุทกี่ ารทำงาน
ยังเป็นการหาตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ หมายความว่าข้อมูลจากทัง้ สองจุดต้องนำมาประมวลผลร่วมกัน ดังนัน้ จึงต้อง
ใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากจุดอ้างอิงเป็นจุดที่ทราบตำแหน่งอยู่แล้ว ในการทำงาน
แบบ RTK นี้ จึงเป็นการส่งข้อมูลทีร่ บั สัญญาณดาวเทียมได้ ไปยังจุดทีต่ อ้ งการหาตำแหน่ง เครือ่ งรับทีจ่ ดุ ต้องการ
หาตำแหน่งจะรับข้อมูลแล้วนำไปประมวลผล แล้วแสดงค่าพิกัดได้อย่างรวดเร็วในทันที ระยะห่างระหว่างจุดที่
ใช้ทำงานได้ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกำลังของคลื่นวิทยุที่ ใช้ ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน
เพือ่ ใช้ ในการประมวลผลภาพถ่ายที่ ได้จากการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ และใช้ ในการปรับแก้คา่ ความถูกต้อง
เชิงตำแหน่งต่อไป
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1.5 การดำเนินการบินถ่ายภาพ
การบินถ่ายภาพใช้ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ด้วยระบบนำร่อง (Way point) ที่ถูกติดตั้งในระบบ
การบังคับการบิน ร่วมกับระบบการรังวัดกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) และระบบการหาค่าอาการเอียง
ของเครื่องบิน (Inertial measurement unit: IMU) ทำให้การบินถ่ายภาพด้วยวิธีดังกล่าวสามารถที่จะควบคุม
การบินได้อย่างอิสระ โดยกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้าย กำหนดจำนวนแนวบิน ความสูง ส่วนซ้อน
(Overlap) และส่วนเกย (Sidelap) ได้เหมือนกับการบินถ่ายด้วยเครื่องบินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ค่าความเอียง
ของกล้องจะถูกนำมาใช้ ในขัน้ ตอนการทำภาพถ่ายออร์โธต่อไป

2. การประมวลผลเพือ่ จัดทำภาพถ่ายออร์โธสีและแบบจำลองระดับสูง
การประมวลผลเพือ่ จัดทำภาพถายออรโธสีและแบบจำลองระดับสูง
การนำเขาภาพถายที่ไดจากอากาศยานไรคนขับ
การจัดเรียงภาพ (Photo alignment)
การสรางความสัมพันธเชิงเรขาคณิต
การสรางพืน้ ผิว (Texture)
การสรางแบบจำลองระดับสูง
การประมวลผลภาพถายออรโธสี

2.1 การนำเข้าภาพถ่ายที่ ได้จากการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ขั้นตอนแรกต้องมีการคัดเลือกภาพที่จะนำมาทำภาพถ่ายออร์ โธ โดยอาศัยการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วย
สายตา เนื่องจากหากมีภาพถ่ายมากเกินไปจะส่งผลต่อระยะเวลาในการประมวลผล ดังนั้น การคัดเลือกภาพที่มี
ส่วนซ้อนทีเ่ หมาะสมจะช่วยลดจำนวนของภาพถ่ายลงได้เป็นจำนวนมาก จากนัน้ ทำการนำเข้าภาพทีค่ ดั เลือกไว้แล้ว
เข้าสู่โปรแกรมเพือ่ เตรียมขัน้ ตอนการนำเข้าค่าพิกดั
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2.2 การจัดเรียงภาพ (Photo alignment) โดยอาศัยค่าพิกดั ที่ ได้จากการถ่ายภาพ
ในขั้นตอนนี้ อาศัยค่าพิกัดที่บันทึกไว้ ในขณะทำการถ่ายภาพจากระบบการรังวัด กำหนดตำแหน่งด้วย
ดาวเทียม (GPS) ทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โปรแกรมจะทำการจัดเรียงภาพตามแนวบินทีค่ ำนวณได้
ตามค่าพิกดั เพือ่ เตรียมการในขัน้ ตอนการสร้างความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตต่อไป
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2.3 การสร้างความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิต
ในขั้นตอนนี้จะทำการแปลงภาพที่ถ่ายจากเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้กลายเป็น Point
cloud ทีม่ คี า่ พิกดั ทางราบและทางดิง่ (x, y และ z) จำนวนมาก โดยอาศัยค่าพิกดั จากภาพถ่ายมาทำการประมาณค่า
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตระหว่างภาพถ่ายทัง้ หมดให้มคี วามสัมพันธ์เชิงตำแหน่งทัว่ บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษา

2.4 การสร้างพืน้ ผิว (Texture)
ในขัน้ ตอนหลังจากการประมาณค่า Point cloud เพือ่ สร้างความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตให้กบั พืน้ ทีศ่ กึ ษา
แล้ว โปรแกรมจะนำภาพถ่ายที่มีค่าพิกัดมาวิเคราะห์ร่วมกับ Point cloud เพื่อสร้างพื้นผิวของพื้นที่ศึกษาให้เป็น
เนือ้ เดียวกัน
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2.5 สร้างแบบจำลองระดับสูง
ในขั้นตอนต่อไป หลังจากที่มีการสร้างพื้นผิว (texture) ของพื้นที่แล้ว โปรแกรมจะนำค่าพิกัดทางดิ่ง
และค่าระดับจาก Point cloud มาทำการประมาณค่าแบบจำลองระดับสูงของพืน้ ที่ เพือ่ เตรียมไว้สำหรับขัน้ ตอน
ในการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศที่ ได้จากการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้เป็นภาพถ่ายออร์โธสี
ในขัน้ ต่อไป

2.6 ประมวลผลภาพถ่ายออร์โธสี
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศที่ ได้จากการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ
(UAV) โดยมีการปรับแก้ทงั้ ทางราบและทางดิง่ โดยอาศัยข้อมูลจากค่าพิกดั ทางราบที่ ได้จาก Point cloud และ
ข้อมูลจากระบบการหาค่าอาการเอียงของเครื่องบิน ร่วมกับแบบจำลองระดับสูง เพื่อสร้างเป็นภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2560

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.1 December 2017

3. การตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพถ่ายออร์โธสีที่ ได้จากอากาศยานไร้คนขับ
3.1 การตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน FGDC
หลังจากทำการปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต ขั้นตอนต่อไปเป็นการประเมินความละเอียดถูกต้อง
ทางราบ (Horizontal accuracy) ของแผนที่ภาพถ่ายออร์ โธสีเชิงเลขที่ผลิตจากภาพถ่ายที่ ได้จากอากาศยาน
ไร้คนขับ โดยใช้การตรวจสอบตามมาตรฐานของ FGDC (1998) เพือ่ ตรวจสอบการนำไปใช้รว่ มกับภาพถ่ายออร์โธสี
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ดำเนินการโดยแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 4 ส่วน จากนัน้ เลือกจุดบนภาพถ่ายออร์โธสีของกรมพัฒนาทีด่ นิ
จำนวน 20 จุด ทีก่ ระจายครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ ๆ ส่วน เพือ่ ตรวจสอบค่ารากทีส่ องของค่าความคลาดเคลือ่ นกำลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) และนำค่าดังกล่าวไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับมาตราส่วนแผนที่
ตามมาตรฐาน ASPRS

แผนที่ ไทย 3.0: ยุคแผนทีอ่ อนไลน (Web map)
เมื่อมีระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ในปี พ.ศ. 2532 ได้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
คอมพิ ว เตอร์ ทั่ ว โลกเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ทำให้ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ห ลายรู ป แบบทั้ ง ข้ อ ความ
ตัวอักษร ภาพ และ เสียง จากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ ได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำกัดระยะทาง โดยการเชือ่ มต่อด้วย
เครือข่ายโทรคมนาคม จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2547 ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างสำคัญคือ การที่ Google Earth ช่วยให้
คนทั่วโลกได้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ทุกจุดบนโลกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แล้วพัฒนาเป็น Google
Maps ทีบ่ รรจุแผนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ. 2550 นอกจากนีย้ งั สามารถนำแผนที่ Google Maps มา
พัฒนาลงบนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) เพื่อการใช้งานที่สะดวกบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ
โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ทำให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ ได้มากขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น
การค้นหาสถานที่ หรือการหาเส้นทางการเดินทาง การใช้งานในทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ หรือใช้ ในงาน
โลจิสติกส์ เป็นต้น
สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 การดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศได้มุ่งเน้นการจัดทำมาตรฐานของ
ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบสืบค้นและบริการภูมสิ ารสนเทศกลางของประเทศ (National: Geo-Informatics
Infrastructure System: NGIS) จะพร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และ
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ภูมิสารสนเทศอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในรูปแบบ WMS, WMTS และ WFS
ซึง่ บุคคลทัว่ ไปสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทำแผนทีเ่ ฉพาะทางบนระบบ NGIS Portal ได้ตามต้องการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชัน้ ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศพืน้ ฐานของประเทศไทย (FGDS)
ภาพถ่ายทางอากาศ
8. แผนทีก่ ารใช้ทดี่ นิ
ภาพดาวเทียม
9. แผนทีป่ า่ ไม้
หมุดหลักฐาน
10. ความสูงภูมปิ ระเทศเชิงเลข (DEM)
เขตการปกครอง
11. แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ
เส้นทางคมนาคม
12. แผนทีแ่ ปลงทีด่ นิ
แม่นำ้ ลำธาร แหล่งน้ำ
13. แผนทีอ่ ทุ กศาสตร์
เขตชุมชน ตัวเมือง
14. แผนทีด่ า้ นทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศของกรมพัฒนาทีด่ นิ
ในคลังข้อมูลน้ำและภูมอิ ากาศแห่งชาติ (NHC)
แผนทีช่ ดุ ดิน (1:100,000) 11. แผนการใช้ทดี่ นิ ระดับลุม่ น้ำสาขา
แผนทีก่ ลุม่ ชุดดิน (1:50,000) 12. แผนทีพ่ นื้ ทีช่ มุ่ น้ำ
แผนทีก่ ลุม่ ชุดดิน (1:25,000) 13. แผนทีพ่ นื้ ทีน่ ำ้ ท่วมซ้ำซาก
รายงานชุดดินจัดตัง้
14. สถิตกิ ารเกิดดินถล่ม
แผนทีด่ นิ เค็ม
15. พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดดินถล่ม
แผนทีด่ นิ การใช้ทดี่ นิ
16. แผนทีก่ ารชะล้างพังทลายของดิน
แผนทีแ่ หล่งน้ำขนาดเล็ก 17. คาดการณ์ภยั แล้งในพืน้ ทีเ่ กษตร
เขตการใช้ทดี่ นิ ระดับตําบล 18. คาดการณ์นำ้ ท่วมในพืน้ ทีเ่ กษตร
เขตการใช้ทดี่ นิ พืชเศรษฐกิจ 19. หมูบ่ า้ นทีเ่ สีย่ งต่อดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)

การใช้ แ ผนที่
ในยุ ค นี้ มี จ ำนวนผู้ ใ ช้
และเข้าถึงประโยชน์
ของข้อมูลจากแผนที่
ได้ ก ว้ า งขวางกว่ า
ในอดี ต เนื่ อ งจาก
ความง่ายและสะดวก
ในการใช้ ง านด้ ว ย
ส ม า ร์ ท โ ฟ น ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ในระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถผลิตแผนทีต่ ามความต้องการของแต่ละบุคคลได้ เช่น เส้นทางที่ใช้
วิง่ ออกกำลังกาย ตำแหน่งของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และขอบเขตแปลงทีด่ นิ เป็นต้น จึงนับได้วา่ เป็นแผนที่ ไทยยุด 3.0
หรือยุคแผนที่ออนไลน์ (Web map) ซึ่งมีข้อจำกัดหลักเพียงแค่่ค่าใช้จ่ายของระบบการใช้งาน แต่มีผู้เข้าถึง
แผนที่ ได้อย่างมหาศาลจากการเชือ่ มโยงของอินเตอร์เน็ต
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แผนที่ ไทย 4.0: ยุคแผนที่ ไรพรมแดน (Cloud map)
ในราวปี พ.ศ. 2550 ได้ มี ร ะบบคลาวด์ ที่ เ ป็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศรู ป แบบใหม่ ซึ่ ง ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานเกิดขึน้ ทำให้มกี ารแบ่งปันทรัพยากร ซอฟต์แวร์ และข้อมูลสารสนเทศระหว่างคอมพิวเตอร์
ร่วมกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา ระบบนีเ้ ริม่ เข้าถึงผู้ ใช้จำนวนมากจากการให้บริการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ภายหลังจึงมีผู้ ให้บริการเช่นนีเ้ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และเป็นทีน่ ยิ มอย่างสูง เพราะความปลอดภัยของระบบ การประหยัด
พลังงาน และต้นทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่ ใช้งาน นอกจากนี้ผู้ ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการ
ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านตามงบประมาณของตนได้อกี ด้วย
ทั้งนี้เมื่อระบบคลาวด์ ได้เผยแพร่แผนที่ของไทยในปี พ.ศ. 2559 แล้ว จะมีประโยชน์ที่ชัดเจนเบื้องต้น
ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจากข้อมูลเส้นทางขนส่งทั่วประเทศไทย
ด้วยข้อมูลผูบ้ ริโภคซึง่ รองรับการบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาด ทีต่ รวจสอบกับข้อมูลสำมะโนประชากรได้
ผู้ ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลทางการตลาดที่แตกต่างกันของแต่ละภาคหรือเขตการตลาดได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย โดยแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเป็นภาพสัญลักษณ์หรือตัวเลขบนแผนที่ ทำให้การตัดสินใจของ
องค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวและแม่นยำ ทั้งยังสามารถควบคุมสั่งการในระยะไกล ช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ช่วยลดความเสีย่ งจากความผิดพลาดได้มาก
สำหรับการประยุกต์ ใช้แผนที่ ในระบบคลาวด์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้ประโยชน์ ในวงการ
วิ ช าชี พ แขนงต่ า งๆ เป็ น ความท้ า ทายของผู้ ผ ลิ ต และผู้ ใ ช้ แ ผนที่ ทุ ก คนที่ จ ะมุ่ ง พั ฒ นาให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า
ในการใช้ขอ้ มูลแผนที่ ได้มากน้อยเพียงใด และร่วมตัดสินว่าในโอกาสนีแ้ ผนที่ ไทยสมควรเข้าสูย่ คุ 4.0 ได้หรือไม่
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การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน
วรรยา สุธรรมชัย
เดือนมิถุนายน 2560 เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดิฉันจะต้องบันทึกเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง

ดิฉันมี โอกาสได้รับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ไปฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Pest Management and Food Safety (IPM)
ณ สถาบัน Centre for Development Innovation, Wageningen ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ระหว่าง
วันที่ 5-23 มิถนุ ายน 2560 เป็นเวลา 19 วัน
เนเธอร์แลนด์ หรือดินแดนกังหันสีสม้ เป็นประเทศทีม่ ขี นาดเล็ก มีจำนวนประชากรเพียง 17 ล้านคน
แต่มีความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาและวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอันดับต้นๆ
ของทวีปยุโรป มีศักยภาพสูงในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร และเป็นดินแดนในฝันของดิฉันที่ตั้งใจว่าสักวัน
จะขอโอกาสไปเรียนรูร้ ะบบการเกษตรและเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีท่ นั สมัยทีน่ นั่ สักครัง้ !!!
ก่อนทีจ่ ะเข้าสูบ่ รรยายการฝึกอบรม ดิฉนั ขอเล่าประสบการณ์การเดินทางออกจากประเทศไทยไปสูป่ ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตามลำพัง ด้วยร่างกายเล็กๆ ของดิฉันกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มากๆๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้อ่านท่านอื่นๆ ต้องขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเดินทางคนเดียวไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์
ดิฉันออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2560 เวลาเกือบเที่ยงคืน
ไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11
ชั่วโมง จากนั้นเดินทางจากเยอรมันไปถึงสนามบินสคิปโฮล (Schiphol) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยเวลาของเนเธอร์แลนด์จะช้ากว่าบ้านเราประมาณ 5 ชัว่ โมงค่ะ
“ตืน่ เต้นๆๆๆ... อากาศดีจงั ... ทำไมคนตัวใหญ่จงั ... แต่ดเู ปนมิตรกับเรามากๆ เลย... เราถามทาง เค้าก็
ตอบ... ซือ้ ตัว๋ รถไฟไม่เปน เค้าก็แนะนำด้วยรอยยิม้ ...” นีค่ อื ความประทับใจแรกในเนเธอร์แลนด์คะ่ หลังจากเครือ่ ง
ลงเรียบร้อย ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะต้องลากกระเป๋าใบโตไปขึน้ รถไฟเพือ่ ไปทีเ่ มืองวาเกนเนเก้น (Wageningen) ซึง่ เป็นเมือง
ทีต่ งั้ อยูร่ ะหว่างเมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) และร็อตเตอร์ดมั (Rotterdam) วาเกนเนเก้นเป็นเมืองทีร่ ายล้อม
ด้วยแหล่งวัตถุดบิ อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจยั กล่าวได้วา่ เป็นเมืองแห่ง
การศึกษาโดยแท้จริง ดิฉนั นัง่ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง รูส้ กึ ได้วา่ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ
คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมค่อนข้างมาก ตลอดเส้นทางจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ สวนสาธารณะ รวมถึง
ผู้คนนิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาถึงสถานีรถไฟ
Ede-Wageningen จากนัน้ นัง่ รถบัสสาย 88 เดินทางต่อไปยัง Wageningen ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
ดิฉันลงรถบัสแล้วก็หาทางไปโรงแรมที่พัก ซึ่งแน่นอนเลยว่า หลง แต่ ไม่เป็นปัญหาค่ะ คนที่นี่น่ารักมาก พร้อม
จะช่วยเหลือเราอยูแ่ ล้วค่ะ ดิฉนั ก็ถามทางมาจนถึงโรงแรม Hof van Wageningen ซึง่ เป็นสถานทีฝ่ กึ อบรมและ
ทีพ่ กั ของดิฉนั ตลอดการอบรมในครัง้ นีค้ ะ่
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วันแรกของการฝกอบรม เป็นการแนะนำและอธิบายเกีย่ วกับหลักสูตร Integrated Pest Management

and Food Safety (IPM) ทีจ่ ะได้เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ติ ลอดระยะเวลาการฝึกอบรมในครัง้ นี้ โดยหลักสูตร IPM เป็น
หลักสูตรอบรมเกีย่ วกับการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน ซึง่ จะนำไปสูก่ าร
ดำเนินงานในระบบเกษตรอย่างยัง่ ยืน และอาหารปลอดภัย เน้นหัวข้อการอบรมด้านการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย
ตัง้ แต่ระบบการปลูกจนถึงการวางขายทีม่ งุ่ เน้นถึงการเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนระบบมาตรฐานการรับรอง
อาหารปลอดภัยของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนการดำเนินงาน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานทั้งในด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรมเป็น
แบบผสมผสานทัง้ ทางด้านทฤษฎี ด้านการปฏิบตั ิ การวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การทำงาน
เป็นกลุ่ม และการดูงานภาคสนาม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก
3 ทวีป (ทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย) 15 ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ บูรก์ นิ าฟาโซ บุรนุ ดี เอธิโอเปีย กานา
เคนยา รวันดา แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ซิมบัมเว ญีป่ นุ่ เนปาล ฟิลปิ ปินส์ ศรีลงั กา และไทย จำนวนรวม 31 คน
และสามารถนำเทคโนโลยีตา่ งๆ ไปประยุกต์ใช้ ในประเทศของตนเองได้
นอกจากเนื้อหาการฝึกอบรมที่มีความสำคัญแล้ว การที่ ได้ทำความรู้จัก พูดคุย กับเพื่อนๆ ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมจากประเทศต่างๆ ยังเป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญมากเช่นกัน เพราะเป็นการสร้างเครือข่าย แลกเปลีย่ น
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจากแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ในทุกๆ เช้าก่อนเข้าสูก่ ารฝึกอบรม
ในหัวข้อต่อไป จะมีการทบทวนถึงเนื้อหาของหัวข้อการฝึกอบรมของวันก่อน โดยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดง
ความคิดเห็น หรือตอบคำถาม หรือสรุปสาระสำคัญในหัวข้ออบรมนั้นๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยกัน และได้ทบทวนเนือ้ หาของการอบรม ทำให้เกิดความเข้าใจ
ได้อย่างถ่องแท้มากยิง่ ขึน้
จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ดิฉันขอสรุปประเด็นที่ ได้จากการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี ด้านการฝึกปฏิบัติ
การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุม่ และการดูงานภาคสนาม ร่วมกับเพือ่ นๆ
ผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 31 คน ดังนี้
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เนเธอรแลนดกบั การจัดการศัตรูพชื
แบบผสมผสาน
เนเธอร์ แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ก ารนำ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการทำการเกษตร
ที่ทันสมัย นอกจากเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญใน
การพัฒนาทางด้านการเกษตรแล้ว เนเธอร์แลนด์
ยังให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ มีความปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
รวมทั้ ง เป็ น มิ ต รต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม โดยประเทศเนเธอร์แลนด์มกี ฎหมาย
เพื่อควบคุมการนำเข้าและการใช้สารเคมี รวมทั้ง
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื ทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ดังนัน้ การจัดการศัตรูพชื ในเนเธอร์แลนด์ ไม่สามารถใช้สารเคมี
เพียงอย่างเดียว จึงได้นำวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในการควบคุมศัตรูพชื และการผลิตอาหารปลอดภัย

การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (Integrated Pest Management; IPM)
เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการศัตรูพืช โดยเลือกใช้วิธีการจัดการต่างๆ นำมาใช้ร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพชื โดยใช้หลักทางด้านนิเวศวิทยา สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชวิธีการใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธกี ารผสมผสานกัน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพชื ได้สงู สุดทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชที่มุ่งหวังจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยใช้
ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ที่ ไม่ ไปทำลายศัตรูธรรมชาติ การใช้สารเคมีควรใช้เมื่อมีการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช และ
ศัตรูธรรมชาติเสียก่อน ควรเลือกใช้สารเคมีเจาะจงทำลายศัตรูพืช หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าอย่าง
กว้างขวาง

วิธกี ารควบคุมศัตรูพชื

วิธกี ารที่ใช้ ในการป้องกัน กำจัด และควบคุมศัตรูพชื มีหลายวิธี ตัง้ แต่วธิ กี ารง่ายๆ ทีเ่ กษตรกรสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้เองเมือ่ ได้รบั การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนถึงวิธกี ารขัน้ สูงทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามชำนาญเป็นพิเศษ
ซึง่ แต่ละวิธมี ที งั้ จุดแข็งและจุดอ่อน ดังนัน้ จึงเป็นเหตุผลทีส่ ำคัญของการเลือกใช้วธิ กี ารแบบผสมผสาน ซึง่ ทำให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัด ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม วิธกี ารจัดการต่างๆ
มีดงั นี้
1. วิธปี อ งกัน (Prevention)
เป็นการกระทำโดยมาตรการใดๆ ก็ตาม ก่อนที่จะมีปัญหาศัตรูพืชเกิดขึ้น เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน
การเลือกฤดูปลูกพืชให้เหมาะสม การไม่ปลูกพืชในพืน้ ทีท่ เี่ คยมีโรคระบาด การป้องกันไม่ให้เชือ้ โรคระบาดเข้าพืน้ ที่
โดยการเลือกหน่วยขยายพันธุท์ ปี่ ลอดโรค หรือทำให้ปลอดโรคก่อนนำไปขยายพันธุแ์ ละปลูก การทำลายแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยของศัตรูพืช (Sanitation) การรักษาความสะอาด ในส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้และบริเวณคัดบรรจุภัณฑ์
พืชผลที่ใช้หลังการเก็บเกีย่ ว เป็นต้น
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2. วิธเี ขตกรรม (Cultural Control)
เป็นวิธกี ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพือ่ ให้พชื เจริญเติบโต มีความแข็งแรง ทนทานต่อการเข้าทำลายของ
ศั ต รู พื ช โดยใช้ วิ ธี ก ารต่ า งๆ และปั จ จั ย ในการปลู ก พื ช อย่ า งเหมาะสมและถู ก ต้ อ ง เช่ น การปรั บ สภาพดิ น
ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การไถพรวนกลับหน้าดินขึน้ ตาก เพือ่ ทำลายศัตรูพชื ทีอ่ ยู่ในดิน การใช้พนั ธุด์ ี
ต้านทานต่อศัตรูพืช การปลูกในช่วงฤดูที่เหมาะสม การให้ปุ๋ยและน้ำที่ถูกต้อง การกำจัดวัชพืช การตัดแต่งกิ่ง
การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชผสมผสาน การปลูกพืชแซม เป็นต้น
3. วิธกี ล (Mechanical Control)
เป็นวิธีการที่ ใช้ลดปริมาณศัตรูพืชด้วยวิธีหรือเครื่องมือง่ายๆ ถ้าพบศัตรูพืชจำนวนน้อยสามารถใช้
แรงงานคน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช่วยในการทำลาย เช่น การจับทำลายโดยใช้มือ การใช้ตาข่ายคลุมแปลง
การปลูกพืชในโรงเรือน การใช้กบั ดัก เป็นต้น
4. วิธฟี ส กิ ส์ (Physical Control)
เป็นวิธกี ารที่ใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื เช่น การใช้รงั สี การใช้เครือ่ งมือ
ทำคลืน่ เสียงความถีต่ ำ่ ไล่แมลง การอบด้วยไอร้อน การใช้กบั ดักแสงไฟ เป็นต้น
5. ชีววิธี (Biological Control)
เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ ในระดับที่ ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย เช่น การใช้ตวั ห้ำหรือตัวเบียน การใช้จลุ นิ ทรียค์ วบคุมศัตรูพชื เป็นต้น
6. การใช้สารธรรมชาติ (Natural Substance)
เป็นการนำสารที่สกัดได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ในการควบคุมศัตรูพืชมาใช้ ในการป้องกันกำจัด เช่น
เมล็ดสะเดา ตะไคร้หอม หนอนตายหยาก เป็นต้น



การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี

7. การใช้สารเคมี (Chemical Control)
เป็นวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถนำมาใช้ควบคุมศัตรูพชื โดยผสมผสานร่วมกับวิธอี นื่ ๆ ได้ แต่จะต้องพิจารณาใช้เมือ่
มีความจำเป็นหลังจากทีว่ ธิ กี ารอืน่ ๆ ไม่สามารถควบคุมและกำจัดศัตรูพชื ได้ หรือเมือ่ ศัตรูพชื มีปริมาณสูง หรือศัตรูพชื
ทำให้เกิดความเสียหายแล้ว หรือศัตรูพืชอยู่ ในระยะที่กำจัดได้ยาก ซึ่งการใช้สารเคมีต้องเลือกใช้ชนิด ปริมาณ
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และวิธีการที่เหมาะสมกับศัตรูพืชและพืช โดยไม่ก่อให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนของสารเคมี ในผลผลิตจนก่อให้
เกิดอันตรายต่อผู้ ใช้ ผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม
ข้อดีของการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM)
1. ได้ปริมาณผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และปริมาณมากขึน้ อย่างสม่ำเสมอ
2. พืชทีเ่ พาะปลูกมีความแข็งแรงมากขึน้
3. ลดค่าใช้จา่ ยปัจจัยการผลิต
4. ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพชื
5. ลดความเสีย่ งจากการสัมผัสสารเคมีของเกษตรกร
6. ลดการปนเปือ้ นสารเคมีตกค้างในพืชผล
7. ลดการปนเปือ้ นสารเคมีในสิง่ แวดล้อม
8. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

การประเมินสถานการณการดำเนินการตามนโยบายดานสิง่ แวดลอม
ของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และสหภาพยุโรป
ในทศวรรษทีผ่ า่ นมาราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มนี โยบายการจัดการด้านการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ
สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางการเกษตร ดังนั้นในการอบรมหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
และความปลอดภัยด้านอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
การดำเนินการตามนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสหภาพยุโรป โดยประเมินผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ของอาหาร ความเป็ น ไปได้ ข องนโยบาย และระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ภาคส่วน เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ ในการพัฒนาและส่งเสริมนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายด้านการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IPM) ต่อไปในอนาคต
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท ำการวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินสถานการณ์การดำเนินการตามนโยบาย IPM คือ
พื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัด Zeeland และทาง
ตอนเหนือของจังหวัด Limburg โดยรวบรวมข้อมูล ผ่าน
การสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในทุ ก ๆ ภาคส่ ว น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบาย IPM ของเนเธอร์ แ ลนด์ เช่ น
เกษตรกร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร NGO
นั ก วิ จั ย สถาบั น การศึ ก ษา ผู้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ และตลาด
เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนิ น การตามนโยบาย IPM ของเนเธอร์ แ ลนด์
สามารถวิ เ คราะห์ ก ารดำเนิ น การตามปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆ
ทีจ่ ะส่งเสริมนโยบาย ดังต่อไปนี้
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		 1. ด้านความยัง่ ยืน (Sustainability)
- การใช้พนั ธุพ์ ชื ต้านทาน (Resistant Varieties)   เกษตรกรใช้พนั ธุพ์ ชื ต้านทานโรคหรือแมลงศัตรูพชื
ในการเพาะปลูก
- ระบบการคุม้ ครองพันธุพ์ ชื (System of Plant Variety Protection) โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ
สมาชิกของสหภาพนานาชาติเพือ่ การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ใหม่ (The International Union for the Protection of
New Varieties of Plants; UPOV) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  ซึง่ ทำให้เนเธอร์แลนด์สง่ เสริมและพัฒนางานวิจยั เพือ่ ปรับปรุงพันธุพ์ ชื ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ตอ่
สังคมอยูเ่ สมอ
- มาตรการป้องกัน (Preventive Measures) เกษตรกรให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันก่อนทีจ่ ะเกิด
การเข้าทำลายของโรค และแมลงศัตรูพืช เช่น การใช้พันธุ์พืชต้านทาน การเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกัน                
การเข้าทำลายของแมลง เป็นต้น
- การใช้พืชหมุนเวียน (Crop Rotation) เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนเพือ่ ลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย และใช้พืชคลุมดิน (Cover Crops) เพื่อป้องกันวัชพืชและเก็บรักษา
ความชืน้ ไว้ ในดิน
- การใช้ศัตรูธรรมชาติ (Natural Enemies) เกษตรกรปล่อยศัตรูธรรมชาติเพื่อจัดการศัตรูพืชในพื้นที่
ของตน เช่น การใช้ตวั ห้ำตัวเบียน นอกจากนีเ้ กษตรกรทำการอนุรกั ษ์ศตั รูธรรมชาติ โดยการปลูกดอกไม้เป็นแถบ
สลับกับพืน้ ทีป่ ลูกพืชหลัก เพือ่ เป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
- การใช้สารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพชื (Biopesticides) หรือการใช้จลุ นิ ทรียค์ วบคุมศัตรูพชื
- ระยะเวลาในการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพชื (Spraying Time) เกษตรกรนิยมฉีดพ่นสารในเวลากลางคืน
เนื่องจากเป็นเวลาที่ศัตรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการจัดการศัตรูพืชลดลง จึงควรพ่นสารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มเติม
ในระยะทีม่ กี ารระบาดของโรคและศัตรูพชื
- การรีไซเคิลทรัพยากร (Recycling Resources) เช่น มีระบบหมุนเวียนการใช้นำ้ หรือธาตุอาหาร
- การลดของเหลือทิ้ง หรือของเสีย (Reduction of Waste) เช่น การนำภาชนะบรรจุภัณฑ์กลับมา             
ใช้ ใหม่  การใช้วสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ อ่ ยสลายได้งา่ ย การนำของเหลือทิง้ ไปทำปุย๋ หมัก หรืออาหารสัตว์ เป็นต้น
- เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญ
อย่างยิง่ กับการวิจยั เพือ่ นำผลการวิจยั ที่ ได้ ไปพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรม ดังนัน้ เนเธอร์แลนด์จงึ มีนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้เครือ่ งจักรกลทางเกษตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การทำงานสูง การใช้กังหันลมเพื่อป้องกันน้ำค้างแข็ง การเลี้ยงผึ้งและส่งผึ้งขายในรูปแบบกล่อง (Bee Hotel)  
เพือ่ ใช้ ในการช่วยผสมเกสร และป้องกันการเข้าทำลายของศัตรูพชื เป็นต้น
- ลักษณะนิสยั ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Nature of Stakeholders) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จะศึกษาข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้กับธุรกิจของตน ทำให้เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดความยัง่ ยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
- ความยัง่ ยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) เช่น มีตลาดเฉพาะและสามารถกำหนดราคาขาย
สูงขึน้ เป็นพิเศษ (Premium Price) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าทีผ่ ลิตโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
สิง่ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

29

30
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การสงผึง้ ขายในรูปแบบ Bee Hotel เพือ่ ชวยผสมเกสร

- นโยบาย ข้อบังคับ และกลยุทธ์ (Policies, Regulations and Strategies) เนเธอร์แลนด์มกี ารบังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมนโยบาย โดยให้บรรจุไว้ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน การปลูกพืชอย่างยัง่ ยืน เป็นต้น

2. ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

- MRL (The Maximum Residue Limit or Maximum Residue Level) ปริมาณสารเคมีทตี่ กค้าง
สูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยการใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณต่ำ พิจารณา
สารออกฤทธิข์ องสารเคมีชนิดต่างๆ ก่อนใช้ การใช้หวั ฉีดพ่นสารเคมีทเี่ หมาะสม การสังเกตช่วงก่อนการเก็บเกีย่ ว
การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีทตี่ กค้างในผลิตภัณฑ์กอ่ นการเก็บเกีย่ ว เป็นต้น
- นวัตกรรม (Innovation) เกษตรกรผู้ปลูกใช้วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในความปลอดภัยของสารเคมีมากขึน้
- การใช้ศัตรูธรรมชาติ (Natural Enemies) ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร
- การตรวจสอบ (Inspection) หน่วยงานของรัฐจะตรวจสอบตัง้ แต่กระบวนการผลิต จนถึงการวางขาย
ในตลาด เช่น ขั้นตอนการผลิต วิธีการฉีดพ่นสารเคมี สุขอนามัยอาหาร การจัดเก็บอาหาร เป็นต้น ซึ่งถ้า
กระบวนการผลิตไม่ปลอดภัย ทางหน่วยงานจะมีคำเตือนอย่างเป็นทางการ และมีบทลงโทษ รวมทัง้ เสียค่าปรับ
หน่วยงาน องค์กร หรือเครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ได้แก่
- EFSA (European Food Safety Authority)
- NVWA (Dutch Authority on Food Products) ตรวจสอบการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าบริโภค
- NAK (Dutch Inspection Service)
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
- BRC (British Retail Consortium)
- Stringent MRLs limits (Supermarkets & Governments)
- GlobalGAP สินค้านัน้ ได้รบั การยอมรับในเรือ่ งความปลอดภัยและคุณภาพ
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- Planet Proof เป็นเครื่องหมายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเนเธอร์แลนด์ สำหรับผลิตภัณฑ์และ
บริการทีม่ กี ารผลิตอย่างยัง่ ยืน
- SKAL หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเนเธอร์แลนด์ สินค้าที่ผ่านการรับรองจะได้
ติดฉลาก EKO-label
- GRASP (Geographically-Based Risk Analysis System for Pesticides) การรับรองปริมาณ
สารเคมีทตี่ กค้างในผลิตภัณฑ์ ว่าอยู่ในระดับต่ำ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค



เครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยของหนวยงานตางๆ

3. ด้านความท้าทาย ข้อจำกัด และอุปสรรค (Challenges and Bottlenecks)

- การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล
- ขาดการเชือ่ มโยงระหว่างรัฐบาลและเกษตรกร
- เกษตรกรไม่มบี ทบาทต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล
- กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมากเกินไป
- ความแตกต่างของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับในเรื่องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ระหว่างประเทศ
ในสหภาพยุโรป
- รัฐบาลไม่มเี งินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรในการซือ้ ปัจจัยการผลิต
- เกษตรกรขาดเงินทุน
- กระบวนการออกใบรับรองสารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพชื ของหน่วยงานรัฐบาลใช้ระยะเวลานาน
- เกษตรกรไม่เข้าใจสัญลักษณ์บนฉลากสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
- การปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ ไปทำเกษตรอินทรีย์ ต้องใช้ระยะเวลาพักแปลงนานถึง 2 ปี เกษตรกรไม่สามารถ
ปลูกพืชในพืน้ ทีน่ นั้ ได้ ทำให้เกษตรกรขาดรายได้
- การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากการผลิตพืชเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยหลายสิง่ และการดำเนินงาน IPM จำเป็นต้องมีความรูห้ ลายด้าน ซึง่ อาจเป็นเรือ่ งยากสำหรับเกษตรกร
- เกษตรกรขาดความต่อเนือ่ งในการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน
- ลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง และปลอดภัยมากขึน้
- ขาดสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ชนิดใหม่ๆ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทำให้เกิดการระบาด
ของศัตรูพืชชนิดใหม่ และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องจะทำให้ศัตรูพืชมีความต้านทาน นอกจากนี้
ยังไม่มสี ารเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีส่ ามารถรักษาสมดุลระหว่างศัตรูพชื และศัตรูธรรมชาติ
- รายงานผลการวิจยั ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้กบั บริษทั สารเคมีกำจัดศัตรูพชื
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-

การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปัญหาน้ำเค็ม ทำให้ดนิ ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเค็ม
สารเคมีปนเปือ้ นในน้ำ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ  ปัญหาโลกร้อน
แรงงาน และทีด่ นิ มีราคาแพง
คนรุน่ ใหม่/เยาวชนไม่สนใจในภาคการเกษตร

		 4. ด้านความร่วมมือของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders Collaboration)
มีความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน เกษตรกร สถาบันการศึกษา  
องค์กร NGO นักวิจยั และตลาด ดังนี้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษทั เอกชนกับองค์กรต่างๆ
- การรวมกลุม่ ของเกษตรกร แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูป้ ลูกพืชชนิดเดียวกัน
- องค์กรเอกชนให้บริการคำปรึกษาด้านการผลิตกับเกษตรกร
		 5. ด้านการส่งเสริมนโยบายการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM Stimulation)
- บทบาทของรัฐบาลควรจะเป็นเพื่อนคู่คิดกับเกษตรกร ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน ไม่ใช่ออกแต่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเท่านัน้
- วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อนำมาส่งเสริมวิธกี ารจัดการศัตรูพืช เช่น พันธุพ์ ืชต้านทานใหม่ๆ  
ผลิตภัณฑ์และวิธีการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชใหม่ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย
- มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย เกิดการ
ยอมรับ และสามารถนำวิธกี ารจัดการไปปฏิบตั ไิ ด้
- สร้างความตระหนักให้กับเกษตรกร และผู้บริโภค เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการ
ศัตรูพชื แบบผสมผสาน และอาหารปลอดภัย
- จัดทำแปลงต้นแบบ สาธิตวิธกี ารจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีเวที ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์         
ซึง่ กันและกัน
- มีสิ่งจูงใจ ให้รางวัลกับเกษตรกรที่นำการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปปฏิบัติ เช่น การลดภาษี  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีและปลอดภัย โดยกำหนดราคาขายสูงขึน้ เป็นพิเศษ (Premium Price) 
- มีการรับรองมาตรฐานสินค้า

6. คำแนะนำ (Recommendations)

- รัฐบาลควรสนับสนุนงานวิจยั และควรวิจยั และพัฒนาวิธกี ารป้องกันและกำจัดศัตรูพชื ในประเทศทีเ่ รา
จะส่งสินค้าออกไปขาย
- ความรูแ้ ละนวัตกรรมเป็นสิง่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
- กำหนดนโยบายให้เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละพืน้ ที่
- ควรพัฒนาการสือ่ สาร ถ่ายทอดนโยบายให้มคี วามชัดเจน และเข้าใจได้งา่ ยขึน้
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PPO-Fruit, Randwijk



สวนกุหลาบ แปลงผลิตหนอไมฝรัง่ และผักกาดหอมหอหัว ณ จังหวัด Limburg

ประโยชนที่ ไดรบั จากการฝกอบรม
จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ สิ่งแรกที่ดิฉันได้รับประโยชน์ คือ เป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ
สิ่งใหม่ๆ และประสบการณ์ ใหม่ๆ ดิฉันมี โอกาสได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่
มีประโยชน์ต่อการทำงานของดิฉันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ดิฉันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์
และแนวคิดการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของประเทศต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยสามารถนำวิธีการที่เหมาะสมมาประยุกต์ ใช้กับงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่มีอยู่เดิมหรือเริ่มต้นงานวิจัยใหม่ๆ ได้ และในการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมจากประเทศต่างๆ ทำให้ ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้ติดต่อสื่อสาร
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสบการณ์ รวมทัง้ ได้ทำงานวิจยั ร่วมกันในอนาคต

คำขอบคุณ
ขอขอบคุณ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ที่ ได้ ให้
โอกาส และสนับสนุนทุนสำหรับการฝึกอบรมในครัง้ นี้
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วิธวี ดั ขนาดเม็ดฝน (ตอนที่ 3)
กานต ไตรโสภณ

ฉบับทีแ่ ล้วได้นำเสนอการ “จับ” เม็ดฝนด้วยวิธกี ารต่างๆ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงการวัดขนาดเม็ดฝน ด้วย
วิธีการที่มีค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด จึงขอแนะนำ วิธีการใช้ถาดแป้งร่วมกับโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพถ่าย (Image
analysis) ทีถ่ กู พัฒนาออกแบบมาเพือ่ กระบวนการวัดทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ และทีส่ ำคัญซอฟท์แวร์ดงั กล่าว
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ดังนั้นใครที่สนใจจะทำงานด้วยซอฟท์แวร์ตัวนี้จะสามารถเผยแพร่ผลงานได้ โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะมีใครมาเล่นงานเรือ่ งลิขสิทธิ์
จะขอไม่กล่าวซ้ำในเรื่องการเตรียมถาดแป้งเพื่อรองรับเม็ดฝนและการวัดความเข้มของพายุฝน แต่จะขอ
ข้ามไปกล่าวถึงขัน้ ตอนการทำงานหลังจากได้ตวั อย่างมาแล้วเลย
ขัน้ ตอนแรก คือ การนำตัวอย่างมาถ่ายภาพ ซึง่ ในการนีต้ อ้ งการภาพทีม่ คี วามคมชัดพอสมควรเพือ่ ทีจ่ ะให้ ได้
ความแม่นยำในการวัดมากที่สุด หลังจากทดสอบดูด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้งกล้องจากโทรศัพท์มือถือและ
กล้องถ่ายรูปแบบต่างๆ ผูเ้ ขียนพบว่าถ้าจะให้ดแี ล้วภาพจะต้องมีความละเอียด 12 ล้านพิกเซลขึน้ ไป
นอกจากถ่ายภาพให้ ได้ชดั แล้ว เนือ่ งจากต้องมีการวัดขนาดในภาพด้วย ดังนัน้ จึงต้องสร้างจุดอ้างอิงสำหรับ
การวัดระยะในภาพ ผูเ้ ขียนใช้วธิ กี ารง่ายๆ คือ เอาไม้บรรทัดพาดบนขอบถาดแล้วถ่ายภาพ
ความยากตรงนีค้ อื ต้องได้สเกลบนไม้บรรทัดทีช่ ดั พอสมควร พร้อมๆ กันนัน้ ก็ตอ้ งได้ภาพหลุมและเม็ดฝนทีช่ ดั
กว่าด้วย ซึง่ ประการนีก้ ล้องทีม่ ฟี งั ก์ชนั่ มัลติโฟกัสจะได้เปรียบอย่างมาก เว้นเสียแต่คณ
ุ จะเป็นช่างภาพมือดีทคี่ วบคุม
ความยาวโฟกัสได้แม่นยำ



ภาพที่ 1 การใชไมบรรทัดเปนสเกลอางอิงเพือ่ วัดขนาดเม็ดแปง

* รักษาการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาทีด่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู



ภาพที่ 2 คำสัง่ ตางๆ บนแถบเมนูบารของโปรแกรม "ImageJ"
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เมื่อได้ภาพที่ดีพอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือไปหาตัวช่วยมาใช้งาน ซอฟท์แวร์ที่ผู้เขียนใช้ชื่อ ImageJ
สามารถดาวน์ โหลดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์นี้ https://imagej.nih.gov/ij/
download.html
เมือ่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ เรียบร้อย เปิดใช้งาน ImageJ ขึน้ มาจะได้เมนูบาร์ยาวๆ ดังรูป
เมนูที่เห็นนั่นใช้งานง่ายแบบจับมือจิ้มอยู่แล้ว ให้เปิดภาพขึ้นมาก่อน ที่มุมซ้ายบนใต้ชื่อภาพจะมีข้อมูล 3
ประเภท คือ ความกว้างยาวของภาพทีบ่ อกเป็น pixel ตามมาด้วยประเภทของการแสดงผล ซึง่ จะเป็น RGB และ
ท้ายทีส่ ดุ คือ ขนาดของไฟล์ภาพ
ก่อนจะทำการวัดใดๆ จะต้องทำให้ภาพนีม้ ขี นาดทีว่ ดั ได้ตามมาตราวัดก่อน ซึง่ จะมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ซูมภาพให้เห็นไม้บรรทัดใหญ่พอประมาณโดยภาพไม่แตก
2. คลิกที่ ไอค่อนรูปเส้นตรง ทีอ่ ยูต่ รงใต้เมนู Image Feature นีจ้ ะทำให้คณ
ุ สามารถลากเส้นบนภาพได้
3. ล า ก เ ส้ น ต ร ง บ น
ไม้บรรทัดตรงที่มีสเกลด้วยวิธี
Click and drag ในรู ป
ตัวอย่างนี้ชัดพอที่จะใช้หน่วย
มิ ล ลิ เ มตรได้ ที่ ส ำคั ญ คื อ
พยายามให้ แ ม่ น ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะ
แม่นได้ นั่นคือพยายามให้หัว
และท้ายเส้นทีล่ ากอยูก่ ลางเส้น
สเกลบนไม้บรรทัดพอดี
4. กลั บ มาที่ เ มนู บ าร์
เลือก Analyze ตามด้วย Set
Scale จะได้หน้าต่างเล็กขึ้นมา
ดั ง ภาพ ใส่ ร ะยะทางที่ รู้ แ ละ  ภาพที่ 3 การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรเมือ่ เลือกภาพถาย ชือ่ ไฟล "DSCN5027.JPG"
หน่วยวัดลงไปและกด OK
ถ้ า ท ำ ถู ก ต้ อ ง เ มื่ อ
ชำเลื อ งดู ต รงมุ ม ซ้ า ยบนจะ
เห็ น ว่ า ความกว้ า งยาวของ
ภาพที่ เ คยวั ด เป็ น pixel นั้ น
บั ด นี้ เ ปลี่ ย นระยะและหน่ ว ย
มาเป็นตามที่ใส่ลงไปแล้ว ในภาพ
ตัวอย่างนี้มีความกว้างเท่ากับ
120.39 มิลลิเมตร และมีความ
ยาวเท่ากับ 160.52 มิลลิเมตร


ภาพที่ 4 การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรเมือ่ เลือก Image Feature
เพือ่ เพืม่ เสนตรงบนสเกลของไมบรรทัด
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ด้วยเหตุที่ข้อมูลที่เราต้องการคือ จำนวนและขนาดเม็ดฝนต่อหน่วยพื้นที่ แต่ ในภาพนั้นมีไม้บรรทัดรวมอยู่
ด้วย ตรงนีเ้ ราจึงต้องตัดภาพออกมาใช้งานเฉพาะเท่าทีต่ อ้ งการก่อน ขัน้ ตอนตรงนีค้ อื
1. เลือกไอค่อนรูปสีเ่ หลีย่ มทีอ่ ยูซ่ า้ ยมือสุด
2. สร้างรูปสีเ่ หลีย่ มคลุมพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการ
3. เลือก Image และ Crop จะได้
ภาพครอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ต้ อ งการ ตรงนี้
อย่าลืมชำเลืองดูมุมซ้ายบนเสียนิดหนึ่ง
ให้แน่ ใจว่า หน่วยวัดยังคงเป็นมิลลิเมตร
หรือหน่วยใดๆ ที่ได้กำหนดไว้อยู่ เพือ่ ทีจ่ ะได้
นำไปเทียบหาจำนวนเม็ดฝนต่อหน่วยพืน้ ที่
ในภายหลังได้
4. ถึงตรงนีอ้ ย่าลืมสัง่ Save ผลงาน
เอาไว้ เพราะรับรองว่าให้วัดอีกครั้งหนึ่ง
 ภาพที่ 5 การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรเมือ
่ เลือก Analyze
ก็จะได้ผลไม่เท่าเดิมพอดี พลาดพลัง้ มีเหตุ
และ Set Scale บนเมนูบาร
ให้ ท ำงานกั บ ภาพนี้ ไม่ เ สร็ จ ในวั น เดี ย ว
วันต่อมากลับมาทำใหม่ก็ยังมีสเกลอ้างอิง
อันเดิม โดยให้สั่ง Save As แล้วเลือก
ประเภทไฟล์ เ ป็ น Analze…. ผลที่ ไ ด้
จะเป็นไฟล์ประเภท RAW เมือ่ เปิดกลับมา
จะได้ ไฟล์ทมี่ สี เกลเดิม
เ มื่ อ ม า ถึ ง จุ ด นี้ ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ
วัดขนาดเม็ดฝนได้ โดยตรง ด้วยวิธีการ
ลากเส้ น อย่ า งเดิ ม แต่ ค ราวนี้ ที่ เ มนู
Analyze ให้เลือก Measure แทน จะได้
 ภาพที่ 6 การแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรเมือ
่ เปลีย่ นความกวาง
หน้าต่างเล็กขึ้นมาดังภาพ ซึ่งในที่นี้แสดง
และความยาวเปนหนวยมิลลิเมตร
ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดแป้ง
เท่ากับ 1.44 มิลลิเมตร
ให้ ท ำการวั ด ต่ อ เนื่ อ งไปเรื่ อ ยๆ
จนครบทั้ ง ภาพ ผลลั พ ธ์ จ ะปรากฏบน
หน้าต่าง Result อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ครบถ้วน
กระบวนความแล้วให้กดเลือกเมนู File
แล้วสัง่ Save จะได้ text file ทีส่ ามารถ
นำไปใช้กบั โปรแกรมอืน่ ๆ อาทิ Excel ได้
โดยไม่จำเป็นต้องนั่งจดตัวเลขแล้วกรอก
 ภาพที่ 7 ผลจากการใชคำสัง่ Image และ Crop
ใหม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำซาก
ซึง่ จะแสดงเสนสีเหลืองลอมรอบพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการ
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คำถามที่ เ กิ ด ขึ้ น ตรงนี้ คื อ
จะต้ อ งวั ด แม่ น แค่ ไ หน ต้ อ งซู ม
เข้าไปมากน้อยเพียงใด จะแน่ ใจ
ได้ อ ย่ า งไรว่ า เส้ น ที่ ล ากนั้ น เป็ น
เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดแป้ง
ซึ่ ง จะสามารถนำไปใช้ ค ำนวณ
ปริ ม าตรทรงกลมของเม็ ด ฝน
ได้จริงๆ
ก่ อ น จ ะ ต อ บ ค ำ ถ า ม นี้
ต้ อ งทำความเข้ า ใจให้ ต รงกั น
ประการหนึ่งก่อนว่า ขนาดของ  ภาพที่ 8 ผลของภาพทีถ่ กู ตัดเฉพาะพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการควยคำสัง่ Image และ Crop
เม็ ด ฝนโดยธรรมชาติ นั้ น ในทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล้ ว ถื อ ว่ า มี
คุณสมบัติเป็น Continuous นั่น
คือหากไล่เรียงขนาดเม็ดฝนจาก
เล็กสุดไปหาใหญ่สดุ จะได้ความยาว
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางที่ เ รี ย งกั น
ต่ อ เนื่ อ งบนเส้ น จำนวนจริ ง ไม่ มี
เ ว้ น ช่ ว ง ข า ด ห า ย ต ร ง ไ ห น
ประกอบกับ ImageJ แสดงผล
ละเอียดถึงระดับทศนิยมตำแหน่ง
ที่ 3 หรือในกรณีของตัวอย่างนี้
เที ย บเท่ า กั บ ไมโครเมตรแล้ ว  ภาพที่ 9 ขนาดของเสนผานศูนยกลางทีว่ ดั ไดดว ยคำสัง่ Analyze
และ Measure บนเมนูบาร
ดังนั้นจึงไม่ต้องพยายามซูมขึ้นมา
ให้ ได้ภาพชัดที่สุดใหญ่ที่สุดเหมือนเมื่อตอนทำการ Set Scale เนื่องจากตัวอย่างเม็ดฝนที่มีจำนวนมากจะหักกลบ
ความคลาดเคลือ่ นกันไปได้เอง กับอีกประการหนึง่ ความคลาดเคลือ่ นทีร่ ะดับไมโครเมตรนัน้ ไม่มผี ลต่อพลังงานจลน์
ของเม็ดฝนทีต่ กกระทบผิวดินอย่างมีนยั สำคัญเลย
วิธีนี้ ไม่ ได้ยากเย็นอะไรขอเพียงมีเวลามากพอ เมื่อได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและจำนวนเม็ดฝนก็สามารถ
นำไปทำการแจกแจงความถี่เพื่อแสดงในรูปของจำนวนและขนาดเม็ดฝนต่อหน่วยพื้นที่ ที่ความเข้มฝนต่างๆ และ
นำไปใช้คำนวณพลังงานจลน์ทเี่ ม็ดฝนถ่ายทอดต่อผิวดินต่อไปได้
อันทีจ่ ริง ImageJ สามารถทีจ่ ะวัดขนาด Particle ได้ โดยอัตโนมัตโิ ดยการสร้าง Contrast ระหว่าง Particle
กับพืน้ หลังในโหมดภาพทีก่ ารแสดงผลเป็น 16 บิท แล้ววัดพืน้ ที่ Particle ทีม่ ขี นาดในย่านทีต่ อ้ งการ แต่นา่ เสียดายว่า
Particle ในทีน่ คี้ อื เม็ดแป้งซึง่ อยูล่ กึ ลงไปในหลุม ดังนัน้ จึงไม่สามารถสร้าง Contrast ระหว่างเม็ดแป้งกับพืน้ หลัง
ได้ โดยตรง สิ่งที่สร้างได้คือ Contrast ระหว่างปากหลุมกับพื้นหลัง ซึ่งการจะได้ขนาดเม็ดฝนจำเป็นต้องทราบ
ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างขนาดปากหลุมและเม็ดฝนเสียก่อน ซึ่งจะสร้างขึ้นมาได้ก็จากการวัดขนาด
เม็ดฝนโดยตรงเทียบกับขนาดปากหลุมจากตัวอย่างจำนวนมากพอเท่านัน้ จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียดในทีน่ ี้
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เสีย้ วหนึง่ สืบสาน
สนาน ริมวานิช

สืบเนือ่ งมาจากงานเสวนาสืบสานการพัฒนาทีด่ นิ จากอดีตสูป จ จุบนั เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ในฐานะนักวิชาการรุน่ แรกๆ คนหนึง่ ได้รว่ มถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงาน อันเป็นความรู้ และให้แนวคิด
ประยุกต์ ใช้กับการพัฒนางานของแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้น อันได้รับคำเชิญของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ มีเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 24 คน สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ 154 คน ส่วนกลาง 60 คน
วิทยากรและผูจ้ ดั เสวนา 12 คน รวมทัง้ สิน้ 250 คน ทีเ่ ข้าร่วมเสวนาด้วย
ระยะเวลาที่กำหนดให้วิทยากรดำเนินการ
อาจจะน้อยไปสำหรับผู้เขียนที่ ไม่สามารถกระทำ
ได้ครบถ้วนตามที่ตั้งใจ เพราะขาดสาระสำคัญ
และประวัติบางตอนที่ควรรับรู้กัน ดังจะได้เล่า
เพิม่ เติมความรู้ ให้ ได้ครบถ้วน ดังนี้
กองการกสิ ก รรมเคมี กรมกสิ ก รรม
งานที่ ป ฏิ บั ติ คื อ การนำเอาวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ดิ น
และน้ำ (Conservation Measurement) เข้าสู่
แปลงไร่นากสิกรทุกแห่งหนทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
จากฝนที่ ต กลงมากระทบดิ น ตี ก ระแทกดิ น
แตกละลายน้ ำ เนื้ อ ดิ น และธาตุ อ าหารพื ช
ถูกน้ำพัดพาเอาไปด้วย ทำให้ดินต้องเสื่อมโทรม
ปลูกพืชจะไม่ ได้ผล จึงต้องหาทางยับยั้ง ด้วย
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยในปี พ.ศ. 2499
มี ดร.บรรเจิด พลางกูร เป็นหัวหน้ากอง ได้เปิดรับสมัคร นายสนาน ริมวานิช ม.ร.ว.ศรีลกั ษณ์ เกษมสันต์ และ
นายฤดี ณ ถลาง บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักกสิกรรมตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2499 เป็นรุ่นที่ 2 ของ
กองการกสิกรรมเคมี ซึ่งได้รับบุคคลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะแต่เดิมมารับแต่บุคคล
ที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ ต่างทำงานอยู่ในห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์
ต่างๆ รวมทัง้ วิเคราะห์ดนิ ที่ ได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามโครงการทางวิชาการวิเคราะห์ดนิ
กรมปาไม้ ได้รบั มอบหมายให้ดำเนินงานทดลองเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ ในการหาอัตราการสูญเสียดินและน้ำ
จากแปลงปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งดำเนินการที่สถานีทดลองปลูกไม้ยืนต้นถาวรดงพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยปลูกไม้ชนิดต่างๆ บนแปลง runoff plot
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		 กรมชลประทาน ได้จัดตั้งโครงการไร่นาสวนผสมอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง กรมชลประทาน ตั้งอยู่ท          ี่
ริมถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่ 136 (สายสระบุรี-นครราชสีมา) เป็นลักษณะงานอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อนำน้ำ        
มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ปราศจากการชะล้างพังทลายของดิน
		 เมือ่ ปี พ.ศ. 2497 องค์การ FOA-U.S. Foreign Operation Administration (องค์การบริหารวิเทศกิจ
แห่งสหรัฐ) จัดส่ง Dr. E.V. Staker ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์และค้นคว้าในเรื่องดินและปุ๋ย มาช่วย
ทำการค้ น คว้ า และฝึ ก หั ด เจ้ า หน้ า ที่ ใ นด้ า นกสิ ก รรมเคมี ของกรมกสิ ก รรม เกี่ ย วกั บ แผนดำเนิ น งาน วิ ธ                ี
จัดระเบียบการวิเคราะห์ และสอนทฤษฎีการวิเคราะห์แบบใหม่ๆ การใช้เครื่องมือใหม่ๆ และอื่นๆ บุคคลแรกที่ ได้   
รับทุนจากองค์การ MSA-Mutual Security Agency-องค์การบริหารความมัน่ คงร่วมกัน คือ อาจารย์ยงิ่ วัชระคุปต์            
ในปี พ.ศ. 2496 ไปศึกษาเฉพาะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน ที่ North Carolina State College สหรัฐอเมริกา              
เป็นเวลา 8 เดือน และต่อมาในปี พ.ศ. 2502-2503 ได้รบั ทุนจากองค์การ ICA (International Cooperation
Administration) องค์การบริหารการร่วมมือกับต่างประเทศ ไปศึกษาที่ University of Illinois U.S.A. เป็นเวลา
1 ปีครึง่ สำเร็จปริญญาโท M.Sc. Agronomy โดยองค์กรดังกล่าวได้ดำเนินการเรือ่ งทุน จัดการเรือ่ งการศึกษา
ตลอดจนการฝึกอบรมดูงาน การเดินทางทัง้ ในประเทศและไปกลับต่างประเทศ บุคคลที่ 2 ในกองการกสิกรรมเคมี
คือ นายอารี แก้วงาม นักกสิกรรมโท กองการกสิกรรมเคมี ได้รบั ทุน ICA ไปศึกษาและดูงาน พร้อมลาศึกษาต่อ
จนจบปริญญาโท (Master of Agriculture - Horticulture) ที่ University of Florida Gainesville ในปี พ.ศ. 25002501
ในปี พ.ศ. 2499 นี้ กองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม ได้รบั ความช่วยเหลือจากสหรัฐภายใต้ โครงการ
Agricultural Development North East Thailand (Soil and Water Conservation) มุง่ เน้นให้นำเอา
มาตรการอนุรักษ์ดิน Soil Conservation Measures ไปใช้ยังไร่นากสิกร เพื่อยับยั้งปัญหาการพังทลายของดิน    
อันจะคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินปลูกพืชโดยทั่วไป เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานสนาม จึงรับบุคคลเข้ามา
ทำงานเป็นพนักงาน ซึ่งเรียกว่า “นักอนุรักษ์ดิน (Soil Conservationist)” ดังปรากฎชื่อเสียงเลื่องลือกัน             
ในหมูเ่ กษตรกรสหรัฐและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
		 กลางปี พ.ศ. 2499 (กรกฎาคม-สิงหาคม) หัวหน้ากองการกสิกรรมเคมี ได้เรียกตัว นายสนาน ริมวานิช
และ ม.ร.ว.ศรีลกั ษณ์ เกษมสันต์ เข้าพบ เพือ่ ถามความสมัครใจในการจะรับทำงานใหม่ ซึง่ ผม และหม่อมศรีลกั ษณ์
น้อมรับด้วยความยินดี ระคนสนเท่หด์ ว้ ยความเป็นงานชนิดใหม่ ในเมืองไทยยังไม่มกี ารสอนวิชา ว่าด้วยการอนุรกั ษ์
ดินและน้ำ แต่อย่างใดในเวลานัน้ จึงได้เข้าร่วมปฏิบตั งิ านกับ Mr. E.B. Engle ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญคนแรก มีอดีต
เป็น Chief Soil Conservation Service ของรัฐ Nebraska ได้ฝึกหัดทำงานตามคำสั่งสอน และคำแนะนำ             
ตามหลักวิชาการทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้จดั เตรียมมาอย่างพร้อมมูล
		 ในปี พ.ศ. 2500 เดือนกรกฎาคม นายสนาน ริมวานิช และ ม.ร.ว.ศรีลักษณ์ เกษมสันต์ ได้รับทุน
โครงการอนุรกั ษ์ดนิ ไปศึกษาและดูงานที่ Clemson College รัฐ Carolina สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี  ได้ศกึ ษา
เล่าเรียนวิชาการตามหลักสูตรของวิทยาลัยเกี่ยวกับวิชาการด้านอนุรักษ์ดิน และได้ฝึกงานกับหน่วยอนุรักษ์ดิน          
(Soil Conservation Work Unit) ของรัฐ South Carolina ซึง่ เรียกชือ่ หน่วยตามสถานที่ อาทิ Mariana Soil
Conservation Work Unit เมือ่ ครบกำหนดเวลา 1 ปี จึงต้องกลับ พร้อมได้รบั Certificate of Achievement
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กับคะแนนวิชาการของ Transcript จาก Clemson College ในวิชาต่างๆ            
ที่เป็นต้นทุนของคะแนนการเรียน ซึ่งเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2507-2508 ทำให้ผมได้มี โอกาสไปศึกษาต่อที่
Mississippi State University อีกครัง้ จนจบปริญญาโททางด้าน Soil Conservation
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การดำเนิ น งานอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ เป น ไปด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น หวั ง ผลให้ ก สิ ก รไทยยอมรั บ ด้ ว ยการ
ออกปฏิบตั กิ ารยังท้องทีต่ า่ งจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนไม่มเี ว้น จนถึงปี พ.ศ. 2503 USOM/Bangkok หรือ AID
ได้จดั โครงการศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน ของคณะเจ้าหน้าที่ ไทยในกองการกสิกรรมเคมี โดย ดร.บรรเจิด พลางกูร
เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายสนาน ริมวานิช ม.ร.ว.ศรีลกั ษณ์ เกษมสันต์ และนายพินติ สุวรรณะชฎ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ และกรมชลประทาน ไปดูงานอนุรักษ์ดินที่ ไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่ ได้รับความช่วยเหลือ
จากสหรัฐทางด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และดำเนินงานได้เป็นผลดี จนเป็นทีก่ ล่าวขวัญยกย่องในความสำเร็จ สามารถ
อวดผลงานแก่ผมู้ าเยือนได้เป็นตัวอย่างทีน่ า่ สนใจ มีทงั้ การปฏิบตั งิ านสนามในไร่นากสิกร และจัดทำแปลงทดสอบ
การพังทลายของดิน ทีเ่ รียกว่า แปลง Runoff Plot โดยการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพือ่ หาอัตราการสูญเสียดินและน้ำ
ซึง่ ประเทศเราได้นำมาจัดทำการศึกษาเช่นเดียวกัน เป็นการเดินทางระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 พฤศจิกายน
2503 ตามเส้นทาง ฝัง ตะวันตกและตอนกลางของเกาะไต้หวัน ซึง่ เป็นพีน้ ทีค่ อ่ นข้างราบ ใกล้ทะเล มีความลาดเท
และเต็มไปด้วยภูเขา ตอนกลางของเกาะใช้เป็นพีน้ ทีป่ ลูกพืชกันโดยตลอด
ในปี พ.ศ. 2504 เห็นควรให้มีการค้นคว้าวิจัย
หาอัตราการสูญเสียดินในแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ เพือ่
หาหนทางป้องกันผืนดิน ให้รอดพ้นจากการพังทลาย
ของดินด้วยน้ำฝนที่ตกชุกมากอันเป็นธรรมชาติของ
บ้านเรา โดยระยะแรก ม.ร.ว.ศรีลักษณ์ เกษมสันต์
สนใจใคร่จะเข้าดำเนินการ แต่เห็นว่าเมื่อครั้งไปศึกษา
ดูงานที่ Clemson College อยู่ ได้เพียง semester
เดียว จึงขอย้ายไปศึกษาดูงานที่ Oklahoma State
University และสนใจวิชาทางด้าน Pedology ซึง่ เป็น
งานด้านสำรวจดิน จึงขอไปปฏิบัติงานกับกองสำรวจ
ที่ ดิ น งานวิ จั ย หาอั ต ราการสู ญ เสี ย ดิ น จึ ง มอบให้
นายสิทธิลาภ วสุวตั เป็นผูด้ ำเนินการ และรับหน้าที่
หัวหน้างานทดลองค้นคว้าอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งได้รับ
การอนุมตั จิ ดั ตัง้ หน่วยงานวิชาการ เริม่ ด้วยการจัดทำแปลง Runoff Plot ขึน้ ทีอ่ ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น
จากการไปศึกษาและดูงานตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานในสหรัฐ และได้เห็นสภาพงานอนุรกั ษ์ดนิ
ของไต้หวันที่ยังผลเลิศแก่กสิกรอย่างดีเยี่ยมแล้ว ขณะที่กำลังเริ่มงานด้านวิจัยทดลองเกี่ยวกับการสูญเสียดิน
และน้ำจากแปลงปลูกพืชต่างๆ ด้วย จึงได้คิดถึงการมีที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานทดลอง วิจัย ค้นคว้า
ในเรือ่ งอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ พร้อมทัง้ ใช้เป็นสถานทีต่ งั้ ของหน่วยปฏิบตั กิ ารสนาม เพือ่ สะดวกแก่การติดต่อประสานงาน
กั บ กสิ ก รในแต่ ล ะท้ อ งที่ ไ ด้ ร วดเร็ ว และอยู่ ใ กล้ ชิ ด กั น สะดวกแก่ ก ารไปมา และช่ ว ยเหลื อ งานทางวิ ช าการ
ได้ทนั การ จึงเสนอขออนุมตั ไิ ปจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ตัง้ ศูนย์อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เป็นหน่วยงานอยู่ในท้องที่ ได้ ไปเจรจากับ
Mr. C.C. Girardot ผู้เชี่ยวชาญคนที่สอง ซึ่งได้เห็นชอบด้วย และให้ ใช้เงินทุนสมทบจากโครงการช่วยเหลือ
ทุกประการ ตามรายการที่จะต้องใช้ ตั้งแต่การจ้างบุคลากร เรียกว่า เทรนนี (Trainee) หรือลูกจ้างชั่วคราว
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก และรวมถึงค่าวัสดุที่ ใช้ ในการก่อสร้างบ้านพัก ในศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น
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ในปี พ.ศ. 2503 ได้เริ่มการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ โดยขออนุมัติไปหาสถานที่ ได้ติดต่อกับสถานี
บำรุงพันธุส์ ตั ว์มวกเหล็ก สระบุรี ซึง่ ครองทีด่ นิ ผืนใหญ่ และมีสถานีพชื อาหารสัตว์มวกเหล็ก กับหน่วยตำรวจม้าของ
กระทรวงมหาดไทย อยูร่ วมกันในพืน้ ที่ 3,130 ไร่ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ จึงได้จดั ทำแผนทีข่ อบเขตในบริเวณทีด่ นิ
ของหน่วยงานทั้ง 3 แห่งนี้ ซึ่งด้านหนึ่งมีลำน้ำมวกเหล็กเป็นแนวขอบเขต มีถนนมิตรภาพตัดผ่านกลาง พื้นที่ดิน   
ทีข่ อใช้อยูป่ ลายสุดทางทิศใต้ มีเขาตาแป้นเป็นแนวกัน้ เขต อยูด่ า้ นหน้าเขาตาแป้น ได้ทำการสำรวจและทำแผนที่
ประกอบการพิจารณาขออนุมตั จิ ดั ตัง้ ศูนย์อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ต่อหัวหน้ากองการกสิกรรมเคมี ให้ความเห็นชอบ เพือ่
เสนอต่อ อธิบดีกรมกสิกรรม (ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่  ดำรงตำแหน่ง 14 มี.ค. 2503 - 1 ม.ค. 2504) ในขณะนัน้
ซึง่ ไม่เห็นด้วย จึงให้ ไปขอใช้ทดี่ นิ ดำเนินงานค้นคว้าทดลองจาก สถานีกสิกรรม กองการค้นคว้าและทดลอง ทีม่ อี ยู่
ในเวลานั้นเพียง 9 แห่ง (สถานีกสิกรรมบางเขน จังหวัดพระนคร สถานีกสิกรรมบางกอกน้อย จังหวัดธนบุร   ี
สถานีกสิกรรมศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สถานีกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีกสิกรรมฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
สถานีกสิกรรมบ้านใหม่สำโรง จังหวัดนครราชสีมา สถานีกสิกรรมโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สถานีกสิกรรม
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานีกสิกรรมพริ้ว จังหวัดจันทบุรี) จึงทำให้ต้องระงับการขอที่ดินจากสถานีบำรุง
พันธุส์ ตั ว์มวกเหล็กไปโดยปริยาย แม้นว่า ได้ทดี่ นิ แปลงดังกล่าวในบริเวณทีเ่ ป็นของกรมปศุสตั ว์แล้วก็ตาม แต่กต็ อ้ ง
มีเหตุให้มีวันเป็นไปไม่ ได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวนั้นอยู่ดี กล่าวคือ รัฐบาลไทยได้ถวายที่ดินทั้งหมด 3,130 ไร่           
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ จัดตัง้ ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2504 โดยให้สถานีบำรุง
พันธุส์ ตั ว์มวกเหล็ก สถานีพชื อาหารสัตว์มวกเหล็ก ย้ายไปอยู่ในบริเวณทีด่ นิ กองวัคซีนและเซรัม ส่วนหน่วยตำรวจม้า
กระทรวงมหาดไทย ยุบเลิกไป ซึ่งผมไม่ละความพยายาม และได้ติดตามไปติดต่อ กองวัคซีนและเซรัมปากช่อง  
กรมปศุสัตว์ และได้รับที่ดินจำนวน 500 ไร่ จากความยินยอมของอาจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อาจารย์             
ผู้ควบคุมไร่ฝึกนิสิตปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสียสละและแบ่งที่ดินที่ ได้รับมาจากกองวัคซีนและ             
เซรัมอยูแ่ ล้ว 1,000 ไร่ ก่อนหน้านี้ กองการกสิกรรมเคมีจงึ มีหนังสือแจ้งต่อกรมปศุสตั ว์เป็นทางการในเวลาต่อมา
แสดงเจตน์จำนงเพือ่ รับทีด่ นิ จำนวน 500 ไร่ นัน้
		 ในระหว่างปี พ.ศ. 2505 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึน้ กับงานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ โดย ดร.บรรเจิด พลางกูร              
ได้ ข อให้ ผ มเขี ย นเรื่ อ งราวของงานอนุ รั ก ษ์ ดิ น ของสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น กรมใหญ่ ที่ สุ ด ของกระทรวงเกษตร             
(มีพนักงานทีเ่ ป็นข้ารัฐการกว่า 30,000 คน) มีหน่วยงานตัง้ เป็นสาขาอยู่ในทุกมลรัฐ เป็นสำนักงานหน่วยอนุรกั ษ์ดนิ
(Soil Conservation Work Unit) ประจำอยู่ใน Country แต่ละแห่ง แต่บางรัฐทีม่ เี นือ้ ทีข่ นาดเล็ก Work Unit
หนึ่งแห่งปฏิบัติงานในเขต 2-3 Country ซึ่งเป็นมลรัฐเล็กๆ ปฏิบัติงานช่วยเหลือทางวิชาการแก่กสิกรที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ดิน เริ่มจากการวางแผนอนุรักษ์ ไร่นา การจัดทำงานอนุรักษ์ดินลงสู่ ไร่นา การควบคุม          
งานก่อสร้างมาตรการอนุรักษ์ดิน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อที่จะช่วยเหลือกสิกร การปฏิบัติงานตาม
มาตรการหรือวิธีการอนุรักษ์ดิน อาทิ การปลูกพืชตามแนวระดับ นักอนุรักษ์ดินต้องทำการสำรวจ ส่องกล้อง     
วัดระดับ ปักหลักไม้เป็นแนวเส้นระดับเดียวกัน ใช้รถแทรคเตอร์ ไถเป็นแนวเส้นระดับนำร่อง เพือ่ การปลูกพืชตาม
รอยไถทีจ่ ะเกิด เพือ่ เป็นการปลูกพืชตามแนวระดับต่อไป โดยไถพรวนดินไปตามรอยไถแนวเส้นระดับนำร่องจนครบ
สิน้ ทัง้ แปลง หรือมาตรการบ่อน้ำในไร่นา หน่วยอนุรกั ษ์ดนิ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
โดยวิธจี า้ งเหมา โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ นุรกั ษ์ดนิ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนด และรายละเอียด (Specification)  
มาตรการบ่อน้ำในไร่นานีม้ กี ารใช้ระบบทีเ่ รียกว่า Cost (Sharing Program) โดยให้เจ้าของทีด่ นิ ที่ ได้รบั ประโยชน์
จากการช่วยเหลือ ต้องมีส่วนร่วมในการออกเงินค่าใช้จ่ายบ้าง เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ ได้รับ จะได้
หวงแหนดูแลรักษาให้เป็นสมบัติที่คงทนยืนนานตลอดไป ทั้งยังมีมาตรการคันดินกั้นน้ำ โดยการใช้รถแทรคเตอร์     
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ปั้นดินขึ้นเป็นคันดิน ขวางพื้นที่ลาดเทเพื่อเบนน้ำที่ ไหลไปบนผิวดิน ไม่ ให้กัดเซาะหน้าดินให้เกิดเป็นริ้วรอยและ
ร่องน้ำในโอกาสต่อไป มาตรการทางน้ำไหลปูคาดด้วยหญ้า เพื่อนำน้ำที่ ไหลออกจากคันดินกั้นน้ำไปในทิศทางที่
ปลอดภัยจากการพังทลายของดินเพื่อเป็นทางระบายน้ำ ตามที่ ได้กล่าวมานี้ ถือเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินทางกล
(Mechanical Control) ซึ่งยังมีมาตรการอนุรักษ์ดินทางพืช (Vegetative Control) ประกอบด้วย มาตรการ
ปลูกพืชหมุนเวียน พืชคลุมดิน การจัดการเศษพืช การคลุมดิน และการปลูกพืชสลับเป็นแถบ เหล่านี้ ผมต้องเขียน
รายละเอียดส่งให้เป็นระยะๆ ส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้ง กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ ยังผลให้เกิดเป็นสายงานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ในกองบริรกั ษ์ทดี่ นิ รวมกับสายงานปรับปรุงบำรุงดิน
และงานพัฒนาลุ่มน้ำ ในปี พ.ศ. 2506 (23 พฤษภาคม 2506) ซึ่งดำรงคงอยู่ ได้ถึงปี พ.ศ. 2515 จึงได้ยุบเลิก
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และให้กรมพัฒนาทีด่ นิ ไปสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตราบจนทุกวันนี้
ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ปี พ.ศ. 2505 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ของ USOM (ยูซอม) ได้จัดส่ง
ข้าราชการกองการกสิกรรมเคมี 4 นาย โดยมี นายสมศักดิ์ เชีย่ วสมุทร เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2505 ซึง่ เมือ่ กลับมาแล้ว ได้เสนอรายงานความว่า
ไต้หวัน มีการดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำได้ผลอย่างดีต่อการเกษตรกรรมและผืนดินของประเทศ ทั้งนี้เพราะ
ไต้หวัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรอยู่ทั่วประเทศ ประจำอยู่ ในสถานีวิจัยงานอนุรักษ์ดินและน้ำ
ทุกเมือง พร้อมทั้งเสนอให้ประเทศไทยมีศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำจนครบทุกจังหวัด ซึ่งเมื่อรายงานนี้ ได้เสนอขึ้นไป
ตามลำดับ จนเข้าสูค่ ณะรัฐมนตรีได้ ให้ความเห็นชอบโครงการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2506 โดยให้
ขยายงานการตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำตามกำลังงบประมาณและเจ้าหน้าที่ ปีละ 10 จังหวัด ซึ่งถ้าสำนัก
งบประมาณ ไม่สามารถหาเงินมาให้ ได้ ให้ทยอยดำเนินการจัดตัง้ ปีละ 2 จังหวัด ซึง่ ได้ดำเนินการตลอดมาจนครบ
ทั่วทุกจังหวัด ในปี พ.ศ. 2557 คือ จังหวัดบึงกาฬเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
ศูนย์พฒ
ั นาทีด่ นิ เมือ่ ปี พ.ศ. 2513 และเปลีย่ นเป็นสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เมือ่ ปี พ.ศ. 2527
ทั้งนี้ ในระยะแรกตั้งกรมพัฒนาที่ดินนั้น ได้มีศูนย์อย่างอื่นเกิดขึ้นด้วยตามลักษณะดินที่ปรากฏ เป็นดังนี้
ในปี พ.ศ. 2507-2508 จัดตัง้ ศูนย์ผลิตพันธุพ์ ชื คลุมดิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2508-2509
ศูนย์วจิ ยั ปูนมาร์ล อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ศูนย์ปรับปรุงบำรุงดินเปรีย้ ว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ปรับปรุงบำรุงดินเปรีย้ ว อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ศูนย์ปรับปรุงบำรุงดินเค็มบางปะกง อำเภอบางปะกง
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ศู น ย์ ป รั บ ปรุ ง บำรุ ง
ดินเค็มสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัด
สมุ ท รสาคร ศู น ย์ ป รั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น เค็ ม
สมุ ท รสงคราม อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ศูนย์ปรับปรุงบำรุงดินพรุ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และศูนย์
ปรับปรุงดินเหมืองแร่เก่า อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา ซึง่ ทัง้ หมดได้ปรับเปลีย่ นชือ่
เป็นสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ตามพระราชกฤษฎีกา
แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น
พ.ศ. 2527 ด้วยเช่นเดียวกัน
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อนึง่ ศูนย์ตา่ งๆ เหล่านี้ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ การศึกษาและวิจยั แก้ปญ
ั หาในการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ นัน้ ๆ ซึง่ มีอยู่
อย่างกระจัดกระจายทัว่ ประเทศ จำนวนเนือ้ ทีม่ ากน้อยเท่าใดขึน้ อยูก่ บั สภาพของวัตถุทเี่ ป็นต้นกำเนิด ทำให้เกิดเป็น
ดินที่มีปัญหาดังเช่นที่กล่าว แต่มนุษย์สามารถเรียนรู้และแก้ ไขได้ เป็นผลทำให้พื้นที่การเกษตรกรรมมีจำนวนเพิ่ม
มากขึน้ ตลอดจนใช้ประโยชน์ทางด้านอืน่ อีกด้วย ไม่วา่ จะเป็นดินเปรีย้ ว ดินเค็ม ดินพรุ ดินเหมือนแร่เก่าทีผ่ า่ นพ้น
การทำเหมืองแร่ ไปแล้ว สามารถปรับปรุงและบำรุงดินให้กลับมาประกอบกิจกรรมการเกษตรได้ ซึง่ นักวิทยาศาสตร์
ทางดินได้ ใช้ความรู้ ความสามารถวิจัยทดลองจนใช้ประโยชน์จากผืนดินเหล่านี้ ได้ ในปัจจุบัน จึงจัดรูปงานเป็น           
สายงานปรับปรุงบำรุงดิน อยู่ ในกองบริรักษ์ที่ดิน เมื่อเริ่มตั้งกรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2506 ร่วมกับสายงาน
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
		 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ บ่อน้ำในไร่น่า (Farm Pond) ซึ่งในสหรัฐอเมริกา
หน่วยอนุรกั ษ์ดนิ (Soil Conservation Work Unit) จะเป็นผูป้ ฏิบตั ิ สำรวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างทีต่ อ้ งใช้
ผู้รับเหมาเป็นคนดำเนินงาน โดยมีนักอนุรักษ์ดินทำหน้าที่ควบคุมและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ          
ทีก่ ำหนด เป็นมาตรฐานที่ใช้กนั ในหน่วยอนุรกั ษ์ดนิ ทุกแห่งทัว่ สหรัฐ อันเป็นผลให้หน่วยอนุรกั ษ์ดนิ ของไทยได้กระทำ
ตามอย่างจนเป็นทีร่ บั รู้ และกสิกรต่างๆ สนใจกันถ้วนหน้า โดยในช่วงทีม่ กี ารให้ความช่วยเหลือของ AID ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีผ่ า่ นงานด้านนีม้ าแล้วในบ้านเกิดเมืองนอนของตน ได้ ใช้เวลาฝึกสอนเจ้าหน้าทีอ่ นุรกั ษ์ดนิ ไทย ปฏิบตั งิ านจนเป็นที่
พอใจของกสิกรที่รับความช่วยเหลือ ต่างเรียกร้องบ่อน้ำในไร่นาเป็นเสียงเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการมาตลอด จนถึงสมัยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์                      
เป็นนายกรัฐมนตรี มีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งงานบ่อน้ำในไร่นา ให้ถึงมือกสิกรมากขึ้น
คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2522 ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ามมาจนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2560 ในชือ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก ซึง่ ถือได้วา่ เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่ ได้ดำเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้
เป็นทีร่ บั รูก้ นั อยูแ่ ล้วว่า แหล่งน้ำขนาดเล็ก ทีเ่ รียกกันเป็นคำทัว่ ไป ซึง่ หน่วยงานอนุรกั ษ์ดนิ Soil Conservation
Service ของสหรัฐ ได้กำหนดให้บอ่ น้ำในไร่นา (Farm Pond) เป็นมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ซึง่ มีปริมาตรความจุนำ้
เป็นร้อยเป็นพันลูกบาศก์เมตร จนถึงเป็นหมื่นๆ ลูกบาศก์เมตร ที่เกิดจากการสร้างคันเขื่อนดินปิดกั้นทางน้ำไหล
พร้อมกับสร้างทางน้ำล้นปล่อยน้ำที่มากเกินออกไปได้ และมีบ่อน้ำขุด (Pit Pond) ซึ่งจุน้ำได้เท่ากับปริมาตรดินที่
ขุดลอกออกไป กระทำกันบนที่ราบเป็นการทั่วไป ตลอดเวลาหลายปี ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำบ่อน้ำขุดให้แก่
กสิกรอย่างเดียวตลอดมา สมควรเหลียวแลกสิกรทีม่ ที ดี่ นิ เป็นทีล่ มุ่ ดอนลาดเท ฝนตกลงมาน้ำก็ไหลผ่านพ้นไปอย่าง
สะดวก และยังกัดเซาะผิวดินให้เสือ่ มโทรมลงทุกวันด้วย  หากมีการจัดสร้างบ่อน้ำในไร่นา (Farm Pond) โดยสร้าง
เขือ่ นดินปิดกัน้ จะเก็บกักน้ำได้ บรรเทาการขาดแคลนน้ำตามท้องทีห่ า่ งไกลได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ และเกิดประโยชน์
ต่อทีด่ นิ โดยตรง ไม่สญ
ู เสียไปเป็นการเปล่าประโยชน์
		 เมื่อปี พ.ศ. 2527 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ในนาม
JICA (Japan International Cooperation Agency) เพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการตัวอย่างอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี และระยอง แห่งละ 1 แปลง แต่ละแปลงใช้มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ มีการปลูกพืช
ตามแนวระดับ คันดินกัน้ น้ำ ทางน้ำไหลปูคาดด้วยหญ้า บ่อน้ำในไร่นา ฝ่ายกัน้ น้ำ (Check Dam) การใช้วสั ดุคลุมดิน
ระบบการปลูกพืช การจัดการดิน ดำเนินงานอยู่ 2 ปี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงมีความดำริจะขอความช่วยเหลือ           
จากองค์การ JICA เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำโครงการพัฒนาอนุรักษ์ที่ดินทางการเกษตร         
ในภาคตะวันออกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท  
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การพัฒนาดังกล่าว ใช้เวลา 1 ปี สำเร็จตามกำหนด โดยได้จดั ทำรายงาน The Study on Agricultural Land
Conservation for Integrated Rural Development in the East กำหนดให้มพี นื้ ทีน่ ำร่อง 10 แปลง (แห่ง)  
โดยมีตวั กำหนดเป็นลักษณะภูมปิ ระเทศ ดิน พืช และภูมอิ ากาศ ขึน้ อยูก่ บั การจำแนกการพังทลายของดิน แปลงหนึง่
มีขนาด 312.5-1,562.5 ไร่ (50-250 เฮกแตร์) ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 แปลง ชลบุรี 5 แปลง ระยอง 5 แปลง  
และจันทบุรี 2 แปลง ซึง่ รายงานนีก้ ระทำสำเร็จเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2531 (ค.ศ. 1988) ซึง่ ผมได้รบั ทราบ แต่พอดี
กับต้องออกจากกรมพัฒนาที่ดินไป จึงเข้าใจว่า ได้เริ่มงานนี้เมื่อเวลาผ่านพ้นไปหลายปี ผู้ ใดสนใจไปเปิดอ่านดูได้
จากรายงานประจำปีของกรมพัฒนาทีด่ นิ
พูดถึงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอยู่อีกมากมายที่ ไม่ ได้เอ่ยถึง เพราะไม่ค่อยเห็นกันอยู่แล้วในปัจจุบัน  
นอกจากรายงาน ซึ่งกล่าวไว้อย่างกว้าง เป็นเพียงคำปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ครอบคลุมจำนวนเนื้อที่
เป็นไร่ ซึง่ ควรจะแยกรายงานเป็นมาตรการแต่ละอย่าง โดยวัดเป็นความยาว ของแต่ละแห่ง วัดเป็นจำนวนเนือ้ ที่ (ไร่)
ซึง่ มาตรการแต่ละอย่างได้ดำเนินงานลงไป
ซึ่งมาตรการ หรือวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำมีมากมายหลายอย่างที่นานาประเทศอื่นปฏิบัติกัน แต่ของเรา          
ยังไม่ก้าวไกลจากระบบ Contour Cultivation ได้เท่าไร อันเป็นวิธีการเบื้องต้นของวิธีการควบคุมทางกล            
(Mechanical Control) หรือบ่อน้ำในไร่นา ทีเ่ รียกกันว่า Farm Pond ก็พฒ
ั นาไปเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก หรือคันดิน
กั้นน้ำที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันน้ำกัดเซาะดินบนไร่นาได้ดี ส่วนวิธีการควบคุมทางพืช (Vegetative Control)                
ซึ่งในตำรา Soil Conservation มีเรือ่ ง Crop Rotation (การปลูกพืชหมุนเวียน) Green Manure (ปุ๋ยพืชสด)
Crop Residues (เศษพืชในไร่นา) Cover Crop (พืชคลุมดิน) และมาตรการอืน่ ๆ อีก เป็นวิธกี ารอนุรกั ษ์ดนิ ทัง้ สิน้
พึงควรพิจารณาใช้มาตรการดังกล่าว และนอกเหนือจากนี้ ซึง่ จะเป็นการอนุรกั ษ์ทดี่ นิ ทางเกษตรกรรมได้
อย่างไรก็ดี จวบจนถึงเวลาปัจจุบนั นานมาแล้วถึง 30 ปี ข่าวคราวงานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำหายไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ งานปฏิบตั กิ ารภาคสนามทีช่ ะลอการไหลของน้ำจากทีส่ งู กว่าลงสูเ่ บือ้ งล่างทีต่ ำ่ กว่าจะไม่กดั เซาะดินให้เกิด
การพังทลาย รักษาทีด่ นิ ให้คงสภาพความเป็นปกติและยัง่ ยืนตลอดไป
ทัง้ นี้ พึงตระหนักให้ซงึ้ ว่า มาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำเป็นการป้องกันดินมิให้ถกู น้ำกัดเซาะพังทลาย ทีเ่ ริม่ ต้น
เป็นร่องน้ำเล็กๆ ขึน้ ก่อน และขยายลึกกว้างขึน้ ในเวลาต่อมา ทำให้ ไม่สามารถใช้ทดี่ นิ ได้ตามปกติทคี่ วรเป็น และยัง
ช่วยเก็บกักน้ำไว้ ในดินได้นานกว่าอีกด้วย
ซึง่ พืชไร่และไม้ผล เป็นพืชทีต่ อ้ งปลูกบนทีด่ อน โดยกองสำรวจและจำแนกดิน (พ.ศ. 2543) ได้แบ่งชัน้ ความ
เหมาะสมดินที่ ใช้ ในการปลูกพืชเป็นกลุ่มไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกัน
การพังทลายของดินมิให้ต้องเสื่อมโทรมลงไปตามการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามหลักการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม
ทุกประการ
จากการแบ่งชัน้ ความเหมาะสมของดินที่ใช้ ในการปลูกพืชไร่และไม้ผล ได้จำแนกดินทีเ่ หมาะสมแก่การปลูกพืช
ดังกล่าวไว้ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่จะใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำต่อที่ดินเหล่านั้นในพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีเนื้อที่
320 ล้านไร่ จำแนกดินทีจ่ ะใช้ตอ่ การปลูกพืชไร่ เป็นดินมีความเหมาะสม เนือ้ ที่ 11.63 ล้านไร่ สภาพพืน้ ทีล่ าดเท  
ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ กับดินทีม่ คี วามเหมาะสมโดยมีขดี จำกัด เนือ้ ที่ 60.11 ล้านไร่ สภาพพืน้ ทีล่ าดเทไม่เกิน 12
เปอร์เซ็นต์ และดินไม่เหมาะสม เนือ้ ที่ 9.30 ล้านไร่ สภาพพืน้ ทีล่ าดเทระหว่าง 12-20 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นพืน้ ที         ่
ใช้ปลูกพืชไร่ จำนวน 81.04 ล้านไร่
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ขณะเดียวกัน มีการจำแนกดินทีเ่ หมาะสมกับการปลูกไม้ผล เป็นดินมีความเหมาะสม 13.75 ล้านไร่ สภาพ
พื้นที่ลาดเทไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสมโดยมีข้อจำกัด เนื้อที่ 56.23 ล้านไร่ สภาพพื้นที่ลาดเท
ระหว่าง 12-30 เปอร์เซ็นต์ กับดินไม่คอ่ ยเหมาะสม 14.11 ล้านไร่ สภาพพืน้ ทีล่ าดเท 20-35 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น
พืน้ ที่ใช้ปลูกไม้ผล จำนวน 84.09 ล้านไร่ (ทีม่ า: หนังสือ ทีร่ ะลึกครบรอบ 51 ปี กรมพัฒนาทีด่ นิ 23 พฤษภาคม
2557 “51 ปี พัฒนาทีด่ นิ สูเ่ กษตรสีเขียว”)
จะเห็นได้ว่า พื้นที่ดินในประเทศไทยที่ ใช้เป็นที่ปลูกพืชไร่และไม้ผล อันเป็นพืชที่มีค่า เป็นราคาผลิตผล
ทางการเกษตรอาชีพหลักของคนไทยอย่างหนึ่ง ต้องปลูกบนพื้นที่ลาดเท เมื่อมีฝนตกที่มีความรุนแรงชะล้าง
พังทลายดินลงทุกวี่วันตลอดฤดูกาลเป็นฝนที่ตกหนักอยู่เป็นช่วงๆ มีความเข้มข้น (intensity) สูง ก่อให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดินตลอดเวลา จึงต้องพึง่ ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำเข้าช่วยในการปลูกพืชดังกล่าวด้วยวิธกี าร
ต่างๆ กันตามสภาพที่เกิดขึ้น เพราะคนรุ่นก่อนๆ ได้ประสบมา และปรับปรุงแก้ ไข จนใช้วิธีการบำรุงรักษาได้มา
จนถึงปัจจุบนั
เมือ่ พิจารณาถึงพืน้ ทีด่ นิ ที่ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผล ซึง่ เฉลีย่ ไปใช้มากน้อย สุดแต่ความนิยมและความต้องการ
ทั้งบริโภคภายในประเทศกับส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ต้องใช้พื้นที่มีความลาดเทตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง
สูงสุด 35 เปอร์เซ็นต์ ที่ถูกน้ำฝนกัดเซาะตามความรุนแรงของฝน ความลาดเทของพื้นที่ดิน พืชที่ขึ้นปกคลุมดิน
การจัดการดินในการปลูกพืช เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นจากการกัดเซาะพังทลายของดิน ดังนั้น ต้องใช้มาตรการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำเข้าปกปักรักษาเพือ่ ผืนแผ่นดินจะได้มคี งอยู่ให้ ใช้กนั ได้ตลอดไปโดยดี
จึงขอฝากไว้กับผู้เกี่ยวข้องในงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพราะกรมฯ ได้ตั้งขึ้นมาด้วยงานอนุรักษ์ดินและน้ำ
อย่างหนึง่ ทีม่ หี น่วยงานประจำในต่างจังหวัดเป็นศูนย์อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ส่งเจ้าหน้าทีอ่ อกปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือกสิกร
ทางด้านอนุรกั ษ์ดนิ เป็นทีต่ งั้ ของหน่วยปฏิบตั กิ ารสนาม ออกปฏิบตั งิ านตามคำร้องขอของกสิกร เป็นสถานทีด่ ำเนินงาน
ค้นคว้า วิจยั ทดลองของกรมพัฒนาทีด่ นิ ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ต่างๆ สำหรับงานอนุรกั ษ์ดนิ เพือ่ แจกจ่ายแก่กสิกรและ
ใช้งานตามกิจกรรมของแต่ละศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ กับงานปรับปรุงบำรุงดินที่เป็นดินมีปัญหา อาทิ ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม ดินเหมืองแร่เก่า ดินพรุ ดินทราย ซึ่งถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ทั้งยังมีงานพัฒนาลุ่มน้ำ อันมีขอบเขต
กำหนดบริเวณเกษตรกรรมให้อยู่ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำเดียวกัน เป็นบริเวณทีร่ บั น้ำฝนทีต่ กลงมาแล้วไหลไปรวมกัน ณ จุด
หนึ่งเดียว ทั้งสามงานรวมกันอยู่ ในสังกัดกองบริรักษ์ที่ดิน และมีงานสำรวจดินที่มีอยู่แล้วในกองการกสิกรรมเคมี
เป็นแผนกสำรวจดิน ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพียง 4-5 คน ในเวลานั้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 และได้รับโอนเจ้าหน้าที่จาก
กองวิทยาการ กรมการข้าว ในแผนกดินและปุย๋ มาจำนวนหนึง่ รวมกันเป็นกองสำรวจทีด่ นิ กับงานจำแนกทีด่ นิ ซึง่
เกิดจากนโยบายจำแนกทีด่ นิ ของประเทศ ให้มปี า่ ไม้ครึง่ หนึง่ ของประเทศ อีกครึง่ หนึง่ ให้เป็นพืน้ ทีท่ ำกินของราษฎร
หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นกับจำแนกออกเพื่อจัดเป็นป่าชุมชนให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังมีสถานศึกษา
กรมพัฒนาทีด่ นิ เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการศึกษา และฝึกอบรม รวม 3 รุน่ จำนวน 292 คน กับผูร้ บั ประกาศนียบัตร
สมทบอีกด้วย ศึกษาอบรมวิชาการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน นักศึกษาเหล่านี้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในงานสำรวจ
จำแนกประเภทที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเกิดเป็นกองจำแนกที่ดิน และมี
งานนโยบายที่ดิน โดยจัดตั้งกองนโยบายที่ดิน ซึ่งได้ โอนบุคลากรมาจากอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีส่ นใจศึกษานโยบายทีด่ นิ ของประเทศมาอยูก่ อ่ น รวมเป็น 4 กอง อยู่ในกรมพัฒนาทีด่ นิ ทีต่ งั้ ขึน้ เมือ่ 23 พฤษภาคม
2506 ตราบจนปัจจุบนั .........
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ความเหมาะสมของการใชประโยชนทดี่ นิ

ยุทธศาสตร อนุรกั ติพนั ธุ 1
Yuthasart Anuluxtipun

บทคัดยอ
การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ เพือ่ การปลูกพืชพลังงานและศักยภาพของประเทศไทย เป็นสิง่ สำคัญต่อการดำเนิน
นโยบายของรั ฐ บาล ต่ อ การส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช 3 ชนิ ด คื อ ปาล์ ม น้ ำ มั น อ้ อ ย และมั น สำปะหลั ง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการใช้ที่ดินของพืชพลังงาน และกำหนดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศ การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง
การใช้ทดี่ นิ และผลกระทบของผลตอบแทนสุทธิตอ่ พืน้ ที่ จุดคุม้ ทุน ระยะเวลาคืนทุน เพือ่ ให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือก
พิจารณาเลือกชนิดพืชให้เหมาะสม
ผลการศึกษาพบว่า ปี 2553 ประเทศไทยมีการปลูกปาล์มน้ำมัน 3,920,132 ไร่ ซึ่งปลูกในพื้นที่ระดับ
เหมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 52.42 ปลูกในพืน้ ทีร่ ะดับเหมาะสมน้อย (S3) ร้อยละ 47.29 มีเพียงส่วนน้อยมาก
ทีป่ ลูกในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมมาก (S1) เพียง ร้อยละ 0.14 และเป็นพืน้ ทีท่ ี่ ไม่ควรปลูกปาล์มน้ำมัน (N) ร้อยละ 0.14
ตามลำดับ
พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย พบว่า มีพนื้ ที่ 10,074,817.25 ไร่ ซึง่ ร้อยละ 44.22 ปลูกอ้อยในพืน้ ทีท่ ี่ ไม่ควรปลูก (N) เป็น
พืน้ ทีเ่ หมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 35.96 พืน้ ทีเ่ หมาะสมน้อย (S3) ร้อยละ 13.26 และพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมต่อการ
ปลูกอ้อยมากทีส่ ดุ (S1) ร้อยละ 6.5 ตามลำดับ
การปลูกมันสำปะหลังของประเทศครอบคลุมพื้นที่ 10,211,020.50 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ไม่เหมาะสม
ต่อการปลูก (N) มีถึงร้อยละ 54.66 เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) ร้อยละ 25.85 เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
ปานกลาง (S2) ร้อยละ 10.07 และพืน้ ทีเ่ หมาะสมมาก (S1) เพียงร้อยละ 9.42 ตามลำดับ
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การวิเคราะห์นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตพืชเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้         
มีการพัฒนาความเข้าใจของผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปลูกพืชพลังงานทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางด้านอาหาร การนำเอาผลตอบแทนสุทธิต่อต้นทุน (BCR)
ของการปลูกมันสำปะหลังสูงกว่าพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมีค่า 0.86 ปาล์มน้ำมันมีค่า 0.50 และการปลูกอ้อยมีค่า
BCR เพียง 0.03 นำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานโยบายของรัฐและทิศทางที่เกษตรกร ตัดสินใจเพื่อขยายพื้นที่
ปลูกพืชพลังงานน่าจะตอบโจทย์ถึงการขยายพื้นที่ปลูกของแนวโน้มการขยายพื้นที่อย่างไร้ทิศทาง อย่างไรก็ตาม
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพลังงานฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้มุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันในการผลิต         
พืชพลังงาน
คำสำคัญ: พืชพลังงาน, ความปลอดภัยด้านอาหาร

Abstract
		 Land used and land suitability of bio-energy crops and its potential in Thailand is very
important for Thai government policy. FAO and LDD concentrate for bio-energy crops expansion.
The objectives are monitoring land used, land cover and land suitability for bio-energy crops
expansion especially oil palm, sugarcane and cassava. The deforestation of cropland expansion has
been concern. An econometric model to identify factors driving land-use change and the effects of
net returns to alternative land uses on private land owners’ decisions to allocate land use. 
The result shows that the present land used in Thailand has covered the oil palm plantation
3,920,132 rai (52.42% as S2: 47.29% as S3: 0.14% as S1 and N), the sugarcane 10,074,817.25 rai              
(44.22% as N: 35.96% as S2: 13.26% as S3 and 6.5% as S1) and cassava 10,211,020.50 rai (54.66%
as N: 25.85% as S3: 10.07% as S2 and 9.42% as S1). Land Development Department identifies land
suitability of oil palm S1(highly suitable) 1,401,197.13 rai, S2 (moderately suitable) 52,296,884.88 rai
and S3 (marginally suitable) 112,663,630.50 rai. Land suitability of sugarcane S1 is 16,800,372.88 rai
, S2 54,532,489.81 rai and S3 41,690,912.25 rai. Land suitability of cassava S1 is 10,396,293.50 rai,
S2 18,541,091.94 rai and S3 26,787,485.75 rai. 
To analyze the Thai policies that encourage the rapid growth of bio-fuel crop production
have developed our understanding of the potential impact of bio-fuel crop on the environment,
sustainable utilization of natural resources and food security. The benefit cost ratio of the cassava
has been analyzed that is higher than other biofuel crops 0.86 (BCR). Oil palm has gotten 0.50            
(BCR) and sugar cane has gotten 0.03 (BCR). Thai biofuel crop policy has been considered for
expanding cultivation and zoning. However, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and
Ministry of Industry of Thailand have focused in the same direction for bio-fuel crop production
and zoning.
Keywords: Bio-energy crops, food security
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1. บทนำ
		 การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ
พลังงานชีวภาพที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย
ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน และสมดุลของก๊าซเรือนกระจก
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในระบบนิเวศสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง         
การสะสมของคาร์บอนทั้งหมด รวมทั้งอินทรีย์คาร์บอนในดินและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อระบบนิเวศให้ความสำคัญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และระบบนิเวศ การศึกษาเพือ่ ทำความเข้าใจทัง้ ทางด้านปริมาณทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฏการณ์ทางกายภาพ ผลกระทบของการผลิตพืชพลังงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินและอื่นๆ จะถูกกำหนดโดย
ความต้องการใช้พลังงานชีวมวลและประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เช่นผลผลิตพลังงานต่อหน่วยพื้นที่)
ประเด็นที่สำคัญคือไม่ว่าชีวมวลของพืชใดๆ ที่สามารถปลูกอยู่บนที่ดินที่ ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปลูกใน
พืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม หรือแม้กระทัง่ ใช้ทดี่ นิ ทีอ่ ยูน่ อกภาคการเกษตร เพือ่ ตอบสนองในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของทีด่ นิ ทีต่ อ้ งการ
จะนำไปใช้สำหรับการผลิตพืชพลังงาน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แม้ว่าการขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงานไปยังพื้นที่          
ดินเสือ่ มโทรม หรือทีด่ นิ ที่ ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร แต่การขยายตัวเหล่านี้ ไม่สอดรับกับการขยายพืน้ ทีป่ ลูก
โดยแท้จริง ดังนั้นที่ดินจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารไปเป็นการปลูก          
พืชพลังงานแทน
การผลิตพืชทั้งพืชอาหารและพลังงานมีเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ แต่ความต้องการอาหาร
และพลังงานได้เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นโยบายทีจ่ ะรักษาพืน้ ทีก่ ารผลิตและการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ โดยใช้พนั ธุพ์ ชื ทีด่ ี
ร่วมกับการใช้สารเคมีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิต และการนำปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อ         
ยกระดับผลผลิตอย่างน้อย ร้อยละ10-20 เพือ่ ความสะดวกในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร และ
การพัฒนาระบบการขนส่งทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ ผลตอบแทน โดยการส่งเสริมการผลิตพืชทีส่ ำคัญให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเภทของพืชให้มีคุณภาพ   วัสดุการผลิตพืชและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต การพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและการขนส่งเพื่อ         
ลดต้นทุนทางการเกษตร และการแบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับอาหารและการผลิต
พืชพลังงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้มั่นใจในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับพืชพลังงานเพื่อเพิ่ม
ความมัน่ คงและความปลอดภัยทางด้านรายได้ ให้แก่เกษตรกร
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของการปลูกพืชพลังงานมีทงั้ ทีเ่ ป็นไปได้และเป็นไปไม่ ได้ โดย
มีผลทั้งทางบวกและทางลบ ประเด็นที่สำคัญคือการปลูกพืชที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นของเหลวพบว่า
ในอนาคตคาดว่าน่าจะเป็นการปลูก อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันเป็นหลัก การผลิตเอทานอลจากอ้อยและ
มันสำปะหลังจะเป็นความต้องการหลักทีส่ ำคัญของการผลิตไบโอเอทานอล  ยกเว้นเพียงแต่ตอ้ งไม่เข้าไปขยายพืน้ ที่
การปลูกในที่ป่าไม้ ตราบนั้นพืชทั้งสามก็จะยังคงมีความเหมาะสมอย่างมากต่อการนำไปใช้เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน และมีศักยภาพที่ดี ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จาก
อ้อย มันสำปะหลัง หรือปาล์มน้ำมัน ทำให้เศษวัสดุตา่ งๆ ในกระบวนการผลิตนำไปใช้เพือ่ นำไปเป็นแหล่งพลังงาน
ความร้อนย้อนกลับไปใช้ภายในโรงงาน ในทางกลับกันต้องใช้ปัจจัยการผลิตเชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยผ่านทุกๆ          
ขั้นตอนของกระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอทานอล หรือไบโอดีเซลซึ่งกระบวนการผลิตเหล่านี้ มีต้นทุนในการ
รักษาสภาพแวดล้อมโดยคิดจากการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีค่าการปลดปล่อยน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิง
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จากฟอสซิล แต่ก็ยังคงมีความสำคัญขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดินที่จะปลูกพืชอาหารหลักและพืชพลังงานของไทย
ให้สอดรับอย่างเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพือ่ ติดตาม การใช้ทดี่ นิ ชนิดของพืช และความเหมาะสมของการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก สำหรับ
พืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง)
1.1.2 เพือ่ ศึกษาการขยายตัวของการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต่อการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้
1.1.3 เพื่อสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินผลตอบแทนสุทธิ ต่อพื้นที่
สำหรับการตัดสินใจเลือกชนิดพืชทีป่ ลูก

2. วิธกี ารศึกษา
2.1 การกระจายตัวของจุดเก็บตัวอย่างจากพืน้ ทีป่ ลูกพืชพลังงานในประเทศไทย
การศึกษาผลผลิต ค่าใช้จา่ ยในการผลิต และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลกำไรต่อต้นทุน สำหรับปาล์มน้ำมัน
อ้อย และมันสำปะหลัง ใช้แบบสอบถาม ร่วมกับ
การสุม่ เก็บตัวอย่างในปาล์มน้ำมัน 211 จุด อ้อย
380 จุด และมันสำปะหลัง 281 จุด แสดงใน
ภาพที่ 1
2.2 สมมติ ฐ านการสร้ า งสถานการณ์
จำลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูก
พื ช พลั ง งานของประเทศไทย (Bioenergy
and Food Security: BEFS)
สมมติฐานการสร้างสถานการณ์จำลอง
เพือ่ เลือกพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมต่อการปลูกพืชพลังงาน
ของประเทศไทย (BEFS) ใช้แสดงสภาพทีเ่ ป็นจริง
ในปัจจุบัน และแสดงกลยุทธ์การกระจายเชิง
พืน้ ทีแ่ บบพลวัตรทีเ่ น้นการจัดการทรัพยากร เพือ่
พั ฒ นาและสร้ า งทางเลื อ ก แสดงดั ง ภาพที่ 2
สถานการณ์พื้นฐานของ BEFS จะแสดงในรูป
ตัวชี้วัดความเหมาะสมของที่ดิน แผนที่ที่ดินที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ และการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของราคาที่เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน
ซึ่ ง เกษตรกรมี ส่ ว นร่ ว มวางแผนการใช้ ที่ ดิ น
สำหรับพืชพลังงาน นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ เ สนอ สถานการณ์ ส มมติ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ที่ ได้ถกู กำหนดไว้แล้ว

49

50

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2560

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.1 December 2017

- พืน้ ฐานของการคาดการณ์แนวโน้มปัจจุบนั ของการเกษตร และเขตธุรกิจการเกษตร
- สันนิษฐานในเชิงบวก ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาอย่างสมเหตุสมผลทีย่ งั่ ยืนของ BEFS
- สันนิษฐานในเชิงลบ ทีเ่ ป็นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ ของตัวชีว้ ดั ในอนาคตที่ใช้ ในการกำหนดความเป็นไปได้
ในหลากหลายมิติ แบบจำลองการจัดการดินทีเ่ หมาะสม (TSM_SIMFARM)
2.3 วิ ธี ก ารดำเนิ น การโดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ทางสถิติร่วมกับเทคนิคทางด้าน
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (Methodology
for Combining Statistical Analysis
and GIS Technique)
2.3.1 ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ล ะ
ตรวจสอบเอกสาร
2.3.2 เตรี ย มข้ อ มู ล ทางด้ า น
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ที่ใช้ ในการศึกษา
1) ข้อมูลเคมีดนิ
- ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ
อินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter)
- ข้ อ มู ล ค่ า ค ว า ม จุ
ในการแลกประจุบวก (CEC)
- ข้อมูลค่าของปริมาณ
ธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ (Available P)
- ข้อมูลค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (pH)
- ข้อมูลความอิม่ ตัวด้วยประจุบวกทีเ่ ป็นด่าง (Base saturation)
- ข้อมูลค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Electrical conductivity : EC)
- ข้อมูลระดับความลึกของชัน้ จาโรไซต์
2) ข้อมูลกายภาพของดิน
- ข้อมูลการระบายน้ำของดิน (Soil drainage)
- ข้อมูลระดับความลึกของดิน (Soil depth)
- ข้อมูลคุณลักษณะของเนือ้ ดิน (Texture)
- ข้อมูลความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม (Flood hazard)
- ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน (Erosion hazard)
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (Land use) ปี 2553
3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ คำนวณและแปลงค่าเป็นข้อมูล
แบบ Grid Data และกระจายค่าข้อมูลลงสูท่ กุ พืน้ ที่ ด้วยวิธี Inverse Distance Weight : IDW ได้แก่
- ข้อมูลปริมาณฝน (ข้อมูลย้อนหลัง 30 ปี)
- ข้อมูลอุณหภูมิ (ข้อมูลย้อนหลัง 30 ปี)
- ข้อมูลปริมาณแสงแดด
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4) ข้อมูลกายภาพอืน่ ๆ เช่น ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม
2.3.3 จัดทำแผนที่พื้นที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยวิธี Logistic Regression
Analysis มีขนั้ ตอนดังนี้
1) การประเมินความเหมาะสมของดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมัน
อ้อย และมันสำปะหลัง โดยแบ่งระดับชัน้ ความเหมาะสมของดิน (classes) ทีเ่ หมาะสมเป็น 4 ระดับคือ
- ชัน้ ทีม่ คี วามเหมาะสมมาก (S1)
- ชัน้ ทีม่ คี วามเหมาะสมปานกลาง (S2)
- ชัน้ ทีม่ คี วามเหมาะสมน้อย (S3)
- ชัน้ ที่ ไม่มคี วามเหมาะสม (N)
การประเมินระดับความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง
จะแสดงในรูปของตัวเลข ( numerical approach หรือ parametric approach ) โดยตัวเลขที่แตกต่างกัน
หมายถึงระดับขีดจำกัดของปัจจัยทีแ่ ตกต่างกันของค่า land characteristic ของแต่ละปัจจัยในระดับชัน้ (classes)
ซึ่งดัดแปลงจากการจัดชั้นความเหมาะสมของพื้นที่ (Land Index) ของ FAO และวิธีการของ Storie (1978)
ดังสมการ
Land index ( L.I. ) = A1 x A2/100 x A3/100 x ………….An/100
โดย A1………An คือ ค่าของตัวเลขที่กำหนดให้แทนระดับขีดจำกัดของแต่ละปัจจัย ของ land
characteristics
ตารางที่ 1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างขีดจำกัดกับตัวเลขทีก่ ำหนดแทนขีดจำกัด
ระดับขีดจำกัด
0 ไม่มี
1 เล็กน้อย
2 ปานกลาง
3 รุนแรง
4 รุนแรงมาก
- แก้ ไขได้
- แก้ ไขไม่ ได้

คะแนน

ชัน้ ความเหมาะสม

100 - 95
< 95 - 85
< 85 - 60
< 60 - 40

S1
S2
S3

< 40 - 20
< 20

N1
N2

ดัชนีความเหมาะสม
(land index)
100 - 75

50 - 25
< 25

ทีม่ า: นครและคณะ, 2541 ดัดแปลงจาก Sys, 1985

2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลผลิต
จัดทำแบบจำลองและชั้นข้อมูลของผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยคาดการณ์จากระดับของผลผลิต
ที่เหมาะสมของการปลูกปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง ด้วยค่าดัชนีความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศ
(Land Index) และข้อมูลผลผลิตจากกรมวิชาการเกษตร ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Logistic
Regression Analysis
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3) จั ด ทำแผนที่ พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม น้ ำ มั น อ้ อ ย และมั น สำปะหลั ง ที่ ไ ด้ จ ากการสำรวจจริ ง          
ตามชัน้ ความเหมาะสมของพืน้ ทีด่ ว้ ยวิธกี าร spatial analysis ของผลการศึกษาที่ ได้จากจัดชัน้ ความเหมาะสมของ
พืน้ ที่ (Land index) ร่วมกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Logistic Regression Analysis ได้ระดับชัน้ ผลผลิต
และความเหมาะสมของพืน้ ทีด่ งั นี้
				 ปาล์มน้ำมัน (นครและคณะ, 2541)
- ผลผลิตมากกว่า 3 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S1)
- ผลผลิต 2.5-3 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S2)
- ผลผลิตต่ำกว่า 2.5 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S3)
- ไม่มผี ลผลิต (N)
				 อ้อย
- ผลผลิตมากกว่า 12 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S1)
- ผลผลิต 10-12 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S2)
- ผลผลิต 8-10 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S3)
- ให้ผลผลิตต่ำกว่า 8 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (N)
					 มันสำปะหลัง
- ผลผลิตมากกว่า 5 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S1)
- ผลผลิต 3.5-5 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S2)
- ผลผลิต 2–3.5 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (S3)
- ผลผลิตต่ำกว่า 2 ตันต่อไร่ตอ่ ปี (N)
2.3.4 วิเคราะห์คา่ ทางเศรษฐมิติ เพือ่ พิจารณาพืน้ ทีป่ ลูกตามความเหมาะสมของพืชพลังงาน
1) จุดคุม้ ทุน (Break Even Point) หมายถึง ระดับของยอดขายของกิจการทีเ่ ท่ากับค่าใช้จา่ ย
ทั้งหมดของกิจการ ก็คือจุดที่กิจการไม่มีผลกำไรหรือขาดทุน โดยสามารถคำนวณได้จากค่าใช้จ่ายของธุรกิจ             
ซึง่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเป็นการวางแผนการทำกำไรของการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากราคาขาย
ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ถ้าต้องการจุดคุ้มทุนที่ต่ำลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรทำได้ โดย              
เพิ่มราคาขาย หรือลดต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะใช้ ในการวางแผนระยะสั้น เช่น             
ต่อเดือน หรือต่อปี เป็นต้น (ธนสาร และ รักชาติ, 2555) คำนวณดังนี้
จุดคุม้ ทุน (ตันต่อไร่)
=                      ต้นทุนคงที่
        ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย =          ต้นทุนผันแปร
     ผลผลิต
2) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ทำให้         
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคา่ เท่ากับค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนจึงเป็นการวิเคราะห์ โครงการลงทุนที่มีระยะค่อนข้างนาน และ
พิจารณาความเสีย่ งจากการลงทุน เพือ่ ใช้ ในการเลือกโครงการลงทุน โดยพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
เพือ่ ผูป้ ระกอบการจะมีความเสีย่ งจากการลงทุนน้อยทีส่ ดุ แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ระยะเวลา
การลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสม ควรใช้เครือ่ งมืออืน่ ๆ ประกอบด้วย เช่น มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present
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Value) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return) เป็นต้น (ธนสาร และ รักชาติ, 2555)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) =
รายรับ ณ จุดคุม้ ทุน
รายรับเฉลีย่ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
3) อัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Benefit Cost Ratio) หมายถึง
อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุของโครงการ
ภายใต้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่พิจารณา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เป็นอิสระทุกโครงการที่ ให้ค่า
B/C ratio มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า 1 เป็นโครงการทีค่ วรพัฒนาหรือลงทุนต่อไป (จริยาภรณ์ และ ตะวันฉาย, 2555)
อัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ = รายได้-ต้นทุน
ต้นทุน
= ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร
ต้นทุน
4) มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value) หมายถึง มูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนสุทธิหรือ
เงินสดของโครงการ ซึ่งคำนวณได้จากการทำส่วนลดผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ซึง่ โครงการทีเ่ หมาะสมต่อการลงทุนต้องมีคา่ NPV เป็นบวก (อรวรรณ และ สมาน, 2555)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ

=

n

Σ

ผลตอบแทนในปีที่ t – ต้นทุนในปีที่ t
(1 + อัตราคิดลด)t

เมือ่
t = ปีของโครง ซึง่ มีคา่ ตัง้ แต่ 1, 2,3,…,n
n = จำนวนปีของโครงการหรืออายุโครงการ

3. ผลการศึกษา
1. ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ำมัน

การเปลี่ ย นแปลงและความขั ด แย้ ง ของการใช้ ท รั พ ยากร
ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 3,920,132 ไร่
(ตารางที่ 2) พื้นที่ส่วนใหญ่ของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยคิด
เป็นเนือ้ ที่ ร้อยละ 52.29 เป็นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในชัน้ ความเหมาะสม
ปานกลาง S2 และความเหมาะสมเพียงเล็กน้อย S3 ครอบคลุม ร้อยละ
47.29 มีเพียงไม่กเี่ ปอร์เซ็นต์ทจี่ ดั อยู่ในชัน้ ความเหมาะสมมาก S1 และ
เป็นพืน้ ทีท่ ี่ ไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน N ร้อยละ 0.14 ซึง่ พืน้ ที่
ทีเ่ หมาะสมมาก S1 ทีเ่ ป็นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ำมันจริงมีอยูเ่ พียง 5,657.25 ไร่
และพื้นที่ที่ ไม่ควรปลูกปาล์มน้ำมัน N เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจริง
มี อ ยู่ เ พี ย ง 5,648.44 ไร่ ตามลำดั บ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ห าสภาพพื้ น ที่
ที่เหมาะสมเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันที่ระดับ S1 สำหรับประเทศไทยพบว่า
มีพนื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ 1,401,197.10 ไร่
 ภาพที่ 3 แผนทีค
่ วามเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูกปาลมน้ำมันในประเทศไทย
(ตารางที่ 3 และภาพที่ 3)
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ตารางที่ 2 ระดับความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
(ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จริง)
ระดับความ
พืน้ ทีน่ ำ้ ฝน(ไร่)(ร้อยละ)
พืน้ ทีท่ งั้ หมด(ไร่)(ร้อยละ)
เหมาะสม พืน้ ทีช่ ลประทาน(ไร่)(ร้อยละ)
S1
100.69 (0.00)
5,556.50 (0.14)
5,657.25 (0.14)
S2
63,768.06 (1.63)
1,991,160.69 (50.79)
2,054,928.75 (52.42)
S3
131,489.81 (3.35)
1,722,407.81 (43.94)
1,853,897.63 (47.29)
N
3,884.63 (0.10)
1,763.75 (0.04)
5,648.44 (0.14)
พืน้ ทีร่ วม
199,243.25 (5.08)
3,720,888.81 (94.92)
3,920,132.00 (100.00)
ตารางที่ 3 ระดับความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
(ข้อมูลจากแบบจำลองทางสถิต)ิ
ระดับความ
พืน้ ทีท่ งั้ หมด
พืน้ ทีป่ า ไม้
พืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ิ
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
เหมาะสม
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
S1
6.85
4.54
0.91
1.40
S2
108.89
52.95
3.639
52.29
S3
169.80
49.19
7.943
112.66
N
35.71
9.62
16.73
9.35
พืน้ ทีร่ วม
321.26
116.32
29.22
175.71
ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกอ้อยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
(ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จริง)
ระดับความ
พืน้ ทีท่ งั้ หมด(ไร่)(ร้อยละ)
เหมาะสม พืน้ ทีช่ ลประทาน(ไร่)(ร้อยละ) พืน้ ทีน่ ำ้ ฝน(ไร่)(ร้อยละ)
S1
55,532.50 (0.55)
605,588.63 (6.01)
661,121.13 (6.56)
S2
376,650.81 (3.74)
3,246,294.00 (32.22)
3,622,944.81 (35.96)
S3
28,895.50 (0.29)
1,306,910.75 (12.97)
1,335,806.25 (13.26)
N
159,111.56 (1.58)
4,295,833.50 (42.64)
4,454,945.06 (44.22)
พืน้ ทีร่ วม
620,190.44 (6.16)
9,454,626.88 (93.84)
10,074,817.25 (100.00)

2. ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย

พบว่า ปี 2553 ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกอ้อยเท่ากับ 10,074,817.25 ไร่ (ตารางที่ 4) ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของการ
ปลูกอ้อยร้อยละ 44.22 เป็นทีพ่ นื้ ทีท่ ี่ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย N และเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมปานกลาง S2
ครอบคลุมพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 35.96 สำหรับพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมน้อย S3 และพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมมากต่อการปลูก
อ้อย S1 ร้อยละ 13.26 และ ร้อยละ 6.56 ตามลำดับ หลังจากทีเ่ ราได้วเิ คราะห์หาสภาพพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมปลูกอ้อย
ทีร่ ะดับ S1 สำหรับประเทศไทยมีพนื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ 10,400,000 ไร่ แสดงไว้ ในตารางที่ 5 และภาพที่ 4
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ตารางที่ 5 ระดับความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกอ้อยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
(ข้อมูลจากแบบจำลองทางสถิต)ิ
ระดับความ
พืน้ ทีท่ งั้ หมด
พืน้ ทีป่ า ไม้
พืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ิ
เหมาะสม
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
S1
13.45
1.56
1.49
S2
24.06
4.26
1.26
S3
64.43
31.58
6.06
N
219.33
78.93
20.40
พืน้ ทีร่ วม
321.26
116.33
29.22

พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
(ล้านไร่)
10.40
14.54
26.79
119.99
175.71

ตารางที่ 6 ระดับความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
(ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จริง)
ระดับความ
เหมาะสม พืน้ ทีช่ ลประทาน(ไร่)(ร้อยละ)
S1
17,636.30 (0.17)
S2
12,827.44 (0.13)
S3
54,794.13 (0.54)
N
24,709.07 (0.24)
พืน้ ทีร่ วม
109,966.94 (1.08)

พืน้ ทีน่ ำ้ ฝน(ไร่)(ร้อยละ)

พืน้ ทีท่ งั้ หมด(ไร่)(ร้อยละ)

943,769.80 (9.24)
1,015,738.44 (9.95)
2,584,545.88 (25.31)
5,556,999.44 (54.42)
10,101,053.56 (98.92)

961,406.12 (9.42)
1,028,565.88 (10.07)
2,639,340.00 (25.85)
5,581,708.50 (54.66)
10,211,020.50 (100.00

3. ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูกมันสำปะหลัง

ในปี พ.ศ. 2553 มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 10,211,020.50 ไร่ (ตารางที่ 6) ส่วนใหญ่พื้นที่เพาะปลูก
มันสำปะหลังในประเทศไทยร้อยละ 54.66 ปลูกในทีด่ นิ ที่ ไม่เหมาะสมระดับ N สำหรับพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกทีเ่ หมาะน้อยมาก
ระดับ S3 ครอบคลุมพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 25.85 มีพนื้ ทีส่ ว่ นน้อยของทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมทีป่ ลูกอยู่ในระดับ S1 และพืน้ ที่ S2
คิดเป็นร้อยละ 9.42 และ 10.07 ตามลำดับ จากการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง พบว่า
มีพนื้ ทีช่ นั้ S1 เพียง 10,396,293.50 ไร่ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 5)
ตารางที่ 7 ระดับความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
(ข้อมูลจากแบบจำลองทางสถิต)ิ
ระดับความ
พืน้ ทีท่ งั้ หมด
พืน้ ทีป่ า ไม้
พืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ิ
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
เหมาะสม
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
(ล้านไร่)
S1
13.45
1.56
1.49
10.40
S2
24.06
4.26
1.26
18.54
S3
64.43
31.58
6.06
26.79
N
219.33
78.93
20.40
119.99
พืน้ ทีร่ วม
321.26
116.33
29.22
175.71
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4. การวิเคราะห์เศรษฐมิตขิ องพืชพลังงาน

ได้วเิ คราะห์จดุ คุม้ ทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราส่วนของต้นทุน
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ได้ผลดังนี้
4.1 การคำนวณจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของ
ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง ดังนี้
ปาล์มน้ำมัน ต้นทุนคงที่ 2,356 บาทต่อไร่ ต้นทุน
ผั น แปร 8,060 บาทต่ อ ไร่ ราคาขายเฉลี่ ย 5,650บาทต่ อ ตั น
ผลผลิต 2.48 ตันต่อไร่
จุดคุม้ ทุน (ตันต่อไร่) =
ต้นทุนคงที่
ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
=
2,356
5,650-8,060
2.48 = 0.98 ตันต่อไร่
และคำนวณจุ ด คุ้ ม ทุ น ของอ้ อ ย และมั น สำปะหลั ง
ได้เท่ากับ 1.98 ตันต่อไร่ และ 0.50 ตันต่อไร่ ตามลำดับ
ดังนั้น จุดคุ้มทุนที่ดีจะพิจารณาได้จากพืชที่มีจุดคุ้มทุน
ต่ำสุด การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของพืชพลังงานทั้ง 3 ชนิดพบว่า
มันสำปะหลังมีจดุ คุม้ ทุนต่ำทีส่ ดุ คือเท่ากับ 0.50 ตันต่อไร่ รองลงมา
คือ ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ซึ่งมีค่า 0.98 และ 1.98 ตันต่อไร่
ตามลำดับ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การคำนวณจุดคุม้ ทุน (Break Even Point) ของพืชพลังงาน 3 ชนิด
ปจจัย
ตัวแปร
ปาล์มน้ำมัน
ต้นทุนคงที่ (บาทต่อไร่)
a
2,356
ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่)
b
8,060
ต้นทุนรวม (บาทต่อไร่)
h
10,416
ราคาขายเฉลีย่ (บาทต่อกิโลกรัม)
5.65
ราคาขายเฉลีย่ (บาทต่อตัน)
c
5,650
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
2,483
ผลผลิต (ตันต่อไร่)
d
2.48
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาทต่อตัน)
b/d=e
3,246
c-e (บาทต่อตัน)
f
2,404
จุดคุม้ ทุน (ตันต่อไร่)
a/f=g
0.98

อ้อย
1,147
3,527
4,674
0.92
924
10,194
10.19
346
578
1.98

ทีม่ า: ฐานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)
ข้อมูลการคำนวณจากกลุม่ วิจยั และพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน กรมพัฒนาทีด่ นิ (2556)

มันสำปะหลัง
563
4,253
4,816
2.29
2,293
3,668
3.67
1,160
1,134
0.50
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4.2 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คำนวณได้ดงั นี้
ปาล์มน้ำมัน ราคาขายเฉลี่ย 5.65 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิต 2,483 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย
8,810 บาทต่อไร่
รายรับเฉลีย่
= ราคาขายเฉลีย่ xผลผลิต = 5.65x2,483 = 14,029 บาทต่อไร่
กำไร
= รายรับเฉลีย่ -ต้นทุนเฉลีย่ = 14,029-8,810 = 5,219 บาทต่อไร่
รายรับ ณ จุดคุม้ ทุน = รายรับเฉลีย่ +กำไร
= 14,029+5,219 = 19,248 บาทต่อไร่
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)
=
รายรับ ณ จุดคุม้ ทุน
รายรับเฉลีย่ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
=
19,248
14,029
=
1.37 ปี
และคำนวณระยะเวลาคืนทุนของอ้อย และมันสำปะหลัง ได้เท่ากับ 1.01 ปี และ 1.48 ปี ตามลำดับ
ดังนัน้ ระยะเวลาคืนทุน จะพิจารณาได้จากพืชทีม่ คี า่ ระยะเวลาคืนทุนต่ำสุด การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
ของพืชพลังงานทัง้ 3 ชนิด พบว่าอ้อยมีระยะเวลาคืนทุนเร็วทีส่ ดุ คือ มีคา่ 1.01 ปี รองลงมา คือ ปาล์มน้ำมัน
และมันสำปะหลัง ซึง่ มีคา่ 1.37 และ 1.48 ปี ตามลำดับ เนือ่ งจากอ้อยมีผลผลิตสูง (กิโลกรัมต่อไร่) แม้วา่ กำไร
(บาทต่อไร่) จะมีค่าติดลบหรือขาดทุน แต่รายรับ ณ จุดคุ้มทุน (บาทต่อไร่) และรายรับเฉลี่ย (บาทต่อไร่)
มีคา่ ใกล้เคียงกัน จึงทำให้ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างเร็ว (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 การคำนวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของพืชพลังงาน 3 ชนิด
ปจจัย
ราคาขายเฉลีย่ (บาทต่อกิโลกรัม)
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
รายรับเฉลีย่ (บาทต่อไร่)
ต้นทุนเฉลีย่ (บาทต่อไร่)
กำไร (บาทต่อไร่)
รายรับ ณ จุดคุม้ ทุน (บาทต่อไร่)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)

ตัวแปร
a
b
a*b=c
d
c-d=e
c+e=f
f/c

ปาล์มน้ำมัน
5.65
2,483
14,029
8,810
5,219
19,248
1.37

อ้อย
0.92
10,194
9,367
10,629
53
9,472
1.01

มันสำปะหลัง
2.29
3,668
8,412
4,351
4,061
12,473
1.48

ทีม่ า: ฐานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)
ข้อมูลการคำนวณจากกลุม่ วิจยั และพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน กรมพัฒนาทีด่ นิ (2556)

4.3 อัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Benefit Cost Ratio) คำนวณได้ดงั นี้
ปาล์มน้ำมัน ปี 2554 ราคาขาย 5.34 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิต 2,483 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน
7,980 บาทต่อไร่
มูลค่าผลผลิต (บาทต่อไร่) = ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม) x ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
= 5.34 x 2,483
= 13,259 บาทต่อไร่

57

58

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2560

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.1 December 2017

ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร (บาทต่อไร่)  =  มูลค่าผลผลิต (บาทต่อไร่) - ต้นทุน (บาทต่อไร่)
= 13,259 - 7,980
= 5,279  บาทต่อไร่
อัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน
=        ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ยผันแปร
ทางเศรษฐกิจ
                                        ต้นทุน 
=      5,279  
   7,980                  
=      0.66   
และคำนวณอัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอ้อย และมันสำปะหลัง ได้เท่ากับ
0.14 และ 0.89 ตามลำดับ
ดังนั้น ผลการศึกษาอัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือค่า B/C ratio ของ         
พืชพลังงานทัง้ 3 ชนิด พบว่า มันสำปะหลังมีอตั ราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ คือ มีคา่
0.86 รองลงมา คือ ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ซึง่ มีคา่ 0.50 และ 0.03 ตามลำดับ
4.4 มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value or NPV) คำนวณได้ดงั นี้
การคิดค่าเงินแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) จะได้มลู ค่ารวมทีป่ จั จุบนั เป็น
PVIFA (3%,5) =
1
+
1
+
1
+
1
+
1         
1
2
3
4
(1+0.03)
(1+0.03)
(1+0.03)
(1+0.03)
(1+0.03)5
=     0.97 + 0.94 + 0.92 + 0.89 + 0.86
=     4.58
			 ปาล์มน้ำมัน ผลผลิต 2.48 ตันต่อไร่ ราคาขายเฉลีย่ 5,650 บาทต่อตัน พืน้ ทีเ่ พาะปลูก 60 ไร่ เงินลงทุน
เริม่ แรก 10,416 บาทต่อไร่
มูลค่าผลผลิต (บาทต่อไร่) = ราคาขายเฉลีย่ (บาทต่อตัน) x ผลผลิต (ตันต่อไร่)
= 5,650 x 2.48
= 14,012 บาทต่อไร่
รายได้ทงั้ หมด (บาท)
= มูลค่าผลผลิต (บาทต่อไร่) x พืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ไร่)
= 14,012 x 60
= 840,720 บาท
เงินลงทุนเริม่ แรก (บาท) = เงินลงทุนเริม่ แรก(บาทต่อไร่) x พืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ไร่)
= 10,416 x 60
= 624,960 บาท
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ(บาท) = ผลตอบแทนในปีที่ t – ต้นทุนในปีที่ t
       (1+ อัตราคิดลด)t
= (840,720 x 4.58) - 624,960
= 3,225,291.43  บาท
และคำนวณมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของการปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง ได้เท่ากับ 1,311,025.92 บาท และ
684,699.48 บาท ตามลำดับ 

2554
5.34
0.91
2.68

2555
4.91
0.95
2.09

a

2556
5.65
0.91
2.11

2554
7,980
8,085
5,192

2555 2556
2554 2555 2556
8,451 10,000 2,483 13,259 12,192 14,029
8,802 11,213 10,194 9,256 9,725 9,277
6,061 3,200 3,668 9,830 7,666 7,739

2554
5,279
1,172
4,638

2555
3,741
923
1,605

2556 2554
4,029 0.66
-1,937 0.14
4,539 0.89

ผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อไร่) (กิโลกรัม มูลค่าผลผลิต (บาทต่อไร่)
ผันแปร
ต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
b
c
a*c=d
d-b=e

ทีม่ า : ฐานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)
ข้อมูลการคำนวณจากกลุม่ วิจยั และพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน กรมพัฒนาทีด่ นิ (2556)

ปาล์มน้ำมัน
อ้อย
มันสำปะหลัง

พืช

ราคา (บาทต่อกิโลกรัม)

ตารางที่ 10 การคำนวณอัตราส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Benefit Cost Ratio)

2555
0.44
0.10
0.26

e/b

BCR

2556
0.40
-0.17
1.42

0.50
0.03
0.86

เฉลีย่
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ซึ่งผลการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของพืชพลังงานทั้ง 3 ชนิดที่อัตราการเติบโต ร้อยละ 3 อายุ
โครงการ 5 ปี พบว่า ปาล์มน้ำมันมีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิสงู สุด ซึง่ เป็นผลมาจากการมีราคาขายเฉลีย่ (บาทต่อไร่) และ
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ไร่) จำนวนมาก รองลงมาคือ อ้อย และมันสำปะหลัง ตามลำดับ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 การคำนวณมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value) ของพืชพลังงาน 3 ชนิด
ปจจัย
ตัวแปร
ปาล์มน้ำมัน
อ้อย
ผลผลิต (ตันต่อไร่)
a
2.48
10.19
ราคาขายเฉลีย่ (บาทต่อตัน)
b
5,650.00
924.00
มูลค่าผลผลิต (บาทต่อไร่)
a*b=c
14,012.00
9,415.56
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ไร่)
d
60.00
34.10
รายได้ทงั้ หมด (บาท)
c*d=e
840,720.00
321,070.60
เงินลงทุนเริม่ แรก (บาทต่อไร่)
f
10,416
4,674
เงินลงทุนเริม่ แรก (บาท)
d*f=g
624,960.00
159,383.40
PV
e*4.58=h
3,850,251.43 1,470,409.32
มูลค่าปจจุบนั สุทธิ (PV-I) (บาท)
h-g=i
3,225,291.43 1,311,025.92

มันสำปะหลัง
3.67
2,293.33
8,416.53
20.30
170,855.63
4,816
97,769.27
782,468.74
684,699.48

ทีม่ า : ข้อมูลการคำนวณจากกลุม่ วิจยั และพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน กรมพัฒนาทีด่ นิ (2556)

ผลการศึกษาสมมติฐานการสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชพลังงาน
ของประเทศไทย(BEFS) (Inthisang, 2010) ของพืชพลังงานทัง้ 3 ชนิด พบว่ามีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้
โดยน้ำมันปาล์มจะถูกนำไปใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล ส่วนการผลิตกากน้ำตาลและมันสำปะหลังจะถูกนำไปใช้
สำหรับการผลิตเอทานอล ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังภาพที่ 6-24 แต่จาก
สภาพการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกที่ ห ดตั ว ส่ ง ผลให้ ไทยส่ ง ออกน้ อ ยลงหรื อ ไม่ ไ ด้ เ ลย ทำให้ ข าดทุ น รั ฐ บาลจึ ง เสนอ
การประกันราคาหรือจำนำราคาให้กับเกษตรกร โดยล่าสุดรัฐเสนอจ่ายเงินชดเชยค่าปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ มีราคาเฉลี่ยเพียง 2.1-2.5 บาท ในขณะที่
มีตน้ ทุนเฉลีย่ 2.3-2.5 บาท โดยรัฐจะใช้นโยบายช่วยเหลือด้วยการชดเชยปัจจัยการผลิต เนือ่ งจากเกษตรกรจะได้รบั
ความช่วยเหลือทุกครัวเรือน ต่างจากการจำนำราคาทีจ่ ะได้เฉพาะบางรายเท่านัน้ แต่รฐั บาลยังไม่สามารถอนุมตั ไิ ด้
เนือ่ งจากเป็นรัฐบาลรักษาการณ์และต้องใช้งบประมาณมาก (ไทยรัฐ, 2556)
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ภาพที่ 6 การผลิต การบริโภคและดุลการคาของน้ำมันปาลม



ภาพที่ 7 การผลิต การบริโภคและดุลการคาของน้ำตาลและกากน้ำตาล



ภาพที่ 8 การผลิต การบริโภคและดุลการคาของมันสำปะหลัง
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4. สรุปและวิจารณ
ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง นอกจากจะเป็นพืชพลังงานแล้ว ยังเป็นพืชอาหารทีส่ ำคัญของคนไทย
การผลิตพืชเพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพนัน้ นอกจากจะเข้าไปทดแทนหรือแข่งขันกับการปลูกพืชพลังงานชนิด
อืน่ ๆ เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ เี่ พาะปลูกทีม่ คี วามเหมาะสม ทัง้ เพือ่ การใช้ปลูกเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานบนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ส่งผลต่อการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยทางด้านต้นทุนในการเพาะปลูก พืน้ ทีท่ เี่ คยผลิตอาหารในภาพรวมลดลงเพราะไม่สามารถ
แข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับในระยะสั้นได้ จึงเป็นเหตุให้พืชอาหารทั้งของคน
และสัตว์ ได้รบั ผลกระทบโดยไม่สามารถเลีย่ งได้
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของพืชพลังงานทั้ง 3 ชนิด ของค่าอัตราส่วนของต้นทุน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นหลัก พบว่า ปาล์มน้ำมันจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐมิติสูงสุด แต่การปลูกปาล์มน้ำมันไม่สามารถปลูกได้ทั้งประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดของปริมาณและ
การกระจายของฝน ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับ
ปริมาณความชื้นในดิน และสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก พืชพลังงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐมิติรองลงมา
ได้แก่ อ้อย และมันสำปะหลัง ตามลำดับ
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ศราทธพรตเทศนา

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนม์สุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิธ
พระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระธรรมิกราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้ จะพระราชทานถวาย
วิสชั นา ศราทธพรตเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสชั นาไป มิได้ตอ้ ง
ตามโวหารอรรถาธิบาย ในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึง่ ก็ดี ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคณ
ุ
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัย แด่อาตมะ ผูม้ สี ติปญ
ั ญาน้อย
ขอถวายพระพร
“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส
หนฺททานิ ภิกขฺ เว อามนฺตยามิ โว
วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ”
บัดนี้ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เสด็จประทับในท่ามกลางประมุขและ
ผู้แทนรัฐอันมีสัมพันธไมตรี พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า ในการ
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโบราณ
ขัตติยราชประเพณี อนรูปพระกตัญูกตเวทิตานี้ เป็นสัปปุริสภูมิ ดุจพื้นพสุธาที่ยืนอาศัยแห่งสาธุชน อันคนดี
จะประพฤติกจิ การใดๆ ย่อมอิงอาศัยกตัญูกตเวทีนเี้ ป็นหลักมัน่ เสมอมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แม้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปกว่าหนึ่งปีแล้ว
ก็เป็นเหมือนยังทรงสำแดงพระองค์ ให้ปรากฏแก่ผู้รำลึกถึง ในเวลาคำนึงพระราชคุณูปการ จักรู้สึกเหมือนยังได้รับ
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ โดยตรง บัณฑิตผู้ทรงความปรีชา ย่อมปรารภความอย่างเดียวกัน สรรเสริญ
พระบรมศาสดา ด้วยศรัทธาปสาทะ ว่า
“แม้พระองค์เสด็จปรินพิ พานนานมาแล้ว ก็เปนดุจปรากฏอยู่ โดยความเปนอตีตารมณ์ คือคำนึงเห็น แม้เมือ่ ล่วง
ไปแล้ว แต่ยงั อยูด่ ว้ ยพระคุณทัง้ หลาย อันจะพึงรูส้ กึ ได้ดว้ ยใจ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถนอมอุปการะพระราชโอรส พระราชธิดา
พระราชนัดดา และพระราชปนัดดา ตามหน้าที่แห่งสมเด็จพระราชบุพการีตลอดมา พระทายาทที่ทรงพระเจริญแล้ว
พอจะทรงพระอุเบกขาได้ ก็ยงั มีพระราชหฤทัยจดจ่อด้วยพระเมตตากรุณา สมด้วยพระพุทธภาษิตว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร”
มารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรหมของบุตร ก็พรหมมีเมตตากรุณาเป็นธรรมะเครื่องอยู่ฉันใด พระองค์ย่อมทรงพระเมตตา
ปรารถนาสุข และทรงพระกรุณาวิตกวิจารณ์จะเปลือ้ งทุกข์ของพระทายาท ฉันนัน้
แต่พรหมวิหารธรรมของพระองค์ หาได้เผือ่ แผ่จำกัดเฉพาะแต่ในพระกุลทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ หากยัง
แผ่ตลอดโดยตรงถึงอาณาประชาราษฎร์ ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกเพศและทุกวัย ทั้งบรรพชิต ทั้งคฤหัสถ์
บรรดาทีค่ วรจะทรงสงเคราะห์ดว้ ยสถานใดๆ ก็ทรงสงเคราะห์ดว้ ยสถานนัน้ ๆ กล่าวอย่างสัน้ คือ ทรงดำรงพระชนมชีพ
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของมหาชนชาวสยาม และชาวโลก ต้องตามพระปฐมบรมราชโองการ ทุกประการ
หากทรงทราบโดยพระญาณวิถี ในเมื่อสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ได้ทรงรับสิริราชสมบัติ จะทรง
คุ้มครองประชาชนโดยธรรม และหากทรงทราบโดยพระญาณวิถี ว่าประชาชนที่พระองค์ทรงเป็นห่วงนั้น จะสามารถ
น้อมนำพระปัญญาญาณ ไปบันดาลชีวติ ของตนๆ ให้อยูด่ มี สี ขุ พึง่ พาตนเองได้ เป็นพลเมืองดี มีสติปญ
ั ญาและคุณธรรม
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พรัง่ พร้อม ยังความผาสุกร่มเย็นอย่างยัง่ ยืน ย่อมทรงอิม่ พระราชหฤทัย ดุจดังพระบรมศาสดา ทรงกระทำพุทธกิจแก่
พระสาวก ทรงอิม่ พระพุทธกมล แล้วเปล่งพระวาจาว่า
		 “กิจใด ศาสดาผูก้ รุณาแสวงหาประโยชน์ พึงทำแก่สาวกทัง้ หลาย, กิจนัน้ เราได้ทำแล้วแก่พวกท่านทุกประการ”
ดังนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมือ่ จะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน ได้ประทานพระปัจฉิมพุทโธวาทไว้วา่
“หนฺททานิ ภิกขฺ เว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลาย สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำ
ประโยชน์ตนและผูอ้ นื่ ให้บริบรู ณ์ดว้ ยความไม่ประมาทเถิด”
สังขาร หรือสภาพร่างกายและจิตใจอันถูกปรุงแต่งขึน้ เปรียบเหมือนบ้านเรือน เป็นอพยากตธรรม ไม่จดั เป็นบุญ
เป็นบาป อย่างดีเพียงทีป่ รากฏให้เห็นอยูภ่ ายนอก เป็นของสวยของงามแตกต่างกันบ้างก็เท่านัน้ ความสำคัญอยูท่ ผี่ อู้ ยู่
ในบ้านเรือนนัน้ ต่างหากว่าเป็นใคร
ถ้ า เป็ น ผู้ ป ระเสริ ฐ บ้ า นนั้ น ก็ เ ป็ น บ้ า นของผู้ ป ระเสริ ฐ เช่ น ถ้ า เป็ น ที่ ป ระทั บ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ท รง
ทศพิธราชธรรม สถานทีน่ นั้ ก็เป็นพระราชวังอันพึงเคารพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นทีอ่ ยูข่ องโจรผูร้ า้ ย สถานทีน่ นั้ ก็เป็น
ทีน่ า่ รังเกียจไม่นา่ เข้าใกล้
สังขารหรือสรีระก็เช่นเดียวกัน นอกจากธรรมะ ไม่มีอะไรที่จะแบ่งสรีระให้ดีชั่วสูงต่ำได้ แม้ยังยึดมั่นในตัวเรา    
ของเราอยู่ ก็พึงทำตัวเราคือผู้ครอบครองนั้น ให้เป็นผู้มีธรรมะ อบรมคุณสมบัติให้สมบูรณ์ รู้จักเกื้อกูลผู้อื่น ทำชีวิต       
ให้มสี าระ ไม่เสียเปล่า เพือ่ ให้สมควรแก่การครองอัตภาพ ทีม่ คี วามเสือ่ มสลายแตกดับไปทัง้ สิน้ ตามธรรมดาของสังขาร
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ มีความดับไปเป็นธรรมดา สังขารเป็นสภาพทีธ่ รรมดาปรุงแต่งขึน้
จึงย่อมเป็นไปตามอำนาจของธรรมดา ผูม้ ปี ญ
ั ญาเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถเอาสารประโยชน์จากธรรมดา มาเป็นเครือ่ งหลีก
พ้นจากทุกข์ ได้
แล้วธรรมะใดเล่า จะยังให้บคุ คลเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา ขอรับพระราชทานถวายวิสชั นาว่า “สติ” ความระลึกได้เท่านัน้
ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งช่วยอุปการะให้มี “ปัญญา” ถ้าบุคคลขาดสติเสียแล้ว สังขารย่อมปรุงแต่งจิต ให้เป็นจิตแห่งความโลภ
จิตแห่งความโกรธ และจิตแห่งความหลง อันเป็นมูลเหตุในการพูด และการกระทำความชัว่ ทุกชนิดขึน้ มา ในทันที
สติยอ่ มเกิดร่วมกับจิตทีด่ งี ามทุกประเภท สติจงึ มีหลายระดับขัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นไปในการให้ทาน ในการรักษาศีล และ
ในการอบรมความสงบของจิต กระทัง่ ก้าวไปสู่ “มหาสติ” ในการอบรมเจริญปัญญา ให้เข้าใจถูก เห็นถูก ในลักษณะของ
รูปธรรมและนามธรรม อันเป็นสภาพทุกข์ที่กำลังปรากฏ ซึ่งล้วนเกิดเพราะเหตุปัจจัย แล้วดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน      
พลันประจักษ์ความว่างจากตัวตน สัตว์ บุคคล เราเขา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในทุกขณะ
ปัญญาจะเกิดได้ จำเป็นต้องมีสติเกิดร่วมด้วยทุกครั้ง ดังนั้น การรู้แจ้งอริยสัจธรรม ดับกิเลสตามลำดับขั้น                 
ต้องเป็นเรือ่ งของสติและปัญญาเท่านัน้ ทีเ่ ป็นไปเพือ่ การระลึกรูส้ ภาวธรรม ตามความเป็นจริง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระสติระลึกรู้ จึงทรงดำรงพระชนมชีพ
อย่างสง่างามทัง้ ทางโลกและทางธรรมด้วยปัญญา สรุปประมวลได้วา่ พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในชีวติ
พระบุญญาธิการจึงไพบูลย์
ควรที่เราทั้งหลายผู้ยังอยู่เบื้องหลัง จักเร่งทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามรอยพระยุคลบาท                
ให้บริบรู ณ์ดว้ ยความไม่ประมาท เพือ่ พระผูเ้ สด็จจากไป จักได้ทรงอิม่ พระราชหฤทัยว่า “กตํ กรณียํ กิจอันต้องกระทำ
ได้ทำเสร็จแล้ว” และย่อมทรงบันเทิงทิพยารมณ์อย่างมิตอ้ งสงสัย สมนัยแห่งพระพุทธภาษิตทีว่ า่
“บุคคลผู้มีบุญอันได้ทำไว้แล้ว ย่อมยินดี ในโลกนี้ ละโลกนี้ ไปแล้ว ก็ย่อมยินดี คือย่อมยินดี ในโลกทั้งสอง,
ย่อมยินดีวา่ บุญเราได้ทำไว้แล้ว ครัน้ ไปสูส่ คุ ติแล้วก็ยงิ่ ยินดีกว่านีอ้ กี ” ด้วยประการฉะนี้
ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จะรับพระราชทานสาธยายศราทธพรตคาถา
ในมหาสมาคม ซึ่งมีสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นประธาน เพื่อเพิ่มพูน             
พระอัปปมาทธรรมให้ ไพบูลย์ ณ กาลบัดนี้
ขอถวายพระพร

