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มือ่ เดือนกันยายน 2560 กระผมและคณะรวม 4 คน
ไดมี โอกาสเดินทางไปศึกษาเรียนรู การจัดทำระบบ
อนุรกั ษดนิ และน้ำของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ซึง่ ถือเปน
ประเทศที่ มี ก ารจั ด ระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ ำ อย า งดี
กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนของประเทศไดอยาง
ดีเยีย่ ม และอาจกลาวไดวา ติดระดับ Top tenth ของโลก
ซึ่งไดกำหนดการศึกษาดูงานรวม 13 วัน ระหวางวันที่
18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 การมาเยือน
ไต ห วั น ถื อ เป น ความภาคภู มิ ใ จอย า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก
ได รั บ การต อ นรั บ อย า งอบอุ น เป น อย า งดี มี ค วาม
เปนกันเอง ไดรับประทานอาหารอรอย และสามารถ
เดินทางไดอยางสะดวก ฯลฯ
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านอนุรกั ษดนิ และน้ำ เริม่ ตนปฏิบตั อิ ยางเปนทางการ เมือ่ ป พ.ศ. 2500
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือรัฐบาลไทย ภายใตความ
ชวยเหลือในนาม USOM ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐถูกสงมาประจำ
และปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ฝายไทย ไดนำมาตรการอนุรักษดินและน้ำ
ที่ใชกันอยูในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางบริเวณมีสภาพดินฟาอากาศคลายคลึงกับ
ประเทศไทยมาใช ในการวางระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ
ทานสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในตอนที่ทาน
เขารับราชการใหมๆ ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงานดานอนุรักษดินและน้ำ
เปนเจาหนาที่ของไทยคนหนึง่ ที่ ไดรบั โอกาสเขารวมปฏิบตั งิ านกับผูเ ชีย่ วชาญ
จากสหรั ฐ และไปศึ ก ษาเล า เรี ย นวิ ช าความรู ด า นอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ ำ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกไดวา ทานสนาน ริมวานิช เปนผูท เี่ ริม่ ตน
และบุกเบิกงานดานอนุรกั ษดนิ และน้ำของประเทศไทยอยางแทจริง ฯลฯ
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ลของการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย
ชุดดินบานไผ จังหวัดมหาสารคาม ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกร บานหินลาดพัฒนา ตำบล
ทาสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับ
ปุยเคมีตอผลผลิตของแตงโม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ มี 7 ตำรับการทดลอง ประกอบดวย แปลงใสปยุ เคมี
ตามคาวิเคราะหดนิ , ปุย เคมีตามอัตราคำแนะนำ, ปุย เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง 600 กิโลกรัมตอไร,
ปุยอินทรียคุณภาพสูง 300 กิโลกรัมตอไร, ปุยอินทรียคุณภาพสูง 600 กิโลกรัมตอไร, ปุยเคมี ½ อัตราแนะนำ+
ปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง 150 กิโลกรัมตอไร และปุยเคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุยอินทรียคุณภาพสูง 300 กิโลกรัมตอไร
โดยทุกแปลง จะฉีดพนสารสกัดสมุนไพรไลแมลงศัตรูพชื รวมดวย พืชทดสอบ คือ แตงโมพันธุก นิ รี ผลการทดลอง
พบวา หลังเก็บผลผลิตแตงโม วิธีการใสปุยเคมี ½ อัตราแนะนำรวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง 300 กิโลกรัมตอไร
ใหผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 4,132.62 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือวิธีการที่ ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง
600 กิโลกรัมตอไร ฯลฯ
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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 จั 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 ................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายป
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ............................. ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุง 1,500 บาท
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 นางสาวภรภัทร นพมาลัย กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ 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
 รายป เลขทีส
่ มาชิก ...................................................................
 ตลอดชีพ เลขทีส
่ มาชิก ............................................................
ขอเปลีย่ นแปลงสถานที่ในการจัดส่งวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เป็น
 ทีอ่ ยูป่ จั 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
ค่าบำรุงปละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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 แกไขบทความ ทานอาจารย์สนาน ริมวานิช
 เรียนรูฝ
 ก ฝนจากคนตนแบบงานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
 เรียนรูร ะบบอนุรก
ั ษ์ดนิ และน้ำ ของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
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 นรวม
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หมอดินอินทรีย์ วิถยี โสธร
 ภูมป
ิ ญ
 ญาทองถิน่ การจัดการและใชประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็ม
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 ผลของการใชปย
ุ อินทรียร์ ว มกับปุย เคมี ตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของแตงโม ในดินทรายชุดดินบานไผ
จังหวัดมหาสารคาม
 การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมทีม
่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ในการตรึงไนโตรเจน สรางออกซิน จิบเบอเรลลิน
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 ธรรมบรรยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
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สาราณียกรแถลง
สวัสดีคะ วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ฉบับที่ 2 ปีที่ 33
ประจำเดือนเมษายน 2561 นี้ ขอเริม่ ต้นด้วยการกราบขออภัย
ในความล่าช้าของวารสารฉบับนี้ และขอแก้ ไขข้อผิดพลาดของ
วารสารอนุ รั ก ษ์ ดินและน้ำ ฉบับที่ 1 ปีที่ 33 ประจำเดือ น
ธันวาคม 2560 ของบทความ เรื่อง “เสี้ยวหนึ่ง สืบสานการ
พัฒนาที่ดินจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยท่าน สนาน ริมวานิช
อดี ต อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น และต้ อ งกราบขออภั ย ในความ
ผิดพลาดดังกล่าวมา ณ ทีน่ ดี้ ว้ ยคะ
เนื้อหาในฉบับนี้ ขอเริ่มต้นด้วย บทความ เรื่อง เรียนรู้
ฝกฝนจากคนต้นแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย วรรยา
สุธรรมชัย ตามด้วยบทความ เรื่อง ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มรดกการเรียนรู้ ฝาวิกฤติ
ดินถล่ม จากสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน และถ่ายทอดความสำเร็จของการดำเนินงานบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เรื่อง สัมฤทธิผล
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม (Effective Change) กรณีตวั อย่าง ปลูกฮักท้องถิน่
หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร” โดย อภันตรี พฤกษพงศ์ ตามด้วยผลงานวิจัยที่หลากหลาย
เนื้อหา ดังนี้ เรื่องที่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย ปราณี สีหบัณฑ์ และคณะ และตามด้วย
งานวิจยั เรือ่ งที่ 2 ผลของการใช้ปยุ๋ อินทรียร์ ว่ มกับปุย๋ เคมีตอ่ การเจริญเติบโตและผลผลิต
ของแตงโม ในดินทราย ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม โดย วนิดา พานิกร และคณะ
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 3 การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ตรึงไนโตรเจน สร้างออกซิน จิบเบอเรลลิน และสารไซเดอโรฟอร์ทมี่ ตี อ่ การเจริญเติบโต
ของข้าว โดย พนิดา ปรีเปรมโมทย์ และคณะ
ปิดท้าย กองสาราณียกรขอนำทุกท่านสูห่ ลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยได้นำเนือ้ หา
บางส่วนจากหนังสือ พุทธธรรม มาให้ทุกท่านได้ทบทวนทำความเข้าใจถึงกระแสเหตุปัจจัย
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
พบกันฉบับหนา ขอใหทกุ ทานไดเรียนรู เพลิดเพลินกับเนือ้ หาในฉบับไดเลยคะ

สาราณียกร

7

8
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ขอแก้ ไขบทความเรือ่ ง
สนาน ริมวานิช
เดิม วารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ ปที่ 33 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2560 หนา 41 ยอหนาที่ 2
“ในระหว่างปี พ.ศ. 2505 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึน้ กับงานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ โดย ดร. บรรเจิด พลางกูร
ได้ขอให้ผมเขียนเรื่องราวของงานอนุรักษ์ดินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรมใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตร
(มีพนักงานทีเ่ ป็นข้ารัฐการกว่า 30,000 คน) ตัง้ หน่วยงานเป็นสาขาอยู่ในทุกมลรัฐ เป็นสำนักงานหน่วยอนุรกั ษ์
ดิน - Soil Conservation Work Unit ประจำอยู่ใน Country แต่ละแห่ง แต่บางรัฐทีม่ เี นือ้ ทีข่ นาดเล็ก Work
Unit หนึง่ แห่งปฏิบตั งิ านในเขต 2-3 Country”

เปลีย่ นเป็น
“ในระหว่างปี พ.ศ. 2505 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึน้ กับงานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ โดย ดร. บรรเจิด พลางกูร
ได้ขอให้ผมเขียนเรื่องราวของงานอนุรักษ์ดินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรมใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตร
(มีพนักงานทีเ่ ป็นข้ารัฐการกว่า 30,000 คน) ตัง้ หน่วยงานเป็นสาขาอยู่ในทุกมลรัฐ เป็นสำนักงานหน่วยอนุรกั ษ์
ดิน - Soil Conservation Work Unit ประจำอยู่ใน County แต่ละแห่ง แต่บางรัฐทีม่ เี นือ้ ทีข่ นาดเล็ก Work
Unit หนึง่ แห่งปฏิบตั งิ านในเขต 2-3 County”

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.2 April 2018

เรียนรู ฝกฝน
งานอนุรักษ์ดินและน้ำ เริ่มต้นปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้
ความช่วยเหลือรัฐบาลไทย ภายใต้ความช่วยเหลือในนาม USOM ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญจากสหรัฐถูกส่งมาประจำ และ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้นำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ ใช้กันอยู่ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางบริเวณ
มีสภาพดินฟ้าอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทยมาใช้ ในการวางระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and Water Conservation) หมายถึง การใช้ทรัพยากรดินและน้ำ
อย่างเหมาะสม ด้วยวิธกี ารทีค่ มุ้ ค่า เกิดประโยชน์สงู สุด และมีความยัง่ ยืน การนำมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำมาใช้
เพือ่ ป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถกู ชะล้างพังทลายทัง้ บนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดเทต่ำจนถึงพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันสูง ซึง่ ใน
ปัจจุบันมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้เป็น 2 ประเภท
คือ มาตรการวิธีกล (Mechanical Measures) และมาตรการวิธีพืช (Vegetative Measures) การเลือกใช้
มาตรการใดควรพิจารณาจากลักษณะดิน ลักษณะภูมปิ ระเทศ ปริมาณน้ำฝน ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีด่ นิ
นั้ น ๆ โดยเลื อ กวิ ธี ก ารผสมผสานมาตรการให้ เ หมาะสมเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ดิ น ถู ก ชะล้ า งพั ง ทลาย และให้ เ กิ ด
ความยั่งยืน มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่จะต้องทำในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย
หรือสหรัฐอเมริกา ก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ ป้องกันรักษาพื้นดินให้พ้นจากการกัดเซาะพังทลายของดิน
รักษาความสมบูรณ์ของดิน และอนุรักษ์น้ำไว้ ในดินให้คงอยู่พอแก่การเพาะปลูกพืช ซึ่งมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ำต่างๆ ต้องได้มาจากหลักทางวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ทดลอง และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
และสรุปเป็นมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำที่ใช้ปฏิบตั ใิ นไร่นา เมือ่ สมัยตัง้ ต้นเริม่ งานกันใหม่ๆ เจ้าหน้าทีข่ าดทัง้ ความรู้
ความชำนาญ ประสบการณ์ ทั้งงานด้านวิชาการ และงานด้านปฏิบัติการ งานในช่วงเริ่มแรกที่เห็นผลงานอย่าง
ชัดเจน คือ งานด้านปฏิบตั กิ าร โดยนำมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของสหรัฐอเมริกามาดัดแปลง ปรับเปลีย่ นวิธกี าร
หาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และนำผลงานวิจัยมาใช้ ให้เหมาะสม
แก่การปฏิบตั งิ าน ส่วนงานด้านวิชาการนัน้ ตามมาภายหลัง เพราะต้องรอให้เจ้าหน้าทีข่ องไทยไปศึกษาเล่าเรียนวิชา
ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำจากต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งในเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีการเรียนการสอน
ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมาเมื่องานอนุรักษ์ดินและน้ำมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการต่างๆ ก็เห็นความสำคัญ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นหน่วยงานหลัก
ทีม่ หี น้าที่ในการปฏิบตั งิ านด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั
ท่านสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ ในตอนทีท่ า่ นเข้ารับราชการใหม่ๆ ได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นเจ้าหน้าที่ของไทยคนหนึ่งที่ ได้รับโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ
จากสหรัฐ และไปศึกษาเล่าเรียนวิชาความรูด้ า้ นอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกได้วา่ ท่านสนาน
ริมวานิช เป็นผู้ที่เริ่มต้น และบุกเบิกงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยอย่างแท้จริง ตั้งแต่อดีต
ตราบมาถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2500-2561) งานด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของประเทศไทยมีอายุประมาณ 61 ปี ถึงแม้วา่
ปัจจุบนั ท่านสนาน ริมวานิช มีอายุถงึ 88 ปี แต่ทา่ นยังคงสนใจ ศึกษา และทำงานด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำตลอดมา
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โดยปัจจุบันท่านสนาน ได้กรุณาสละเวลาเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ
ระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีร่ นุ่ ใหม่ของกรมพัฒนาทีด่ นิ โดยท่านถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ตงั้ แต่การใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ พืน้ ฐานความรูแ้ ละขัน้ ตอนการพิจารณาการจัดทำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และทักษะการดำเนินงานภาคสนามให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง
และสามารถนำไปใช้ ในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานต่อไป
ในโอกาสนี้ ดิฉันจึงขอนำประสบการณ์ที่ ได้เรียนรู้ ฝกฝน จากท่านอาจารย์สนาน ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ
งานอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ โดยท่านได้กรุณาสละเวลามาถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับขัน้ ตอนการพิจารณา
จัดทำระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และทักษะการดำเนินงานภาคสนาม ให้กบั ข้าราชการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
ของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์วิจัย
การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริม่ จากพืน้ ฐานการดำเนินงาน ฝกปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
วิธกี ารติดตัง้ และวิธกี ารใช้กล้องส่องระดับ (Stadia Method) ซึง่ เป็นการวัดความยาวของพืน้ ที่ในแนวราบ ดำเนินการ
สำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ และวางแผนปฏิบัติงานวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งต้อง
คำนึงถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน เนื้อดิน ทิศทางความลาดชัน ระดับความสูงของพื้นที่ การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตร และการใช้ พ าหนะลำเลี ย งผลผลิ ต พื ช ออกจากไร่ น า เป็ น ต้ น
โดยในการวางระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำต้องกำหนดทิศทางการระบายน้ำ เพือ่ ชะลอความเร็วการไหลของน้ำ ให้นำ้ ซึม
ลงดินได้มากทีส่ ดุ
นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูก้ ารสำรวจลักษณะภูมปิ ระเทศของพืน้ ที่ โดยการสังเกตและจดบันทึก การสำรวจพืน้ ที่
วางแนวระดับ (Contour Cultivation) การทำคันดินกั้นน้ำ (Terracing) โดยคันดินที่สร้างขึ้นเพื่อฝกปฏิบัติ
เป็นแบบ Graded Terrace มีการลดหลั่นระดับในร่องน้ำของคันดินไปในทิศทางของทางระบายน้ำ หลังจาก
ส่องกล้องวัดระดับและกำหนดแนวคันดินแล้ว ได้มกี ารสาธิตขัน้ ตอนการทำคันดินด้วยรถไถผาน 3 โดยการสร้างคันดิน
1 คัน จะต้องไถประมาณ 40 รอบ และควรเลือกระยะเวลาไถในขณะทีด่ นิ ไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไป ความเร็วของ
รถไถควรจะต้องสูงพอที่จะทำให้จานไถเหวี่ยงดินขึ้นมาทับแนวไถเดิมให้สูงขึ้นเป็นคันดินเพื่อทำหน้าที่กั้นน้ำ และ
ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างสมบูรณ์ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์และทักษะของผูข้ บั รถไถด้วย

ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการเรียนรู้
การเรียนรู้และฝกปฏิบัติฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเฉพาะการฝกทักษะการปฏิบัติ ทำให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้ทราบขั้นตอนวิธีการต่างๆ และ
การได้ฝกปฏิบัติในสนาม เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ที่ ได้รับมอบหมายต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และ
การใช้ทรัพยากรทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน

คำขอบคุณ
ขอขอบคุณ ท่านสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บุคคลคนต้นแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำ
ของประเทศไทย
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ภาพกิจกรรมการเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั กิ ารจัดทำระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ
ณ ศูนยวจิ ยั การอนุรกั ษดนิ และน้ำ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา



ผูเ ขารวมเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั ฯิ รับฟงการบรรยายหลักปฏิบตั กิ ารจัดทำระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ



เรียนรูว ธิ กี ารติดตัง้ และวิธกี ารใชกลองสองระดับ
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เรียนรูว ธิ กี ารติดตัง้ และวิธกี ารใชกลองสองระดับ

สำรวจพืน้ ที่ และวางแผนปฏิบตั งิ านวางระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ
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สำรวจพืน้ ที่ และวางแผนปฏิบตั งิ านวางระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ



การทำคันดินกัน้ น้ำ (Terracing) ดวยรถไถผาน 3
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เรียนรูร ะบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ
กองบรรณาธิการ

เมื่อเดือนกันยายน 2560 กระผมและคณะรวม
4 คน ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ การจัดทำระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึง่ ถือเป็น
ประเทศที่ มี ก ารจั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ อย่ า งดี
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ประชาชนของประเทศได้ อ ย่ า ง
ดีเยีย่ ม และอาจกล่าวได้วา่ ติดระดับ Top tenth ของโลก
ซึ่งได้กำหนดการศึกษาดูงานรวม 13 วัน ระหว่างวันที่
18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 การมาเยือน
ไต้หวัน ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับ
การต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ่ น เป็ น อย่ า งดี มี ค วามเป็ น กั น เอง
ได้รับประทานอาหารอร่อย และเป็นประเทศที่สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
สถานที่ ตั้ ง สาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) ตั้ ง อยู่
ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 160 กิโลเมตร (ตั้งอยู่ตรงข้าม
กับมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักคือ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu)
จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง รวมพื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศเป็นเกาะทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดเป็นประเทศที่ตั้งอยู่
ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว สภาพภูมอิ ากาศเป็นแบบร้อนชืน้ แบ่งตามฤดูกาล ได้ดงั นี้
ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 27-38 องศาเซลเซียส (พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคมตุลาคมของทุกปี)
ฤดูใบไม้รว่ ง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) อุณหภูมเิ ฉลีย่ 25-30 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมเิ ฉลีย่ 10-15 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมเิ ฉลีย่ 15-24 องศาเซลเซียส
เมืองสำคัญ ได้แก่ เมืองไทเป (Taipei) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา เป็นเมืองทีม่ ปี ระชาชนอยูห่ นาแน่นมากทีส่ ดุ ของเกาะ
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		 เมืองเกาสง (Kaoshiung) จัดเป็นเมืองท่า และเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจทางตอนใต้ของประเทศ เป็นเมือง
ทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน มีทา่ เรือขนาดใหญ่ซงึ่ มีปริมาณการขนส่งสินค้ามากติดอันดับ Top tenth
ของโลกเช่นเดียวกัน
		 เมืองไถจง (Taichung) เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของไต้หวัน และเป็นเมืองทีม่ ี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากเมืองเกาสง
		 เมืองเถาหยวน (Taoyuan) จัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีส่ ำคัญของไต้หวัน เป็นเมืองทีม่ แี รงงานจากประเทศไทย
ไปทำงานอยูเ่ ป็นจำนวนมากทีส่ ดุ
		 เมืองจีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในเขตทางภาคเหนือของสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
		 ความร่วมมือด้านเกษตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน Soil and Water Conservation Bureau
(SWCB) ของสาธารณรัฐจีนไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษามาตรการและวิธีการสำหรับการป้องกันการเกิด
ดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย การให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผนเพือ่ การศึกษาคัดเลือกพืน้ ที่
การดำเนินโครงการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ สาธารณรัฐจีนไต้หวัน มีความรู้ ความเชีย่ วชาญอย่างดีเยีย่ มในการวางแผนและ
การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการศึกษาเพื่อการใช้เทคโนโลยี หรือมาตรการเหล่านั้นมาประยุกต์ ใช้
สำหรับการป้องกันการเกิดดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย โดยดำเนินการผ่านการคัดเลือก
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างต้นแบบ (Outdoor Education Park) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ให้กบั นักวิชาการของกรมพัฒนาทีด่ นิ เกษตรกร และบุคคลทัว่ ไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่แนวทาง
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการศึกษาและนำไปปรับใช้ ในพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมต่อไป เบื้องต้น
ได้คัดเลือก ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก
สำนักงานการอนุรักษ์ดินและน้ำ (SWCB: Soil and Water Conservation Bureau) มหาวิทยาลัยผิงตง
(National Pingtong University of Science and Technology: NPUST) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้เข้า
ศึกษาพื้นที่ เพื่อกำหนดวิธีการและมาตรการเพื่อการป้องกันดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจน
ได้ถา่ ยทอดองค์ความรูเ้ พือ่ ดำเนินการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การฟืน้ ฟูพนื้ ทีท่ มี่ คี วามเสือ่ มโทรมให้กลับมา
เป็ น สภาพพื้ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ การสร้ า งความตระหนั ก รู้ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรั ก และเกิ ด ความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ ตัง้ แต่ การปลูกฝังให้เด็ก ลูกหลาน คนรุน่ ใหม่ ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
และเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
คาดการณ์และการเตือนภัย ตลอดจนการเตรียมการเพื่อการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งสรุปเป็นเนื้อหาที่ต้องการ
ถ่ายทอดให้ผอู้ า่ นได้รว่ มเรียนรู้ ไปพร้อมกัน ดังนี้
1. ศึ ก ษาดู ง านการจั ด ทำห้ อ งเรี ย นธรรมชาติ เ พื่ อ การจั ด ทำระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ณ ศู น ย์
Sanshui Soil and Water Conservation Outdoor Classroom โดยคณะเดินทางได้เดินทางถึงสนามบิน
เถาหยวน และได้เดินทางต่อเพือ่ ไปศึกษาดูงานด้านการจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ณ Sanshui Soil and Water
Conservation Outdoor Classroom ซึง่ ถือเป็นห้องเรียนทีม่ กี ารจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีส่ มบูรณ์อย่างยิง่
ภายในศูนย์ดงั กล่าวประกอบด้วยจุดเรียนรูส้ ำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในรูปแบบต่างๆ
เช่ น การจั ด แสดงจุ ด สาธิ ต ต้ น แบบการทำระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ด้ ว ยมาตรการและวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ แ สดง
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพการเกิดการชะล้างพังทลายของดินระหว่างสภาพพืน้ ทีท่ มี่ แี ละไม่มมี าตรการของระบบ
การอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ มีจุดสาธิตการจำลองการเกิดการชะล้างพังทลายของดินผ่านการนำเสนอ
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ในรูปแบบต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ยีย่ มชม ผูส้ นใจทีเ่ ข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทัง้ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนมีการจัดแสดง การจัดทำ
แปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ สำหรับใช้ ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อใช้ ในการศึกษาผลของการคลุมดิน
การจัดทำบ่อกักเก็บน้ำเพือ่ ไว้ ใช้ ในพืน้ ที่ การใช้วสั ดุตา่ งๆ เพือ่ การคลุมดิน และการจัดทำรูปแบบร่องน้ำด้วยวัสดุตา่ งๆ



การศึกษาเยีย่ มชม ศูนย Sanshui Soil and Water Conservation Outdoor Classroom



จุดสาธิตการทำระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำวิธกี ารตางๆ เพือ่ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน



การจัดทำรองระบายน้ำแบบตางๆ



บอกักเก็บน้ำเชิงนิเวศ (Eco-pond)
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2. การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยชา ซึ่งพื้นที่ทดลองได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไว้อย่างสมบูรณ์
ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนให้เป็นรูปตัวแอล (L-shape) เพือ่ ช่วยในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและเกิดความ
ปลอดภัยของการขับขีภ่ ายในสถานีทดลอง การสร้างร่องระบายน้ำ การสร้างจุดสาธิตเกีย่ วกับการชะล้างพังทลาย
ของดิน การจัดการเพือ่ การปลูกชาในพืน้ ทีล่ าดชัน และโครงการวิจยั ปรับปรุงพันธุช์ าสายพันธุต์ า่ งๆ



ถนนทีม่ ที างระบายน้ำเปนรูปตัวแอล (L-shape) จุดสาธิตเกีย่ วกับการชะลางพังทลายของดิน

3. การศึกษาเรียนรู้ ณ พิพธิ ภัณฑ์ Taiwan Hakka Museum การได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ในพิพธิ ภัณฑ์ของ
ประเทศต่างๆ ครัง้ นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีทที่ ำให้คณะได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาว Hakka ซึง่ ถือได้วา่ ต้นแบบของคน
ในอดีตที่สามารถบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ ได้อย่างดี แม้ ในสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นพื้นที่ภูเขา
เป็นพืน้ ทีม่ คี วามลาดชัน สามารถแก้ ไขปัญหาสภาพพืน้ ทีข่ องตน ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ได้มากขึน้ ด้วยการ
จัดการ การพัฒนาการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถเก็บไว้ ใช้ประโยชน์ ได้ตลอดทัง้ ปี ในขณะที่ พืน้ ทีบ่ ริเวณอืน่
ไม่สามารถจัดการหรือบริหารจัดสรรน้ำให้สามารถใช้ ได้ตลอดทัง้ ปี ต้องประสบกับสภาพความแห้งแล้ง หรือเกิดสภาพ
ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้พื้นที่ซึ่งเป็นที่อาศัยของชาว Hakka เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลให้
ทัง้ หน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ให้ความสนใจทีจ่ ะมาเรียนรูร้ ะบบการบริหารจัดการพืน้ ที่ เรียนรูว้ ถิ ี
ชีวิตของชาว Hakka และการเรียนรู้ถึงแนวคิดในการพัฒนา หรือการสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชน
ตลอดจนได้เรียนรู้การสร้างแนวคิดให้ประชาชนในชุมชน Hakka เกิดการตระหนักรู้ และร่วมกันรักษาธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้เกิดความยัง่ ยืน และสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
4. การศึกษาดูงาน ณ ชุมชน Long Sheng
ถือเป็นชุมชนสำคัญทีป่ ระสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการ
พื้นที่ของชุมชนให้สามารถสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อ
การเกษตรได้อย่างพอเพียง มีการพัฒนาฟื้นฟูรักษาระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาให้ ค งความสมบู ร ณ์ และพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งถือได้ว่า การศึกษา เรียนรู้การ
บริหารจัดการของชุมชนดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ
มีประวัติความเป็นมาอย่างไร รวมถึงการได้เรียนรู้การจัด
แสดงจุ ด สาธิ ต เพื่ อ การเรี ย นรู้ ร ะบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
ซึ่ ง เป็ น การจั ด แสดงลั ก ษณะ Outdoor Classroom
สำหรับการเรียนรูก้ ารจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
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5. การศึกษาดูงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ SU-FEN TA-HU เป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในสวนส้ม มาตรการทีน่ ำมาใช้ ในการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ประกอบด้วย คันดินเพือ่ การชะลอความเร็วของน้ำ
ช่วยกักเก็บความชืน้ ให้กบั ผิวดิน และสามารถใช้ประโยชน์จากคันดินสำหรับปลูกไม้ผล (ส้ม) ช่วยสร้างรายได้ ให้กบั
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยสามารถใช้ประโยชน์จากคันดิน เป็นเส้นทางให้รถใช้เพื่อการลำเลียง ขนส่งผลผลิต
และปัจจัยการผลิต มีการพัฒนาพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ ในจุดที่จัดได้ว่า เป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นจุดชมวิว
และได้สร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับไว้ ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาพื้นที่รอบแปลงสำหรับใช้เป็นถนน
รอบพื้ น ที่ ทั้ ง หมด โดยถนนที่ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น ถู ก ก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ใ นรู ป ตั ว แอล (L-Shape) ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น
ช่องทางการระบายน้ำได้ดขี นึ้ และใช้เป็นเส้นทางเดินรถได้ นอกจากนีบ้ ริเวณพืน้ ที่ในจุดต่ำสุด จะถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้
เป็นจุดรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับไว้ ใช้ ในฤดูแล้ง และยังมีจดุ สาธิตแบบจำลองเพือ่ การเรียนรูก้ ารชะล้างพังทลาย
ของดิน สำหรับให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษา ได้เรียนรูแ้ ละเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ



จุดสาธิตการเจริญเติบโตของรากพืชแตละชนิด



การปลูกสมบนคันดิน



แผนทีแ่ สดงการจัดทำระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ



บริเวณจุดชมวิวภายในฟารม

6. การศึกษา เยี่ยมชม สถาบันวิจัยการเกษตร เป็นสถานที่ซึ่งคณะของเราได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ
ปฏิบตั งิ าน มีขนั้ ตอนการดำเนินงานทีส่ ำคัญ ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลด้านดิน ข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศ วิธกี าร
จัดการข้อมูล วิธกี ารประมวลและการแปลผลข้อมูลภาพถ่าย ตลอดจนข้อมูลประกอบอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญ และนำมาใช้
ในการสร้างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดการพื้นที่ ทั้งนี้ ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ด้วย
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ศึกษา ดูงาน พิพธิ ภัณฑดนิ ของสถาบัน

7. การศึกษาดูงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในสภาพพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
การชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันสูง ซึง่ จำเป็นต้องมีมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีเ่ หมาะสม
ซึง่ สถานที่ ไปเยีย่ มชมครัง้ นี้ เป็นการดำเนินมาตรการหรือวิธกี ารจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำสำหรับการปลูกไม้ผล
(มะม่วง) โดยได้แสดงถึงการออกแบบระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในรูปแบบต่างๆ มาใช้ ในพืน้ ที่ ได้อย่างเหมาะสม เช่น
ใช้ระบบการปลูกพืชตามขั้นบันไดดิน และมีจุดเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม
ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องดำเนินมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีจุดสาธิต
ที่แสดงการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนแสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ ใช้ประโยชน์



การปลูกพืชตามขัน้ บันไดดิน



เรียนรูก ารจัดระบบการอนุรกั ษดนิ และน้ำบนพืน้ ทีส่ งู

8. การศึกษาดูงาน ณ Soil and Water Conservation Bureau (SWCB) โดยคณะของเราได้รบั ฟัง
การบรรยายเรื่อง การลดความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งพบว่า ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อม
เพือ่ ลดความเสียหายเนือ่ งจากภัยพิบตั ิ ประกอบด้วย การเตรียมการจัดหาทรัพยากร รวมทัง้ การจัดตัง้ หน่วยงานต่างๆ
เพือ่ รองรับและจัดการเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ ซึง่ สาธารณรัฐจีนไต้หวัน ได้บรู ณาการความร่วมมือ ตลอดจนมีการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อใด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานสถานการณ์ และพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันกำหนดวิธีการรับมือหรือจัดการกับภัยพิบัติ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของประเทศ เพือ่ ใช้ ในการบริหารจัดการกับภัยพิบตั ขิ องประเทศต่อไป ทัง้ นี้ หน่วยงาน Soil and Water
Conservation Bureau (SWCB) ถือเป็นหน่วยงานหลักทีด่ ำเนินการจัดการด้านภัยพิบตั ขิ องการเกิดดินถล่ม ซึง่ ข้อมูล
การเกิด Debris flow จัดเป็นข้อมูลสำคัญที่ ใช้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติ
นอกจากนี้ หน่วยงาน SWCB ยังมีหน้าทีส่ ำคัญ คือ การให้ความรูก้ บั ชุมชน หน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน
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ส่วนผ่านการฝกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพือ่ เตรียมความพร้อม ให้สามารถรับมือเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ จึงช่วยลดความเสีย่ ง
หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติได้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การซ้อมแผนอพยพ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การจัดทำแผนการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การพัฒนา
ระบบเครือข่าย และการจัดการเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดทำแผนการฟืน้ ฟูพนื้ ทีล่ าดชันและพืน้ ทีด่ นิ ถล่ม
เป็นต้น
การเข้ า ศึ ก ษาและเยี่ ย มชมของคณะเรา
ในครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้ทราบถึงขั้นตอนสำคัญของ
การดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจาก
ภัยดินถล่ม และการเกิด debris flow นี้ เบื้องต้น
จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการด้าน
อุ ท กวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น และการคาดการณ์ ก ารเกิ ด
ภัยพิบตั โิ ดยใช้แบบจำลองด้าน Hydrological modeling
เพือ่ สร้างความเข้าใจ และสามารถจัดการเพือ่ ควบคุม
ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากอุ ท กวิ ท ยา
ตลอดจนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง กระบวนการและ
ขั้นตอนการดำเนินงานเกีย่ วกับการป้องกันภัยดินถล่ม
ประกอบด้วย วิธกี ารประเมินลักษณะและสภาพของน้ำ
ที่มีศักยภาพสูงต่อการเกิดดินถล่ม วิธีการตรวจสอบ
วิธีการป้องกันภัย และวิธีการเตรียมการเพื่อรับมือ
กั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม
เพือ่ ให้เกิดผลเสียหายเนือ่ งจากภัยพิบตั ใิ ห้นอ้ ยทีส่ ดุ
ลักษณะของน้ำทีม่ ศี กั ยภาพ มีความเสีย่ งสูง จัดเป็นปัจจัยสำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดดินถล่ม และการเกิด debris flow
มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ บริเวณซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดดินถล่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
มีความลาดชันสูง ลักษณะการไหลของน้ำเป็นรูปตัววี และพืน้ ทีถ่ ดั ต่ำลงมาจะเกิดสภาพการเคลือ่ นย้ายของตะกอนดิน
หิน หรือ เรียกว่า debris flow มีลกั ษณะการไหลของทางน้ำเป็นรูปตัวยู และในพืน้ ทีบ่ ริเวณล่างสุดหรือต่ำสุดของ
ทางน้ำจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่พบการตกตะกอน หรือเป็นบริเวณที่มีวัสดุต่างๆ มาทับถมรวมกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ
จนเกิดเป็นเนินตะกอนรูปพัดขึน้ ในบริเวณดังกล่าว
วิธกี ารป้องกันดินถล่มจะใช้แนวทางการบริหารจัดการเพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งของการเกิดดินถล่ม ด้วยวิธกี าร
ดังนี้ การเบนหรือเปลี่ยนทิศทางของน้ำ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ ให้มีความลาดชันน้อยลงด้วยการใช้วิธีการปรับ
โครงสร้างเพือ่ ช่วยชะลอความเร็วของน้ำ เป็นต้น
การคาดการณ์การเกิดภัยพิบตั ิ พบว่า มีปจั จัยสำคัญที่ใช้ ในการประเมิน หรือใช้ ในการคำนวณหรือประมวลผล
เพื่อใช้ ในการคาดการณ์การเกิดภัยดินถล่ม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ สภาพทางธรณีวิทยา และปริมาณ
น้ำฝน ในรูปของข้อมูลความเข้มของฝน และปริมาณน้ำฝนสะสม และใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ คำนวณ
ค่าความสัมพันธ์ และความเป็นไปได้ของการเกิดดินถล่ม ตลอดจนคำนวณถึงช่วงของปริมาณน้ำฝนทีจ่ ะส่งผลทำให้
เกิดดินถล่ม
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การตรวจสอบสถานการณ์การเกิดภัยดินถล่ม โดยการติดตัง้ อุปกรณ์และเครือ่ งมือที่ทันสมัยในพื้นที่ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ของพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดดินถล่ม ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังนี้ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน ลวดรับสัญญาณ เครื่องวัดความชื้นของดิน เครื่องจับสัญญาณเสียงจากใต้ดิน
กล้อง CCD และเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ เพื่อส่งข้อมูลที่ ได้จากการตรวจวัดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกลาง เพื่อทำการประมวลผลอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงเวลา เมื่อผลการวิเคราะห์ข้อมูลถึง
จุดเสีย่ งทีก่ ำหนด ก็จะแจ้งเตือนภัยให้ทราบ หรือเมือ่ พบปริมาณน้ำฝนตกถึงเกณฑ์ทกี่ ำหนด ก็จะแจ้งเตือนภัยให้ทราบ
เช่นเดียวกัน เพือ่ ดำเนินการแจ้งอพยพเคลือ่ นย้ายประชาชนออกจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดดินถล่มในลำดับต่อไป
9. การศึกษาดูงานในพืน้ ที่ Neopu ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ คี่ ณะของเราได้รบั การเรียนรูถ้ งึ แนวทางเพือ่ จัดการฟืน้ ฟู
พืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหาดินถล่ม ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ดี่ นิ มีสภาพปัญหาเนือ่ งจากเป็นดินโคลน (mudstone) วิธกี ารทีน่ ำมาใช้
ในการฟื้นฟูดังกล่าว คือ การจัดการพื้นที่ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ ให้สวยงาม และมีผลต่อการช่วย
อนุรักษ์ดินและน้ำ ใช้การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งวิธีกลและวิธีพืช เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำ,
retention wall, stilling basin และการปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น ซึ่งมาตรการทางวิธีกล ที่เป็นการปรับปรุง
โครงสร้างจะใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างระบบนิเวศให้สวยงาม กลมกลืนเป็นธรรมชาติ ผลที่ ได้จากการฟื้นฟู
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ดังกล่าว ทำให้พื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากเดิมซึ่งได้รับความเดือนร้อน เสียหายเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ
ทำให้พนื้ ทีด่ งั กล่าวได้รบั การส่งเสริม มีสภาพเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ตามลำดับ



ศึกษาดูงานพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ดิ นิ ถลม
และแนวทางการจัดการฟน ฟูพนื้ ที่



รูปแบบ มาตรการอนุรกั ษดนิ และน้ำทีน่ ำมาใชในพืน้ ที่
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เป็นทีส่ งั เกตได้วา่ การมาเรียนรูร้ ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ของประเทศสาธารณรั ฐ จี น ไต้ ห วั น ของพวกเราในครั้ ง นี้
เกิ ด ขึ้ น ผ่ า นการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการแก้ ไขปั ญ หา
การเตรียมการ การบริหารจัดการเพือ่ รับมือกับภัยพิบตั ิ ซึง่ ถือ
เป็ น ประสบการณ์ ต รงของประเทศสาธารณรั ฐ จี น ไต้ ห วั น
ทีม่ กั ประสบกับปัญหาภัยพิบตั ดิ นิ ถล่ม ทำให้พวกเราได้รบั ทราบ
เกิดความเข้าใจ ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ ในการวางระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของประเทศไทย ได้ตอ่ ไป
การรับฟังบรรยาย เรือ่ ง มาตรการการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ในพื้นที่ลาดชัน จากคณาจารย์ NPUST รวมทั้ง เทคนิคการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ เช่น คูรับน้ำ
ขอบเขา ทางลำเลียงในไร่นา การสร้างบ่อน้ำ วิธีการคำนวณ
ปริมาณน้ำไหลบ่า เป็นต้น หลักการคำนวณและวางแผนระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีความลาดชันต่างกัน และศึกษา
การใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ในการประเมินอัตราการซาบซึมน้ำและ
ความแข็ ง ของดิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น
และน้ำ รวมทั้งการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดของการจัดทำระบบอนุรกั ษ์
ดินและน้ำ การวางโครงสร้างระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ รวมทัง้
การวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ศู น ย์ วิ จั ย การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ พัฒนาเป็นจุดสาธิตสำหรับการศึกษาดูงานด้านการทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ทุกคนได้เกิดการตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของการรักษาทรัพยากรดินและน้ำให้ ใช้ประโยชน์ ได้ยนื นานต่อไป

ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้
เปิดโลกทัศน์ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ สิง่ ใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เกีย่ วกับการวางแผนการจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ให้มคี วามเหมาะสม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะดินและน้ำ และนอกจากนีเ้ ป็นการ
เพิ่ ม ทั ก ษะองค์ ค วามรู้ และวิ ธี ก ารสร้ า งจุ ด เรี ย นรู้ การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น เพื่ อ สร้ า งความตระหนัก ถึ ง
ความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำ ทำให้ทกุ คนเห็นความสำคัญและร่วมมือช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียดิน

คำขอบคุณ
ขอขอบคุณผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานการอนุรักษ์ดินและน้ำ (SWCB: Soil and Water Conservation
Bureau) คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผิงตง (National Pingtong University of Science and
Technology : NPUST) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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สัมฤทธิผลการบริหารราชการ

ปัญหาการเกษตรทีเ่ กษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบอยู่ ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุน ภัยธรรมชาติ
สภาพอากาศไม่เหมาะสม น้ำท่วม ฝนแล้ง ลมแรง มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ผลผลิตเสียหาย ทรัพยากร
ดินเสือ่ ม แหล่งน้ำและอากาศเป็นพิษ ได้ผลผลิตน้อย ราคาผลผลิตตกต่ำ ขายไม่ ได้ราคา ขาดทุนซ้ำซาก หนีส้ นิ
พอกพูน วนเวียนเป็นวัฏจักร จนกระทัง่ ทำให้ตอ้ งสูญเสียทีด่ นิ ทำกิน นำไปสูค่ วามไม่มนั่ คงทางอาหาร ปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม
การเอาชนะปัญหาด้านการผลิต และปัญหาการตลาดของสินค้าเกษตร เป็นเรื่องที่ยากลำบากของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ เมือ่ ลงทุนเพือ่ ให้ ได้ผลกำไร จากการเพาะปลูกพืช การเลืย้ งสัตว์ หรือประมง ไม่วา่
จะทำในทีเ่ ช่า ทีข่ องตนเอง ขนาดเล็กหรือใหญ่กต็ าม เกษตรกรก็คอื นักธุรกิจด้านการเกษตร ซึง่ ต้องมีตน้ ทุน เช่น
ค่าที่ดิน บ่อน้ำ ยุ้งฉาง โรงเรือน ค่าไฟ ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย
ค่าสารเคมีทางการเกษตร ค่าแรงงานในขัน้ ตอนต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ ปลูก การปฏิบตั ิ บำรุง ดูแล ป้องกัน รักษาผลผลิต
การเก็บเกี่ยว หรือแม้แต่เดินทางไปและกลับในแต่ละครั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งและการจัดจำหน่าย
ผลผลิต
การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พึ่งพาตนเอง เป็นแนวทางที่แนะนำให้เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ ได้สร้างกลไกการสนับสนุนอย่างเหมาะสม ปัจจุบนั มีกลุม่ เกษตรกรทีผ่ า่ นการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถเอาชนะปัญหาดังกล่าวได้อย่างงดงาม จนกระทัง่ ผลผลิตไม่พอจำหน่าย ทัง้ ยังมีสญ
ั ญา
สั่งซือ้ อย่างต่อเนือ่ งยาวนานข้ามปี เกษตรกรมีรายได้มนั่ คง มีความภูมใิ จในอาชีพเกษตร ข้ามพ้นความขาดแคลน
จากปัญหาดินเสือ่ มโทรมและความแห้งแล้งในภาคอีสานได้
เกษตรกรที่สามารถเอาชนะปัญหาจนประสบความสำเร็จ คือ
กลุม่ ผูผ้ ลิตแตงโมอินทรียป์ ลูกฮัก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขือ่ นแก้ว จังหวัด
ยโสธร ทีม่ คี วามรักถิน่ ฐานบ้านเกิด มุง่ หวังให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาผลผลิตให้ ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพิม่ มูลค่าสินค้าได้มาก สินค้ามีราคา ขายดี มีชอ่ งทางการตลาด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้พลิกฟื้นจากพื้นที่ปลูกข้าวนาปี บางปีปลูก
แตงโมหลังนา ที่อาศัยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว มีดินเป็นดินร่วนปนทราย
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่อุ้มน้ำ พื้นที่ลาดเทไม่สม่ำเสมอ เกิดการชะล้าง
พังทลายและสูญเสียหน้าดิน ในฤดูแล้งดินจะแห้งจัด ขาดแคลนน้ำเพื่อ
การเพาะปลูก ให้กลับกลายเป็นพืน้ ทีท่ ำเลดีสำหรับปลูกแตงโม มีทรัพยากรดิน
และน้ำอุดมสมบูรณ์พอทีจ่ ะส่งต่อให้กบั รุน่ ลูกรุน่ หลานได้ทำกินต่อไป
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ความสำเร็ จ ของเกษตรกรกลุ่ ม นี้ มีจุดเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
จากการกระตุ้นให้เกษตรกรในท้องถิ่นที่สนใจรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มจะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ถังหมัก
กากน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ สารเร่ง พด. การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการทำสารสกัดอินทรียเ์ พือ่ บำรุงพืช การทำสาร
สกัดอินทรีย์สมุนไพรไล่แมลง และการทำปุ๋ยอินทรีย์ มีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินคอยให้ความรู้ เป็นพี่เลี้ยงดูแล
อย่ า งใกล้ ชิ ด ช่ ว ยให้ เ กษตรกรผ่ า นขั้ น ตอนที่ ย ากลำบากในระยะปรั บ เปลี่ ย นจากการผลิ ต แบบเดิ ม พั ฒ นา
กระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้ อีกทั้งมีหมอดินอาสาทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน
ให้การดูแลประจำอยู่ในแต่ละท้องที่ ช่วยให้ความรู้ และประสานความช่วยเหลือทีจ่ ำเป็นอีกชัน้ หนึง่ เช่น การพัฒนา
แหล่งน้ำเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และการสร้างแหล่งน้ำไร่นา นอกเขตชลประทาน เป็นต้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ยังให้บริการวิเคราะห์ดนิ อบรมความรู้ ให้คำปรึกษาการพัฒนาทีด่ นิ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมอีกด้วย
เนื่องจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ด้านปัจจัย
การผลิต ที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้แก้ปัญหา
การเกษตรในทุกด้าน ทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีความมัน่ คง และภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร
ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตร
การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หมายถึงการเกษตรทีท่ ำตามหลักการของเกษตรอินทรียท์ นี่ านาชาติ
ยอมรับ 4 ประการคือ หลักสุขภาพ หลักระบบนิเวศ หลักความเป็นธรรม และหลักความดูแลเอาใจใส่ เกษตรกร
ที่ทำตามหลักการนี้ถือว่าเป็น เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีการรับรองเท่านั้น ขึ้นอยู่กับ
ช่องทางการตลาด แต่หากผูผ้ ลิตต้องการแสดงถึงคุณภาพความเป็นอินทรีย์ให้กบั ผูบ้ ริโภค สามารถขอการรับรอง
ได้ทงั้ ในระบบการรับรองโดยบุคคลทีส่ าม และระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)
ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS)
เป็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์รายย่อย ที่ ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้
เพราะมีคา่ ตรวจรับรองสูงและไม่คมุ้ กับผลผลิตจำนวนน้อยแต่หลากหลายชนิด และการทีต่ อ้ งจดบันทึกรายละเอียด
และจัดเตรียมเอกสารเป็นจำนวนมาก ซึง่ เป็นการรับประกันคุณภาพทีต่ อ้ งทำสอดคล้องกันตัง้ แต่เริม่ ผลิต หรือจาก
แปลงปลูกจนถึงการจัดจำหน่ายสู่ตลาด PGS เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผู้ผลิต มีหลากหลายวิธีปฏิบัติ
ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกันที่นานาประเทศยอมรับ คือ หลักการ PGS IFOAM
สินค้าจึงเป็นทีย่ อมรับของคูค่ า้ และผูบ้ ริโภค
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การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จะมีรูปแบบและระบบการดูแล
การผลิตของกลุม่ เกษตรกรในกลุม่ จะได้รบั คัดเลือกเข้ารับการฝกอบรมระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม แล้วนำความรู้
มาจัดระบบภายในกลุม่ โดยมีขนั้ ตอนการพัฒนาจนกระทัง่ ได้รบั การรับรอง 9 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุม่ เช่น การวิเคราะห์พนื้ ทีว่ า่ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชอะไร ซึง่ จะสามารถ
ผลักดันให้เป็นสินค้าเฉพาะถิ่นและสร้างชื่อเสียงได้ จึงเลือกปลูกแตงโมอินทรีย์หลังการทำนาปี เพราะใช้น้ำน้อย
ทนแล้ง เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศในท้องถิน่ แตงโมมีคณ
ุ ภาพดี เนือ้ แดง รสหวาน อร่อย ผลผลิตอยู่ได้นานกว่า
แตงโมทั่วไป และเป็นพืชที่ชุมชนเคยปลูกจึงมีความคุ้นเคย แล้วยังปรากฏในคำขวัญของจังหวัด นอกจากนี้
ยังคำนึงถึงการบริหารจัดการของกลุ่ม รูปแบบการผลิต การประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการผลิตจนถึง
การจัดจำหน่าย เพือ่ กำหนดแผนการผลิตร่วมกัน
2) การเอาชนะความเสือ่ มโทรมของพืน้ ทีช่ ะล้างพังทลาย ดินร่วนปนทราย ไม่อดุ มสมบูรณ์ และไม่อมุ้ น้ำ
ด้วยการใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดสับกลบเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การบำรุงรักษาพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และเรียนรู้ทำความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ และการถ่ายทอดกัน
ภายในกลุม่
3) เรียนรู้กระบวนการ PGS กำหนดการประชุมทำความเข้าใจ และการวางแผนการบริหารงานในกลุ่ม
ทุกรอบการผลิต และเมือ่ สมาชิกมีความต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆ และร่วมกันกำหนด กฎ กติกา กลุม่ บทลงโทษ
เพือ่ ให้การควบคุมมาตรฐานการผลิตเป็นไปอย่างเคร่งครัด
4) กลุม่ ให้คำปฏิญาณ สมาชิกทุกคนให้คำมัน่ สัญญาว่าจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุม่
5) กลุ่ ม จั ด ทำเอกสารเกี่ ย วกั บ แผนการผลิ ต และแผนผั ง แปลง เพื่อให้ทราบจำนวนผลผลิตจาก
แต่ละแปลง สามารถบริหารจัดการเกีย่ วกับระยะเวลาการผลิต การบำรุงรักษา การเก็บเกีย่ ว และจัดจำหน่าย
6) กลุ่มรวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม เพื่อขอขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ ไทย ทำให้
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ ง ในทุกรอบการประเมินผลได้ดว้ ย
7) ร่วมกันตรวจเยีย่ มฟาร์มเพือ่ น อย่างน้อยปีละครัง้ และตัดสินให้การรับรอง ทำให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ในระหว่างการตรวจเยี่ยม การร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาการผลิต และแนะแนวทางแก้ ไขต่างๆ ทำให้เกิด
การพัฒนาการผลิตให้เข้าสูม่ าตรฐาน และมีนวัตกรรมใหม่เพิม่ ขึน้ ในเครือข่ายของเกษตรกร
8) นำผลการตัดสินให้การรับรองขอขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ ไทย กลุ่มจัดทำบัญชีผู้ ได้รับ
การรับรองขอขึน้ ทะเบียนกับมูลนิธฯิ
9) มูลนิธเิ กษตรอินทรีย์ ไทย ออกใบรับรอง ให้รหัสการรับรอง และอนุญาตให้ ใช้เครือ่ งหมายรับรอง

หนทางแก้ปญ
 หาของกลุม่ ผูผ
้ ลิตแตงโมอินทรียป์ ลูกฮัก มีองค์ประกอบในหลายแนวทางคือ
1) การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและพลังการต่อรอง เป็นแกนกลางในการประสานเชื่อมโยง
สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ดำเนินการบริหารจัดการระบบการผลิตและการจัดจำหน่าย แบ่งปันผลประโยชน์
ให้กับสมาชิก โดยใช้กลไกหมอดินเป็นสื่อกลาง ช่วยประสานงานความร่วมมือต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน เช่น สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ยโสธรสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ โดยการขุดลอกหนอง
หมู่ 10 ตำบลลุ ม พุ ก อำเภอคำเขื่ อ นแก้ ว จั ง หวั ด ยโสธร และสร้ า งแหล่ ง น้ ำ ไร่ น านอกเขตชลประทาน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 50 บ่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรสนับสนุนด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ กำหนดมาตรฐานขัน้ ต้นของจังหวัด จัดให้มตี ลาดนัดสีเขียวทุกวันสลับกันไปในชุมชนต่างๆ ทำให้ผลผลิต
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26
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เกษตรอินทรียส์ ามารถเก็บขายได้ทกุ วัน ตลอดจนการส่งเสริมการขาย เพิม่ โอกาสทางการตลาด ให้การสนับสนุน
เกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด
		 2) มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืนของอาชีพเกษตร พัฒนาระบบการผลิตทีเ่ น้นการพึง่ พาตนเอง การพัฒนาผลผลิตให้ ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุน แต่เพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้า เมื่อเกษตรกรรายย่อยได้รับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะทำให้สนิ ค้าเกษตรทีผ่ ลิตขึน้ สามารถขายได้ผา่ นการรวมกลุม่ เกษตรกร
มีความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตสามารถขายได้และมีราคาที่แน่นอน เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอทุกรอบการผลิต
เป็ น การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ดี ต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค และชุ ม ชนเกิ ด
ความเข้มแข็งตามวิถพี นื้ บ้าน เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในทีส่ ดุ
		 3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ
การจัดจำหน่าย สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และมีผลผลิตจำหน่ายได้ตามทีต่ ลาดต้องการ
		 ผลสำเร็จและประโยชน์ที่กลุ่มผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ปลูกฮักได้รับ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เป็นทีป่ ระจักษ์ คือ

เชิงสิง่ แวดล้อม
		 1) ลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากวิถีเกษตรแบบเดิม ทรัพยากรดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
จากการปรับปรุงบำรุงดินเพือ่ ทำเกษตรอินทรียแ์ ละการพัฒนาแหล่งน้ำ
		 2) มีความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ โดยพบ ปูนา ไส้เดือน แมงมุม แมลงปอ
ในแปลงปลู ก แตงโม ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ บ่ ง บอกถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติได้รบั การฟืน้ ฟู
		 เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ
		 1) กลุม่ ผูผ้ ลิตแตงโมอินทรียป์ ลูกฮักมีความเข้มแข็ง จากการเพิม่ จำนวนสมาชิกและจำนวนเกษตรกรทีผ่ า่ น
การรับรอง ครอบคลุมพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น มีชนิดพืชที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีก 6 ชนิด
นอกจาก ข้าว และแตงโม คือ อินทผาลัม มันแกว มันเทศ มะนาว ไผ่ตงอินโด แก้วมังกร
		 2) เกิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรอง PGS ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับ และ
มีความพึงพอใจ
		 เชิงสังคม
		 ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการกลุ่ม เป็นการผสานความร่วมมือของคนหลายรุ่นเกิดเป็นพลังสามัคคี
โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาของคนรุน่ เก่า คือ การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ (1) ใช้สมุนไพรพืชบ้าน เช่น กลอย บอระเพ็ด
ฝักคูน หนอนตายยาก ร่วมกับผลิตภัณฑ์ พด. 7 ฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพชื (2) ช้างไล่นก คือการนำขวดเบียร์ชา้ ง
ผูกกับน๊อตเหล็ก เมื่อลมพัดจะเกิดเสียงทำให้นกตกใจ (3) แผ่นซีดีไล่นก ว่าว ร่วมกับหุ่นไล่กา นกจะนึกว่ามีนก
ตัวใหญ่ และคนอยูจ่ งึ ไม่กล้าเข้ามาในแปลงแตงโม (4) เบ็ดราวไล่นก คือนำเบ็ดมาผูกกับเชือกล้อมรอบแปลงข้าว
แตงโมอินทรีย์ เพราะโลหะปลายแหลมทำให้นก หรืออีกา ไม่กล้าเข้ามาในแปลงพืช (5) การใช้ตน้ ไม้ หรือ ฟางข้าว
เพือ่ เป็นแนวกันลม เนือ่ งจากแตงโมไม่ชอบลม จึงต้องหาวัสดุกนั้ ลม และสิง่ ปกคลุม เช่น ฟางข้าวที่ ได้จากนาข้าว
อินทรีย์ ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมตามพืน้ ทีข่ องเกษตรกรแต่ละราย
		 ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ที่นำเทคโนโลยี การสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ เช่น
(1) การรับรองคุณภาพด้วยการติดบาร์ โค้ดกับแตงโมที่ผลิตทุกลูก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแปลงปลูก
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คนปลูก และวันปลูก ทำให้ขายในตลาดซุปเปอร์สโตร์ ได้ (2) มีการแปรรูปสินค้าเป็น น้ำแตงโม แยมแตงโม และ
ไอศกรีมแตงโม (3) การใช้ application line การรวมกลุม่ ส่งต่อข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในระหว่างขัน้ ตอนการผลิต เช่น
การป้องกันการระบาดของโรค แมลง ศัตรูพืช อย่างทันท่วงที เป็นต้น (4) การใช้ facebook ในการเพิ่มช่อง
ทางการตลาด และการโฆษณาสื่อสารการตลาดแนวรุก (5) การซื้อขายออนไลน์ (6) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย เช่น มีการสาธิตการทำเมนูตา่ งๆ จากแตงโม การแข่งขันการกินแตงโมและประมูลแตงโมอินทรีย์ การเพิม่
มูลค่าสินค้า เช่นปลูกแตงโมรูปหัวใจ ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก (7) ในอนาคตจะมีการทดลองใช้ โดรน
ในการฉีดพ่นสารไล่แมลง เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต

เชิงเศรษฐกิจ

1) เกษตรกรมีอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ที่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เองและ
ทำสัญญาขายต่อเนือ่ งกับผูบ้ ริโภคได้ จากพลังของการรวมกลุม่ ผลิตสินค้าทีผ่ า่ นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่ประสบ
กับปัญหาความผันผวนของราคาผลผลิต หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเช่นในอดีต ตัวอย่างเช่น เกษตรกร
สมาชิกในกลุม่ ผูผ้ ลิตแตงโมอินทรียป์ ลูกฮักมีรายได้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10,000 บาท/ไร่ ได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าว
สองเท่า ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ไม่เป็นหนี้สินจากการประกอบอาชีพเกษตร และมีกำลังใจที่จะพัฒนา
คุณภาพสินค้าและคุณภาพชีวติ เกษตรกรดีขนึ้
2) เกษตรกรมีรายได้จากการทำเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 20
ต่อ ป จากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ มีรายได้
20,156 บาท แต่มรี ายจ่ายเพียง 3,229 บาท และกลุม่ ทีอ่ ยู่ในระบบการผลิต
แบบเคมี มีรายได้เฉลีย่ 20,444 บาท/ครอบครัว/เดือน และมีรายจ่ายเฉลีย่
22,227 บาท/ครอบครัว/เดือน กลุ่มที่เป็นสมาชิกในระบบอินทรีย์มีรายจ่าย
น้อยกว่าเนือ่ งจากต้นทุนการผลิตทีต่ ำ่ กว่า
3) ระบบการรับรองแบบมีส่วนรวม PGS สามารถเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรอินทรีย์ ด้วยการลดต้นทุนในการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนปัจจัยการผลิตจากภายนอก (ปุ๋ยเคมี
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื สารกำจัดวัชพืช เมล็ดพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์) มาใช้ปจั จัยการผลิตภายในฟาร์มของตนเองแทน
หรือภายในกลุ่มมากที่สุด การทำเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้ปุ๋ย
ทีผ่ ลิตเอง ส่งผลให้ลดต้นทุนซือ้ ปุย๋ เคมีและสารเคมีทางการเกษตรเหลือเพียง 720 บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ
400,000 บาทต่อปี (เกษตรกร 220 ราย 573 ไร่)
4) ลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นา จำนวน 43 ล้านตันทั่วประเทศ โดยเกษตรกร
ในจังหวัดยโสธรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เองและจำหน่าย จำนวน 1,870
ครัวเรือน
5) การใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 1,500 ไร่ โดยการ
ไถกลบจะได้อนิ ทรียวัตถุ จำนวน 475 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าจำนวน 940 บาทต่อไร่
6) การไถกลบตอซังในพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ (พด. 2) ลดการเผาทิ้ง
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึง่ ทำให้ดนิ ต้องสูญเสียธาตุอาหารหลัก คิดเป็นปริมาณไนโตรเจน 6-9 กิโลกรัมต่อไร่
ฟอสฟอรัส 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม 15.6 กิโลกรัมต่อไร่
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ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการจัดการ

ปราณี สีหบัณฑ1, ประสิทธิ์ ประคองศรี 2, วีระกุล ชายผา 3,
วีระ โรพันดุง 4 สุดสงวน เทียมไธสงค 4 และอัจฉราวดี เครือภักดี 5
บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ งนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอสาระข้อมูล
ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ด้ า นวิ ธี ก ารจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ระดั บ ต่ า งๆ
ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดนิ เค็มทุกระดับในพื้นที่จงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู
และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและการใช้
ประโยชน์ตามศักยภาพอย่างยั่งยืน จากการสัมภาษณ์หมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2559
ผลการศึกษาวิจยั 1) การเกิดและการแพร่กระจายดินเค็ม ในพืน้ ทีท่ ำการเกษตรของชุมชนเกิดจากสาเหตุ
การผลิตเกลือสินเธาว์ทงั้ การทำนาเกลือและการต้มที่ ไม่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การไถพรวนที่ ไม่เหมาะสม การตัด
ต้นไม้ยนื ต้นทีม่ ขี นาดใหญ่ในพืน้ ทีด่ อนหรือพืน้ ทีร่ าบชายเขา ทำให้ขาดพืชดูดซับน้ำไว้ รวมทัง้ การรักษาความชืน้ ของหน้าดิน
พื้นที่มีชั้นหินเกลืออยู่ ใต้ดินเป็นจำนวนมาก สภาพภูมิประเทศเป็นที่แอ่งและลุ่มต่ำ การจัดการดินไม่เหมาะสม
และเกิดภาวะอากาศแห้งและขาดแคลนน้ำ การสร้างแหล่งน้ำและทางเดินของน้ำบนพื้นที่ดินเค็ม 2) การจัดการ
พืน้ ทีด่ นิ เค็ม การจำแนกระดับความเค็มของดินทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ำกิน โดยการสังเกตปริมาณคราบเกลือและอัตรา
การกระจายคราบเกลือในพื้นที่ ในฤดูแล้งความสามารถในการปลูกพืช สุขภาพและผลผลิตพืช การจัดการเพื่อ
ลดระดับความเค็มของดินและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ ได้ดังนี้ (1) การปรับแปลงระดับพื้นที่
ในแปลงเพาะปลูกให้ราบเรียบ สม่ำเสมอและไม่ลาดเอียง เก็บน้ำท่าได้ปริมาณมาก พร้อมทำกระทงนาและ
1 ผูเ ชีย
่ วชาญดานวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
2 ผูเ ชีย
่ วชาญดานยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
3 ผูเ ชีย
่ วชาญดานการทำยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาทีด
่ นิ เขต 5 ขอนแกน
5 ผูช
 ว ยนักวิจยั สังกัดผูเ ชีย่ วชาญดานวางระบบการพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต
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คันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงงานสมาชิกในครัวเรือน (2) ปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยมูลสัตว์ นำอินทรียวัตถุใส่ลงบน
พื้นที่และไถคลุกกับดินในระดับรากต้นข้าว (3) ทำคันดินขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด พร้อมทั้งปลูก
ไม้ยืนต้นโตเร็ว (4) ทำร่องระบายน้ำเค็มในพื้นที่แต่ละแปลงปลูกพืช (5) เลี้ยงสัตว์ โคกระบือและเป็ดไล่ทุ่ง
เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน (6) ความชืน้ ของผิวดิน (7) อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นทีท่ นเค็มประจำถิน่
ไว้เป็นอาหาร (8) เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ ได้นำ้ ไม่เค็มไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีด่ นิ เค็มและ (9) ทำทำนบดินกันไม่ให้นำ้ เค็ม
ไหลผ่าน ทำร่องน้ำหรือขุดสระน้ำรวบรวมน้ำเค็มแล้วระบายทิง้ 3) การใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีด่ นิ เค็มตามภูมปิ ญ
ั ญา
ของชุ ม ชน เป็ น ดั ง นี้ (1) การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ในระดั บ เค็ ม น้ อ ยถึ ง ระดั บ เค็ ม มาก การใช้ ป ระโยชน์
เพือ่ การเกษตร ปลูกข้าวนาปีพนั ธุพ์ นื้ เมืองและพืชผัก ผลิตปศุสตั ว์ที่ให้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่า ได้แก่ โค กระบือ ไก่
เป็ดเทศ ห่าน ไก่งวง ไก่ตอ๊ ก การจับและการเพาะเลีย้ งสัตว์ครึง่ บกครึง่ น้ำ ได้แก่ กบ เขียด อึง่ อ่าง ทัง้ ปลา กุง้ หอย
และแมลงในน้ำที่เป็นอาหาร (2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มจัด ได้แก่ (2.1) การใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร ได้แก่ เป็นแหล่งอาหาร จากพืชผัก ไม้ผลพืน้ บ้าน แมลงและสัตว์นำ้ ธรรมชาติ ปลูกไม้ยนื ต้น พืชทนเค็ม
เพื่ อ ทำฟื น และถ่ า นที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของแมลงของสั ต ว์ ต่ า งๆ ใช้ เ ป็ น อาหารพื้ น บ้ า น จำหน่ า ยไม้
ไม้ผลยืนต้น (มะขามเทศ มะพร้าว) และพืชบำบัดความเค็มและใช้สอย เป็นสถานที่เลี้ยงโคกระบือ และสัตว์ปีก
(2.2) การใช้ประโยชน์ที่ ไม่ใช่การเกษตร ได้แก่ ผลิตเกลือสินเธาว์ทงั้ แบบต้มและนาเกลือทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ดินโคลนเค็มเพือ่ สุขภาพ น้ำเกลือเพิม่ พลังงาน และเป็นสถานทีน่ วดร่างกาย เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ศึกษาดูงานเรียนรู้
วิถชี วี ติ ชุมชนในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั ดังนี้ (1) ควรดำเนินการศึกษาวิจยั พัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
เทคโนโลยีและองค์ความรูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็ม (2) การคัดเลือก
การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืช ปศุสตั ว์ สัตว์นำ้ และสัตว์ครึง่ บกครึง่ น้ำ โดยการบูรณาการกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี และองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อให้เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประจำถิ่น
ที่มีทั้งปริมาณ คุณภาพ มูลค่าสูง และมีความปลอดภัยสูงในระดับมาตรฐานเพื่อการค้าในระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator: GI) (3) ควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีด่ นิ เค็มในระดับต่างๆ ในท้องถิน่ และ (4) ควรเสริมสร้างศักยภาพ
และความสามารถของครูภูมิปัญญาด้านการจัดการพื้นที่ดินเค็มในการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม รวมทั้ง
การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
คำสำคัญ: การจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็ม, ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ , จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Abstract
		 The aims of this study were to survey, gather, study, analyze and present the body of
knowledge, skills and experiences on the folk wisdoms in the saline soil area management and
utilization of the saline affected local communities in the upper northeastern provinces are Khon
Kaen, Mahasarakham, Kalasin, Sakol Nakhon, Buang Kan, Nong Kai, Udon Thani, and Nongbua
Lumphu and to propose the appropriate and effective activities for improving and utilizing on
saline soil area in accordant with its potential. The volunteer soil doctor under the Land
Development Department act as the local wisdom teacher in saline soil management and
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utilization were interviewed and key informants. This study was conducted during April to
September, 2016
		 It revealed that, 1) The occurrence and dispersion of saline soil were happened by
inappropriate methods in rock salt production both boiling and dried methods, unsuited land
preparation for cropping, deforestation of recharge and discharge area, a huge of salt dome located
underground, unsmooth surface of land ,unsuitable land preparation for cropping, drought and
water shortage condition, water reservoir and distribution constructed over the salt affected area
without saline soil dispersion prevention. 2) Saline soil management: The opportunities on saline
soil occurrence and dispersion were awarded by observation the amount of salt scattered on the
surface in the dry season and low level of soil fertility included health and yield of crops grown.
Hence, the amount of salt existing on the surface of salt-affected soil act as the indicator for
classification of salt-affected degree. The management on the salt-affected degree deducting and
dispersion prevention in the farmland by (1) enlarging size of piece of land, surface farmland
leveling and big berm (khanna) constructing by family labor and cattle, (2) putting organic matter,
green manure crop, livestock manure and farm wastes, rice stubble and straw plowing and then
mixed with the soil at the rice root zone, (3) big dyke creating surrounding the highest
salt-affected area and fast growing tree planting, (4) ditch draining providing in the paddy land (5)
cattle and drug raising in farmland, (6) soil moisture preservation, (7) conservation, rehabilitation,
and cultivating the native and salt-tolerant local variety of vegetable crops and fruit trees for home
consumption and family income, (8) un-saline underground water providing for cropping, (9) dyke
construction for preventing saline water flow through the free-salt affected land. 3) saline soil
utilizing included: (1) for the low to high level of salt-affected soil were utilized for growing the
local rice varieties and on land and aqua vegetables in the wet season including for higher quality
livestock raising (cattle, poultry), catching and raising salt-tolerant aqua-animals, amphibian
animals and edible insects.(2) The highest level of salt-affected soil were utilized: (2.1) for
agricultural production such as ,acting as a good food sources (local varieties of vegetable crops,
fruits, edible insects) , salt-tolerant tree growing for high quality fire- woodlot production, edible
insect resident, source of lumber, economic fruit trees growing, cattle and duck raising field. (2.2)
for non-agriculture production such as green rock soil production both boil or melting and dry salt,
wisdom on spa-salt house, mineral drinking water providing, rock salt production study tour.
		 The study were recommended as followings; (1) the reviewing, improving, modifying and
extending the effective indigenous innovation, technology and body of the knowledge on salt
affected land management by integrating with the advance innovation, technology and body of
knowledge should be intensive conducted (2) salt-tolerant and high nutritional quality of local
varieties of crops, livestock, salt animal aquatic and amphibian animal should be intensively
rehabilitated and improved for producing the higher quantity, safety agricultural products by GAP,
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GMP and GI. and for higher sustainable farm income (3) Center for increase agricultural
productivities efficiency and wise-used of salt-affected land should be urgently established,
(4) furthermore, local wisdom teachers in salinity management should be strengthened their
potential and increased abilities on the higher effective salinity management for better and
sustainable agricultural productivities.
Key words: Saline soil area management and utilizing, local wisdom, upper northeastern provinces,		
				 Thailand

บทนำ
		 สภาพการเกิดพืน้ ทีด่ นิ เค็มและการแพร่กระจายพืน้ ทีด่ นิ เค็มในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนือ้ ที่ 105.5 ล้านไร่
หรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีเนื้อที่ 34.39 ล้านไร่
โดยพื้นที่แอ่งสกลนคร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ ในพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่อยู่
ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5 ขอนแก่น ซึง่ ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม
ในระดับต่างๆ รวมประมาณ 11.73 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.11 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
กาฬสินธุ์ สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี แยกเป็นพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด 16,599 ไร่ และดินเค็มมาก 51,783 ไร่ พืน้ ที่
ดินเค็มปานกลาง 1.09 ล้านไร่ และ พืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อย 10.57 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.48, 0.15, 3.16 และ 30.74
ตามลำดับ และจะเพิ่มการกระจายพื้นที่ดินเค็มและทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ แต่การจัดการพื้นที่ดินเค็ม
ของสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ในสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5 ขอนแก่น จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) สามารถดำเนินการ
ได้ ในพืน้ ทีจ่ ำกัดรวมเพียง 43,932 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 ของพืน้ ทีด่ นิ เค็มทัง้ หมด สาเหตุทที่ ำให้การเกิด
ดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็ม เนื่องจากมีหินอมเกลือ (salt bearing rock) สะสมอยู่ ใต้ดินจำนวนมาก
และการเกิดภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำ หน้าดินขาดความชุม่ ชืน้ สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้การเกิดดินเค็มและการแพร่
กระจายดินเค็มเร็วขึน้ เนือ่ งจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้พนื้ ทีท่ มี่ หี นิ เกลืออยู่ใต้ดนิ อย่างไม่ถกู ต้องตามหลักธรรมชาติ
เช่น ทำลายป่าไม้ดว้ ยการตัดต้นไม้ยนื ต้นบนพืน้ ทีด่ อนซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ บั น้ำ รวมทัง้ การผลิตเกลือสินเธาว์ ทัง้ วิธกี ารต้ม
โดยการสูบน้ำเค็มจัดจากใต้ดิน และการทำนาเกลือที่ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตพืชลูกผสมชนิดใหม่โดยเฉพาะข้าวทีป่ ลูกในพืน้ ทีด่ นิ เค็มทีจ่ ำเป็นต้องใส่ปยุ๋ เคมี รวมทัง้ ใช้สารป้องกัน
กำจัดศัตรูพชื รวมทัง้ การจัดการดินและจัดการน้ำในระบบชลประทานทีเ่ ร่งให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็ม เป็นการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุส์ ง่ เสริมทดแทนข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ หี ลายประการ ได้แก่ บางพันธุม์ คี ณ
ุ ภาพ
ของเมล็ดมีกลิน่ หอม ผลผลิตสูง หาอาหารเก่งตามธรรมชาติ ทนทานต่อสภาพความเค็ม ความแห้งแล้ง และโรคแมลง
ซึง่ สมควรฟืน้ ฟูการผลิตข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองในพืน้ ทีด่ นิ เค็มรวมทัง้ พืชผัก ไม้ยนื ต้นทนเค็ม ปศุสตั ว์และสัตว์นำ้ เพือ่ ให้
เกิดสินค้าเกษตรทีม่ สี งิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indicator : GI) ทีเ่ ป็นสินค้าและผลิตผลเกษตรแปรรูป
ทีม่ มี ลู ค่าสูง
		 ผลการศึกษา สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารจัดการและการใช้ประโยชน์
พื้นที่ดินเค็มของชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่ ในพื้นที่ดินเค็มจากเอกสารรายงาน สิ่งพิมพ์ การสอบถาม สนทนาเชิงลึกกับ
ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการพื้นที่ดินเค็มเป็นเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอดินอาสา
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พบว่า ทุกชุมชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มอย่างต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งบางแห่งดำเนินการมาอย่างยาวนานมากกว่า 200 ปี
โดยเฉพาะการผลิตเกลือสินเธาว์ การศึกษาสาเหตุการเกิดระบบนิเวศธรรมชาติที่ใช้จำแนกระดับความเค็มของดิน
ในพื้นที่ วิธีการลดระดับความเค็มและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทรัพยากรดินเค็มระดับต่างๆ ทั้งการผลิตทางการเกษตรและนอกภาคเกษตร ข้าวพันธุ์พื้นเมือง พืชผักพื้นเมือง
ไม้ผล ไม้ยืนต้น การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลา ซึ่งผลการศึกษา
จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อยอดในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม การกำหนดยุทธศาสตร์จัดการฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มแบบบูรณาการในพืน้ ทีด่ ำเนินการของสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5

วัตถุประสงค์
		 1) เพือ่ ศึกษา สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลสาระข้อมูลทีเ่ ป็นองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ ตามนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (indigenous
technology) ของชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีด่ นิ เค็มทัง้ ในระดับเค็มปานกลางถึงระดับเค็มจัด
		 2) เพือ่ เสนอแนะกิจกรรมการจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีส่ ามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการวางแผนและดำเนินการจัดการพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการกับการจัดการพื้นที่ดินเค็มตามวิธีการ
ที่ ทั น สมั ย (modern technology) ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารจั ด การพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลและ
การใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มอย่างเต็มศักยภาพและยัง่ ยืน

ระเบียบวิธกี ารวิจยั
		 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ได้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)
ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหาสาระด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มเชิงลึก
(In depth study) เพือ่ ให้บคุ คลเป้าหมายที่เป็นหมอดินอาสาซึง่ ทำหน้าที่เป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการจัดการ
พืน้ ทีด่ นิ เค็มสามารถตอบคำถามอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของศาสตร์ (aims of science)
ได้แก่ 1. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มทีศ่ กึ ษาวิจยั เป็นเรือ่ งย่อยอะไร/กิจกรรม
อะไร (Typology: what) 2. รูปร่างลักษณะอาการของพืน้ ทีด่ นิ เค็มมีรปู ลักษณะเป็นอย่างไร กิจกรรมการจัดการ
และการใช้ประโยชน์นั้นกระทำอย่างไร (Description: How) 3. ทำไมหรือมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดพื้นที่ดินเค็ม
ในระดับเค็มจัด เค็มมาก เค็มปานกลาง เค็มน้อย และทำไมจึงมีการจัดการ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
เป็นเช่นนั้น (Explanation: why) 4. หากปล่อยให้พื้นที่นั้นยังคงสภาพเป็นดินเค็มอยู่ ในสภาพและระดับเช่นนั้น
โดยไม่ ได้มีการดำเนินกิจกรรมแก้ ไข ป้องกัน และฟื้นฟู ผลเสียหายตามมาคืออะไรและเท่าไร และหากมีกจิ กรรม
ดำเนินการแก้ ไข ป้องกันและฟื้นฟูแล้ว ทำให้สภาพการเกิดพื้นที่ดินเค็มเป็นอย่างไรและเกิดประโยชน์อะไร
(Prediction) 5. มีขอ้ เสนอแนะในการจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มอย่างไรและเกิดประโยชน์อะไร (Control)
		 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) คือ หมอดินอาสาในพื้นที่ตำบลที่ประสบปัญหาดินเค็ม
โดยเฉพาะในระดับเค็มจัดและระดับเค็มมาก เป็นหมอดินมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการจัดการพื้นที่ดินเค็มเนื่องจากหมอดินอาสาก่อนสมัครเข้าได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการและการใช้
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ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มมาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นต้นแบบของชุมชนในการเรียนรู้ ในการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เค็มจนกระทัง่
ถึงเวลาปัจจุบนั

เครือ่ งมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structural Interview Schedule)
ประกอบด้ ว ย คำถามแบบเปิ ด โอกาสให้ ห มอดิ น อาสาซึ่ ง เป็ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ ส าระความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอย่ า งเต็ ม ที่ ต่ อ การจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม
(Open-ended Question)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอน ดังนี้
		 1) ส่งมอบแบบสัมภาษณ์ ให้กับหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายและ
เป็ น หน่ ว ยวิ เ คราะห์ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ดำเนิ น การส่ ง มอบโดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น ในแต่ ล ะจั ง หวั ด
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ห มอดิ น อาสาที่ เ ป็ น บุ ค คลเป้ า หมายได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชนในการตอบคำถาม
ในแบบสัมภาษณ์อย่างละเอียด โดยใช้เวลาดำเนินการ 10 วัน
		 2) คณะผู้ศึกษาวิจัยได้นัดหมายหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ได้รับแบบสัมภาษณ์และ
ได้รว่ มกันตอบคำถามแบบสัมภาษณ์ลว่ งหน้าเป็นเบือ้ งต้น เพือ่ นำแบบสัมภาษณ์นนั้ มาศึกษาทบทวนคำตอบที่ ได้รบั
เพื่อให้ ได้คำตอบที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพที่เป็นจริงของพื้นที่ดินเค็ม
การกระจายตัวของดินเค็ม รวมทัง้ การจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็ม

ช่วงเวลาเก็บข้อมูล
		 ดำเนินการเก็บรวบรวมระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2559

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
		 ข้อมูลทีศ่ กึ ษา รวบรวม ข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
		 1) พิจารณาทบทวนคำตอบที่ ได้รับตามประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ์ และคำตอบใดที่คณะผู้ศึกษา
ยังสงสัย/ไม่ชัดเจนในความหมายได้ย้อนถามและรับข้อมูลเพิ่มเติมจากหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั
		 2) จำแนกคำตอบของแต่ละคำถามจากหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกรายที่เสนอ
เนือ้ หาสาระทีม่ คี วามหมายเดียวกันให้เป็นหมวดหมูแ่ ละคำตอบเดียว ส่วนข้อมูลทีเ่ พิม่ และไม่ตรงกันจัดเป็นคำตอบ
เพิม่ เติม
		 3) เทียบเคียงความหมายของคำตอบจากหมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญากับองค์ความรู้ทางวิชาการ
เกีย่ วกับการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เค็มเพือ่ การอภิปรายผลการศึกษา และนำผลการศึกษาไปใช้เป็นพืน้ ฐานสำหรับการต่อยอด
ในการวางแผนและดำเนินการจัดการและใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีย่ งั่ ยืนต่อไป
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ผลการศึกษาวิจยั
1. สภาพทัว่ ไปของหมอดินอาสาทีเ่ ป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาที่ให้ขอ้ มูล
1 เพศ หมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาที่ ให้สาระข้อมูลถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการพื้นที่ดินเค็ม
เป็นชาย 28 คน หญิง 3 คน
2 อายุ สูงสุด 74 ปี ต่ำสุด 41 ปี และเฉลีย่ 59.9 ปี
3 อายุการเป็นหมอดินอาสา สูงสุด 18 ปี ต่ำสุด 5 ปี และเฉลีย่ 11 ปี และส่วนใหญ่มอี ายุ 61-70 ปี
4 ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และบางส่วนสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี
5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนและอายุ สมาชิกในครัวเรือนมีทงั้ หมดสูงสุด 8 คน ต่ำสุด 3 คน เฉลีย่ 4.6
หรือประมาณ 5 คน สมาชิกในครัวเรือนทีอ่ ยู่ในวัยแรงงานซึง่ มีอายุระหว่าง 15-35 ปี มีจำนวนประมาณ 1 คน
อายุระหว่าง 36-56 ปี มีจำนวน 1 คน และอายุระหว่าง 57-65 ปี มีจำนวน 2 คน
6 อาชีพหลัก ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ำเป็นและครัวเรือนขาดการกระทำไม่ ได้ เกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวนาปี
ปลูกพืชผักในช่วงหลังการเก็บเกีย่ วข้าวนาปี และอาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างในภาคการเกษตร รับจ้างทัว่ ไป ทำงาน
มีเงินเดือน และค้าขาย ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1
2. สาเหตุการเกิดและการแพร่กระจายดินเค็มในพืน้ ทีท่ ำการเกษตรของชุมชน
1) การผลิตเกลือสินเธาว์ที่ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทิ้งเศษดินเค็มที่เหลือจากการต้มเกลือ
น้ำเกลือซึมลอดคันนาไปสูแ่ ปลงอืน่ ๆ ลงในแปลงนา และปล่อยน้ำเค็มซึมแพร่กระจายผ่านลอดคันนาไปสูพ่ นื้ ทีแ่ ปลงอืน่
การต้มเคี่ยวน้ำเกลือ แล้วปล่อยทิ้งเศษ (ตะกอนเกลือ) ลงบนพื้นที่ 2) การตัดต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่
ตามธรรมชาติในพื้นที่ดอนหรือพื้นที่ราบชายเขา ทำให้ขาดพืชดูดซับน้ำไว้ รวมทั้งการรักษาความชื้นของหน้าดิน
3) พืน้ ทีม่ ชี นั้ หินเกลืออยู่ใต้ดนิ เป็นจำนวนมาก หากการเตรียมดินด้วยการขุดหน้าดินลึกมากและเมือ่ มีนำ้ ท่าไหลผ่าน
อย่างรุนแรงก็จะถูกชะล้าง จะเห็นก้อนเกลือโผล่เหนือผิวดินหรือเกือบอยู่ ใกล้ผิวดิน 4) การเกิดภาวะอากาศแห้ง
และขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้หน้าดินแห้ง และเกลือใต้ดินเคลื่อนที่มากับน้ำใต้ดิน
ขึ้นสู่ผิวดิน 5) สภาพภูมิประเทศที่มีหินเกลืออยู่ด้านล่าง เป็นแอ่งและลุ่มต่ำ น้ำเกลือระบายออกจากพื้นที่ ได้ช้า
6 ) การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กในพืน้ ที่ ซึง่ พืน้ ทีเ่ ป็นแอ่ง
แล้วสะสมเกลือที่น้ำพามาจากที่สูงกว่า 7) พื้นที่
บริ เ วณนั้ น มี ชั้ น หิ น เกลื อ หรื อ หิ น อมเกลื อ (salt
dome) อยู่ ใ ต้ ผิ ว ดิ น เป็ น จำนวนมาก มี ก าร
ไถพรวนและทำลายหน้าดินพื้นที่ลึกเกิน 8) การใช้
ปุ๋ ย เคมี ใ นพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ในปริ ม าณมากเกิ น ไป
9) การเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ธ รรมชาติ
โดยเฉพาะบริเวณที่ดอนหรือพื้นที่ชายเขาเป็นพื้นที่
ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ 10) การสร้ า งแหล่ ง น้ ำ และ
ทางเดินของน้ำบนพืน้ ทีด่ นิ เค็ม
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ตารางที่ 1 สถานภาพบางประการของหมอดินอาสาทีเ่ ป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาในการจัดการพืน้ ทีด่ นิ เค็ม
สถานภาพ
จำนวน(คน)
เพศ
ชาย
28
หญิง
3
อายุ
ต่ำกว่า 50 ปี
5
50-60 ปี
3
61-70 ปี
20
มากกว่า 70 ปี
3
สูงสุด 74 ปี ต่ำสุด 41 ปี เฉลีย่ 59.90 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา
14
ระดับมัธยมศึกษา
14
ระดับ ปวส.
1
ระดับปริญญา
2
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
น้อยกว่า 4 คน
6
4-5 คน
18
6-7 คน
7
มากกว่า 7 คน
0
มากทีส่ ดุ 7 คน น้อยทีส่ ดุ 2 คน และเฉลีย่ 4.64 คน หรือ 5 คน
การประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม
ปลูกข้าว
25
ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน
6
ปลูกอ้อยโรงงาน
2
ปลูกพืชผักสวนครัว
2
ปลูกยางพารา
2
ปลูกผักหวาน
1
นอกภาคเกษตรกรรม
รับจ้างภาคการเกษตร
6
ทำงานมีเงินเดือน
7
รับจ้างทัว่ ไป
2
ค้าขาย
1
หมายเหตุ : หมอดินอาสา 1 คน ระบุกจิ กรรมในการประกอบอาชีพมากกว่า 1 กิจกรรม

ร้อยละ
90.32
9.68
16.13
9.68
64.52
9.68
45.16
45.16
3.22
6.45
19.35
58.06
22.58
0

80.64
19.36
6.45
6.45
6.45
2.23
19.35
25.58
6.45
2.23
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 	 3. การพยากรณ์ของชุมชนถึงโอกาสในอนาคตที่จะเกิดดินเค็ม และการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่
โดยใช้การสังเกต ดังนี้
			 1) พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างใหญ่ ใช้ประโยชน์ทำนาข้าว เนื้อดินเป็น
ดินทรายปนดินร่วน และเห็นคราบเกลือในช่วงแห้งแล้ง 2) พรรณพืชชนิดที่ ไม่มีความทนทานต่อความเค็ม หรือ
ไม่ชอบเกลือ เริม่ ทยอยยืนต้นแห้งตายเป็นหย่อมๆ 3) ต้นข้าวทีต่ ายเป็นหย่อมๆ 4) พืน้ ผิวดินแห้งแล้งทำให้จลุ นิ ทรีย์ในดิน
ตายและหลงเหลือเพียงจำนวนน้อย รวมถึงไส้เดือน 5) น้ำทีข่ งั อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมรี ะดับความเค็มเพิม่ สูงขึน้
6) การปล่อยพื้นที่รกร้าง 7) ดินมีหินเกลืออยู่ด้านล่าง เนื้อดินเป็นทรายปนดินร่วน ขาดความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และไม่มกี ารปรับปรุงบำรุงดิน หน้าดินแห้งได้งา่ ยและรวดเร็ว ขณะเดียวกันทำลายทางน้ำไหลผ่าน
ตามธรรมชาติในพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยระบายน้ำเกลือทีถ่ กู ชะล้างออกจากพืน้ ที่ 8) การใส่ปยุ๋ เคมีหรือปุย๋ วิทยาศาสตร์ลงไป
ในพืน้ ที่ในอัตราทีม่ ากเกินไป จนกระทัง่ เหลือปุย๋ ตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก และเพิม่ ระดับความเค็มในดิน
		 4. วิธกี ารลดระดับความเค็มของดิน และการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ ชุมชนมีวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
			 1) การปรับแปลงระดับพื้นที่ ในแปลงเพาะปลูกที่มีการแพร่กระจายดินเค็มให้ราบเรียบ สม่ำเสมอและ
ไม่ลาดเอียง พร้อมทำกระทงนาและคันนาให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ ปรับระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ กักเก็บน้ำในแปลงนาให้ ได้ปริมาณมาก
และทั่วถึง และปลูกพืชอาหารบนคันนา 2) การนำอินทรียวัตถุใส่ ในพื้นที่ดินเค็มและคลุกกับดินในระดับราก
ต้นข้าว และวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เศษหญ้า ฟางข้าว ตอซัง 3) การยกเลิกกิจกรรมผลิตเกลือสินเธาว์
ทั้งการทำนาเกลือ การต้มเกลือในพื้นที่ตามกรรมวิธีดั้งเดิม ที่ขุดคราบเกลือบนผิวดิน (ขี้ทา) มาต้มและการผลิต
เกลือแบบใหม่ด้วยการสูบน้ำเค็มจัดในระดับความลึก 40-100 เมตร หรือสูบน้ำเค็มจัดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ในบริเวณใกล้เคียงขึน้ มาทำนาเกลือหรือต้มเกลือ และหากมีความจำเป็นต้องผลิตต่อเนือ่ งได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ
รวมทัง้ การปรับโทษเมือ่ ฝ่าฝืนระเบียบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มกี ารต้มเกลือทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 4) การทำคันดินขนาดสูงใหญ่
ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ต้นสะเดา ต้นสะแก ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์
ต้นไผ่ และต้นเสียว เป็นต้น เพือ่ ป้องกันการพังทลายของดิน 5) การทำร่องระบ่ายน้ำในพืน้ ทีแ่ ต่ละแปลงปลูกพืช
โดยเฉพาะแปลงนา (กระทงนา) แต่ละแปลงด้วยวิธีการใช้รถไถเบิกพื้นที่เป็นร่องน้ำหรือใช้จอบขุดให้เป็นร่องลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตร ริมคันนาหรือกลางแปลงนาแต่ละแปลง เพือ่ ขังน้ำ
และระบายน้ำเค็มออกจากพื้นที่ 6) การเลี้ยงสัตว์ โคและกระบือในแปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะในแปลงนา
เพื่อให้หาอาหารกินและปล่อยมูลพร้อมทั้งปัสสาวะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีพืชขึ้นตลอดปี
ทีช่ ว่ ยสร้างความชืน้ ของหน้าดินและยับยัง้ การแพร่กระจายดินเค็มในพืน้ ที่ 7) การรักษาความชืน้ ของผิวดินในพืน้ ที่
ดินเค็ม โดยการปลูกพืชทัง้ ต้นไม้ประเภทไม้ลม้ ลุก ไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ และเพิม่ แหล่งน้ำผิวดิน 8) การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
การปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นทนเค็มประจำถิน่ ไว้เป็นพืชอาหารธรรมชาติทปี่ ลอดสารพิษ มีคณ
ุ ค่าสูงทางโภชนาการ
และมีสรรพคุณทางยาที่มีความเข้มข้นสูง โดยปลูกบนพื้นที่ดอน บริเวณหัวไร่ปลายนาคันนา รวมทั้งแปลงนา
ทีส่ ามารถรดน้ำได้สะดวกและเพียงพอ 9) การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ได้นำ้ ไม่เค็มไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม ด้วยการศึกษา
แผนที่ทรัพยากรน้ำบาดาลหรือใช้ภูมิปัญญาในการหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีปริมาณน้ำมาก เป็นน้ำจืดมีปริมาณมาก
และอยู่ ในระดับตื้น เช่น บริเวณที่มีจอมปลวกขนาดใหญ่และยังมีสังคมปลวกอาศัยอยู่ หรือบริเวณที่ต้นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่เจริญเติบโต ใบเขียวทั้งปีไม่หล่น หรือมีต้นหญ้าเจริญเติบโต และใบเขียวทั้งปี โดยใช้เทคโนโลยี
เจาะน้ำบาดาล 10) การทำทำนบดินกันไม่ให้นำ้ เค็มไหลผ่านพืน้ ที่ เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม 11) ทำร่องน้ำ
หรือขุดสระน้ำในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อให้น้ำเค็มได้ ไหลมารวมกันเป็นแห่งๆ และมีการบำบัดน้ำเค็มโดยใช้มูลสัตว์
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ทัง้ มูลโค กระบือ สุกร ใส่ลงไปในน้ำเค็มเพือ่ ให้เป็นอาหารของพืชน้ำ
		 5. การใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีด่ นิ เค็มตามภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน
			 การใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมาก ดังนี้

การใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตร
		 การใช้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน การปลูกข้าว การผลิตผักพืน้ เมืองซึง่ เป็นพืชผักทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
และเน้นการผลิตพืชผักตามฤดูกาล การผลิตปศุสัตว์ ในพื้นที่ดินเค็ม การจับและการเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับและ
เพาะเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ เขียด อึ่งอ่าง การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ แมลงดานา มดแดง
แมลงกินนู และแมลงในน้ำอืน่ ๆ

การใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มในระดับเค็มจัด
		 1) การใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตร ได้แก่ พืน้ ทีซ่ งึ่ ฤดูฝนไม่สามารถปลูกข้าวอย่างได้ผล แม้วา่ จะมีการปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนเค็มก็ตาม หากพื้นที่นั้นเป็นที่ดอนและขาดแคลนน้ำแต่สามารถใช้ประโยชน์อื่นได้ ดังนี้
(1) เป็นแหล่งหาอาหารจากแมลงและสัตว์นำ้ ธรรมชาติ (2) ปลูกพืชทนเค็ม (3) พืชผักพืน้ บ้านและไม้ผลยืนต้นทนเค็ม
เพือ่ ใช้เป็นอาหาร (4) ไม้ยนื ต้นตามธรรมชาติทสี่ ามารถใช้ทำฟืนและถ่านหุงต้มทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง (5) หญ้าที่ใช้ประโยชน์
ในการเลี้ยงโคและกระบือ (6) การเลี้ยงปศุสัตว์ (7) เป็นแหล่งปลูกผักนานาชนิด (8) ปลูกป่าธรรมชาติโดยใช้
พืชทนเค็มมาก เพือ่ ให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและการเจริญพันธุข์ องแมลงทีส่ ามารถใช้เป็นอาหารของมนุษย์
		 2) การใช้ประโยชน์ที่ ไม่ ใช่การเกษตร ชุมชนได้ ใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) ใช้เป็นพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์
ทัง้ แบบต้มและนาเกลือทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ ใช้ ในครัวเรือนและเพือ่ จำหน่าย (2) เป็นแหล่งวัตถุดบิ ในการผลิต
ดินโคลนเค็มพอกหน้าตัว ขัดผิวร่างกาย รักษาอาการแผลบาดเจ็บ (3) เป็นสถานทีน่ วดร่างกาย (สปา) (4) เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานการจัดการและการใช้ประโยชน์นิเวศดินเค็ม เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่
ดินเค็มจัด (5) เป็นพืน้ ที่ ไม้พมุ่ ทรงเตีย้ ปกคลุมดิน การรักษาความชืน้ ของผิวดินเพิม่ อินทรียวัตถุ (8) ใช้ประโยชน์อนื่ ๆ
เช่น สถานทีต่ งั้ แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเชลล์ และสิง่ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ

สรุป
		 ผลการสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอสาระข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ดา้ นวิธกี ารจัดการและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มระดับต่างๆ ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สามารถสรุปได้
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
		 1) การเกิดและการแพร่กระจายดินเค็ม ในพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชน เกิดจากการผลิตเกลือสินเธาว์
ทัง้ การทำนาเกลือและการต้มที่ไม่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การไถพรวนที่ไม่เหมาะสม การตัดต้นไม้ยนื ต้นทีม่ ขี นาดใหญ่
ในพื้นที่ดอนหรือพื้นที่ราบชายเขา ทำให้ขาดพืชดูดซับน้ำไว้ รวมทั้งการรักษาความชื้นของหน้าดินพื้นที่มี
ชัน้ หินเกลืออยู่ใต้ดนิ เป็นจำนวนมาก สภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นแอ่งและลุม่ ต่ำ การจัดการดินไม่เหมาะสม และเกิดภาวะ
อากาศแห้งและขาดแคลนน้ำ การสร้างแหล่งน้ำ และทางเดินของน้ำบนพืน้ ทีด่ นิ เค็ม
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2) การจัดการพืน้ ทีด่ นิ เค็ม การจำแนกระดับความเค็มของดินทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ำกิน โดยการสังเกตปริมาณ
คราบเกลือและอัตราการกระจายคราบเกลือ ในพืน้ ที่ในฤดูแล้งความสามารถในการปลูกพืช สุขภาพและผลผลิตพืช
การจั ด การเพื่ อ ลดระดั บ ความเค็ ม ของดิ น และการป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายดิ น เค็ ม ในพื้ น ที่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารดั ง นี้
(1) การปรับแปลงระดับพื้นที่ ในแปลงเพาะปลูกให้ราบเรียบ สม่ำเสมอและไม่ลาดเอียงเก็บน้ำท่าได้ปริมาณมาก
พร้อมทำกระทงนาและคันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงงานสมาชิกในครัวเรือน (2) ปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยมูลสัตว์
นำอินทรียวัตถุใส่ในพื้นที่และไถคลุกกับดินในระดับรากต้นข้าว (3) ทำคันดินขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด
พร้อมทัง้ ปลูกไม้ยนื ต้นโตเร็ว (4) ทำร่องระบายน้ำเค็มในพืน้ ทีแ่ ต่ละแปลงปลูกพืช (5) เลีย้ งสัตว์โคกระบือและเป็ด
ไล่ทุ่งเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน (6) ความชื้นของผิวดิน (7) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นที่ทนเค็ม
ประจำถิน่ ไว้เป็นอาหาร (8) เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ได้นำ้ ไม่เค็มไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม และ (9) สร้างทำนบดิน กันไม่ให้
น้ำเค็มไหลผ่าน ทำร่องน้ำหรือขุดสระน้ำรวบรวมน้ำเค็มแล้วระบายทิง้
3) การใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีด่ นิ เค็มตามภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน ดังนี้ (1) การใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มในระดับ
เค็มน้อยถึงระดับเค็มมากสำหรับใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตร ปลูกข้าวนาปีพนั ธุพ์ นื้ เมืองและพืชผัก ผลิตปศุสตั ว์ที่ให้
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่า ได้แก่ โคกระบือ ไก่ เป็ดเทศ ห่าน ไก่งวง ไก่ตอ๊ ก การจับและการเพาะเลีย้ งสัตว์ครึง่ บก
ครึง่ น้ำ ได้แก่ กบ เขียด อึง่ อ่าง ทัง้ ปลา กุง้ หอย และแมลงในน้ำทีเ่ ป็นอาหาร (2) การใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็ม
ในระดับเค็มจัด ได้แก่ (2.1) การใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตร ได้แก่ เป็นแหล่งหาอาหาร จากพืชผัก ไม้ผลพืน้ บ้าน
แมลงและสัตว์น้ำธรรมชาติ ปลูกไม้ยืนต้น พืชทนเค็ม เพื่อทำฟืนและถ่านที่มีคุณภาพสูง ที่อยู่อาศัยของแมลง
ของสัตว์ตา่ งๆ ใช้เป็นอาหารพืน้ บ้าน จำหน่ายไม้ ไม้ผลยืนต้น (มะขามเทศ มะพร้าว) และพืชบำบัดความเค็มและ
ใช้สอย เป็นสถานทีเ่ ลีย้ ง โค กระบือ และ สัตว์ปกี (2.2) การใช้ประโยชน์ที่ ไม่ใช่การเกษตร ได้แก่ ผลิตเกลือสินเธาว์
ทั้งแบบต้มและนาเกลือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดินโคลนเค็มเพื่อสุขภาพ น้ำเกลือเพิ่มพลังงาน และเป็นสถานที่
นวดร่างกาย เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ศึกษาดูงานเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชนในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย พัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ
และการใช้ประโยชน์พนื้ ทีด่ นิ เค็มเพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีผ่ ลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปทีม่ ปี ริมาณ คุณภาพ
มูลค่าสูง และมีความปลอดภัยสูงในระดับมาตรฐาน คณะผูศ้ กึ ษาวิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ศึกษา สำรวจ รวบรวม และจัดทำแปลงเพาะปลูก วิเคราะห์
ประมวลผล เผยแพร่ และพัฒนาพรรณพืชประจำถิ่นในพื้นที่ดินเค็ม
ระดับต่างๆ เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรู้
2. สำรวจ รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของพืน้ ที่ สมบัตทิ างชีวภาพ ทางโภชนาการ และทางยา
3. คั ด เลื อ กประเภทและชนิ ด เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
คุณภาพให้เป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ที่มีสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator: GI) ที่มีปริมาณและ
คุณภาพเชิงการค้า
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ผลของการใชปยุ อินทรียร ว มกับปุย เคมี

วนิดา พานิกร* และ ศิวพร ศีลเตโช*
Vanida Panikorn and Sriwapon Sintesho
บทคัดย่อ
ผลของการใช้ปยุ๋ อินทรียร์ ว่ มกับปุย๋ เคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย ชุดดินบ้านไผ่
จังหวัดมหาสารคาม ทำการทดลองทีแ่ ปลงเกษตรกร บ้านหินลาดพัฒนา ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี ต่ อ ผลผลิ ต ของแตงโม และศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วางแผนการทดลองแบบ
RCB จำนวน 3 ซ้ำ มี 7 ตำรับการทดลอง ประกอบด้วย แปลงใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ , ปุย๋ เคมีตามอัตรา
คำแนะนำ, ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่, ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 300 กิโลกรัม
ต่อไร่, ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่, ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่
และปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทุกแปลง จะฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร
ไล่แมลงศัตรูพชื ร่วมด้วย พืชทดสอบ คือ แตงโมพันธุก์ นิ รี ผลการทดลอง พบว่า หลังเก็บผลผลิตแตงโม วิธกี ารใส่
ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยสูงสุด คือ
4,132.62 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือวิธกี ารที่ใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธกี ารที่ใช้ปยุ๋ เคมี
ตามอัตราแนะนำ ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 3,971.61 และ 3,829.87 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ และแปลงใส่ปยุ๋ เคมี ½
อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสดต่ำสุด คือ 3,502.81 กิโลกรัมต่อไร่
โดยไม่มคี วามแตกต่างจากตำรับอื่นๆ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ แต่ให้ผลผลิตแตงโมสดแตกต่างกันตามตำรับการ
ทดลอง การใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้ดีขึ้น หลังการทดลอง พบว่า ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และค่าความจุแลกเปลีย่ นประจุบวกเพิม่ ขึน้ ค่าปฏิกริ ยิ าดินเพิม่ ขึน้
ความหนาแน่นรวมของดินลดลง เมื่อคำนวณผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแล้วปรากฏว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา
* สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5 กรมพัฒนาทีด่ นิ
Land Development Regional Office 5, Land Development Department, Khonkaen Provience
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แนะนำ มีรายได้สุทธิดีที่สุด คือ 22,639 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้
ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สทุ ธิ 21,437 และ 21,326 บาท
ต่อไร่ ตามลำดับ

ABSTRACT
		 The effects of organic fertilizers integrate with chemical fertilizer on growth and yield of
watermelon (Kinnaree variety) in sandy soil (Banphai Soil Series) that was set up in farmer’s field
in Mahasarakham Province. The objectives were the investigation of effects of the high quality
organic fertilizers integrated with chemical fertilizer on yield of watermelon, changing on soil
chemical and soil physical properties, and economic return. The trial was designed in randomized
complete block design with 7 treatments and 3 replications. The treatments were consisted of
applying chemical fertilizer as soil analysis result (chemical fertilizer 16-16-16), recommended
chemical fertilizer (chemical fertilizer 13-13-21), and organic fertilizer different rate as 300 kg/rai
and 600 kg/rai, ½ recommended chemical fertilizer combined with organic fertilizer 3 rate as 150
kg/rai, 300 kg/rai and 600 kg/rai. In addition, the experimental plots were sprayed with organic
liquid fertilizer to protect the pests. The results found that the statistical data did not show the
different of growth and yield of watermelon. However, the treatment with a half of recommended
chemical fertilizer integrated with organic fertilizer 300 kg/rai was the highest of watermelon yield
(4,132.67 kg/rai). While, the treatment with organic fertilizer 600 kg/rai and recommended chemical
fertilizer got the yield are 3,971.61 kg/rai and 3,829.87 kg/rai, respectively. As soil properties, the
result pointed out that soil amendment materials such as dolomite, organic fertilizer could improve
soil fertility, and soil reaction (pH). Moreover, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and
cation exchange capacity content were increased by the increasing of soil reaction (pH). For the
economic return, the result presented that the recommended chemical fertilizer can get the
highest net income (22,639 baht per rai). While, the chemical fertilizer (16-16-16) and the half of
recommended chemical fertilizer (13-13-21) combined with organic fertilizer 300 kg/rai, got the
net income were 21,437 and 21,326 baht per rai, respectively.

คำนำ
		 ทรัพยากรดินในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณ
ธาตุอาหารตามธรรมชาติตำ่ ส่งผลให้ศกั ยภาพในการผลิตพืชต่ำ ทำให้การผลิตแตงโม ซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึง่
ของจังหวัดมหาสารคาม ขาดคุณภาพที่ดี และผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มี
การพักดินหรือขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดนิ เสือ่ มโทรม และขาดธาตุอาหาร การเพิม่ ศักยภาพในการผลิตพืช
อีกอย่างคือ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินด้วยการใช้วสั ดุปนู ปรับค่าปฏิกริ ยิ าดิน ให้ดนิ
อยู่ ในสภาพที่เหมาะสม แล้วจึงมีการจัดการดินด้านธาตุอาหารอย่างเหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
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ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นติดต่อกันเป็นเวลานานก็ส่งผลให้สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน
เสือ่ มโทรมลงได้ การนำเทคโนโลยีทางด้านปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ได้คดิ ค้นพัฒนาขึน้ มา ใช้รว่ มกับ
ปุย๋ เคมีในการเพิม่ ผลผลิตพืช จะช่วยปรับปรุงสมบัตติ า่ งๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการผลิตพืช จึงเป็นการลดต้นทุน
การผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เป็นไปอย่างยัง่ ยืน
		 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินที่เป็นดินทราย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและหน้าดิน
ถูกชะล้างได้งา่ ยในพืน้ ทีล่ าดชัน ในการปลูกพืชจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินในรูปของการใส่ปยุ๋ เคมีรว่ มกับ
ปุย๋ อินทรีย์ ซึง่ เป็นการเพิม่ อินทรียวัตถุทำให้เม็ดดินเกาะตัวกันเป็นก้อน ดินร่วนซุย ดูดซับความชืน้ ไว้ ได้สงู ลดการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน และยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการผลิตพืช จึงได้ทำการศึกษา
การใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับปุย๋ เคมี เป็นการเพิม่ ธาตุอาหารและเพิม่ สมบัตทิ างกายภาพของดินให้ดขี นึ้ และ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ธ าตุ อ าหารหลั ก และธาตุ อ าหารรองของพื ช ในดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช มากขึ้ น
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช
จะเป็นแนวทางให้เกิดการผลิตอาหารทีป่ ลอดภัยจากสารพิษ

วัตถุประสงค์
		 1. ศึกษาผลผลิตของแตงโม จากการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ร่วมกับปุย๋ เคมี
		 2. ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของดิน ก่อนและหลังการจัดการดิน
		 3. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตแตงโม

ระยะเวลาและสถานทีด่ ำเนินการ
		 ระยะเวลาดำเนินการ เริม่ ต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
			 				 สิน้ สุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2558

สถานทีด่ ำเนินการ  
		 1. ทีต่ งั้ แปลงเกษตรกร บ้านหินลาดพัฒนา ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
		 2. Site Characterization ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi) มีลกั ษณะทัว่ ไปของพืน้ ทีเ่ ป็นลูกคลืน่ ลอนลาด ความลาดชัน
1-2 % เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำดี ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ปานกลางถึงเร็ว มีการไหลบ่าของน้ำ
บนผิวดินปานกลางถึงเร็ว เนือ้ ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH 6.5) ส่วนดินล่างเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทราย ค่า pH 5.0-6.0 มีการระบายน้ำดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูกมันสำปะหลัง แตงโม
มะม่วง ในฤดูฝนมีการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ ในฤดูแล้งพื้นดินแห้ง บริเวณที่ตั้งแปลง บางปีปลูก
มันสำปะหลัง บางปีปลูกข้าวโพด หรือแตงโม และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุย๋ พืชสด
		 3. ปริมาณน้ำฝน ในปี 2556 การกระจายของน้ำฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน และจะตกมากตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม เดือนกันยายนจะมีปริมาณน้ำฝนมากทีส่ ดุ คือ 347.5 มิลลิเมตร มีปริมาณน้ำฝน
รายปี 899.2 มิลลิเมตร ในปี 2557 การกระจายของน้ำฝนเริม่ จากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคม และเริม่ ตกชุก
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ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเดือนกันยายนจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด คือ 436.2 มิลลิเมตร
ในเดือนตุลาคมฝนจะมีปริมาณลดลง และทิ้งช่วงไปในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนรายปี
1,491.9 มิลลิเมตร ในปี 2558 การกระจายของน้ำฝนเริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคม ในเดือนมีนาคม
ถึ ง เดื อ นพฤษภาคมปริ ม าณฝนต่ ำ ลงมาก และเริ่ ม มี ป ริ ม าณมากตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ นกั น ยายน
เดือนกรกฎาคมจะมีปริมาณน้ำฝนมากทีส่ ดุ คือ 208 มิลลิเมตร มีปริมาณน้ำฝนรายปี 889.1 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 ปริมาณน้ำฝนในพืน้ ที่ อำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม

อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
ปุย๋ เคมี สูตร 16-16-16 และสูตร 13-13-21
สารสกัดธรรมชาติปอ้ งกันแมลงศัตรูพชื (ใบยาสูบร่วมกับเมล็ดสะเดา)
เมล็ดแตงโมพันธุก์ นิ รี
วัสดุอปุ กรณ์การเกษตร
เครือ่ งมือการเกษตรในการเพาะปลูก
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์ดนิ

วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 7 ตำรับการทดลอง และ 3 ซ้ำ มีวธิ กี ารดังนี้
ตำรับการทดลองที่ 1 ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ
ตำรับการทดลองที่ 2 ปุย๋ เคมีตามอัตราคำแนะนำ
ตำรับการทดลองที่ 3 ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่
ตำรับการทดลองที่ 4 ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่
ตำรับการทดลองที่ 5 ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่
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			 ตำรับการทดลองที่ 6 ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
			 ตำรับการทดลองที่ 7 ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่
			 หมายเหตุ
- ทุกตำรับการทดลองฉีดพ่นสารสกัดไล่แมลงศัตรูพชื จากสารเร่ง พด.7
		 			
- ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ สูตร 16-16-16 อัตรา คือ 100 กิโลกรัมต่อไร่
					
- ปุย๋ เคมีตามคำแนะนำ สูตร 13-13-21 อัตรา คือ 100 กิโลกรัมต่อไร่
					
- ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงใส่ในร่องปลูกแตงโม
					
- ปรั บ ปรุ ง สภาพดิ น ด้ ว ยโดโลไมท์ ทุ ก ตำรั บ การทดลอง โดยใช้ อั ต ราตาม
ผลวิเคราะห์ดนิ คือ 1,177 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2-3 ครัง้ ต่อปี
		 การผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สูตร 5 กรมพัฒนาทีด่ นิ ปริมาณ 100 กิโลกรัม
		 1. ผสมวัตถุดบิ ให้เข้ากัน ตามส่วนผสมของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงโดยผสมกากเมล็ดถัว่ เหลือง 40 กิโลกรัม
รำละเอียด 10 กิโลกรัม มูลสัตว์ 10 กิโลกรัม หินฟอสเฟต 24 กิโลกรัม มูลค้างคาว 16 กิโลกรัม
		 2. นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง ใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ทีข่ ยายเชือ้ แล้ว จำนวน 26-30 ลิตร
คน 10-15 นาที เทลงในวัตถุดบิ ทีค่ ลุกเคล้าให้ทวั่ วัตถุดบิ อย่างสม่ำเสมอ
		 3. ตัง้ กองปุย๋ หมักเป็นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ให้มคี วามสูง 30-50 เซนติเมตร และใช้วสั ดุคลุมเพือ่ รักษาความชืน้
		 4. กลับกองปุย๋ หมักทุก 5 วัน และควบคุมความชืน้ ในระหว่างการหมัก 30 เปอร์เซ็นต์
		 5. หมักกองปุย๋ เป็นเวลา 10 -15 วัน หรือจนกระทัง่ ภายในกองปุย๋ ลดลงเท่ากับภายนอกกองปุย๋ ใส่สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.3 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทวั่ กองและหมักไว้เป็นเวลา 3 วัน จึงนำไป
ใช้ ได้ (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2553)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
		 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance) เพื่อหาค่า F-value หากข้อมูลแสดง
ความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ นำมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้
DMRT (Duncan' s New Multiple Range Test) ซึง่ เป็นการเปรียบเทียบตำรับการทดลองหลายคู่

ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของดิน
			 1.1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ จากการวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญ
เติบโตและผลผลิตของแตงโม ในดินทรายชุดดินบ้านไผ่ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน
ก่อนปลูกพืชอยู่ ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 38.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาระดับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลังจากเก็บผลผลิตแตงโม อายุ 60 วัน พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน
มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยการใส่ปยุ๋ ตามตำรับการทดลอง โดยทีห่ ลังเก็บเกีย่ วผลผลิตแตงโม จะมีคา่ ฟอสฟอรัส
อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (33.26-67.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยทีต่ ำรับที่ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และ
600 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำกว่า
ก่อนการทดลองเล็กน้อย หรือใกล้เคียงกัน (33.26-35.36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แสดงว่ามีการดูดดึงฟอสฟอรัส
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ไปใช้ ในการเจริญเติบโตของแตงโม จนเหลือฟอสฟอรัสในดินน้อยลง แต่กรณีทฟี่ อสฟอรัสมีปริมาณไม่เปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการทดลองนั้นเป็นผลเนื่องจากเกิดกิจกรรมการแปรสภาพฟอสฟอรัสโดยจุลินทรีย์
ในดินอย่างสมดุล ซึ่งฟอสฟอรัสจะไม่ถูกดูดยึดโดยสารประกอบแร่ธาตุบางชนิดในดิน ได้แก่ เหล็ก หรือ อลูมินั่ม
เนือ่ งจากสภาพปฏิกริ ยิ าดินทีเ่ หมาะสม จากการปรับค่าด้วยโดโลไมท์
			 เมือ่ หาค่าเฉลีย่ ทัง้ 3 ปี ตำรับที่ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 16-16-16 จะมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินเหลือมากทีส่ ดุ คือ
67.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ตำรับที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 จะมีปริมาณฟอสฟอรัสในดิน 53.41
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
			 การจัดการดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในสัดส่วนต่างกันลงในชุดดินบ้านไผ่
พบว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม การใส่ปุ๋ยมีผลทำให้ฟอสฟอรัสในดินมีความเป็นประโยชน์ต่อพืช
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การที่ระดับฟอสฟอรัสในรูปเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้นเนื่องจากธาตุอาหารที่ ได้จากปุ๋ยเคมีและ
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจะมีสารอินทรียพ์ วก citrate, tartrate และ oxalate สารดังกล่าวนีจ้ ะรวมตัวกับแร่ธาตุพวก
เหล็กหรืออลูมนิ มั่ เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึง่ เกิดการละลายของแร่ธาตุเหล่านีน้ อ้ ยลง ในทีส่ ดุ จะได้ฟอสฟอรัส
อยู่ในรูปทีเ่ ป็นประโยชน์มากขึน้ (ปรัชญาและคณะ, 2534) และในขณะเดียวกันพืชจะได้รบั ฟอสฟอรัสอีกส่วนหนึง่
จากปุ๋ยที่ ใส่ลงในดินด้วย และมีการปลดปล่อยธาตุอาหารดังกล่าวออกมา เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
มีฟอสฟอรัสอยู่ ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่นำมาใส่ ในแปลงปลูกแตงโมนั้นได้มาจากการหมัก
วัสดุกากถัว่ เหลือง รำละเอียด มูลสัตว์ หินฟอสเฟต และมูลค้างคาว ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส
จะมีปริมาณ 3.49-4.94 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว
จะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของจุลนิ ทรียท์ ที่ ำให้เกิดกระบวนการปลดปล่อยฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืช
			 1.2 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปรับปรุงดินทรายชุดดิน
บ้ า นไผ่ เพื่ อ ปลู ก แตงโมและฉี ด พ่ น น้ ำ หมั ก สมุ น ไพรไล่ แ มลงศั ต รู พื ช หลั ง จากการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต แตงโม
อายุเก็บเกีย่ ว 60 วัน จะมีปริมาณโพแทสเซียมปลดปล่อยออกมาในดินเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนในปีที่ 1 เมือ่ เทียบกับ
ก่อนการทดลองจากค่าเฉลี่ย 64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยที่ตำรับการใส่ปุ๋ยเคมี
½ อัตราคำแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด 293.33 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และมีคา่ เฉลีย่ ลดลงในปีที่ 2 เป็น 73.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุดในตำรับ
ที่ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 16-16-16 คือ 132 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แล้วลดลงเล็กน้อยในปีที่ 3 มีคา่ เฉลีย่ 57.38 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม โดยมีค่าปริมาณโพแทสเซียมสูงในตำรับที่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16
เป็น 89.33 และ 88.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีคา่ เฉลีย่ ทัง้ 3 ปี คือ 133 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
			 การใช้ ปุ๋ ย ตามตำรั บ การทดลอง พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ มี ป ริ ม าณ
ธาตุโพแทสเซียมใกล้เคียงกัน ในกรณีที่มีการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วนต่างๆ ให้กับดิน ซึ่งทำให้ระดับโพแทสเซียม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินเพิม่ ขึน้ ในปีแรก แต่เนือ่ งจากแตงโมจำเป็นต้องใช้ปยุ๋ โพแทสเซียมมากในการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิต โพแทสเซียมจึงถูกดึงไปใช้เป็นจำนวนมาก ทำให้ โพแทสเซียมในดินหลังเก็บผลผลิตลดลงในปีที่ 2 และ
ปีที่ 3 ค่าโพแทสเซียม ต่ำกว่าก่อนการทดลองเล็กน้อย
			 การปลดปล่อยโพแทสเซียมในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะช้ากว่าปุ๋ยเคมี ซึ่งมี โอกาสสูญเสียธาตุอาหาร
ไปจากดินได้งา่ ย แต่ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจะปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมาทีละน้อยและทำให้มผี ลตกค้างอยู่ในดิน
ค่อนข้างสูง

45

46
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1.3 ปริมาณแคลเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ จากการทีแ่ คลเซียมเป็นธาตุอาหารรองและอยู่ในองค์ประกอบ
ของดิน วัสดุเศษพืชและวัสดุปรับปรุงดินในปริมาณมากกว่าธาตุชนิดอื่น ซึ่งพืชมีความต้องการในปริมาณมาก
เช่นกัน เพือ่ การเจริญเติบโตของรากพืช และช่วยในการยกระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้สงู ขึน้ ด้วย ทำให้
ธาตุอาหารพืชถูกตรึงน้อยลง ปริมาณแคลเซียมในชุดดินบ้านไผ่หลังจากใส่สารปรับปรุงดินโดโลไมท์ จะทำให้มี
ปริมาณแคลเซียมในดินสูงขึน้ ขณะเดียวกันในตำรับที่ใส่ปยุ๋ อินทรียจ์ ะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ตามปริมาณปุย๋ อินทรีย์
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังเก็บผลผลิตแตงโม แคลเซียมจะถูกดึงดูดไปใช้ ในพืช และบางส่วนถูกชะละลายไปกับน้ำ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีแคลเซียมในดินสูงกว่าก่อนทำการทดลอง ในทุกแปลงทดลอง โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมก่อนการทดลอง
จาก 69 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตปีที่ 1 ปริมาณแคลเซียมโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ 114.33 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ลกรั ม หลั ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ปี ที่ 2 ปริ ม าณแคลเซี ย มโดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 122.29 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตปีที่ 3 ปริมาณแคลเซียมโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ 178.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยเฉลีย่ ตลอด 3 ปี
เป็ น 138 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม แคลเซี ย มที่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในดิ น นี้ ม าจากการใส่ ส ารปรั บ ปรุ ง ดิ น โดโลไมท์ แ ละ
ส่วนประกอบของปุย๋ อินทรียด์ งั กล่าว
			 1.4 ปริมาณแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองทีพ่ ชื มีความต้องการในปริมาณ
ค่อนข้างสูงแต่จะน้อยกว่าแคลเซียม แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารทีม่ คี วามจำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลล์ในพืช และ
รวมถึงการแบ่งเซลล์ของพืชด้วย ซึง่ แมกนีเซียมได้มาจากการสลายตัวของอินทรียสารด้วย (ถวิล, 2540) มีลกั ษณะ
การเปลีย่ นแปลงระดับความเป็นประโยชน์ของแมกนีเซียมในชุดดินบ้านไผ่หลังการเก็บผลผลิตแตงโมนัน้ จะคล้ายกัน
กับการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมในดิน เนื่องจากมีการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วนต่างกัน
มีผลทำให้ระดับแมกนีเซียมในดินหลังจากเก็บผลผลิตแตงโมเพิ่มขึ้นมาก โดยก่อนการทดลองมีปริมาณแมกนีเซียม
25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปีแรกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมมีค่าแมกนีเซียมโดยเฉลี่ย 41.38 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ในปีที่ 2 เพิม่ ขึน้ เป็น 45.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในปีที่ 3 เพิม่ ขึน้ เป็น 47.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ในแปลงทดลองที่ ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยเคมีตามอัตราคำแนะนำ ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่
ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ และ ปุย๋ เคมี ½ อัตราแนะนำ+ปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณธาตุแมกนีเซียมเพิม่ ขึน้ จาก 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 34.78, 46.56,
48.00, 48.67, 43.22, 44.11 และ 47.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยเฉลีย่ 3 ปี ตามลำดับ แมกนีเซียมที่ ได้เพิม่ ขึน้
ในดินนีม้ าจากการใส่สารปรับปรุงดินโดโลไมท์และส่วนประกอบของปุย๋ อินทรียด์ งั กล่าว
			 1.5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในชุดดินนีพ้ บว่ามีระดับอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ำซึง่ ก่อนปลูกแตงโม
จะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยเฉลี่ย 0.87 เปอร์เซ็นต์ และหากไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินแล้ว จะมีผล
ทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากสูญสลายไปกับสภาพของภูมอิ ากาศ ซึง่ ได้แก่ อุณหภูมิ และ
น้ำฝน (ปรัชญาและคณะ, 2534) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงโดยปีที่ 1 และ
ปีที่ 2 หลังเก็บผลผลิตแตงโมมีคา่ เฉลีย่ ใกล้เคียงกันโดยมีคา่ อินทรียวัตถุเฉลีย่ 0.28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีที่ 3 มีคา่
อินทรียวัตถุเฉลีย่ 0.39 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ เฉลีย่ 3 ปี เหลือ 0.32 เปอร์เซ็นต์ อธิบายได้วา่ ธาตุอาหารจากปุย๋ อินทรีย์
ถูกจุลินทรีย์นำไปใช้เป็นแหล่งในการเพิ่มจำนวนเซลล์ ขณะเดียวกันจุลินทรีย์ ในดินจะใช้อินทรียวัตถุเป็นแหล่ง
พลังงานด้วย ทำให้ระดับอินทรียวัตถุในดินลดลงและไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ เนือ่ งจากสภาพอากาศทีร่ อ้ นชืน้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อนิ ทรียวัตถุสลายตัวเร็ว จึงเหลือปริมาณอินทรียวัตถุเพียงเล็กน้อย

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.2 April 2018

		
1.6 ปฏิกิริยาดิน ในสภาพดินที่มีการชะละลายมากจะมีผลทำให้อนุมูลของธาตุอาหารพืชซึ่งเป็น
ประจุบวกที่มีสภาวะเป็นด่างถูกชะล้างออกไปจากอนุภาคของดินมากขึ้น และในขณะเดียวกันประจุบวกไฮโดรเจน
จากน้ำและประจุบวกอะลูมินั่มจะเข้าไปแทนที่ ทำให้ดินมี โอกาสเกิดความเป็นกรดของดินมากขึ้น ซึ่งประกอบกับ
วัตถุตน้ กำเนิดดินมาจากหินประเภททีเ่ ป็นกรด คือหินทราย (วนิดา, 2550) จึงปรากฏความเป็นกรดจัดมากในชุดดิน
บ้านไผ่ วัดค่าปฏิกริ ยิ าดินโดยเฉลีย่ 5.0 เมือ่ ปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ และปุย๋ อินทรีย์ จะทำให้คา่ ปฏิกริ ยิ าดินสูงขึน้
ทุกตำรับการทดลองโดยเฉลีย่ 5.77 ปุย๋ อินทรียแ์ ต่ละชนิดจะมีอนุมลู ประจุบวกของธาตุอาหารถูกปลดปล่อยออกมา
ในสารละลายดิน ดังนัน้ การใส่ปยุ๋ อินทรียซ์ งึ่ ก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าเป็นด่างเพิม่ ขึน้ และขณะเดียวกันผลของปฏิกริ ยิ าดิน
ยังมีผลต่อเนือ่ งถึงปีที่ 3 ของการเก็บข้อมูล
			 1.7 ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก มีความสัมพันธ์กับเนื้อดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Young, 1976) ดิน ณ แปลงวิจยั จัดอยู่ในกลุม่ ดินเนือ้ หยาบ ปริมาณอินทรียวัตถุตำ่
ทำให้ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวกต่ำ (Sanchez, 1976) ส่งผลให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ในรูปไอออนบวกอยู่ในปริมาณต่ำ นอกจากนี้กระบวนการชะละลายภายในหน้าตัดดิน และกระบวนการกร่อนและ
พัดพาไปยังพืน้ ทีต่ ำ่ กว่านัน้ จะทำให้มกี ารเคลือ่ นย้ายประจุบวกทีเ่ ป็นด่างออกไปจากหน้าตัดดิน เป็นผลให้เหลือประจุ
แลกเปลี่ ย นไอออนบวกน้ อ ย แต่ เ มื่ อ มี ก ารเพิ่ ม อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห้ กั บ ดิ น โดยการเพิ่ ม ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ จะทำให้ ดิ น มี
ความสามารถเก็บกักธาตุอาหารพืชสูงขึน้ แสดงว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ขนึ้ ซึง่ พบว่าก่อนการศึกษาวัดค่าความจุ
แลกเปลีย่ นไอออนบวกได้ 1.16 เซนติโมลต่อกิโลกรัม และมีคา่ เพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยปีที่ 1, 2 และ 3 มีคา่ เฉลีย่ 1.205,
1.251 และ 1.608 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ตามลำดับ แต่ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตำรับ
การทดลอง
			 1.8 ความหนาแน่นรวม ก่อนการทดลอง ดินมีความหนาแน่นรวมสูง โดยมีคา่ ความหนาแน่นรวมเท่ากับ
1.45 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร หลั ง ดำเนิ น การทดลองในปี ที่ 3 ความหนาแน่ น รวมของดิ น ลดลง โดยมี ค่ า
ความหนาแน่นรวมเฉลีย่ 1.35 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนือ่ งจากอินทรียสารต่างๆ ที่ ได้จากการย่อยสลายปุย๋ อินทรีย์
จะทำให้อนุภาคดินเกาะตัวกันเป็นเม็ดดินได้ดขี นึ้
		 2. ผลผลิตของแตงโม
		 การเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตแตงโมในชุดดินบ้านไผ่ หลังการปรับปรุงดินด้วยปุย๋ เคมี และปุย๋ อินทรีย์ในอัตราต่างๆ
โดยวัดน้ำหนักผลสดแตงโม พบว่า ต้นแตงโมมีการตอบสนองต่อธาตุอาหารเพิ่มขึ้นหลังจากการใส่ปุ๋ยตามสัดส่วน
ต่างๆ ดังภาพที่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มการตอบสนองปุ๋ยและให้ผลผลิตลักษณะเดียวกันเหมือนทุกปี โดยปีแรกน้ำหนัก
ผลสดแตงโมในทุกตำรับการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ มีคา่ เฉลีย่ 2,999.7 กิโลกรัมต่อไร่ ปีที่ 2
น้ำหนักผลสดแตงโมในทุกตำรับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95%
โดยพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมี ½ ตามคำแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตสูงสุด 4,929.65
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีตามอัตราคำแนะนำ ได้ผลผลิต
4,536.18 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4,351.32 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนตำรับการทดลองอืน่ ๆ มีคา่ ใกล้เคียงกัน โดยมีคา่ ผลผลิต
แตงโมสดอยู่ ในช่วง 4,057.39-4,109.58 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าเฉลี่ยในปีที่ 2 คือ 4,304.53 กิโลกรัมต่อไร่
แต่ ใน ปีที่ 3 น้ำหนักผลผลิตแตงโมในทุกตำรับการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย
4,025.96 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นได้ว่าผลผลิตในปีที่ 2 สูงกว่าทุกปี อาจเป็นผลเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงแรก
ของการเพาะปลูกแตงโมในปีที่ 2 มีปริมาณน้ำฝนมาก ทำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินถูกพืชดูดนำไปใช้
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ได้เต็มที่ ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต โดยมีค่าเฉลี่ย 3 ปี ดังนี้ แปลงที่ ใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด 4,132.62 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ แปลงที่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
600 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนำ แปลงที่ ใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
600 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ แปลงที่ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงที่ใส่
ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีน้ำหนักสด 3,917.61 3,829.87 3,727.35
3,682.13 3,644.73 และ 3,502.81 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ



ภาพที่ 2 น้ำหนักผลสดแตงโม

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกแตงโมในชุดดินบ้านไผ่
3.1 ต้นทุนการผลิตการปลูกแตงโม การวิเคราะห์ผลตอบแทนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมในชุดดิน
บ้านไผ่ พบว่าต้นทุนการผลิตของการปลูกแตงโมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการจัดการที่แตกต่างกัน โดย
ทีแ่ ปลงใส่ปยุ๋ เคมีตามอัตราคำแนะนำ และใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ มีตน้ ทุนการผลิตต่ำสุด 8,000 และ 8,020
บาทต่อไร่ แปลงใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ มีตน้ ทุนการผลิต 9,635 บาท
ต่อไร่ ส่วนแปลงที่ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 300
กิโลกรัมต่อไร่ มีตน้ ทุนการผลิตใกล้เคียงกัน คือ 11,270 และ 11,735 บาทต่อไร่ ตามลำดับ แปลงที่ใส่ปยุ๋ อินทรีย์
600 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีตน้ ทุนการผลิต
ใกล้เคียงกัน คือ 15,470 และ 15,935 บาทต่อไร่ ตามลำดับ
3.2 รายได้สทุ ธิของการปลูกแตงโม การเก็บข้อมูลตลอดการวิจยั เมือ่ เปรียบเทียบรายได้สทุ ธิในแต่ละ
ปัจจัย สามารถวิเคราะห์ ได้ว่าการปลูกแตงโมโดยใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราคำแนะนำนั้นจะมีรายได้สุทธิสูงที่สุดคือ
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22,639 บาทต่อไร่ และการใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ กับการใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 300
กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สทุ ธิใกล้เคียงกัน คือ 21,437 และ 21,326 บาทต่อไร่ ถัดมาคือ แปลงที่ใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตรา
แนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงที่ใส่ปยุ๋ อินทรีย์
600 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สทุ ธิ 18,388 17,888 และ 15,871 บาทต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนแปลงที่ใส่ปยุ๋ เคมี ½
อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สทุ ธิตำ่ สุด คือ 13,884 บาทต่อไร่
		 เมือ่ แตงโมได้รบั ธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินได้เต็มที่ การใส่ปยุ๋ เคมี
ตามคำแนะนำหรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำครึ่งหนึ่งร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงอัตราต่าง ๆ ได้แก่ 300 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถให้ผลผลิตแตงโมได้ดี และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
การลงทุนและรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน อย่างไรก็ตามอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ก็ยังมีต้นทุนสูง
เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต จากการซื้อวัสดุที่เป็นปัจจัยการผลิตมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ดังนั้น
เกษตรกรก็ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตแตงโมเช่นเดิม เนื่องจากไม่ยุ่งยากและสะดวกในการจัดการลดต้นทุน
การผลิตและได้กำไรสูง

สรุปผลการทดลอง
		 การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย
ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ฟอสฟอรัสในดินชุดดินบ้านไผ่อยู่ในรูปองค์ประกอบของแร่ จะถูกชะละลาย
สูญเสียได้ การใส่ปยุ๋ อินทรีย์ หรือปุย๋ อินทรียร์ ว่ มกับปุย๋ เคมี หรือปุย๋ เคมีอย่างเดียว ทำให้การปลดปล่อยฟอสฟอรัส
ออกมาเป็นประโยชน์ตอ่ พืช เพียงพอต่อ 1 รอบการปลูกพืช โครงสร้างของดินเป็นดินทราย เมือ่ มีการปรับปรุงดิน
ด้วยโดโลไมท์ และใส่ปยุ๋ อินทรีย์ในดินช่วยทำให้สภาพทางกายภาพของดิน มีการถ่ายเทอากาศดี และส่งผลให้ระดับ
ธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียมเพิม่ ขึน้ จากค่าเฉลีย่ 69 และ 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 138.40 และ
44.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ภายหลังเก็บผลผลิตแตงโมพบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุ ลดลงเล็กน้อย
ค่าปฏิกริ ยิ าดินโดยเฉลีย่ สูงขึน้ จาก 5.0 เป็น 5.77 ความหนาแน่นรวมของดินลดลงจาก 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เป็น 1.35 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงว่าโครงสร้างของดินดีขนึ้ ผลผลิตแตงโมตำรับทีม่ กี ารใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตรา
แนะนำร่ ว มกั บ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ 300 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ให้ ผ ลผลิ ต ผลสดแตงโมสู ง สุ ด รองลงมาคื อ ตำรั บ ที่ ใ ส่
ปุย๋ อินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ คือให้ผลผลิต 4,132.62 กิโลกรัมต่อไร่ และ 3,917.61 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ
แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น การผลิ ต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ในการปลู ก แตงโมจะพบว่ า การใส่ ปุ๋ ย เคมี
ตามอัตราแนะนำ หรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จะทำให้มีรายได้สุทธิสูงสุดคือ 22,639 บาทต่อไร่ และ
21,437 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ปยุ๋ เคมี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุย๋ อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีรายได้
สุทธิ 21,326 บาทต่อไร่
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การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัม

พนิดา ปรีเปรมโมทย* พิกลุ เกตุชาญวิทย* และสิรนิ ภา ชินออน*
Panida Preepremmot Pikul Katechanvit and Sirinapa Chin-on

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ พือ่ แยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน ผลิตฮอร์โมนพืช และ
สารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และศีกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวปทุมธานี 1 ดำเนินการ
คัดแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว ในอาหาร N-free semi solid malate medium และ congo red agar
medium ได้จำนวน 71 ไอโซเลต จากนัน้ ตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ทจี่ ำเพาะกับจีนสั อะโซสไปริลลัม และจำแนกชนิด
ด้วยวิธี 16S rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปริลลัมจำนวน 10 ไอโซเลต (T4 T12 KP6/1 KP6/2
T6/1 T6/2 CN4/1 CN4/2 NW1 และ AY16) เมือ่ ทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนโดยวิธี acetylene
reduction และตรวจสอบยีน NifH พบว่า มีคา่ การตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 6.97-52.49 µmol C2H4/l/hr และ
ตรวจพบยีน NifH ขนาด 360 bp ทั้ง 10 ไอโซเลต การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์ โมนออกซิน (IAA) และ
จิบเบอเรลลิน (GA3) ด้วย spectrophotometer พบว่า สามารถผลิต IAA และ GA3 ได้ ในช่วง 12.28-47.29
และ 25.80-159.13 ppm ตามลำดับ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์ด้วยวิธี chrome azurol
sulfonate (CAS) assay พบว่า ไอโซเลต T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 สามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ ได้
มีค่าอยู่ ในช่วง 11.57-87.50 % การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 พบว่า
อะโซสไปริลลัม มีผลให้ความสูง จำนวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก น้ำหนักแห้งต้น และน้ำหนักแห้งราก
ไม่แตกต่างจากการใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน
* กองเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน กรมพัฒนาทีด่ นิ กรุงเทพฯ 10900
Division of Soil Biotechnology, Land Development Department, Bangkok 10900
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ABSTRACT
		 The preliminary research aims to isolateand select Azospirillum spp. from rice root, efficiency
in N2 fixation, producing IAA, GA3 and siderophore and to study the effect of Azospirillum spp.
on Phatumtani 1 ricegrowth. Seventy-one isolates were isolated in N-free semi solid malate
medium and congo red agar medium. Only 10 isolates (T4, T12, KP6/1, KP6/2, T6/1, T6/2, CN4/1,
CN4/2, NW1 and AY16) were Azospirillum, detected by PCR using specific primer for this genus
and identified by 16S rRNA gene sequence analysis. N2 fixation based on nitrogenase activity was
investigated by acetylene reduction assay and confirmed by PCR-amplified NifH gene. The
quantities were in the range of 6.97-52.49 µmol C2H4/l/hr and NifH gene (360 bp) of all isolates
presented. The quantities of IAA and GA3 production by spectrophotometer, were in the range of
12.28-47.29 and 25.80-159.13 ppm, respectively. The isolates T4, KP6/1, KP6/2, CN4/1 and CN4/2
were produced siderophore in the range of 11.57 87.50 %, investigated by chrome azurol sulfonate
(CAS) assay. All 10 isolate affected to shoot height, num. of tillers/pot, root length, dry weight of
shoot and root/pot, were not significantly difference with N fertilizer usage.

คำนำ
		 อะโซสไปริลลัม (Azospirillum) เป็นแบคทีเรียทีม่ กั อาศัยอยูบ่ ริเวณเขตอิทธิพลรากพืช (rhizosphere) ของ
พืชตระกูลหญ้าหลายชนิด สามารถตรึงไนโตรเจนได้ ในสภาพทีม่ อี อกซิเจนน้อย เป็นปุย๋ ชีวภาพทีส่ ำคัญ โดยเฉพาะ
บทบาทหลักการตรึงไนโตรเจนสำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิม่ ผลผลิตพืช ซึง่ มีความสัมพันธ์แบบร่วมอาศัย
กับข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และข้าวสาลี (Sivasakthivelan and Saranraj, 2013) นอกจากนี้ยังสามารถ
ผลิตฮอร์โมนพืช ละลายฟอสเฟต สร้างสารไซเดอโรฟอร์ควบคุมโรคพืช ปกป้องพืชต่อสภาพดินเค็ม และสารพิษ
ตกค้างในดินได้ (Cassán and Diaz-Zorita, 2016) มีรายงานวิจยั การใช้ปยุ๋ ชีวภาพอะโซสไปริลลัมในการปลูกข้าว
พบว่า ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 5-24 เปอร์เซ็นต์ (Banayo et al., 2012) เพิ่มมวลชีวภาพของข้าวในระยะ
การแตกกอ การสะสมน้ำหนักแห้งเมล็ด และการสะสมไนโตรเจนในใบข้าว 16-60 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์
(Garcia de Salamone et al.,2010) ดังนัน้ การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการตรึง
ไนโตรเจนสร้างฮอร์โมน และสารไซเดอโรฟอร์ เพือ่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวจึงเป็นทีน่ า่ สนใจทีจ่ ะทำการศึกษา
งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน ผลิตฮอร์โมนพืช
และสารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และศึกษาประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวเพื่อคัดเลือก
เชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิม่ ผลผลิตข้าว ลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมีไนโตรเจน และลดต้นทุนการผลิตสำหรับการ
ปลูกข้าวของเกษตรกร ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งให้กับเกษตรกรในการผลิตข้าวให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยใช้
ต้นทุนต่ำ และยังเป็นการลดอัตราการนำเข้าปุย๋ เคมีจากต่างประเทศอีกด้วย
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อุปกรณ์และวิธกี าร
		 1. การเก็บตัวอย่าง และการแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว
เก็บตัวอย่างรากข้าวจากพืน้ ทีน่ าข้าว จังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง และสระบุรี แยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าวตามวิธกี ารของ Akbari et al. (2007) ในอาหาร N-free
semi-solid malate medium บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน นำตัวอย่างที่เกิดฝ้าสีขาว
มาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ โดยการ streak บนอาหาร congo red agar (CRA) medium คัดเลือกโคโลนีสีแดง
มาเลี้ยงในอาหาร N-free semi-solid medium อีกครั้ง เพื่อทดสอบการเกิดฝ้า จากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์
แล้วย้ายลงอาหาร nutrient agar เพือ่ เก็บไว้ทำการทดลองต่อไป
2. การตรวจสอบอะโซสไปริลลัมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการจำแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA
gene sequence analysis
		 สกั ด ดี เ อ็ น เอของแบคที เ รี ย ที่ คั ด แยกได้ โดยนำโคโลนี ข องแบคที เ รี ย มาละลายในน้ ำ กลั่ น นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ
50 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที นำดีเอ็นเอที่ ได้มาตรวจสอบด้วยเทคนิค
polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ ไพรเมอร์ทจี่ ำเพาะกับจีนสั อะโซสไปริลลัมตามวิธกี ารของ Lin et al. (2011)
และนำผลผลิต PCR มาตรวจสอบด้วยเทคนิค gel electrophoresis บน 1.5 % agarose gel ใน 1X TAE
buffer จากนั้นนำตัวอย่างที่พบแถบดีเอ็นเอมาจำแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA gene sequence analysis
โดยการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอในส่วน 16s rRNA gene ด้วยปฏิกริ ยิ า PCR โดยใช้ universal primer ผลผลิต PCR
ที่ ได้นำมาตรวจสอบด้วยเทคนิค gel electrophoresis บน 1.0 % agarose gel ใน 1X TAE buffer และผลผลิต
PCR ส่วนที่เหลือนำไปวิเคราะห์ลำดับเบสด้วย Thermo sequence fluorescent labeled primer cycle
sequencing kit (Amercham pharmacia biotech) ทีบ่ ริษทั Macrogen (Korea) จากนัน้ นำลำดับเบสที่ ได้มา
เปรียบเทียบลำดับเบสโดยใช้ โปรแกรม Nucleotide BLAST (http://blast.ncbi.nlm. nih.gov/)
3. การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การผลิตฮอร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน และ
สารไซเดอโรฟอร์
			 3.1 การทดสอบกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน และตรวจสอบยีน nifH
		 ทดสอบกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนด้วยวิธี acetylene reduction technique (ARA) ตามวิธกี ารของ
Boddey (1987) โดยนำอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตที่เลี้ยงในอาหารเหลวเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ปรับความขุ่น
ให้มีค่า OD540 เท่ากับ 1.0 (Bashan and Levanony, 1985) มาเลี้ยงในอาหาร N-free semi-solid malate
medium 100 มิลลิลติ ร ทีบ่ รรจุใน flask ขนาด 250 มิลลิลติ ร เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนัน้ แลกเปลีย่ นแก๊ส
ภายใน flask กั บ แก๊ ส อะเซที ลี น บ่ ม ทิ้ ง ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 1 ชั่ ว โมง แล้ ว นำแก๊ ส ที่ ไ ด้ ม าวั ด ค่ า
การตรึงไนโตรเจนด้วยเครือ่ ง GC (Gas Chromatography) โดยใช้ Flame Ionization Detector (FID) และ
ตรวจสอบยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการตรึงไนโตรเจน โดยตรวจสอบยีน nifH ด้วยปฏิกริ ยิ า PCR ตามรายงานของ
Poly et al. (2001)
			 3.2 การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอเรลลิน
			 วิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนออกซิน (IAA) ด้วย colorimetric technique โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว
NFB ทีเ่ ติม Tryptophan 100 มิลลิกรัมต่อลิตร นำไปบ่มทีค่ วามเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
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เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนัน้ นำมาปัน่ เหวีย่ งด้วยความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที นำส่วนใส
มาวัดปริมาณการผลิต IAA ตามวิธกี ารของ Akbari et al. (2007) ด้วยเครือ่ งสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วามยาวคลืน่
530 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของสารละลาย IAA มาตรฐาน
			 วิเคราะห์ปริมาณจิบเบอเรลลิน (gibberellic acid; GA3) ตามวิธขี อง Holbrook et al. (1961) โดยนำ
ส่วนใสของตัวอย่างปริมาตร 15 มิลลิลิตร เติม zinc acetate reagent (zinc acetate 21.9 กรัม และ
glacial acetic acid ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลติ รด้วยน้ำกลัน่ ) ปริมาตร 2 มิลลิลติ ร
ตั้งทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้นเติม potassium ferrocyanide (10.6 เปอร์เซ็นต์ ในน้ำกลั่น) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 2,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดส่วนใสปริมาตร 5 มิลลิลิตร
ใส่หลอดใหม่เติม 30% HCl ปริมาตร 5 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปบ่มที่ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 75 นาที
แล้ววัดปริมาณการผลิต GA3 ด้วยเครือ่ งสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วามยาวคลืน่ 254 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบ
กับความเข้มข้นของสารละลาย GA3 มาตรฐาน
			 3.3 ทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสารไซเดอโรฟอร์
			 ทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสารไซเดอโรฟอร์ ด้วยเทคนิค Chrome Azurol Sulfonate (CAS) assay
(Schwyn and Neilands, 1987) โดยแต้มอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตลงบนอาหารแข็ง CAS ไอโซเลตละ 3 ซ้ำ
แล้วนำไปบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-7 วัน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงอาหารแข็งทีเ่ ปลีย่ นเป็น
สีเหลืองส้ม (A) และโคโลนีของเชือ้ (B) แล้วนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารไซเดอโรฟอร์ ตามสมการ ดังนี้
			 ปริมาณสารไซเดอโรฟอร์ (เปอร์เซ็นต์) = [(A-B)/B) x 100]
		 4. การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1
			 4.1 การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1
			 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 11 ตำรับการทดลอง
3 ซ้ำ ประกอบด้วยตำรับควบคุม (แช่เมล็ดข้าวในอาหารเลี้ยงเชื้อ) และตำรับที่แช่เมล็ดข้าวในสารละลาย
อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต ดำเนินการทดลองตามวิธีการของ Hossin et al. (2015) เพาะไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็ น เวลา 6 วั น โดยเก็ บ ข้ อ มู ล เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอกของเมล็ ด ที่ 2 4 และ 6 วั น นำข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)
			 4.2 การศึ ก ษาผลของอะโซสไปริ ล ลั ม ต่ อ การส่ ง เสริ ม เจริ ญ เติ บ โตของข้ า วปทุ ม ธานี 1
ในห้องปฏิบตั กิ าร
			 วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 11 ตำรับการทดลอง 3 ซ้ำ ประกอบด้วยตำรับควบคุม (ไม่ใส่เชือ้ )
และตำรับที่ ใส่อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต โดยเพาะเมล็ดข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผิวในจานเลี้ยงเชื้อที่บรรจุ
กระดาษเพาะเมล็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจนงอก จากนั้นนำมาวางในหลอดทดลอง (ขนาด 20x150 มิลลิเมตร)
อบฆ่าเชือ้ แล้ว ที่ใส่สารละลายธาตุอาหาร N-free nutrient solution (Broughton and Dilworth, 1970) และ
แผ่นโฟมตัดขนาดเล็กเพื่อพยุงเมล็ดข้าว หลังจากข้าวมีราก ดำเนินการปลูกเชื้ออะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต
ทำการทดลองเป็นเวลา 15 วัน เก็บข้อมูลความสูงต้น ความยาวราก และประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน นำข้อมูล
มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT)
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			 4.3 การศึ ก ษาผลของอะโซสไปริ ล ลั ม ต่ อ การส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วปทุ ม ธานี 1
ในสภาพโรงเรือนทดลอง
			 วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 11 ตำรับการทดลอง 3 ซ้ำ ประกอบด้วยตำรับควบคุม
(ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) และตำรับที่ ใส่อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต ร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยการวิเคราะห์สมบัตดิ นิ ก่อนปลูก พบว่า ดินมีปฏิกริ ยิ าเป็นกลาง pH เท่ากับ 6.8
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ เท่ากับ 0.9 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ 8.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมาก เท่ากับ 24.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นอัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
คือ ปุย๋ ไนโตรเจน 18 กิโลกรัม N/ไร่ ฟอสฟอรัส 3 กิโลกรัม P2O5 /ไร่ และโพแทสเซียม 6 กิโลกรัม K2O/ไร่
(กรมวิชาการเกษตร, 2548; กรมการข้าว, 2552) โดยใส่หลังปักดำ
			 การเตรียมดิน เก็บดินนาที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ทำการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง จำนวน 2 ครัง้ บรรจุดนิ ทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ ปริมาณ 3 กิโลกรัม
ในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิว้ และเตรียมดินในสภาพน้ำขังโดยใช้นำ้ ทีผ่ า่ นการนึง่ ฆ่าเชือ้ แล้ว
			 การเตรียมอะโซสไปริลลัม เลี้ยงอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตในอาหารเหลว NFB ที่เติม yeast
extract 0.5 กรัม นำไปเขย่าความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
ล้างตะกอนเซลล์ดว้ ย 0.85 % NaCI และปรับความขุน่ ให้มคี า่ OD540 เท่ากับ 1.0
			 การเพาะกล้า นำเมล็ดข้าวทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ ทีผ่ วิ ด้วย 10 % Clorox มาแช่ในน้ำกลัน่ นึง่ ฆ่าเชือ้ ข้ามคืน
เพาะจนเมล็ ด งอก จากนั้ น นำมาเพาะกล้ า ในถ้ ว ยขนาดเล็ ก บรรจุ ดิ น ที่ ผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ แล้ ว 3 เมล็ ด ต่ อ ถ้ ว ย
ตำรับการทดลองทีม่ กี ารใส่เชือ้ จะใส่อะโซสไปริลลัม 1 มิลลิลติ รต่อถ้วย ตามตำรับการทดลอง เพาะกล้าเป็นเวลา
8 วัน (ดัดแปลงจากวิธกี ารของอาภากร (2553)) จากนัน้ ย้ายปลูกข้าวลงในกระถางทีเ่ ตรียมไว้ควบคุมระดับน้ำให้มี
ความสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการปลูก 60 วัน วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และ
ไนโตรเจนในดิน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ความสูงต้น จำนวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก
น้ำหนักแห้งต้น น้ำหนักแห้งราก ค่าความเขียวของใบ และวิเคราะห์กจิ กรรมการตรึงไนโตรเจนในรากข้าวด้วยวิธี
Acetylene reduction technique (ARA) และวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นข้าว ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
เหล็ก และสังกะสี โดยส่งวิเคราะห์ที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน แล้วนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว การตรวจสอบ และจำแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA gene
sequence analysis
		 แยกแบคทีเรียในอาหาร N-free semi-solid medium และ CRA medium ได้ทั้งหมด 77 ไอโซเลต
แต่เมือ่ นำมาตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอ ด้วยไพรเมอร์ทจี่ ำเพาะกับจีนสั อะโซสไปริลลัม และจำแนกชนิดด้วยวิธี 16S
rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปริลลัมเพียงจำนวน 10 ไอโซเลต แยกได้จากตัวอย่างรากข้าว
จังหวัดตาก จำนวน 4 ไอโซเลต ได้แก่ T4 RT6/1 T6/2 และ T12 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 ไอโซเลต ได้แก่
KP6/1 และ KP6/2 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ไอโซเลต คือ NW1 จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 ไอโซเลต ได้แก่
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CN4/1 และ CN4/2 และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ไอโซเลต คือ AY16 ซึง่ พบแถบดีเอ็นเอขนาด 263 bp
(Fig.1) เมือ่ ตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ทจี่ ำเพาะกับจีนสั อะโซสไปริลลัมเช่นเดียวกับรายงานของ Linet et al. (2011)
โดยผลการจำแนกชนิดของอะโซสไปริลลัมทีค่ ดั แยกได้ พบว่า มีลำดับเบสคล้ายคลึงกับ Azospirillum brasilence
จำนวน 8 ไอโซเลต ได้แก่ T4 T12 KP6/1 KP6/2 T6/1 NW1 CN4/1 และ CN4/2 ทีร่ ะดับความเหมือน 100
99 80 80 100 100 99 และ 97 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คล้ายคลึงกับ A. formosence คือ ไอโซเลต T6/1
ทีร่ ะดับความเหมือน 99 เปอร์เซ็นต์ และคล้ายคลึงกับ Azospirillum sp. คือ ไอโซเลต AY16 ทีร่ ะดับความเหมือน
99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า A. brasilense จะพบในรากข้าวมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
Hartman and Baldani (2006) รายงานว่า สายพันธุ์ของอะโซสไปริลลัม ที่พบมากอาศัยอยู่ร่วมกับพืชไร่ เช่น
ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ A. brasilense และ A. lipoferum
Fig.1 Gel electrophoresis of the
Azospirillum specific fragments after
PCR amplification; Lane 1 = Marker 100
bp, Lane 2 = T4, Lane 3 = T12, Lane 4
= KP6/1, Lane 5 = KP6/2, Lane 6 = T6/1,
Lane 7 = T6/2, Lane 8 = CN4/1, Lane 9
= NW1, Lane10 = CN4/2, Lane 11 = AY
16 andLane 12 = dH2O (Negative
control).


2. การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง ไนโตรเจน การผลิ ต ฮอร์ โ มนออกซิ น จิ บ เบอเรลลิ น และ
สารไซเดอโรฟอร์
2.1 กิจกรรมการตรึงไนโตรเจน พบว่า อะโซสไปริลลัมทัง้ 10 ไอโซเลต มีคา่ การตรึงไนโตรเจนแตกต่างกัน
โดยไอโซเลต CN4/2 มีค่าการตรึงไนโตรเจนสูงสุด 52.49 µmol C2H4/l/hr แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับ
ไอโซเลต T4 T12 T6/1 และ AY16 ซึง่ มีคา่ การตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 17.83 6.97 29.48 และ 31.51 µmol C
2H4/flask/hr ตามลำดั บ แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั บ ไอโซเลต KP6/1 KP6/2 T6/2 CN4/1 และ NW1 มี ค่ า
การตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 49.02 43.17 43.89 47.40 และ 36.91 µmol C2H4/flask/hr ตามลำดับ (Table 1)
เมือ่ ตรวจสอบยีน NifH พบแถบดีเอ็นเอขนาด 360 bp ทัง้ 10 ไอโซเลต (Fig. 2)
2.2 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์ โมนออกซิน (IAA) และจิบเบอเรลลิน (GA3) การวิเคราะห์ปริมาณ
IAA ของอะโซสไปริลลัมทัง้ 10 ไอโซเลต พบว่า ไอโซเลต AY16 มีประสิทธิภาพการผลิต IAA สูงสุด 47.29 ppm
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ กับไอโซเลตอื่นๆ โดยไอโซเลต T6/2 ผลิตได้สูงรองลงมา มีค่าเท่ากับ
45.26 ppm และไอโซเลต KP6/1 ผลิตได้ตำ่ สุด 12.28 ppm ส่วนประสิทธิภาพการผลิต GA3 ของอะโซสไปริลลัม
ทั้ง 10 ไอโซเลต พบว่า ไอโซเลต T12 มีประสิทธิภาพการผลิต GA3 สูงสุด 159.13 ppm แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญยิง่ ทางสถิติ กับไอโซเลตอืน่ ๆ ไอโซเลต T6/1 ผลิตได้สงู รองลงมา มีคา่ เท่ากับ 98.70 ppm และไอโซเลต
AY16 ผลิตได้ตำ่ สุด 25.80 ppm (Table 1)
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2.3 ประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์ พบว่า อะโซสไปริลลัมเพียง 5 ไอโซเลต ที่สามารถผลิต
สารไซเดอโรฟอร์ ได้ ได้แก่ T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 ซึง่ มีประสิทธิภาพในการผลิตสารไซเดอโรฟอร์
แตกต่างกัน โดยไอโซเลต KP6/1 มีประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์สูงสุด 87.50 เปอร์เซ็นต์ แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติกับไอโซเลตT4 และ CN4/2 แต่ ไม่แตกต่างกับไอโซเลต KP6/2 และ CN4/1 ผลิต
สารไซเดอโรฟอร์ ได้เท่ากับ 77.78 และ 78.57 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (Table 1)
Table 1 Nitrogenase activity, IAA production,GA3 production and siderophore production by
various isolates of Azospirillum.
Isolate

Nitrogenase activity
(umol C2H4/l/hr)

T4
T12
KP6/1
KP6/2
T6/1
T6/2
CN4/1
CN4/2
NW1
AY16
F-test
% CV

17.83 d
6.97 e
49.02 a
43.17 abc
29.48 c
43.89 ab
47.40 a
52.49 a
36.91 abc
31.51 bc
**
25.54

IAA
production
(ppm)
42.13 d
17.94 f
12.28 g
44.32 c
43.63 c
45.26 b
44.14 c
42.49 d
38.72 e
47.92 a
**
18.68

GA3
production
(ppm)
48.37 de
159.13 a
27.33 e
58.97 d
98.70 b
77.87 c
57.63 d
50.83 d
49.83 de
25.80 e
**
28.45

Siderophore
production
(%)
11.57 c
87.50 a
77.78 ab
78.57 ab
72.22 b
**
29.73

Fig. 2 Gel electrophoresis of
the nifH gene after PCR
amplification; Lane 1 = Marker
100 bp, Lane 2 = dH2O
(Negative control), Lane 3 = T4,
Lane 4 = T12, Lane 5 = KP6/1
Lane 6 = KP6/2, Lane 7 = T6/1,
Lane 8 = T6/2, Lane 9 = CN4/1,
Lane 10=NW1, Lane11 = CN4/2
and Lane 12 = AY16
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1
3.1 ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1
ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1 พบว่า อะโซสไปริลลัมไม่ทำให้เปอร์เซ็นต์
การงอกของเมล็ดข้าวแตกต่างกับตำรับควบคุม โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ 6 วัน มีคา่ อยูใ่ นช่วง 92.00-100.00 เปอร์เซ็นต์
(Fig. 3) แต่อย่างไรก็ตาม อะโซสไปริลลัม จำนวน 7 ไอโซเลต มีผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงกว่า
ตำรับควบคุม



Fig. 3 The percentages of rice seed germination among 10 isolates compare with control.

3.2 ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ในห้องปฏิบตั กิ าร
การใส่อะโซสไปริลลัม 9 ไอโซเลต ได้แก่ T4 T12 KP6/1 T6/1 T6/2 CN4/1 CN4/2 และ NW1
มีผลให้ความสูงต้นมีค่าสูงกว่าตำรับควบคุมมีค่าอยู่ในช่วง 20.00- 22.70 เซนติเมตร ทั้ง 10 ไอโซเลต ไม่ทำให้
ความยาวราก แตกต่างกับตำรับควบคุม มีคา่ อยู่ในช่วง 8.03-12.87 เซนติเมตร ส่วนกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน
พบว่า ไอโซเลต AY16 มีคา่ การตรึงไนโตรเจนสูงสุด 390.33 nmol C2H4/plant/hr แตกต่างกับตำรับทดลองอืน่ ๆ
แต่ ไม่แตกต่างกับการใส่เชื้อไอโซเลต T6/2 และ CN4/2 มีค่าการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 370.33 และ 377.00
nmol C2H4/plant/hr ตามลำดับ (Table 2)
3.3 ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ในสภาพโรงเรือนทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของอะโซสไปริลลัม ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1
ปรากฏผล ดังนี้
ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทุกตำรับการทดลองไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ ในขณะที่การใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต T6/1 มีผลให้ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงสุด 0.60 เปอร์เซ็นต์
(Table 3)
ความสูงของข้าว จำนวนต้นต่อกอ น้ำหนักแห้งต้น ความยาวราก และน้ำหนักแห้งราก พบว่า ทุกตำรับ
ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ มีคา่ อยู่ในช่วง 76.13-83.00 เซนติเมตร 13.67-17.33 ต้นต่อกระถาง 14.28-17.63 กรัม
39.67-52.80 เซนติเมตร และ 13.62-19.45 กรัม ตามลำดับ (ไม่ ได้แสดงข้อมูล) แสดงว่าการใส่อะโซสไปริลลัม
มีผลให้การเจริญเติบโตของข้าวไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ส่วนค่าความเขียวใบพบว่า ตำรับควบคุม
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Table 2 Effect of various Azospirillum on shoot height, root length and nitrogenase activity of
rice at 15 days after planting.
Treatment
T1 ควบคุม
T2 T4
T3 T12
T4 KP6/1
T5 KP6/2
T6 T6/1
T7 T6/2
T8 CN4/1
T9 CN4/2
T10 NW1
T11 AY16
F-test
% CV

shoot height (cm)

root length (cm)

14.17 b
21.17 a
21.80 a
21.33 a
18.17 ab
22.00 a
20.00 a
21.33 a
22.70 a
21.33 a
22.33 a
*
15.42

8.03
9.87
10.83
10.23
8.53
9.37
8.57
10.30
12.87
9.47
9.53
ns
15.51

nitrogenase activity
(nmol C2H4/plant/hr)
327.00 e
354.00 cd
331.67 e
366.00 bc
339.67 de
359.67 bcd
370.33 abc
366.67 bc
377.00 ab
332.67 e
390.33 a
**
6.32

(ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม) มีคา่ ความเขียวใบสูงสุด 33.93 แตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
กับการใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต T12 T6/2 CN4/1 และ CN4/2 แต่อย่างไรก็ตามการใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต
T4 KP6/1 KP6/2 NW1 และ AY16 ช่วยส่งเสริมให้คา่ ความเขียวใบเท่ากับ 31.77 30.90 32.63 30.77 30.57
และ 31.30 ไม่แตกต่างกับการใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน สำหรับกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน พบว่า ทุกตำรับการทดลองไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ มีคา่ อยู่ในช่วง 204.67-326.67 nmol C2H4/pot/hr และสังเกตพบว่าการใส่อะโซสไปริลลัม
ทัง้ 10 ไอโซเลต มีผลให้กจิ กรรมการตรึงไนโตรเจนสูงกว่าตำรับควบคุม (Table 3)
ปริมาณธาตุอาหารในต้นข้าว พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีผลให้ปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าวสูงกว่า
ตำรับที่ใส่อะโซสไปริลลัมทุกไอโซเลต มีคา่ เท่ากับ 0.91 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีก่ ารใส่เชือ้ ไอโซเลต KP6/1 ส่งผลให้มี
ปริมาณธาตุเหล็กในต้นข้าวสูงกว่าตำรับการทดลองอื่นๆ มีค่าเท่ากับ 841.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 3)
อาจเป็นเพราะสารไซเดอร์โรฟอร์ทเี่ ชือ้ ผลิตขึน้
จากผลการทดลองจะสังเกตได้ว่า การใส่อะโซสไปริลลัมช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1
ด้านความสูง การแตกกอ ความยาวราก และมวลชีวภาพของข้าวได้ ไม่แตกต่างกับการใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
อะโซสไปริ ล ลั ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการตรึ ง ไนโตรเจนจากบรรยากาศให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ พื ช
ซึง่ ไนโตรเจนมีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ทัง้ ในระยะการเจริญเติบโตทางต้น ทางใบ ทางการ
สืบพันธุ์ และระยะสะสมน้ำหนักแห้งเมล็ด (Mae, 1997; ยงยุทธ, 2558) นอกจากนีอ้ ะโซสไปริลลัมยังสามารถผลิต
ฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอร์เรลลิน และบางไอโซเลตยังสามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ ได้อกี ด้วย ซึง่ ประสิทธิภาพ
ของอะโซสไปริลลัมดังกล่าวจะส่งผลให้ความสูง การแตกกอ ความยาวราก และมวลชีวภาพของข้าวเพิ่มมากขึ้น
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Table 3 Organic matter and total nitrogen in soil, SPAD reading, nitrogenase activity in root of
rice, nitrogen, phosphorus, iron and zinc in shoot of rice at 60 days after planting.
Total N
(%)

SPAD
reading

Nitrogenase
activity
(nmol
C2H4/pot/hr)

T1control (N-P-K) 0.93 0.46 c
T2 T4 + P-K
0.98 0.49 bc
T3 T12 + P-K
1.13 0.57 ab
T4 KP6/1 + P-K
1.12 0.56 ab
T5 KP6/2 + P-K
1.17 0.58 ab
T6 T6/1 + P-K
1.19 0.60 a
T7 T6/2 + P-K
1.08 0.54 abc
T8 CN4/1 + P-K 0.99 0.49 bc
T9 CN4/2 + P-K 1.14 0.57 ab
T10 NW1 + P-K 1.12 0.56 ab
T11 AY16 + P-K 1.12 0.56 ab
F-test
ns
*
% CV
10.53 10.67

33.93 a
31.77 ab
29.57 bc
30.90 ab
32.63 a
30.77 ab
29.10 bc
29.33 bc
27.63 c
30.57abc
31.30 ab
**
7.00

204.67
255.00
205.76
275.00
289.00
247.00
279.33
219.00
315.67
262.33
326.67
ns
20.35

Treatment

OM
(%)

N (%)

P (%)

Fe
Zn
(mg kg-1) (mg kg-1)

0.91 a
0.69 b
0.71 b
0.71 b
0.70 b
0.71 b
0.69 b
0.67 b
0.66 b
0.68 b
0.70 b
**
10.72

0.15
0.14
0.15
0.15
0.13
0.14
0.13
0.13
0.14
0.14
0.14
ns
8.54

560.00 bc
481.33 bcde
333.00 e
841.33 a
456.00 bcde
352.00 de
538.00bcd
629.33 b
433.33 cde
469.33 bcde
416.00 cde
**
31.90

35.67
32.33
34.00
36.00
34.33
34.33
34.67
32.00
31.67
36.67
35.67
ns
8.85

ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Hossain et al. (2015) แยกอะโซสไปริลลัมจากดินและรากข้าว แล้วนำมาทดสอบ
ประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพโรงเรือนทดลอง พบว่า การใส่อะโซสไปริลลัม สามารถเพิ่ม
การเจริญเติบโตทางด้านความสูง จำนวนใบต่อต้น ความยาว และความกว้างใบ น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของ
ต้ น ข้ า วได้ อ ย่ า งมี นั ย สำคั ญ เช่ น เดี ย วกั บ รายงานของ Isawa et al. (2010) ซึ่ ง ได้ ท ำการศึ ก ษาผลของ
Azospirillum sp. B510 ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในโรงเรือนทดลอง พบว่า Azospirillum sp. B510 ช่วยเพิม่
มวลชีวภาพของข้าวอย่างมีนยั สำคัญ และ Garcáa de Salamone et al. (2010) พบว่า การใส่เชือ้ อะโซสไปริลลัม
มีผลต่อการเพิม่ มวลชีวภาพของข้าวในระยะการแตกกอ

สรุป
1. แยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าวได้ 10 ไอโซเลต มีคา่ การตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 6.97-52.49 µmol
C2H4/l/hr สามารถผลิต IAA ได้ ในช่วง 12.28-47.29 ppm ผลิต GA3 ได้ ในช่วง 25.80-159.13 ppm และพบ
อะโซสไปริลลัม 5 ไอโซเลต สามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ ได้ ได้แก่ T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 โดย
ไอโซเลต CN4/2 AY16 T12 และ KP6/1 มีกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน ผลิต IAA ผลิต GA3 และผลิต
สารไซเดอโรฟอร์ ได้สงู สุด ตามลำดับ
2. การใส่ อ ะโซสไปริ ล ลั ม ทั้ ง 10 ไอโซเลต ส่ ง ผลให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วปทุ ม ธานี 1 ในสภาพ
โรงเรือนทดลองด้านความสูง จำนวนต้นต่อกอ ความยาวราก น้ำหนักแห้งต้น และน้ำหนักแห้งราก ไม่แตกต่าง
จากการใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน
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		 ต่อมา มีผบู้ อกเราว่า กระแสน้ำสายนีช้ อื่ แม่นำ้ ท่าวัง เขาบอกว่า กระแสน้ำของแม่นำ้ ท่าวังเป็นอย่างนัน้ ๆ
บางคนบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำสกปรก ปลาไม่ชุม บางคนบอกว่า กระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไม่ ไหลเชี่ยว และ
เป็นอย่างนัน้ ๆ บางคนว่า แม่นำ้ ท่าวังไหลผ่านถิน่ ทีม่ ดี นิ สีแดงมาก จึงมีนำ้ ค่อนข้างแดง
		 เราเกิดความรู้สึกเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่า ความจริง กระแสน้ำที่เรามองดูอยู่ ก็มีภาวะสมบูรณ์ ในตัว
ตามสภาพของมันอยูแ่ ล้ว มันมีลกั ษณะต่างๆ เช่น ไหลช้า มีสแี ดง สกปรก เป็นต้น ก็เพราะมันเกิดจากองค์ประกอบ
และความเป็นไปต่างๆ ทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลอันทำให้มนั ต้องเป็นอย่างนัน้ เช่น เมือ่ กระแสน้ำกระทบละลายดินแดง
ก็เกิดผลขึน้ แก่กระแสน้ำนัน้ ให้มสี แี ดง เป็นต้น ความเป็นไปต่างๆ ของมัน มีผลต่อมันอยู่ในตัวเอง
ยิ่งกว่านั้น ขณะที่เรามองอยู่นั้น กระแสน้ำก็ ไหลผ่านไปเรื่อยๆ น้ำที่เราเห็นตรงหน้าเมื่อแรกมอง
กับเวลาต่อมา ก็ ไม่ใช่นำ้ เดียวกัน และน้ำทีเ่ ห็นตอนต่อๆ มา กับตอนท้ายทีเ่ ราจะเลิกมอง ก็ไม่ใช่นำ้ เดียวกัน
แต่กระนัน้ มันก็มลี กั ษณะจำเพาะทีเ่ รียกได้วา่ เป็นอย่างเดิม เพราะองค์ประกอบต่างๆ ทีร่ วมเข้าเป็นกระแสน้ำนัน้
ยังคงเหมือนๆ เดิม แต่มีคนบอกเราว่า แม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำท่าวัง ยิ่งกว่านั้น ยังบอกว่า แม่น้ำท่าวังมีกระแสน้ำ
ไม่เชีย่ ว น้ำของแม่นำ้ ท่าวังสกปรก ปลาน้อย เรามองไม่เห็นว่าจะมีแม่นำ้ ท่าวังอยูท่ ี่ ไหนต่างหาก หรือนอกจาก
กระแสน้ำทีเ่ รามองอยูน่ นั้ เรามองไม่เห็นตัวแม่นำ้ ท่าวังไหนทีม่ าเป็นจ้ำของกระแสน้ำที่ ไหลอยูน่ นั้
		 ยิ่งกว่านั้น เขาบอกว่า แม่น้ำท่าวังไหลผ่านละลายดินแดง ทำให้มันมีสีค่อนข้างแดง คล้ายกับว่า
แม่น้ำท่าวังไปทำอะไรให้กับดินแดง มันจึงได้รับผลถูกเขาลงโทษให้มีน้ำสีแดง เราเห็นอยู่ชัดๆ ว่า กระแสน้ำ
ทีเ่ รามองเห็นอยูน่ นั้ มีความเป็นไป เป็นกระบวนการแห่งเหตุและผลพร้อมอยู่ในตัวของมัน น้ำที่ ไหลมากระทบ
เข้ากับดินแดง ดินแดงละลายผสมกับน้ำเป็นเหตุ ผลก็เกิดขึน้ คือ กระแสน้ำจึงมีสคี อ่ นข้างแดง ไม่เห็นจะมีใคร
มาเป็นผูท้ ำหรือผูร้ บั ผลนัน้ อีก
		 ยิ่งกว่านั้น เราไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ที่ ไหนได้เลย กระแสน้ำที่ ไหลผ่านหน้าเราไปแล้ว
ก็ ไหลผ่านไปเลย น้ำเก่าที่เราเห็น ก็ ไม่มีอยู่ที่นั่นแล้ว มีแต่น้ำใหม่มาแทนที่เรื่อยไป เรากำหนดกระแสน้ำนั้น
ได้ด้วยองค์ประกอบ อาการ และความเป็นไปต่างๆ ที่ประมวลกันขึ้นให้ปรากฏลักษณะอันจะถือเอาได้เช่นนั้น
เท่านั้นเอง และถ้ามีตัวตนของแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนตายตัวอยู่ กระแสน้ำคงจะเป็นไปตาม
องค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ ได้ และในขั้นสุดท้าย เราเห็นว่า แม่น้ำท่าวังนั่นแหละ
เป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็น เราพูดถึงกระแสน้ำนัน้ ได้เต็มตามกระบวนการของมัน โดยไม่ตอ้ งยุง่ เกีย่ วกับแม่นำ้ ท่าวังเลย
ว่าให้ถกู แล้ว แม่นำ้ ท่าวังไม่มอี ยูเ่ ลยด้วยซ้ำไป เราเห็นชัดเลยว่า ไม่มี ไม่ตอ้ งมี และไม่อาจจะมีอะไรๆ มาเป็น
ตัวตนที่เรียกว่า แม่น้ำท่าวัง หรือมีแม่น้ำท่าวังที่ ไหนมาเป็นตัวตนเป็นอัตตา ที่จะเป็นเจ้าของเจ้ากี้เจ้าการ
กำกับสัง่ การแก่กระแสน้ำนัน้
		 ต่อมาอีกนาน เราเดินทางไปถึงตำบลอืน่ เราพบชาวตำบลนัน้ หลายคน คราวหนึง่ เราอยากจะเล่าให้เขาฟัง
เกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำที่เราได้มองดูคราวก่อนนั้น แล้วเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันที เราไม่รู้ว่าจะพูด
อย่างไรดี เขาจึงจะเข้าใจตามที่เราต้องการจะบอกเขาได้ เรานึกขึ้นมาได้ถึงคำที่เคยมีคนบอกเราว่ากระแสน้ำ
สายนัน้ ชื่อแม่นำ้ ท่าวัง จากนัน้ เราก็สามารถเล่าให้ชาวบ้านฟังอย่างสะดวกคล่องแคล่ว และเขาก็ฟังด้วยความ
เข้าใจและสนใจเป็นอย่างดี เราพูดด้วยว่า แม่นำ้ ท่าวังมีนำ้ สกปรก มีปลาน้อย กระแสน้ำของแม่นำ้ ท่าวังไหลช้า
แม่นำ้ ท่าวังไหลไปกระทบดินแดง ทำให้มนั มีสคี อ่ นข้างแดง
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ในเวลานั้น เราเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง
ด้วยว่า แม่น้ำท่าวัง และบทบาทของมันตามที่
เราเล่านั้น เป็นเพียงถ้อยคำสมมติเพื่อสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารกันในโลก แม่น้ำท่าวังและ
บทบาทของมันตามคำสมมติเหล่านี้ จะมีขึ้นมา
หรือไม่มี และเราจะใช้มันหรือไม่ก็ตามที จะไม่มี
ผลกระทบต่อกระแสน้ำนั้นเลย กระแสน้ำนั้น
ก็ ค งเป็ น กระบวนการแห่ ง กระแสที่ ไ หลเนื่ อ ง
ไปตามองค์ประกอบและเหตุปจั จัยของมันอยูน่ นั่ เอง
เราแยกได้ ร ะหว่ า งสมมติ กั บ สภาวะที่ เ ป็ น จริ ง
บัดนี้ เราทัง้ เข้าใจ และสามารถใช้ถอ้ ยคำเหล่านัน้
พูดด้วยความสบายใจ
ทีส่ มมติเรียกกันว่าคน ว่านาย ก. คุณ ข. เรา เขา นัน้ โดยสภาวะทีแ่ ท้กค็ อื กระบวนธรรมที่ ไหลเนือ่ ง
เป็นกระแสสืบต่อกันไปไม่ขาดสาย มีองค์ประกอบต่างๆ มาสัมพันธ์กนั อยูม่ ากมาย มีความเป็นไปปรากฏให้เห็นได้
นานัปการ สุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระบวนธรรมนั้นเอง และทั้งที่เนื่องด้วยภายนอก
เมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้นแล้ว ก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในกระบวนธรรมนั้น สิ่งที่เรียกว่ากรรม และวิบาก นั้น ก็คือความเป็นไปตามทางแห่งเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในกระบวนธรรมทีก่ ล่าวนี้ ซึง่ มีความสำเร็จพร้อมอยู่ในตัวกระบวนธรรมนัน้ เอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยตัวสมมติ เช่นว่า
นาย ก. นาย ข. เรา เขา นายสิบ นายพัน มารับสมอ้างเป็นเจ้าของ เป็นผูท้ ำ หรือเป็นผูร้ บั ผลแต่ประการใด
อันนี้เป็นส่วนตัวสภาวะความจริง อันเป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมัน แต่เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
ให้เข้าใจกันในหมู่ชาวโลก จะใช้พูดตามสมมติก็ ได้ โดยตั้งชื่อให้แก่กระบวนธรรมที่ ไหลเวียนอยู่นั้นว่า นาย ก.
นาย ข. จมืน่ หัวหมู่ เป็นต้น เมือ่ รับสมมติเข้าแล้ว ก็ตอ้ งยอมรับสมอ้าง เป็นเจ้าของ เป็นผูท้ ำ และผูถ้ กู ทำ
ไปตามเรื่อง แต่ถึงจะสมมติหรือไม่สมมติ จะรับสมอ้างหรือไม่รับ กระบวนธรรมที่เป็นตัวสภาวะความจริง
ก็เป็นไปอยูต่ ามกฎธรรมดา ตามเหตุปจั จัยของมันนัน่ เอง ข้อสำคัญก็คอื จะต้องรูเ้ ท่าทัน แยกสมมติกบั ตัวสภาวะ
ออกจากกันได้ ของอันเดียวกันนัน่ แหละ เมือ่ ใดจะพูดถึงสภาวะ ก็พดู ไปตามสภาวะ เมือ่ ใดจะใช้สมมติ ก็พดู ไปตาม
สมมติ อย่าไขว้เขว อย่าสับสนปะปนกัน และต้องมีความเข้าใจสภาวะเป็นความรูเ้ ท่าทัน รองรับยืนพืน้ อยู่
ทั้งตัวสภาวะ และสมมติ เป็นสิ่งจำเป็น ตัวสภาวะ (นิยมเรียกกันว่า ปรมัตถ์) เป็นเรื่องของธรรมชาติ
ส่วนสมมติเป็นเรื่องของประโยชน์ ในทางปฏิบัติสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์
เอาสภาวะกับสมมติมาสับสนกัน คือ เข้าไปยึดเอาตัวสภาวะ จะให้เป็นตามสมมติ จึงเกิดวุน่ วายขึน้ ตัวสภาวะ
ไม่ วุ่ น เพราะมั น เป็ น ไปอย่ า งนั้ น เอง ตามปกติ ธ รรมดา ไม่ เ กี่ ย วกั บ ใครจะไปยึ ด หรื อ ไม่ มนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ วุ่ น
ไปฝ่ายเดียว และเพราะมันไม่วนุ่ ด้วย มนุษย์จงึ ยิง่ วุน่ วายใหญ่ เพราะขัดความปรารถนา ถูกบีบคัน้ จึงเกิดเป็น
ปัญหาแก่มนุษย์เอง”

