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เ
มือ่เดอืนกนัยายน 2560 กระผมและคณะรวม 4 คน 

ไดมี โอกาสเดินทางไปศึกษาเรียนรู การจัดทำระบบ

อนรุกัษดนิและนำ้ของสาธารณรฐัจนี (ไตหวนั) ซึง่ถอืเปน

ประเทศที่มีการจัดระบบอนุรักษดินและน้ำอยางด ี       

กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนของประเทศไดอยาง        

ดเียีย่ม และอาจกลาวไดวา ตดิระดบั Top tenth ของโลก 

ซึ่งไดกำหนดการศึกษาดูงานรวม 13 วัน ระหวางวันที ่

18 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2560 การมาเยอืน

ไตหวัน ถือเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่ง เนื่องจาก      

ไดรับการตอนรับอยางอบอุนเปนอยางด ี มีความ      

เปนกันเอง ไดรับประทานอาหารอรอย และสามารถ

เดนิทางไดอยางสะดวก ฯลฯ 



9 9 40 40 

ง
านอนรุกัษดนิและนำ้ เริม่ตนปฏบิตัอิยางเปนทางการ เมือ่ป พ.ศ. 2500 

โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือรัฐบาลไทย ภายใตความ

ชวยเหลือในนาม USOM ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐถูกสงมาประจำ 

และปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ฝายไทย ไดนำมาตรการอนุรักษดินและน้ำ     

ที่ใชกันอยูในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางบริเวณมีสภาพดินฟาอากาศคลายคลึงกับ

ประเทศไทยมาใชในการวางระบบอนรุกัษดนิและนำ้ 

  ทานสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในตอนที่ทาน    

เขารับราชการใหมๆ ไดรับมอบหมาย ใหปฏิบัติงานดานอนุรักษดินและน้ำ 

เปนเจาหนาที่ของไทยคนหนึง่ที่ไดรบัโอกาสเขารวมปฏบิตังิานกบัผูเชีย่วชาญ

จากสหรัฐ และไปศึกษาเลาเรียนวิชาความรูดานอนุรักษดินและน้ำ           

จากประเทศสหรฐัอเมรกิา เรยีกไดวา ทานสนาน รมิวานชิ เปนผูทีเ่ริม่ตน        

และบกุเบกิงานดานอนรุกัษดนิและนำ้ของประเทศไทยอยางแทจรงิ ฯลฯ 

ผ
ลของการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย 

ชุดดินบานไผ จังหวัดมหาสารคาม ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกร บานหินลาดพัฒนา ตำบล    

ทาสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับ      

ปุยเคมีตอผลผลิตของแตงโม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และผลตอบแทน

ทางเศรษฐกจิ วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซำ้ ม ี 7 ตำรบัการทดลอง ประกอบดวย แปลงใสปุยเคมี

ตามคาวเิคราะหดนิ, ปุยเคมตีามอตัราคำแนะนำ, ปุยเคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุยอนิทรยีคณุภาพสงู 600 กโิลกรมัตอไร,    

ปุยอินทรียคุณภาพสูง 300 กิโลกรัมตอไร, ปุยอินทรียคุณภาพสูง 600 กิโลกรัมตอไร, ปุยเคม ี ½ อัตราแนะนำ+            

ปุยอนิทรยีคณุภาพสงู 150 กโิลกรมัตอไร และปุยเคม ี ½ อัตราแนะนำ+ปุยอินทรียคุณภาพสูง  300 กิโลกรัมตอไร    

โดยทกุแปลง จะฉดีพนสารสกดัสมนุไพรไลแมลงศตัรพูชืรวมดวย พชืทดสอบ คอื แตงโมพนัธุกนิร ีผลการทดลอง     

พบวา หลังเก็บผลผลิตแตงโม วิธีการใสปุยเคม ี ½ อัตราแนะนำรวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง 300 กิโลกรัมตอไร     

ใหผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 4,132.62 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือวิธีการที่ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง 

600 กโิลกรมัตอไร ฯลฯ 



วตัถปุระสงค 1. เพือ่เผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ บทความ และสารคดทีีม่คีวามสมัพนัธ ์  

  เกีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่เปน็สือ่กลางเชือ่มโยงระหวา่งสมาชกิกบัสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้ 

  แหง่ประเทศไทย 

 3. เพือ่เปน็เอกสารเผยแพรแ่กผู่ส้นใจทัว่ไป 

กำหนดออก ปลีะ 3 ฉบบั ในเดอืนธนัวาคม เมษายน และสงิหาคม 

เจาของ สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

สาราณยีกร ดร. นสิา มแีสง   

ผูชวยสาราณยีกร นางอโนชา เทพสภุรณก์ลุ 

กองสาราณยีกร นางนงคราญ มณวีรรณ  ดร. ฉววีรรณ เหลอืงวฒุวิโิรจน์ 

 นายปราโมทย ์แยม้คลี ่ นางกติตมิา ศวิอาทติยก์ลุ  ดร. มงคล ตะ๊อุน่   

 ดร. ไพรชั พงษว์เิชยีร  ดร. สมชยั อนสุนธิพ์รเพิม่  ดร. ชนดิา จรญัวรพรรณ  

 ดร. อรรณพ พทุธโส  ดร. วรรยา สธุรรมชยั  นางสาวภรภทัร นพมาลยั 

 พมิพที ่ บรษิทั ดบับลวิ.เจ. พรอ็พเพอตี ้จำกดั 

 199/19 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

 โทร. 02-6163400-4 

 

สถานทีต่ดิตอ 

สมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย 

ภายในกรมพฒันาทีด่นิ 2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-0773, 1760 ตอ่ 1218 

Soil and Water Conservation Society of Thailand 

Main Building : Land Development Department 

www.swcst.ldd.go.th  E-mail : swcst@ldd.go.th 
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ใบสมคัรเปนสมาชกิ 

สมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย 

        วนัที ่................ เดอืน ........................................... พ.ศ. ............................  

ซือ่-สกลุ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................................................

ทีอ่ยูป่จัจบุนั เลขที ่........................... หมูท่ี ่..................... ถนน ................................................................. ตำบล/แขวง ..............................................

อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .......................................  

โทรศัพท์มือถือ ...................................................................................... E-mail ..........................................................................................................           

สถานทีท่ำงาน .............................................................................................................................................................................................................................. 

เลขที ่................................ หมูท่ี ่..................... ถนน ......................................................................... ตำบล/แขวง ............................................................. 

อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .......................................  

โทรศพัทม์อืถอื ............................................................................................. E-mail ................................................................................................................           

 ขอสมคัรเปน็สมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

 สมาชกิประเภทสามญั  บคุคล  หนว่ยงาน   

   รายป 

   สมคัรใหม ่ชำระคา่ลงทะเบยีน  50  บาท และคา่บำรงุรายป ีปลีะ 150 บาท 

   ตอ่อายสุมาชกิ เลขที ่............................. ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายป ีปลีะ 150  บาท 

  ตลอดชพี (ชำระครัง้เดยีว) 

   ชำระคา่ลงทะเบยีน  50  บาท และคา่บำรงุ 1,500  บาท 

 สถานทีจ่ดัสง่วารสาร 

  ทีอ่ยูป่จัจบุนั  สถานทีท่ำงาน 

  อืน่ๆ (ระบ)ุ เลขที ่.................... หมูท่ี ่............... ถนน ............................................................... ตำบล/แขวง ........................................... 

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

  โทรศพัทม์อืถอื ............................................................................................. E-mail .......................................................................................... 

 ชำระเงนิโดย   (เลอืกชำระเพยีงอยา่งเดยีว) 

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

  โอนเขา้บญัช ีธนาคารกรงุเทพ สาขาบางเขน บญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย ์เลขที ่161–095654–0 

  ชือ่บญัช ีสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย จำนวนเงนิ ............................. บาท และแนบหลกัฐานการโอนเงนิ           

  เขา้บญัชมีาพรอ้มกบัใบสมคัรนี้ 

  ธนาณตั ิสัง่จา่ย ปณ. เสนานคิม ในนาม นางสาวภรภทัร นพมาลยั กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ   

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

  ทัง้นีข้อใหส้มาคมฯ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ  ทีอ่ยูป่จัจบุนั  สถานทีร่าชการ  อืน่ๆ 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่จะปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้บงัคบัและระเบยีบการตา่งๆ ทีม่อียูแ่ลว้ และ/หรอืจะมตีอ่ไปเพือ่ประโยชน์ 

 สว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคมฯ นีท้กุประการ 

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

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

 

หมายเหต ุ เลอืกเครือ่งหมาย ใน    ทีต่อ้งการ 

สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย ภายในกรมพฒันาทีด่นิ 2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทร 02-561-0773, 1760 ตอ่ 1218 ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิเรือ่งการสมคัรสมาชกิไดท้ีฝ่า่ยเลขาธกิารสมาคมฯ โทรศพัท ์02-579-1908 

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

 สมาชกิเกา่ เลขที ่.........................  

     (เฉพาะเจา้หนา้ที)่ 



      วนัที ่..................... เดอืน ........................................ พ.ศ. .......................... 

ชือ่-สกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................................................................ 

 สมาชกิประเภทสามญั  บคุคล  หนว่ยงาน  

  รายป เลขทีส่มาชกิ ...................................................................  

  ตลอดชพี เลขทีส่มาชกิ ............................................................ 

ขอเปลีย่นแปลงสถานที่ในการจดัสง่วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ เปน็ 

  ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

 เลขที ่......................... หมูท่ี ่................ ถนน ........................................................................... ตำบล/แขวง ..................................................  

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

โทรศพัทม์อืถอื ..................................................................................................... E-mail .................................................................................................... 

  สถานทีท่ำงาน ........................................................................................................................................................................................................ 

 เลขที ่...................... หมูท่ี.่................ ถนน ............................................................................  ตำบล/แขวง ..................................................

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

โทรศพัทม์อืถอื ..................................................................................................... E-mail .................................................................................................... 

  อืน่ๆ (ระบ)ุ ............................................................................................................................................................................................................... 

 เลขที ่..................... หมูท่ี ่............... ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง .................................................. 

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

โทรศพัทม์อืถอื ..................................................................................................... E-mail .................................................................................................... 

       (ลงชือ่) .............................................................................. สมาชกิ 

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

 

 

หมายเหต ุ เลอืกเครือ่งหมาย ใน    ทีต่อ้งการ 

  แบบฟอรมเปลีย่นทีอ่ยู ในการจดัสงวารสารอนรุกัษดนิและนำ้ 

สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย ภายในกรมพฒันาทีด่นิ 2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทร 02-561-0773, 1760 ตอ่ 1218 ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิเรือ่งการสมคัรสมาชกิไดท้ีฝ่า่ยเลขาธกิารสมาคมฯ โทรศพัท ์02-579-1908 

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

 สมาชกิเกา่ เลขที ่.........................  

     (เฉพาะเจา้หนา้ที)่ 



ใบสัง่ลงโฆษณา   

หนงัสอืวารสารอนรุกัษดนิและนำ้ 

 

 

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

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

เรยีน  สาราณยีกร 

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

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

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

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

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

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

   (โปรดกา  ในชอ่งสีเ่หลีย่มตามตอ้งการ) 

    ปกหลงันอก 4 ส ี  ปกในหนา้, หลงั  4 ส ี 

     หนา้ธรรมดา ขาวดำ 

     เตม็หนา้  ครึง่หนา้  

   รายละเอยีดของการโฆษณา 

     มบีลอ๊คโฆษณาแนบมาดว้ย 

     ขอใหผู้จ้ดัทำวารสารทำบลอ๊คตามขอ้ความทีก่ำหนด  

   คดิคา่โฆษณาทัง้สิน้ ................................................... บาท ( ......................................................................... ) 

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

 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน ฉบบัละ 5 เลม่ 

                

           ขอแสดงความนบัถอื 

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

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

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

 



อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบบั 

   ปกหลงันอก พมิพ ์4 ส ี เตม็หนา้ ราคา 20,000 บาท 

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

   เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา) พมิพ ์ขาว-ดำ    

     เตม็หนา้ ราคา 12,000 บาท 

     ครึง่หนา้ ราคา 6,000 บาท 

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย  

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก ่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม 

  2. สมาชกิวสิามญั ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ ไดแ้ก ่นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม 

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก ่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์ 

 การเขาเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย 

  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต ่        

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ 

 อตัราคาลงทะเบยีน(คาธรรมเนยีมแรกเขา) และคาบำรงุ 

     คา่ลงทะเบยีน คา่บำรงุปละ ตลอดชพี 

  สมาชกิสามญั 50 บาท 150 บาท   1,500 บาท 

  สมาชกิวสิามญั 50 บาท 100 บาท - 

  สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ ไมม่ ี ไมก่ำหนด - 

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่ 

  1. ตาย 

  2. ลาออก 

  3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่ หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ 

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

หมายเหตุ : 

  วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ              

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 
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สารบญั   หนา 

 สาราณยีกร แถลง  7 
 แกไขบทความ ทานอาจารยส์นาน รมิวานชิ 8 
 เรยีนรูฝกฝนจากคนตนแบบงานอนรุกัษด์นิและนำ้ 9 
 เรยีนรูระบบอนรุกัษด์นิและนำ้  ของสาธารณรฐัจนี (ไตหวนั) 14 
 สมัฤทธผิลการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม  
 (Effective Change) กรณตีวัอยาง ปลกูฮกัทองถิน่  
 หมอดนิอนิทรยี ์วถิยีโสธร 23 
 ภมูปิญญาทองถิน่การจดัการและใชประโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ 
 ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 28 
 ผลของการใชปุยอนิทรยีร์วมกบัปุยเคม ีตอการเจรญิเตบิโต 
 และผลผลติของแตงโม ในดนิทรายชดุดนิบานไผ  
 จงัหวดัมหาสารคาม   40 
 การแยกและคดัเลอืกอะโซสไปรลิลมัทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  
 ในการตรงึไนโตรเจน สรางออกซนิ จบิเบอเรลลนิ  
 และสารไซเดอโรฟอรท์ีม่ตีอการเจรญิเตบิโตของขาว  51 
 ธรรมบรรยาย โดย พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยตุโต) 62 

เรยีนรูฝกฝน 

จากคนตนแบบ 

งานอนรุกัษดนิและนำ้ 
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สาราณยีกรแถลง 

สาราณยีกร 

  สวสัดคีะ วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ฉบบัที ่ 2 ปทีี ่ 33 

ประจำเดือนเมษายน 2561 น ี ้ ขอเริม่ตน้ดว้ยการกราบขออภยั

ในความลา่ชา้ของวารสารฉบบันี ้ และขอแก้ ไขขอ้ผดิพลาดของ

วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ ฉบับที ่ 1 ปีที ่ 33 ประจำเดือน

ธนัวาคม 2560 ของบทความ เรื่อง “เสี้ยวหนึ่ง สืบสานการ

พัฒนาที่ดินจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยท่าน สนาน ริมวานิช 

อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และต้องกราบขออภัยในความ

ผดิพลาดดงักลา่วมา ณ ทีน่ีด้ว้ยคะ 

  เนื้อหาในฉบับนี ้ ขอเริ่มต้นด้วย บทความ เรื่อง เรียนรู้

ฝกฝนจากคนต้นแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย วรรยา            

สุธรรมชัย ตามด้วยบทความ เรื่อง ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มรดกการเรียนรู ้ ฝาวิกฤต ิ 

ดินถล่ม จากสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน และถ่ายทอดความสำเร็จของการดำเนินงานบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที ่ เรื่อง สัมฤทธิผล

การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม (Effective Change) กรณตีวัอยา่ง ปลกูฮกัทอ้งถิน่ 

หมอดินอินทรีย ์ วิถียโสธร” โดย อภันตร ี พฤกษพงศ ์ ตามด้วยผลงานวิจัยที่หลากหลาย

เนื้อหา ดังนี ้ เรื่องที ่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน โดย ปราณ ีสหีบณัฑ ์และคณะ  และตามดว้ย

งานวจิยั เรือ่งที ่2 ผลของการใชปุ้ย๋อนิทรยีร์ว่มกบัปุย๋เคมตีอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลติ

ของแตงโม ในดนิทราย ชดุดนิบา้นไผ ่จงัหวดัมหาสารคาม โดย วนดิา พานกิร และคณะ            

ผลงานวิจัยเรื่องที ่ 3 การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการ             

ตรงึไนโตรเจน สรา้งออกซนิ จบิเบอเรลลนิ และสารไซเดอโรฟอรท์ีม่ตีอ่การเจรญิเตบิโต

ของขา้ว โดย พนดิา ปรเีปรมโมทย ์และคณะ   

  ปดิทา้ย กองสาราณยีกรขอนำทกุทา่นสูห่ลกัธรรมของพระพทุธศาสนา โดยไดน้ำเนือ้หา

บางส่วนจากหนังสือ พุทธธรรม มาให้ทุกท่านได้ทบทวนทำความเข้าใจถึงกระแสเหตุปัจจัย 

โดย สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย ์หรอื พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตุโต) 

  พบกนัฉบบัหนา ขอใหทกุทานไดเรยีนรู เพลดิเพลนิกบัเนือ้หาในฉบบัไดเลยคะ 

 

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มรดกการเรียนรู ้ ฝาวิกฤต ิ 
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  เดมิ วารสารอนรุกัษดนิและนำ้ ปที ่33 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2560  หนา 41 ยอหนาที ่2 

 

  “ในระหวา่งป ีพ.ศ. 2505 มเีหตกุารณส์ำคญัเกดิขึน้กบังานอนรุกัษด์นิและนำ้ โดย ดร. บรรเจดิ พลางกรู  

ได้ขอให้ผมเขียนเรื่องราวของงานอนุรักษ์ดินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรมใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตร               

(มพีนกังานทีเ่ปน็ขา้รฐัการกวา่ 30,000 คน) ตัง้หนว่ยงานเปน็สาขาอยู่ในทกุมลรฐั เปน็สำนกังานหนว่ยอนรุกัษ์

ดนิ - Soil Conservation Work Unit ประจำอยู่ใน Country แตล่ะแหง่ แตบ่างรฐัทีม่เีนือ้ทีข่นาดเลก็ Work 

Unit หนึง่แหง่ปฏบิตังิานในเขต 2-3 Country” 

 

เปลีย่นเปน็ 

  “ในระหวา่งป ีพ.ศ. 2505 มเีหตกุารณส์ำคญัเกดิขึน้กบังานอนรุกัษด์นิและนำ้ โดย ดร. บรรเจดิ พลางกรู  

ได้ขอให้ผมเขียนเรื่องราวของงานอนุรักษ์ดินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรมใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตร               

(มพีนกังานทีเ่ปน็ขา้รฐัการกวา่ 30,000 คน)  ตัง้หนว่ยงานเปน็สาขาอยู่ในทกุมลรฐั เปน็สำนกังานหนว่ยอนรุกัษ์

ดนิ - Soil Conservation Work Unit ประจำอยู่ใน County แตล่ะแหง่ แตบ่างรฐัทีม่เีนือ้ทีข่นาดเลก็ Work 

Unit หนึง่แหง่ปฏบิตังิานในเขต 2-3 County” 

ขอแก้ ไขบทความเรือ่ง

สนาน รมิวานชิ 
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  งานอนุรักษ์ดินและน้ำ เริ่มต้นปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เมื่อป ี พ.ศ. 2500 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้

ความชว่ยเหลอืรฐับาลไทย ภายใตค้วามชว่ยเหลอืในนาม USOM ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญจากสหรฐัถกูสง่มาประจำ และ

ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้นำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางบริเวณ         

มสีภาพดนิฟา้อากาศคลา้ยคลงึกบัประเทศไทยมาใช้ในการวางระบบอนรุกัษด์นิและนำ้   

  การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and Water Conservation) หมายถึง การใช้ทรัพยากรดินและน้ำ          

อยา่งเหมาะสม ดว้ยวธิกีารทีคุ่ม้คา่ เกดิประโยชนส์งูสดุ และมคีวามยัง่ยนื การนำมาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้มาใช้

เพือ่ปอ้งกนัและรกัษาดนิไม่ใหถ้กูชะลา้งพงัทลายทัง้บนพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดเทตำ่จนถงึพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู ซึง่ใน

ปัจจุบันมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้เป็น 2 ประเภท              

คือ มาตรการวิธีกล (Mechanical Measures) และมาตรการวิธีพืช (Vegetative Measures) การเลือกใช้

มาตรการใดควรพจิารณาจากลกัษณะดนิ ลกัษณะภมูปิระเทศ ปรมิาณนำ้ฝน ตลอดจนการใชป้ระโยชนข์องพืน้ทีด่นิ

นั้นๆ โดยเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลาย และให้เกิด         

ความยั่งยืน มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่จะต้องทำในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย                

หรือสหรัฐอเมริกา ก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ ป้องกันรักษาพื้นดินให้พ้นจากการกัดเซาะพังทลายของดิน 

รักษาความสมบูรณ์ของดิน และอนุรักษ์น้ำไว้ในดินให้คงอยู่พอแก่การเพาะปลูกพืช ซึ่งมาตรการอนุรักษ ์       

ดนิและนำ้ตา่งๆ ตอ้งไดม้าจากหลกัทางวชิาการ โดยการศกึษา คน้ควา้ วจิยั ทดลอง และนำขอ้มลูที่ไดม้าประมวลผล 

และสรปุเปน็มาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้ที่ใชป้ฏบิตัใินไรน่า เมือ่สมยัตัง้ตน้เริม่งานกนัใหม่ๆ  เจา้หนา้ทีข่าดทัง้ความรู ้

ความชำนาญ ประสบการณ ์ ทั้งงานด้านวิชาการ และงานด้านปฏิบัติการ งานในช่วงเริ่มแรกที่เห็นผลงานอย่าง

ชดัเจน คอื งานดา้นปฏบิตักิาร โดยนำมาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้ของสหรฐัอเมรกิามาดดัแปลง ปรบัเปลีย่นวธิกีาร 

หาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และนำผลงานวิจัยมาใช้ ให้เหมาะสม                  

แกก่ารปฏบิตังิาน สว่นงานดา้นวชิาการนัน้ตามมาภายหลงั เพราะตอ้งรอใหเ้จา้หนา้ทีข่องไทยไปศกึษาเลา่เรยีนวชิา

ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำจากต่างประเทศเสียก่อน ซึ่งในเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีการเรียนการสอน          

ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมาเมื่องานอนุรักษ์ดินและน้ำมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเรียนการสอนในระดับ

มหาวทิยาลยั และหนว่ยงานราชการตา่งๆ กเ็หน็ความสำคญั ไดม้อบหมายใหก้รมพฒันาทีด่นิ เปน็หนว่ยงานหลกั 

ทีม่หีนา้ที่ในการปฏบิตังิานดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้ สบืตอ่มาจนถงึปจัจบุนั 

เรยีนรู ฝกฝน 

  ทา่นสนาน รมิวานชิ อดตีอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ  ซึง่ในตอนทีท่า่นเขา้รบัราชการใหม่ๆ  ไดร้บัมอบหมาย  

ให้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นเจ้าหน้าที่ของไทยคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ

จากสหรฐั และไปศกึษาเลา่เรยีนวชิาความรูด้า้นอนรุกัษด์นิและนำ้จากประเทศสหรฐัอเมรกิา เรยีกไดว้า่ ทา่นสนาน 

ริมวานิช เป็นผู้ที่เริ่มต้น และบุกเบิกงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยอย่างแท้จริง ตั้งแต่อดีต          

ตราบมาถงึปจัจบุนั (พ.ศ. 2500-2561) งานดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้ของประเทศไทยมอีายปุระมาณ 61 ป ีถงึแมว้า่

ปจัจบุนั ทา่นสนาน รมิวานชิ มอีายถุงึ 88 ป ีแตท่า่นยงัคงสนใจ ศกึษา และทำงานดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้ตลอดมา            
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โดยปัจจุบันท่านสนาน ได้กรุณาสละเวลาเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ

ระบบการอนรุกัษด์นิและนำ้ใหแ้กข่า้ราชการและเจา้หนา้ทีรุ่น่ใหมข่องกรมพฒันาทีด่นิ โดยทา่นถา่ยทอดความรูแ้ละ

ประสบการณต์ัง้แตก่ารใชอ้ปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ พืน้ฐานความรูแ้ละขัน้ตอนการพจิารณาการจดัทำ

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และทักษะการดำเนินงานภาคสนามให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง 

และสามารถนำไปใช้ ในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนนิงานตอ่ไป 

  ในโอกาสนี ้ ดิฉันจึงขอนำประสบการณ์ที่ ได้เรียนรู ้ ฝกฝน จากท่านอาจารย์สนาน ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ          

งานอนรุกัษด์นิและนำ้ โดยทา่นไดก้รณุาสละเวลามาถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัขัน้ตอนการพจิารณา

จดัทำระบบการอนรุกัษด์นิและนำ้ และทกัษะการดำเนนิงานภาคสนาม ใหก้บัขา้ราชการ นกัวชิาการ และเจา้หนา้ที่

ของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์วิจัย             

การอนรุกัษด์นิและนำ้ อำเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสมีา โดยเริม่จากพืน้ฐานการดำเนนิงาน ฝกปฏบิตัเิกีย่วกบั      

วธิกีารตดิตัง้ และวธิกีารใชก้ลอ้งสอ่งระดบั (Stadia Method) ซึง่เปน็การวดัความยาวของพืน้ที่ในแนวราบ ดำเนนิการ

สำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ และวางแผนปฏิบัติงานวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งต้อง

คำนึงถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน เนื้อดิน ทิศทางความลาดชัน ระดับความสูงของพื้นที ่ การใช้ประโยชน์

ที่ดิน การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการใช้พาหนะลำเลียงผลผลิตพืชออกจากไร่นา เป็นต้น               

โดยในการวางระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ตอ้งกำหนดทศิทางการระบายนำ้ เพือ่ชะลอความเรว็การไหลของนำ้ ใหน้ำ้ซมึ          

ลงดนิไดม้ากทีส่ดุ   

  นอกจากนีย้งัไดเ้รยีนรูก้ารสำรวจลกัษณะภมูปิระเทศของพืน้ที่โดยการสงัเกตและจดบนัทกึ การสำรวจพืน้ที่

วางแนวระดับ (Contour Cultivation) การทำคันดินกั้นน้ำ (Terracing) โดยคันดินที่สร้างขึ้นเพื่อฝกปฏิบัต ิ           

เป็นแบบ Graded Terrace มีการลดหลั่นระดับในร่องน้ำของคันดินไปในทิศทางของทางระบายน้ำ หลังจาก             

สอ่งกลอ้งวดัระดบัและกำหนดแนวคนัดนิแลว้ ไดม้กีารสาธติขัน้ตอนการทำคนัดนิดว้ยรถไถผาน 3 โดยการสรา้งคนัดนิ 

1 คนั จะตอ้งไถประมาณ 40 รอบ และควรเลอืกระยะเวลาไถในขณะทีด่นิไมแ่หง้หรอืเปยีกจนเกนิไป ความเรว็ของ

รถไถควรจะต้องสูงพอที่จะทำให้จานไถเหวี่ยงดินขึ้นมาทับแนวไถเดิมให้สูงขึ้นเป็นคันดินเพื่อทำหน้าที่กั้นน้ำ และ

ควบคมุทศิทางการไหลของนำ้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณแ์ละทกัษะของผูข้บัรถไถดว้ย 

 ประโยชนท์ี่ ไดร้บัจากการเรยีนรู้

  การเรียนรู้และฝกปฏิบัติฯ ในครั้งนี ้ ทำให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู ้ มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเฉพาะการฝกทักษะการปฏิบัต ิ ทำให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้ทราบขั้นตอนวิธีการต่างๆ และ        

การได้ฝกปฏิบัติในสนาม เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเข้าใจมาก          

ยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และ

การใชท้รพัยากรทีด่นิอยา่งยัง่ยนื 

 คำขอบคณุ

  ขอขอบคุณ ท่านสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บุคคลคนต้นแบบงานอนุรักษ์ดินและน้ำ           

ของประเทศไทย  



ภาพกจิกรรมการเรยีนรูและฝกปฏบิตักิารจดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้  

ณ ศนูยวจิยัการอนรุกัษดนิและนำ้ อำเภอปากชอง จงัหวดันครราชสมีา  
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 เรยีนรูวธิกีารตดิตัง้ และวธิกีารใชกลองสองระดบั 

 ผูเขารวมเรยีนรูและฝกปฏบิตัฯิ รบัฟงการบรรยายหลกัปฏบิตักิารจดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้ 



12 
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่33 ฉบบัที ่2 เมษายน 2561 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.2 April 2018 

 สำรวจพืน้ที ่และวางแผนปฏบิตังิานวางระบบอนรุกัษดนิและนำ้ 

 เรยีนรูวธิกีารตดิตัง้ และวธิกีารใชกลองสองระดบั 



 สำรวจพืน้ที ่และวางแผนปฏบิตังิานวางระบบอนรุกัษดนิและนำ้ 

 การทำคนัดนิกัน้นำ้ (Terracing) ดวยรถไถผาน 3 
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  เมื่อเดือนกันยายน 2560 กระผมและคณะรวม  

4 คน ไดม้ีโอกาสเดนิทางไปศกึษาเรยีนรู ้การจดัทำระบบ

อนรุกัษด์นิและนำ้ของสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) ซึง่ถอืเปน็

ประเทศที่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างด ี         

ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนของประเทศได้อย่าง         

ดเียีย่ม และอาจกลา่วไดว้า่ ตดิระดบั Top tenth ของโลก 

ซึ่งได้กำหนดการศึกษาดูงานรวม 13 วัน ระหว่างวันที ่  

18 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2560 การมาเยอืน

ไต้หวัน ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับ

การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดีมีความเป็นกันเอง                

ได้รับประทานอาหารอร่อย และเป็นประเทศที่สามารถ

เดนิทางไดอ้ยา่งสะดวก 

  สถานที่ตั้ง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งอยู่

ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต ้ ห่างจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 160 กิโลเมตร (ตั้งอยู่ตรงข้าม         

กับมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักคือ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงห ู (Penghu)        

จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู ่ (Matsu) และเกาะขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง รวมพื้นที ่ 36,000 ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศเป็นเกาะทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดเป็นประเทศที่ตั้งอยู ่       

ในเขตภเูขาไฟและแผน่ดนิไหว สภาพภมูอิากาศเปน็แบบรอ้นชืน้ แบง่ตามฤดกูาล ไดด้งันี้ 

  ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 27-38 องศาเซลเซียส (พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม-

ตลุาคมของทกุป)ี 

  ฤดใูบไมร้ว่ง (เดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน) อณุหภมูเิฉลีย่ 25-30 องศาเซลเซยีส  

  ฤดหูนาว (เดอืนธนัวาคม-กมุภาพนัธ)์ อณุหภมูเิฉลีย่ 10-15 องศาเซลเซยีส 

  ฤดใูบไมผ้ล ิ(เดอืนกมุภาพนัธ-์เมษายน) อณุหภมูเิฉลีย่ 15-24 องศาเซลเซยีส 

  เมืองสำคัญ ได้แก ่ เมืองไทเป (Taipei) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ         

การพฒันา เปน็เมอืงทีม่ปีระชาชนอยูห่นาแนน่มากทีส่ดุของเกาะ 

กองบรรณาธกิาร 

เรยีนรูระบบอนรุกัษดนิและนำ้ 
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  เมอืงเกาสง (Kaoshiung) จดัเปน็เมอืงทา่ และเปน็เมอืงศนูยก์ลางธรุกจิทางตอนใตข้องประเทศ เปน็เมอืง

ทีม่ขีนาดใหญเ่ปน็อนัดบัสองของไตห้วนั มทีา่เรอืขนาดใหญซ่ึง่มปีรมิาณการขนสง่สนิคา้มากตดิอนัดบั Top tenth 

ของโลกเชน่เดยีวกนั  

  เมอืงไถจง (Taichung) เปน็เมอืงศนูยก์ลางธรุกจิและอตุสาหกรรมทางตอนใตข้องไตห้วนั และเปน็เมอืงทีม่ี

ขนาดใหญเ่ปน็อนัดบัสามรองจากเมอืงเกาสง 

  เมอืงเถาหยวน (Taoyuan) จดัเปน็เมอืงอตุสาหกรรมทีส่ำคญัของไตห้วนั เปน็เมอืงทีม่แีรงงานจากประเทศไทย

ไปทำงานอยูเ่ปน็จำนวนมากทีส่ดุ  

  เมอืงจหีลง (Keelung) เปน็เมอืงทา่ทีส่ำคญัทีส่ดุในเขตทางภาคเหนอืของสาธารณรฐัจนีไตห้วนั 

  ความร่วมมือด้านเกษตรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน Soil and Water Conservation Bureau         

(SWCB) ของสาธารณรัฐจีนไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษามาตรการและวิธีการสำหรับการป้องกันการเกิด        

ดนิถลม่และการชะลา้งพงัทลายของดนิในประเทศไทย การใหค้ำแนะนำ ปรกึษา วางแผนเพือ่การศกึษาคดัเลอืกพืน้ที่

การดำเนินโครงการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน        

ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมบนพืน้ทีส่งู ซึง่สาธารณรฐัจนีไตห้วนั มคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญอยา่งดเียีย่มในการวางแผนและ

การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการศึกษาเพื่อการใช้เทคโนโลย ี หรือมาตรการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้

สำหรบัการปอ้งกนัการเกดิดนิถล่มและการชะล้างพงัทลายของดนิในประเทศไทย โดยดำเนนิการผา่นการคัดเลือก

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างต้นแบบ (Outdoor Education Park) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน

และนำ้ ใหก้บันกัวชิาการของกรมพฒันาทีด่นิ เกษตรกร และบคุคลทัว่ไปใชเ้ปน็แหลง่เรยีนรู ้ และเผยแพรแ่นวทาง

การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการศึกษาและนำไปปรับใช้ ในพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมต่อไป เบื้องต้น           

ได้คัดเลือก ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก

สำนักงานการอนุรักษ์ดินและน้ำ (SWCB: Soil and Water Conservation Bureau) มหาวิทยาลัยผิงตง                    

(National Pingtong University of Science and Technology: NPUST) และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดเ้ขา้

ศึกษาพื้นที ่ เพื่อกำหนดวิธีการและมาตรการเพื่อการป้องกันดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจน             

ไดถ้า่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่ดำเนนิการปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ การฟืน้ฟพูืน้ทีท่ีม่คีวามเสือ่มโทรมใหก้ลบัมา

เป็นสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ ์ การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรักและเกิดความหวงแหน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยเริม่ตัง้แต ่การปลกูฝงัใหเ้ดก็ ลกูหลาน คนรุน่ใหม่ไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ 

และเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการวิเคราะห ์         

คาดการณ์และการเตือนภัย ตลอดจนการเตรียมการเพื่อการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัต ิ ซึ่งสรุปเป็นเนื้อหาที่ต้องการ

ถา่ยทอดใหผู้อ้า่นไดร้ว่มเรยีนรู้ ไปพรอ้มกนั ดงันี้ 

  1. ศึกษาดูงานการจัดทำห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย ์          

Sanshui Soil and Water Conservation Outdoor Classroom โดยคณะเดนิทางไดเ้ดนิทางถงึสนามบนิ         

เถาหยวน และไดเ้ดนิทางตอ่เพือ่ไปศกึษาดงูานดา้นการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ณ Sanshui Soil and Water 

Conservation Outdoor Classroom ซึง่ถอืเปน็หอ้งเรยีนทีม่กีารจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ทีส่มบรูณอ์ยา่งยิง่ 

ภายในศนูยด์งักลา่วประกอบดว้ยจดุเรยีนรูส้ำหรบัใชเ้ปน็แนวทางการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ในรปูแบบตา่งๆ 

เช่น การจัดแสดงจุดสาธิตต้นแบบการทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมาตรการและวิธีการต่างๆ ที่แสดง          

การเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึสภาพการเกดิการชะลา้งพงัทลายของดนิระหวา่งสภาพพืน้ทีท่ีม่แีละไมม่มีาตรการของระบบ

การอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ  มีจุดสาธิตการจำลองการเกิดการชะล้างพังทลายของดินผ่านการนำเสนอ 
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 การศกึษาเยีย่มชม ศนูย Sanshui Soil and Water Conservation Outdoor Classroom 

 จดุสาธติการทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้วธิกีารตางๆ เพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลายของดนิ 

 บอกกัเกบ็นำ้เชงินเิวศ (Eco-pond)  การจดัทำรองระบายนำ้แบบตางๆ 

ในรปูแบบตา่งๆ ทีช่ว่ยใหผู้เ้ยีย่มชม ผูส้นใจทีเ่ขา้มาศกึษาเรยีนรู ้ทัง้นกัเรยีน นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปไดต้ระหนกั

ถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนมีการจัดแสดง การจัดทำ

แปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ สำหรับใช้ ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อใช้ ในการศึกษาผลของการคลุมดิน  

การจดัทำบอ่กกัเกบ็นำ้เพือ่ไว้ใช้ในพืน้ที ่การใชว้สัดตุา่งๆ เพือ่การคลมุดนิ และการจดัทำรปูแบบรอ่งนำ้ดว้ยวสัดตุา่งๆ 



  2. การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยชา ซึ่งพื้นที่ทดลองได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไว้อย่างสมบูรณ ์

ประกอบดว้ย การกอ่สรา้งถนนใหเ้ปน็รปูตวัแอล (L-shape) เพือ่ชว่ยในการระบายนำ้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และเกดิความ

ปลอดภยัของการขบัขีภ่ายในสถานทีดลอง การสรา้งรอ่งระบายนำ้ การสรา้งจดุสาธติเกีย่วกบัการชะลา้งพงัทลาย

ของดนิ การจดัการเพือ่การปลกูชาในพืน้ทีล่าดชนั และโครงการวจิยัปรบัปรงุพนัธุช์าสายพนัธุต์า่งๆ 

  3. การศกึษาเรยีนรู ้ณ พพิธิภณัฑ ์Taiwan Hakka Museum การไดเ้ขา้ศกึษาเรยีนรู้ ในพพิธิภณัฑข์อง

ประเทศตา่งๆ ครัง้นี ้ ถอืเปน็โอกาสอนัดทีีท่ำใหค้ณะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของชาว Hakka ซึง่ถอืไดว้า่ ตน้แบบของคน  

ในอดีตที่สามารถบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ได้อย่างด ี แม้ ในสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นพื้นที่ภูเขา           

เปน็พืน้ทีม่คีวามลาดชนั สามารถแก้ ไขปญัหาสภาพพืน้ทีข่องตน ใหส้ามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ ดว้ยการ

จดัการ การพฒันาการสรา้งแหลง่กกัเกบ็นำ้ใหส้ามารถเกบ็ไว้ใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดทัง้ป ี ในขณะที ่ พืน้ทีบ่รเิวณอืน่   

ไมส่ามารถจดัการหรอืบรหิารจดัสรรนำ้ใหส้ามารถใช้ ไดต้ลอดทัง้ป ี ตอ้งประสบกบัสภาพความแหง้แลง้ หรอืเกดิสภาพ

ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้พื้นที่ซึ่งเป็นที่อาศัยของชาว Hakka เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ ์ เป็นผลให ้       

ทัง้หนว่ยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเรยีนรูร้ะบบการบรหิารจดัการพืน้ที ่ เรยีนรูว้ถิี

ชีวิตของชาว Hakka และการเรียนรู้ถึงแนวคิดในการพัฒนา หรือการสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชน 

ตลอดจนได้เรียนรู้การสร้างแนวคิดให้ประชาชนในชุมชน Hakka เกิดการตระหนักรู ้ และร่วมกันรักษาธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความยัง่ยนื และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ยนืตอ่ไป 

  4. การศึกษาดูงาน ณ ชุมชน Long Sheng   

ถอืเปน็ชมุชนสำคญัทีป่ระสบผลสำเรจ็ในการบรหิารจดัการ

พื้นที่ของชุมชนให้สามารถสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อ

การเกษตรได้อย่างพอเพียง มีการพัฒนาฟื้นฟูรักษาระบบ

นิเวศวิทยาให้คงความสมบูรณ ์ และพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งถือได้ว่า การศึกษา เรียนรู้การ

บริหารจัดการของชุมชนดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ  

มีประวัติความเป็นมาอย่างไร รวมถึงการได้เรียนรู้การจัด

แสดงจุดสาธิตเพื่อการเรียนรู้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ          

ซึ่งเป็นการจัดแสดงลักษณะ Outdoor Classroom 

สำหรบัการเรยีนรูก้ารจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ 
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 ถนนทีม่ทีางระบายนำ้เปนรปูตวัแอล (L-shape) จดุสาธติเกีย่วกบัการชะลางพงัทลายของดนิ 



  5. การศึกษาดูงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ SU-FEN TA-HU เป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ         

ในสวนสม้ มาตรการทีน่ำมาใช้ในการจดัระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ประกอบดว้ย คนัดนิเพือ่การชะลอความเรว็ของนำ้ 

ชว่ยกกัเกบ็ความชืน้ใหก้บัผวิดนิ และสามารถใชป้ระโยชนจ์ากคนัดนิสำหรบัปลกูไมผ้ล (สม้) ชว่ยสรา้งรายได้ใหก้บั

ครอบครัวได้เป็นอย่างด ี โดยสามารถใช้ประโยชน์จากคันดิน เป็นเส้นทางให้รถใช้เพื่อการลำเลียง ขนส่งผลผลิต

และปัจจัยการผลิต มีการพัฒนาพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่จัดได้ว่า เป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นจุดชมวิว 

และได้สร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับไว้ ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี ้ ยังได้พัฒนาพื้นที่รอบแปลงสำหรับใช้เป็นถนน

รอบพื้นที่ทั้งหมด โดยถนนที่พัฒนาขึ้น นั้น ถูกก่อสร้างให้อยู่ ในรูปตัวแอล (L-Shape) ซึ่งสามารถใช้เป็น          

ชอ่งทางการระบายนำ้ไดด้ขีึน้ และใชเ้ปน็เสน้ทางเดนิรถได ้นอกจากนีบ้รเิวณพืน้ที่ในจดุตำ่สดุ จะถกูพฒันาขึน้เพือ่ใช้

เปน็จดุรองรบัการกกัเกบ็นำ้สำหรบัไว้ใช้ในฤดแูลง้ และยงัมจีดุสาธติแบบจำลองเพือ่การเรยีนรูก้ารชะลา้งพงัทลาย

ของดนิ สำหรบัใหผู้ส้นใจไดศ้กึษา ไดเ้รยีนรูแ้ละเกดิการตระหนกัถงึความสำคญัของการอนรุกัษด์นิและนำ้ 

  6. การศึกษา เยี่ยมชม สถาบันวิจัยการเกษตร เป็นสถานที่ซึ่งคณะของเราได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ              

ปฏบิตังิาน มขีัน้ตอนการดำเนนิงานทีส่ำคญั ประกอบดว้ย การเกบ็ขอ้มลูดา้นดนิ ขอ้มลูสภาพภมูอิากาศ วธิกีาร

จดัการขอ้มลู วธิกีารประมวลและการแปลผลขอ้มลูภาพถา่ย ตลอดจนขอ้มลูประกอบอืน่ๆ ทีส่ำคญั และนำมาใช ้  

ในการสร้างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดการพื้นที ่ ทั้งนี ้ ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน               

ของสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) ดว้ย 
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 การปลกูสมบนคนัดนิ 

 แผนทีแ่สดงการจดัทำระบบอนรุกัษดนิและนำ้  บรเิวณจดุชมววิภายในฟารม   

 จดุสาธติการเจรญิเตบิโตของรากพชืแตละชนดิ 



   7. การศึกษาดูงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในสภาพพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา           

การชะลา้งพงัทลายของดนิ ไดแ้ก ่ พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู ซึง่จำเปน็ตอ้งมมีาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้ทีเ่หมาะสม 

ซึง่สถานที่ไปเยีย่มชมครัง้นี ้ เปน็การดำเนนิมาตรการหรอืวธิกีารจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้สำหรบัการปลกูไมผ้ล 

(มะมว่ง) โดยไดแ้สดงถงึการออกแบบระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ในรปูแบบตา่งๆ มาใช้ในพืน้ที่ไดอ้ยา่งเหมาะสม เชน่ 

ใช้ระบบการปลูกพืชตามขั้นบันไดดิน และมีจุดเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม             

ได้เรียนรู ้ เกิดความเข้าใจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องดำเนินมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีจุดสาธิต          

ที่แสดงการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนแสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง         

กกัเกบ็นำ้ไว้ใชป้ระโยชน์ 

  8. การศกึษาดงูาน ณ Soil and Water Conservation Bureau (SWCB) โดยคณะของเราไดร้บัฟงั

การบรรยายเรื่อง การลดความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัต ิ ซึ่งพบว่า ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อม  

เพือ่ลดความเสยีหายเนือ่งจากภยัพบิตั ิประกอบดว้ย การเตรยีมการจดัหาทรพัยากร รวมทัง้ การจดัตัง้หนว่ยงานตา่งๆ 

เพือ่รองรบัและจดัการเมือ่เกดิภยัพบิตั ิซึง่สาธารณรฐัจนีไตห้วนั ไดบ้รูณาการความรว่มมอื ตลอดจนมกีารรวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อใด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือ         

จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานสถานการณ ์ และพิจารณา         

ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันกำหนดวิธีการรับมือหรือจัดการกับภัยพิบัต ิ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

ระดบัสงูของประเทศ เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการกบัภยัพบิตัขิองประเทศตอ่ไป ทัง้นี ้ หนว่ยงาน Soil and Water 

Conservation Bureau (SWCB) ถอืเปน็หนว่ยงานหลกัทีด่ำเนนิการจดัการดา้นภยัพบิตัขิองการเกดิดนิถลม่ ซึง่ขอ้มลู

การเกิด Debris flow จัดเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัต ิ

นอกจากนี ้หนว่ยงาน SWCB ยงัมหีนา้ทีส่ำคญั คอื การใหค้วามรูก้บัชมุชน หนว่ยงาน และประชาชนทกุภาคสว่น 
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 ศกึษา ดงูาน พพิธิภณัฑดนิของสถาบนั  

 การปลกูพชืตามขัน้บนัไดดนิ  เรยีนรูการจดัระบบการอนรุกัษดนิและนำ้บนพืน้ทีส่งู 
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สว่นผา่นการฝกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้ม ใหส้ามารถรบัมอืเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ จงึชว่ยลดความเสีย่ง 

หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติได ้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การซ้อมแผนอพยพ การพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การจัดทำแผนการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การพัฒนา

ระบบเครอืขา่ย และการจดัการเมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิ ตลอดจนการจดัทำแผนการฟืน้ฟพูืน้ทีล่าดชนัและพืน้ทีด่นิถลม่ 

เปน็ตน้  

  การเข้าศึกษาและเยี่ยมชมของคณะเรา         

ในครั้งนี ้ ทำให้พวกเราได้ทราบถึงขั้นตอนสำคัญของ

การดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจาก

ภัยดินถล่ม และการเกิด debris flow นี ้ เบื้องต้น

จำเป็นต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจถึงหลักการด้าน

อุทกวิทยาเบื้องต้น และการคาดการณ์การเกิด        

ภยัพบิตัโิดยใชแ้บบจำลองดา้น Hydrological modeling 

เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และสามารถจดัการเพือ่ควบคมุ

ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกวิทยา  

ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการและ        

ขั้นตอนการดำเนนิงานเกีย่วกบัการปอ้งกนัภยัดนิถล่ม 

ประกอบดว้ย วธิกีารประเมนิลกัษณะและสภาพของนำ้

ที่มีศักยภาพสูงต่อการเกิดดินถล่ม วิธีการตรวจสอบ 

วิธีการป้องกันภัย และวิธีการเตรียมการเพื่อรับมือ 

กับภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม   

เพือ่ใหเ้กดิผลเสยีหายเนือ่งจากภยัพบิตัใิหน้อ้ยทีส่ดุ  

 

  ลกัษณะของนำ้ทีม่ศีกัยภาพ มคีวามเสีย่งสงู จดัเปน็ปจัจยัสำคญัทีก่อ่ใหเ้กดิดนิถลม่ และการเกดิ debris flow 

มีลักษณะสำคัญ ดังนี ้ บริเวณซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดดินถล่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่        

มคีวามลาดชนัสงู ลกัษณะการไหลของนำ้เปน็รปูตวัว ี และพืน้ทีถ่ดัตำ่ลงมาจะเกดิสภาพการเคลือ่นยา้ยของตะกอนดนิ 

หนิ หรอื เรยีกวา่ debris flow มลีกัษณะการไหลของทางนำ้เปน็รปูตวัย ูและในพืน้ทีบ่รเิวณลา่งสดุหรอืตำ่สดุของ

ทางน้ำจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่พบการตกตะกอน หรือเป็นบริเวณที่มีวัสดุต่างๆ มาทับถมรวมกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ            

จนเกดิเปน็เนนิตะกอนรปูพดัขึน้ในบรเิวณดงักลา่ว 

  วธิกีารปอ้งกนัดนิถลม่จะใชแ้นวทางการบรหิารจดัการเพือ่ชว่ยลดความเสีย่งของการเกดิดนิถลม่ ดว้ยวธิกีาร 

ดังนี ้ การเบนหรือเปลี่ยนทิศทางของน้ำ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีความลาดชันน้อยลงด้วยการใช้วิธีการปรับ

โครงสรา้งเพือ่ชว่ยชะลอความเรว็ของนำ้ เปน็ตน้ 

  การคาดการณก์ารเกดิภยัพบิตั ิ พบวา่ มปีจัจยัสำคญัที่ใช้ในการประเมนิ หรอืใช้ในการคำนวณหรอืประมวลผล

เพื่อใช้ ในการคาดการณ์การเกิดภัยดินถล่ม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ดังนี ้ สภาพทางธรณีวิทยา และปริมาณ        

นำ้ฝน ในรปูของขอ้มลูความเขม้ของฝน และปรมิาณนำ้ฝนสะสม และใชแ้บบจำลองทางคณติศาสตรเ์พือ่คำนวณ

คา่ความสมัพนัธ ์และความเปน็ไปไดข้องการเกดิดนิถลม่ ตลอดจนคำนวณถงึชว่งของปรมิาณนำ้ฝนทีจ่ะสง่ผลทำให้

เกดิดนิถลม่ 



  การตรวจสอบสถานการณก์ารเกดิภยัดนิถล่ม โดยการตดิตัง้อุปกรณแ์ละเครือ่งมอืที่ทันสมยัในพื้นที ่ เพื่อใช้

ในการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิสถานการณข์องพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิดนิถลม่ ประกอบดว้ยอปุกรณ ์

ดังนี ้ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน ลวดรับสัญญาณ เครื่องวัดความชื้นของดิน เครื่องจับสัญญาณเสียงจากใต้ดิน 

กล้อง CCD และเครื่องรับส่งสัญญาณวิทย ุ เพื่อส่งข้อมูลที่ ได้จากการตรวจวัดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ            

ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกลาง เพื่อทำการประมวลผลอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงเวลา เมื่อผลการวิเคราะห์ข้อมูลถึง 

จดุเสีย่งทีก่ำหนด กจ็ะแจง้เตอืนภยัใหท้ราบ หรอืเมือ่พบปรมิาณนำ้ฝนตกถงึเกณฑท์ีก่ำหนด กจ็ะแจง้เตอืนภยัใหท้ราบ

เชน่เดยีวกนั เพือ่ดำเนนิการแจง้อพยพเคลือ่นยา้ยประชาชนออกจากพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิดนิถลม่ในลำดบัตอ่ไป  

  9. การศกึษาดงูานในพืน้ที ่Neopu ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีค่ณะของเราไดร้บัการเรยีนรูถ้งึแนวทางเพือ่จดัการฟืน้ฟู

พืน้ทีท่ีป่ระสบปญัหาดนิถลม่ ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีด่นิมสีภาพปญัหาเนือ่งจากเปน็ดนิโคลน (mudstone) วธิกีารทีน่ำมาใช้

ในการฟื้นฟูดังกล่าว คือ การจัดการพื้นที ่ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงาม และมีผลต่อการช่วย

อนุรักษ์ดินและน้ำ ใช้การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งวิธีกลและวิธีพืช เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำ, 

retention wall, stilling basin และการปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น ซึ่งมาตรการทางวิธีกล ที่เป็นการปรับปรุง

โครงสร้างจะใช้วัสดุธรรมชาต ิ เพื่อสร้างระบบนิเวศให้สวยงาม กลมกลืนเป็นธรรมชาต ิ ผลที่ ได้จากการฟื้นฟ ู

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ดังกล่าว ทำให้พื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน 

และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที ่ จากเดิมซึ่งได้รับความเดือนร้อน เสียหายเนื่องจากประสบภัยธรรมชาต ิ

ทำใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วไดร้บัการสง่เสรมิ มสีภาพเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ตามลำดบั 
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 ศกึษาดงูานพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัดินิถลม  

 และแนวทางการจดัการฟนฟพูืน้ที่  รปูแบบ มาตรการอนรุกัษดนิและนำ้ทีน่ำมาใชในพืน้ที่ 



  เปน็ทีส่งัเกตไดว้า่ การมาเรยีนรูร้ะบบอนรุกัษด์นิและนำ้

ของประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน ของพวกเราในครั้งนี ้           

เกิดขึ้นผ่านการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ ในการแก้ ไขปัญหา            

การเตรยีมการ การบรหิารจดัการเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตั ิ ซึง่ถอื

เป็นประสบการณ์ตรงของประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน          

ทีม่กัประสบกบัปญัหาภยัพบิตัดินิถลม่ ทำใหพ้วกเราไดร้บัทราบ 

เกิดความเข้าใจ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการวางระบบ

อนรุกัษด์นิและนำ้ของประเทศไทย ไดต้อ่ไป 

  การรบัฟงับรรยาย เรือ่ง มาตรการการอนรุกัษด์นิและนำ้

ในพื้นที่ลาดชัน จากคณาจารย ์ NPUST รวมทั้ง เทคนิคการ

ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ เช่น คูรับน้ำ

ขอบเขา ทางลำเลียงในไร่นา การสร้างบ่อน้ำ วิธีการคำนวณ

ปรมิาณนำ้ไหลบา่ เปน็ตน้ หลกัการคำนวณและวางแผนระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีความลาดชันต่างกัน และศึกษา

การใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์ในการประเมนิอตัราการซาบซมึนำ้และ

ความแข็งของดิน เพื่อใช้ ในการวางแผนระบบอนุรักษ์ดิน           

และน้ำ รวมทั้งการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์

ปญัหา อปุสรรค ตลอดจนขอ้จำกดัของการจดัทำระบบอนรุกัษ์

ดนิและนำ้ การวางโครงสรา้งระบบการอนรุกัษด์นิและนำ้ รวมทัง้ 

การวางแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ         

อำเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสมีา เพือ่พฒันาเปน็จดุสาธติสำหรบัการศกึษาดงูานดา้นการทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ 

การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และให้ทุกคนได้เกิดการตระหนักรู้ถึง             

ความสำคญัของการรกัษาทรพัยากรดนิและนำ้ให้ใชป้ระโยชน์ไดย้นืนานตอ่ไป 

 ประโยชนท์ี่ ไดร้บัจากการศกึษาดงูาน

  การศกึษาดงูานระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ ของสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) เปน็การเปดิโอกาสใหพ้วกเราทกุคนได้

เปดิโลกทศัน ์ เปดิรบัมมุมองใหม่ๆ  สิง่ใหม่ๆ  ไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ  เกีย่วกบัการวางแผนการจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้            

ใหม้คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้งความยัง่ยนืใหก้บัทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยเฉพาะดนิและนำ้ และนอกจากนีเ้ปน็การ

เพิ่มทักษะองค์ความรู ้ และวิธีการสร้างจุดเรียนรู ้ การชะล้างพังทลายของดิน เพื่อสร้างความตระหนักถึง               

ความสำคญัของทรพัยากรดนิและนำ้ ทำใหท้กุคนเหน็ความสำคญัและรว่มมอืชว่ยกนัปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิการสญูเสยีดนิ  

 คำขอบคณุ

  ขอขอบคุณผู้บริหารเจ้าหนา้ที่สำนักงานการอนรุักษ์ดินและนำ้ (SWCB: Soil and Water Conservation 

Bureau) คณะอาจารย ์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผิงตง (National Pingtong University of Science and 

Technology : NPUST) และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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  ปญัหาการเกษตรทีเ่กษตรกรในประเทศไทยสว่นใหญป่ระสบอยู ่ ไดแ้ก ่ การขาดแคลนเงนิทนุ ภยัธรรมชาต ิ               

สภาพอากาศไมเ่หมาะสม นำ้ทว่ม ฝนแลง้ ลมแรง มกีารระบาดของโรคและแมลงศตัรพูชื ผลผลติเสยีหาย ทรพัยากร

ดนิเสือ่ม แหลง่นำ้และอากาศเปน็พษิ ไดผ้ลผลตินอ้ย ราคาผลผลติตกตำ่ ขายไม่ไดร้าคา ขาดทนุซำ้ซาก หนีส้นิ

พอกพนู วนเวยีนเปน็วฏัจกัร จนกระทัง่ทำใหต้อ้งสญูเสยีทีด่นิทำกนิ นำไปสูค่วามไมม่ัน่คงทางอาหาร ปญัหาเศรษฐกจิ 

และสงัคม 

  การเอาชนะปัญหาด้านการผลิต และปัญหาการตลาดของสินค้าเกษตร เป็นเรื่องที่ยากลำบากของ

เกษตรกรสว่นใหญข่องประเทศ เมือ่ลงทนุเพือ่ให้ ไดผ้ลกำไร จากการเพาะปลกูพชื การเลืย้งสตัว ์หรอืประมง ไมว่า่

จะทำในทีเ่ชา่ ทีข่องตนเอง ขนาดเลก็หรอืใหญก่ต็าม เกษตรกรกค็อืนกัธรุกจิดา้นการเกษตร ซึง่ตอ้งมตีน้ทนุ เชน่ 

ค่าที่ดิน บ่อน้ำ ยุ้งฉาง โรงเรือน ค่าไฟ ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าเมล็ดพันธุ ์ ค่าปุ๋ย                  

คา่สารเคมทีางการเกษตร คา่แรงงานในขัน้ตอนตา่งๆ ตัง้แตเ่ริม่ปลกู การปฏบิตั ิบำรงุ ดแูล ปอ้งกนั รกัษาผลผลติ 

การเก็บเกี่ยว หรือแม้แต่เดินทางไปและกลับในแต่ละครั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งและการจัดจำหน่าย

ผลผลติ 

  การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พึ่งพาตนเอง เป็นแนวทางที่แนะนำให้เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

ประกอบกบัหนว่ยงานภาครฐั ที่ไดส้รา้งกลไกการสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม ปจัจบุนัมกีลุม่เกษตรกรทีผ่า่นการเรยีนรู ้           

และพฒันาตนเอง สามารถเอาชนะปญัหาดงักลา่วไดอ้ยา่งงดงาม จนกระทัง่ผลผลติไมพ่อจำหนา่ย ทัง้ยงัมสีญัญา

สั่งซือ้อย่างตอ่เนือ่งยาวนานข้ามป ี เกษตรกรมรีายไดม้ัน่คง มคีวามภมูใิจในอาชีพเกษตร ข้ามพ้นความขาดแคลน 

จากปญัหาดนิเสือ่มโทรมและความแหง้แลง้ในภาคอสีานได ้ 

  เกษตรกรที่สามารถเอาชนะปัญหาจนประสบความสำเร็จ คือ    

กลุม่ผูผ้ลติแตงโมอนิทรยีป์ลกูฮกั ตำบลลมุพกุ อำเภอคำเขือ่นแกว้ จงัหวดั

ยโสธร ทีม่คีวามรกัถิน่ฐานบา้นเกดิ มุง่หวงัใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ โดยรว่มมอื

ร่วมใจกันพัฒนาผลผลิตให้ ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ที่ช่วยลดต้นทุน       

การผลติ เพิม่มลูคา่สนิคา้ไดม้าก สนิคา้มรีาคา ขายด ี มชีอ่งทางการตลาด 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้พลิกฟื้นจากพื้นที่ปลูกข้าวนาป ี บางปีปลูก

แตงโมหลังนา ที่อาศัยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว มีดินเป็นดินร่วนปนทราย   

มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่อุ้มน้ำ พื้นที่ลาดเทไม่สม่ำเสมอ เกิดการชะล้าง

พังทลายและสูญเสียหน้าดิน ในฤดูแล้งดินจะแห้งจัด ขาดแคลนน้ำเพื่อ          

การเพาะปลกู ใหก้ลบักลายเปน็พืน้ทีท่ำเลดสีำหรบัปลกูแตงโม มทีรพัยากรดนิ

และนำ้อดุมสมบรูณพ์อทีจ่ะสง่ตอ่ใหก้บัรุน่ลกูรุน่หลานไดท้ำกนิตอ่ไป  

สมัฤทธผิลการบรหิารราชการ 
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  ความสำเร็จของเกษตรกรกลุ่มนี ้ มีจุดเริ่มต้นจากการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน              

จากการกระตุ้นให้เกษตรกรในท้องถิ่นที่สนใจรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ ซึ่งกลุ่มจะได้รับการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ถังหมัก              

กากนำ้ตาล ผลติภณัฑช์วีภาพ สารเรง่ พด. การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทำสารสกดัอนิทรยีเ์พือ่บำรงุพชื การทำสาร

สกัดอินทรีย์สมุนไพรไล่แมลง และการทำปุ๋ยอินทรีย ์ มีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินคอยให้ความรู ้ เป็นพี่เลี้ยงดูแล

อย่างใกล้ชิด ช่วยให้เกษตรกรผ่านขั้นตอนที่ยากลำบากในระยะปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบเดิม พัฒนา

กระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได ้ อีกทั้งมีหมอดินอาสาทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน 

ใหก้ารดแูลประจำอยู่ในแตล่ะทอ้งที ่ชว่ยใหค้วามรู ้และประสานความชว่ยเหลอืทีจ่ำเปน็อกีชัน้หนึง่ เชน่ การพฒันา

แหลง่นำ้เพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้ และการสรา้งแหลง่นำ้ไรน่า นอกเขตชลประทาน เปน็ตน้ นอกจากนี ้ กรมพฒันาทีด่นิ 

ยงัใหบ้รกิารวเิคราะหด์นิ อบรมความรู ้ใหค้ำปรกึษาการพฒันาทีด่นิ การใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งเหมาะสมอกีดว้ย  

  เนื่องจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ด้านปัจจัย         

การผลิต ที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้แก้ปัญหา

การเกษตรในทกุดา้น ทัง้ยงัชว่ยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรมคีวามมัน่คง และภมูใิจในความเปน็เกษตรกร

ผูป้ระกอบอาชพีเกษตร 

  การผลติตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ หมายถงึการเกษตรทีท่ำตามหลกัการของเกษตรอนิทรยีท์ีน่านาชาติ

ยอมรบั 4 ประการคอื หลกัสขุภาพ หลกัระบบนเิวศ หลกัความเปน็ธรรม และหลกัความดแูลเอาใจใส ่ เกษตรกร        

ที่ทำตามหลักการนี้ถือว่าเป็น เกษตรกรเกษตรอินทรีย ์ โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีการรับรองเท่านั้น ขึ้นอยู่กับ         

ชอ่งทางการตลาด แตห่ากผูผ้ลติตอ้งการแสดงถงึคณุภาพความเปน็อนิทรยี์ใหก้บัผูบ้รโิภค สามารถขอการรบัรอง

ไดท้ัง้ในระบบการรบัรองโดยบคุคลทีส่าม และระบบการรบัรองแบบมสีว่นรว่ม (PGS)   

  ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS)               

เป็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาสำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์รายย่อย ที่ ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได ้         

เพราะมคีา่ตรวจรบัรองสงูและไมคุ่ม้กบัผลผลติจำนวนนอ้ยแตห่ลากหลายชนดิ และการทีต่อ้งจดบนัทกึรายละเอยีด

และจดัเตรยีมเอกสารเปน็จำนวนมาก ซึง่เปน็การรบัประกนัคณุภาพทีต่อ้งทำสอดคลอ้งกนัตัง้แตเ่ริม่ผลติ หรอืจาก

แปลงปลูกจนถึงการจัดจำหน่ายสู่ตลาด PGS เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการเกษตรของท้องถิ่น ซึ่งวิธีการรับรองผู้ผลิต มีหลากหลายวิธีปฏิบัต ิ          

ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกันที่นานาประเทศยอมรับ คือ หลักการ PGS IFOAM 

สนิคา้จงึเปน็ทีย่อมรบัของคูค่า้และผูบ้รโิภค 
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  การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จะมีรูปแบบและระบบการดูแล 

การผลติของกลุม่ เกษตรกรในกลุม่จะไดร้บัคดัเลอืกเขา้รบัการฝกอบรมระบบการรบัรองแบบมสีว่นรว่ม แลว้นำความรู้

มาจดัระบบภายในกลุม่ โดยมขีัน้ตอนการพฒันาจนกระทัง่ไดร้บัการรบัรอง 9 ขัน้ตอน ดงันี้ 

  1) วเิคราะหส์ถานการณก์ลุม่ เชน่ การวเิคราะหพ์ืน้ทีว่า่มคีวามเหมาะสมในการปลกูพชือะไร ซึง่จะสามารถ

ผลักดันให้เป็นสินค้าเฉพาะถิ่นและสร้างชื่อเสียงได ้ จึงเลือกปลูกแตงโมอินทรีย์หลังการทำนาป ี เพราะใช้น้ำน้อย  

ทนแลง้ เหมาะสมกบัสภาพดนิฟา้อากาศในทอ้งถิน่ แตงโมมคีณุภาพด ี เนือ้แดง รสหวาน อรอ่ย ผลผลติอยู่ไดน้านกวา่

แตงโมทั่วไป และเป็นพืชที่ชุมชนเคยปลูกจึงมีความคุ้นเคย แล้วยังปรากฏในคำขวัญของจังหวัด นอกจากนี ้        

ยังคำนึงถึงการบริหารจัดการของกลุ่ม รูปแบบการผลิต การประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการผลิตจนถึง

การจดัจำหนา่ย เพือ่กำหนดแผนการผลติรว่มกนั  

  2) การเอาชนะความเสือ่มโทรมของพืน้ทีช่ะลา้งพงัทลาย ดนิรว่นปนทราย ไมอ่ดุมสมบรูณ ์และไมอุ่ม้นำ้

ด้วยการใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดสับกลบเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การบำรุงรักษาพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย ์           

และเรียนรู้ทำความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ โดยเข้ารับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ และการถ่ายทอดกัน

ภายในกลุม่ 

  3) เรียนรู้กระบวนการ PGS กำหนดการประชุมทำความเข้าใจ และการวางแผนการบริหารงานในกลุ่ม

ทกุรอบการผลติ และเมือ่สมาชกิมคีวามตอ้งการปรกึษาปญัหาตา่งๆ และรว่มกนักำหนด กฎ กตกิา กลุม่ บทลงโทษ 

เพือ่ใหก้ารควบคมุมาตรฐานการผลติเปน็ไปอยา่งเครง่ครดั 

  4) กลุม่ใหค้ำปฏญิาณ สมาชกิทกุคนใหค้ำมัน่สญัญาวา่จะปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีข์องกลุม่ 

  5) กลุ่มจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนการผลิต และแผนผังแปลง เพื่อให้ทราบจำนวนผลผลิตจาก         

แตล่ะแปลง สามารถบรหิารจดัการเกีย่วกบัระยะเวลาการผลติ การบำรงุรกัษา การเกบ็เกีย่ว และจดัจำหนา่ย 

  6) กลุ่มรวบรวมฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม เพื่อขอขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ ไทย ทำให้

สามารถบรหิารจดัการความเสีย่ง ในทกุรอบการประเมนิผลไดด้ว้ย 

  7) รว่มกนัตรวจเยีย่มฟารม์เพือ่น อยา่งนอ้ยปลีะครัง้ และตดัสนิใหก้ารรบัรอง ทำใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ ในระหว่างการตรวจเยี่ยม การร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาการผลิต และแนะแนวทางแก้ ไขต่างๆ ทำให้เกิด

การพฒันาการผลติใหเ้ขา้สูม่าตรฐาน และมนีวตักรรมใหมเ่พิม่ขึน้ ในเครอืขา่ยของเกษตรกร  

  8) นำผลการตัดสินให้การรับรองขอขึ้นทะเบียนกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย กลุ่มจัดทำบัญชีผู้ ได้รับ 

การรบัรองขอขึน้ทะเบยีนกบัมลูนธิฯิ  

  9) มลูนธิเิกษตรอนิทรยี์ไทย ออกใบรบัรอง ใหร้หสัการรบัรอง และอนญุาตให้ใชเ้ครือ่งหมายรบัรอง  

 หนทางแกป้ญหาของกลุม่ผูผ้ลติแตงโมอนิทรยีป์ลกูฮกัมอีงคป์ระกอบในหลายแนวทางคอื

  1) การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและพลังการต่อรอง เป็นแกนกลางในการประสานเชื่อมโยง

สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ดำเนินการบริหารจัดการระบบการผลิตและการจัดจำหน่าย แบ่งปันผลประโยชน ์        

ให้กับสมาชิก โดยใช้กลไกหมอดินเป็นสื่อกลาง ช่วยประสานงานความร่วมมือต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ               

ภาคเอกชน เชน่ สถานพีฒันาทีด่นิยโสธรสนบัสนนุการพฒันาแหลง่นำ้เพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้ โดยการขดุลอกหนอง 

หมู ่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  และสร้างแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน             

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 50 บ่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรสนับสนุนด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์

เกษตรอนิทรยี ์ กำหนดมาตรฐานขัน้ตน้ของจงัหวดั จดัใหม้ตีลาดนดัสเีขยีวทกุวนัสลบักนัไปในชมุชนตา่งๆ ทำใหผ้ลผลติ



เกษตรอนิทรยีส์ามารถเกบ็ขายไดท้กุวนั ตลอดจนการสง่เสรมิการขาย เพิม่โอกาสทางการตลาด ใหก้ารสนบัสนนุ

เกษตรอนิทรยี์ในระดบัจงัหวดั  

  2) มุง่สูค่วามยัง่ยนืของอาชพีเกษตร พฒันาระบบการผลติทีเ่นน้การพึง่พาตนเอง การพฒันาผลผลติให้ ได้

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุน แต่เพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้า เมื่อเกษตรกรรายย่อยได้รับ        

การรบัรองมาตรฐานการผลติเกษตรอนิทรยี ์ จะทำใหส้นิคา้เกษตรทีผ่ลติขึน้ สามารถขายไดผ้า่นการรวมกลุม่ เกษตรกร

มีความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตสามารถขายได้และมีราคาที่แน่นอน เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอทุกรอบการผลิต            

เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และชุมชนเกิด          

ความเขม้แขง็ตามวถิพีืน้บา้น เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืในทีส่ดุ 

  3) สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ         

การจดัจำหนา่ย  สามารถบรหิารจดัการวางแผนการผลติ และมผีลผลติจำหนา่ยไดต้ามทีต่ลาดตอ้งการ  

  ผลสำเร็จและประโยชน์ที่กลุ่มผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ปลูกฮักได้รับ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ทั้งปริมาณและ

คณุภาพ เปน็ทีป่ระจกัษ ์คอื  

  เชงิสิง่แวดลอ้ม

  1) ลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากวิถีเกษตรแบบเดิม ทรัพยากรดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น                

จากการปรบัปรงุบำรงุดนิเพือ่ทำเกษตรอนิทรยีแ์ละการพฒันาแหลง่นำ้  

  2) มคีวามหลากหลายทางชวีภาพในทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ โดยพบ ปนูา ไสเ้ดอืน แมงมมุ แมลงปอ  

ในแปลงปลูกแตงโม ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสมดุลของระบบนิเวศ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการฟืน้ฟู 

  เชงิคณุภาพ/เชงิปรมิาณ

  1) กลุม่ผูผ้ลติแตงโมอนิทรยีป์ลกูฮกัมคีวามเขม้แขง็ จากการเพิม่จำนวนสมาชกิและจำนวนเกษตรกรทีผ่า่น

การรับรอง ครอบคลุมพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น  มีชนิดพืชที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีก 6 ชนิด 

นอกจาก ขา้ว และแตงโม คอื อนิทผาลมั มนัแกว มนัเทศ มะนาว ไผต่งอนิโด แกว้มงักร  

  2) เกิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรอง PGS ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับ และ             

มคีวามพงึพอใจ 

  เชงิสงัคม

  ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการกลุ่ม เป็นการผสานความร่วมมือของคนหลายรุ่นเกิดเป็นพลังสามัคค ี

โดยใชภ้มูปิญัญาของคนรุน่เกา่ คอื การรกัษาสมดลุทางธรรมชาต ิ (1) ใชส้มนุไพรพชืบา้น เชน่ กลอย บอระเพด็ 

ฝกัคนู หนอนตายยาก รว่มกบัผลติภณัฑ ์ พด. 7 ฉดีพน่ไลแ่มลงศตัรพูชื  (2) ชา้งไลน่ก คอืการนำขวดเบยีรช์า้ง            

ผูกกับน๊อตเหล็ก เมื่อลมพัดจะเกิดเสียงทำให้นกตกใจ (3) แผ่นซีดีไล่นก ว่าว ร่วมกับหุ่นไล่กา นกจะนึกว่ามีนก        

ตวัใหญ ่ และคนอยูจ่งึไมก่ลา้เขา้มาในแปลงแตงโม (4) เบด็ราวไลน่ก คอืนำเบด็มาผกูกบัเชอืกลอ้มรอบแปลงขา้ว 

แตงโมอนิทรยี ์เพราะโลหะปลายแหลมทำใหน้ก หรอือกีา ไมก่ลา้เขา้มาในแปลงพชื (5) การใชต้น้ไม ้หรอื ฟางขา้ว             

เพือ่เปน็แนวกนัลม เนือ่งจากแตงโมไมช่อบลม จงึตอ้งหาวสัดกุัน้ลม และสิง่ปกคลมุ เชน่ ฟางขา้วที่ไดจ้ากนาขา้ว

อนิทรยี ์ปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามพืน้ทีข่องเกษตรกรแตล่ะราย  

  ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัยของคนรุ่นใหม ่ ที่นำเทคโนโลย ี การสื่อสารใหม่ๆ มาใช ้ เช่น           

(1) การรับรองคุณภาพด้วยการติดบาร์โค้ดกับแตงโมที่ผลิตทุกลูก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแปลงปลูก       
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คนปลกู และวนัปลกู ทำใหข้ายในตลาดซปุเปอรส์โตร์ได ้  (2) มกีารแปรรปูสนิคา้เปน็ นำ้แตงโม แยมแตงโม และ 

ไอศกรมีแตงโม (3) การใช ้application line  การรวมกลุม่ สง่ตอ่ขอ้มลู ขา่วสารตา่งๆ ในระหวา่งขัน้ตอนการผลติ เชน่ 

การป้องกันการระบาดของโรค แมลง ศัตรูพืช อย่างทันท่วงท ี เป็นต้น (4) การใช ้ facebook ในการเพิ่มช่อง

ทางการตลาด และการโฆษณาสื่อสารการตลาดแนวรุก (5) การซื้อขายออนไลน ์ (6) การจัดกิจกรรมส่งเสริม           

การขาย เชน่ มกีารสาธติการทำเมนตูา่งๆ จากแตงโม การแขง่ขนัการกนิแตงโมและประมลูแตงโมอนิทรยี ์การเพิม่

มูลค่าสินค้า เช่นปลูกแตงโมรูปหัวใจ ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก (7) ในอนาคตจะมีการทดลองใช้ โดรน              

ในการฉดีพน่สารไลแ่มลง เพือ่ลดตน้ทนุการผลติ 

  เชงิเศรษฐกจิ

  1) เกษตรกรมีอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ที่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เองและ         

ทำสญัญาขายตอ่เนือ่งกบัผูบ้รโิภคได ้จากพลงัของการรวมกลุม่ผลติสนิคา้ทีผ่า่นมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ ไมป่ระสบ

กับปัญหาความผันผวนของราคาผลผลิต หรือถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเช่นในอดีต ตัวอย่างเช่น เกษตรกร

สมาชกิในกลุม่ผูผ้ลติแตงโมอนิทรยีป์ลกูฮกัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 10,000 บาท/ไร ่ ไดก้ำไรมากกวา่การปลกูขา้ว

สองเท่า ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได ้ ไม่เป็นหนี้สินจากการประกอบอาชีพเกษตร และมีกำลังใจที่จะพัฒนา

คณุภาพสนิคา้และคณุภาพชวีติเกษตรกรดขีึน้ 

  2) เกษตรกรมรีายไดจ้ากการทำเกษตรอนิทรยีเ์พิม่ขึน้ รอ้ยละ 20 

ต่อป จากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่มีการทำเกษตรอินทรีย ์ มีรายได ้

20,156 บาท แตม่รีายจา่ยเพยีง 3,229 บาท และกลุม่ทีอ่ยู่ในระบบการผลติ

แบบเคม ี มรีายไดเ้ฉลีย่ 20,444 บาท/ครอบครวั/เดอืน และมรีายจา่ยเฉลีย่ 

22,227 บาท/ครอบครัว/เดือน กลุ่มที่เป็นสมาชิกในระบบอินทรีย์มีรายจ่าย

นอ้ยกวา่เนือ่งจากตน้ทนุการผลติทีต่ำ่กวา่  

    3) ระบบการรับรองแบบมีส่วนรวม PGS สามารถเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรอินทรีย ์ ด้วยการลดต้นทุนในการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และลดต้นทุนปัจจัยการผลิตจากภายนอก (ปุ๋ยเคม ี

สารเคมกีำจดัศตัรพูชื สารกำจดัวชัพชื เมลด็พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว)์ มาใชป้จัจยัการผลติภายในฟารม์ของตนเองแทน

หรือภายในกลุ่มมากที่สุด การทำเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้ปุ๋ย           

ทีผ่ลติเอง สง่ผลใหล้ดตน้ทนุซือ้ปุย๋เคมแีละสารเคมทีางการเกษตรเหลอืเพยีง 720 บาทตอ่ไร ่คดิเปน็มลูคา่ประมาณ 

400,000 บาทตอ่ป ี(เกษตรกร 220 ราย 573 ไร)่ 

  4) ลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นา จำนวน 43 ล้านตันทั่วประเทศ โดยเกษตรกร        

ในจังหวัดยโสธรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เองและจำหน่าย จำนวน 1,870 

ครวัเรอืน 

  5) การใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 1,500 ไร ่ โดยการ

ไถกลบจะไดอ้นิทรยีวตัถ ุจำนวน 475 กโิลกรมัตอ่ไร ่คดิเปน็มลูคา่จำนวน 940 บาทตอ่ไร่ 

  6) การไถกลบตอซังในพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ (พด. 2) ลดการเผาทิ้ง 

เศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร ซึง่ทำใหด้นิตอ้งสญูเสยีธาตอุาหารหลกั คดิเปน็ปรมิาณไนโตรเจน 6-9 กโิลกรมัตอ่ไร ่

ฟอสฟอรสั 0.8 กโิลกรมัตอ่ไร ่และโพแทสเซยีม 15.6 กโิลกรมัตอ่ไร่ 



ภมูปิญญาทองถิน่ในการจดัการ 

ปราณ ี สหีบณัฑ
1
, ประสทิธิ ์ ประคองศร ี

2
, วรีะกลุ  ชายผา 

3
, 

วรีะ  โรพนัดงุ 
4
 สดุสงวน  เทยีมไธสงค 

4
 และอจัฉราวด ีเครอืภกัด ี

5 

1 
ผูเชีย่วชาญดานวางระบบการพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

2 
ผูเชีย่วชาญดานยทุธศาสตรการพฒันาการเกษตร 

3 
ผูเชีย่วชาญดานการทำยทุธศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

4
 นกัวชิาการเกษตรชำนาญการพเิศษ สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 ขอนแกน 

5 
ผูชวยนกัวจิยั สงักดัผูเชีย่วชาญดานวางระบบการพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 
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 บทคดัยอ่

  การศกึษาเรือ่งนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ สำรวจ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์ ประมวลผลและนำเสนอสาระขอ้มลู        

ที่ เป็นองค์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ                     

ตามภมูปิญัญาท้องถิน่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดนิเค็มทุกระดบัในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 

ประกอบดว้ย จงัหวดัขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม สกลนคร บงึกาฬ  หนองคาย อดุรธาน ีและหนองบวัลำภ ู

และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและการใช้

ประโยชน์ตามศักยภาพอย่างยั่งยืน จากการสัมภาษณ์หมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนบน ดำเนนิการระหวา่งเดอืนมนีาคม-กนัยายน 2559 

  ผลการศกึษาวจิยั 1) การเกดิและการแพรก่ระจายดนิเคม็ ในพืน้ทีท่ำการเกษตรของชมุชนเกดิจากสาเหตุ

การผลติเกลอืสนิเธาวท์ัง้การทำนาเกลอืและการตม้ที่ไมเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม การไถพรวนที่ไมเ่หมาะสม การตดั

ตน้ไมย้นืตน้ทีม่ขีนาดใหญใ่นพืน้ทีด่อนหรอืพืน้ทีร่าบชายเขา ทำใหข้าดพชืดดูซบันำ้ไว ้ รวมทัง้การรกัษาความชืน้ของหนา้ดนิ

พื้นที่มีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก สภาพภูมิประเทศเป็นที่แอ่งและลุ่มต่ำ การจัดการดินไม่เหมาะสม        

และเกิดภาวะอากาศแห้งและขาดแคลนน้ำ การสร้างแหล่งน้ำและทางเดินของน้ำบนพื้นที่ดินเค็ม 2) การจัดการ

พืน้ทีด่นิเคม็ การจำแนกระดบัความเคม็ของดนิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ำกนิ โดยการสงัเกตปรมิาณคราบเกลอืและอตัรา

การกระจายคราบเกลือในพื้นที่ในฤดูแล้งความสามารถในการปลูกพืช สุขภาพและผลผลิตพืช การจัดการเพื่อ          

ลดระดับความเค็มของดินและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ ได้ดังนี ้ (1) การปรับแปลงระดับพื้นที ่         

ในแปลงเพาะปลูกให้ราบเรียบ สม่ำเสมอและไม่ลาดเอียง เก็บน้ำท่าได้ปริมาณมาก พร้อมทำกระทงนาและ        



คันนาใหม้ีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงงานสมาชิกในครัวเรือน (2) ปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยมูลสัตว ์ นำอินทรียวัตถใุส่ลงบน

พื้นที่และไถคลุกกับดินในระดับรากต้นข้าว (3) ทำคันดินขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด พร้อมทั้งปลูก           

ไม้ยืนต้นโตเร็ว (4) ทำร่องระบายน้ำเค็มในพื้นที่แต่ละแปลงปลูกพืช (5) เลี้ยงสัตว์โคกระบือและเป็ดไล่ทุ่ง             

เพือ่เพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิ (6) ความชืน้ของผวิดนิ (7) อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูปลกูพชืผกัและไมผ้ลยนืตน้ทีท่นเคม็ประจำถิน่         

ไวเ้ปน็อาหาร (8) เจาะบอ่นำ้บาดาลที่ไดน้ำ้ไมเ่คม็ไปใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีด่นิเคม็และ (9) ทำทำนบดนิกนัไม่ใหน้ำ้เคม็

ไหลผา่น ทำรอ่งนำ้หรอืขดุสระนำ้รวบรวมนำ้เคม็แลว้ระบายทิง้ 3) การใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีด่นิเคม็ตามภมูปิญัญา

ของชุมชน เป็นดังนี ้ (1) การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมาก การใช้ประโยชน ์                 

เพือ่การเกษตร ปลกูขา้วนาปพีนัธุพ์ืน้เมอืงและพชืผกั ผลติปศสุตัวท์ี่ใหผ้ลผลติทีม่คีณุภาพดกีวา่ ไดแ้ก ่โค กระบอื ไก ่

เปด็เทศ หา่น ไกง่วง ไกต่อ๊ก การจบัและการเพาะเลีย้งสตัวค์รึง่บกครึง่นำ้ ไดแ้ก ่กบ เขยีด อึง่อา่ง ทัง้ปลา กุง้ หอย

และแมลงในน้ำที่เป็นอาหาร (2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มจัด ได้แก ่ (2.1) การใช้ประโยชน์เพื่อ

การเกษตร ไดแ้ก ่เปน็แหลง่อาหาร จากพชืผกั ไมผ้ลพืน้บา้น แมลงและสตัวน์ำ้ธรรมชาต ิปลกูไมย้นืตน้ พชืทนเคม็ 

เพื่อทำฟืนและถ่านที่มีคุณภาพสูง ที่อยู่อาศัยของแมลงของสัตว์ต่างๆ ใช้เป็นอาหารพื้นบ้าน จำหน่ายไม ้              

ไม้ผลยืนต้น (มะขามเทศ มะพร้าว) และพืชบำบัดความเค็มและใช้สอย เป็นสถานที่เลี้ยงโคกระบือ และสัตว์ปีก           

(2.2) การใชป้ระโยชนท์ี่ไม่ใชก่ารเกษตร ไดแ้ก ่ ผลติเกลอืสนิเธาวท์ัง้แบบตม้และนาเกลอืทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม             

ดนิโคลนเคม็เพือ่สขุภาพ นำ้เกลอืเพิม่พลงังาน และเปน็สถานทีน่วดรา่งกาย เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว ศกึษาดงูานเรยีนรู้

วถิชีวีติชมุชนในพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

  ขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษาวจิยั ดงันี ้ (1) ควรดำเนนิการศกึษาวจิยั พฒันาและใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรม

เทคโนโลยแีละองคค์วามรูท้ีเ่ปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ (2) การคดัเลอืก 

การผลติและพฒันาคณุภาพผลผลติพชื ปศสุตัว ์ สตัวน์ำ้ และสตัวค์รึง่บกครึง่นำ้ โดยการบรูณาการกบันวตักรรม 

และเทคโนโลย ี และองค์ความรู้สมัยใหม ่ เพื่อให้เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประจำถิ่น           

ที่มีทั้งปริมาณ คุณภาพ มูลค่าสูง และมีความปลอดภัยสูงในระดับมาตรฐานเพื่อการค้าในระดับท้องถิ่นและระดับ

สากลที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ (Geographical Indicator: GI) (3) ควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  

การผลติสนิคา้เกษตรและการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีด่นิเคม็ในระดบัตา่งๆ ในทอ้งถิน่ และ (4) ควรเสรมิสรา้งศกัยภาพ

และความสามารถของครูภูมิปัญญาด้านการจัดการพื้นที่ดินเค็มในการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม รวมทั้ง

การผลติผลติภณัฑแ์ปรรปูสนิคา้เกษตรและอาหารทีม่คีณุภาพสงู และมคีวามปลอดภยัไดม้าตรฐานสากล 

คำสำคญั: การจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็, ภมูปิญัญาทอ้งถิน่, จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

 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

  สภาพการเกดิพืน้ทีด่นิเคม็และการแพรก่ระจายพืน้ทีด่นิเคม็ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มเีนือ้ที ่ 105.5 ลา้นไร ่

หรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีเนื้อที ่ 34.39 ล้านไร ่              

โดยพื้นที่แอ่งสกลนคร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธาน ี เป็นพื้นที่ที่อยู ่        

ในเขตความรบัผดิชอบของสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 ขอนแกน่ ซึง่ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัขอนแกน่ 

กาฬสินธุ ์ บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร อุดรธาน ี หนองคาย และหนองบัวลำภ ู ประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม          

ในระดับต่างๆ รวมประมาณ 11.73 ล้านไร ่ คิดเป็นร้อยละ 34.11 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

กาฬสนิธุ ์ สกลนคร และจงัหวดัอดุรธาน ี แยกเปน็พืน้ทีด่นิเคม็จดั 16,599 ไร ่ และดนิเคม็มาก 51,783 ไร ่ พืน้ที่

ดนิเคม็ปานกลาง 1.09 ลา้นไร ่และ พืน้ทีด่นิเคม็นอ้ย 10.57 ลา้นไร ่คดิเปน็รอ้ยละ 0.48, 0.15, 3.16 และ 30.74 

ตามลำดับ และจะเพิ่มการกระจายพื้นที่ดินเค็มและทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ แต่การจัดการพื้นที่ดินเค็ม

ของสถานพีฒันาทีด่นิในสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 ขอนแกน่ จนกระทัง่ถงึปจัจบุนั (พ.ศ. 2559) สามารถดำเนนิการ

ได้ในพืน้ทีจ่ำกดัรวมเพยีง 43,932 ไร ่ คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 0.37 ของพืน้ทีด่นิเคม็ทัง้หมด สาเหตทุีท่ำใหก้ารเกดิ

ดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็ม เนื่องจากมีหินอมเกลือ (salt bearing rock) สะสมอยู่ใต้ดินจำนวนมาก           

และการเกดิภยัแลง้ เกดิการขาดแคลนนำ้ หนา้ดนิขาดความชุม่ชืน้ สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหก้ารเกดิดนิเคม็และการแพร่

กระจายดนิเคม็เรว็ขึน้ เนือ่งจากการกระทำของมนษุยท์ี่ใชพ้ืน้ทีท่ีม่หีนิเกลอือยู่ใตด้นิอยา่งไมถ่กูตอ้งตามหลกัธรรมชาต ิ

เชน่ ทำลายปา่ไมด้ว้ยการตดัตน้ไมย้นืตน้บนพืน้ทีด่อนซึง่เปน็พืน้ทีร่บันำ้ รวมทัง้การผลติเกลอืสนิเธาว ์ทัง้วธิกีารตม้

โดยการสูบน้ำเค็มจัดจากใต้ดิน และการทำนาเกลือที่ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและ

พฒันาการผลติพชืลกูผสมชนดิใหม่โดยเฉพาะขา้วทีป่ลกูในพืน้ทีด่นิเคม็ทีจ่ำเปน็ตอ้งใสปุ่ย๋เคม ี รวมทัง้ใชส้ารปอ้งกนั

กำจดัศตัรพูชื รวมทัง้การจดัการดนิและจดัการนำ้ในระบบชลประทานทีเ่รง่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายดนิเคม็ เปน็การ

สง่เสรมิการปลกูขา้วพนัธุส์ง่เสรมิทดแทนขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีม่คีณุสมบตัทิีด่หีลายประการ ไดแ้ก ่บางพนัธุม์คีณุภาพ

ของเมลด็มกีลิน่หอม ผลผลติสงู หาอาหารเกง่ตามธรรมชาต ิทนทานตอ่สภาพความเคม็ ความแหง้แลง้ และโรคแมลง 

ซึง่สมควรฟืน้ฟกูารผลติขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงในพืน้ทีด่นิเคม็รวมทัง้พชืผกั ไมย้นืตน้ทนเคม็ ปศสุตัวแ์ละสตัวน์ำ้ เพือ่ให้

เกดิสนิคา้เกษตรทีม่สีิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์ (Geographical Indicator : GI) ทีเ่ปน็สนิคา้และผลติผลเกษตรแปรรปู

ทีม่มีลูคา่สงู 

  ผลการศกึษา สำรวจ รวบรวม วเิคราะหแ์ละประมวลขอ้มลูเกีย่วกบัประวตักิารจดัการและการใชป้ระโยชน์

พื้นที่ดินเค็มของชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่ในพื้นที่ดินเค็มจากเอกสารรายงาน สิ่งพิมพ ์ การสอบถาม สนทนาเชิงลึกกับ

ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการพื้นที่ดินเค็มเป็นเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอดินอาสา 
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พบว่า ทุกชุมชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการและ           

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มอย่างต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งบางแห่งดำเนินการมาอย่างยาวนานมากกว่า 200 ป ี                

โดยเฉพาะการผลติเกลอืสนิเธาว ์ การศกึษาสาเหตกุารเกดิระบบนเิวศธรรมชาตทิี่ใชจ้ำแนกระดบัความเคม็ของดนิ

ในพื้นที ่ วิธีการลดระดับความเค็มและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ

ทรัพยากรดินเค็มระดับต่างๆ ทั้งการผลิตทางการเกษตรและนอกภาคเกษตร ข้าวพันธุ์พื้นเมือง พืชผักพื้นเมือง            

ไม้ผล ไม้ยืนต้น การผลิตปศุสัตว ์ การเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลา ซึ่งผลการศึกษา              

จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อยอดในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม การกำหนดยุทธศาสตร์จัดการฟื้นฟ ู             

และใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็แบบบรูณาการในพืน้ทีด่ำเนนิการของสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 

 วตัถปุระสงค์

  1) เพือ่ศกึษา สำรวจ รวบรวม วเิคราะห ์และประมวลผลสาระขอ้มลูทีเ่ปน็องคค์วามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์

ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ ตามนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (indigenous 

technology) ของชมุชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีด่นิเคม็ทัง้ในระดบัเคม็ปานกลางถงึระดบัเคม็จดั 

  2) เพือ่เสนอแนะกจิกรรมการจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ามารถใชเ้ปน็

พื้นฐานในการวางแผนและดำเนินการจัดการพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการกับการจัดการพื้นที่ดินเค็มตามวิธีการ         

ที่ทันสมัย (modern technology) ที่จะช่วยให้การจัดการพื้นที่ดินเค็มมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ                     

การใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็อยา่งเตม็ศกัยภาพและยัง่ยนื 

 ระเบยีบวธิกีารวจิยั

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ได้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)             

ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหาสาระด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มเชิงลึก               

(In depth study) เพือ่ใหบ้คุคลเปา้หมายที่เปน็หมอดนิอาสาซึง่ทำหนา้ที่เปน็ครภูมูปิญัญาท้องถิน่ดา้นการจดัการ

พืน้ทีด่นิเคม็สามารถตอบคำถามอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์ตามวตัถปุระสงคข์องศาสตร ์(aims of science) 

ไดแ้ก ่1. ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ทีศ่กึษาวจิยัเปน็เรือ่งยอ่ยอะไร/กจิกรรม

อะไร (Typology: what) 2. รปูรา่งลกัษณะอาการของพืน้ทีด่นิเคม็มรีปูลกัษณะเปน็อยา่งไร กจิกรรมการจดัการ

และการใช้ประโยชน์นั้นกระทำอย่างไร (Description: How) 3. ทำไมหรือมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดพื้นที่ดินเค็ม             

ในระดับเค็มจัด เค็มมาก เค็มปานกลาง เค็มน้อย และทำไมจึงมีการจัดการ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม           

เป็นเช่นนั้น (Explanation: why) 4. หากปล่อยให้พื้นที่นั้นยังคงสภาพเป็นดินเค็มอยู่ในสภาพและระดับเช่นนั้น  

โดยไม่ได้มีการดำเนนิกจิกรรมแก้ ไข ป้องกนั และฟื้นฟ ู ผลเสียหายตามมาคืออะไรและเท่าไร และหากมีกจิกรรม

ดำเนินการแก้ ไข ป้องกันและฟื้นฟูแล้ว ทำให้สภาพการเกิดพื้นที่ดินเค็มเป็นอย่างไรและเกิดประโยชน์อะไร                   

(Prediction) 5. มขีอ้เสนอแนะในการจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็อยา่งไรและเกดิประโยชนอ์ะไร (Control) 

  หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) คือ หมอดินอาสาในพื้นที่ตำบลที่ประสบปัญหาดินเค็ม       

โดยเฉพาะในระดับเค็มจัดและระดับเค็มมาก เป็นหมอดินมานานไม่น้อยกว่า 10 ป ี ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการจัดการพื้นที่ดินเค็มเนื่องจากหมอดินอาสาก่อนสมัครเข้าได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการและการใช้



ประโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็มาอยา่งตอ่เนือ่ง และเปน็ตน้แบบของชมุชนในการเรยีนรู้ ในการจดัการพืน้ทีด่นิเคม็จนกระทัง่

ถงึเวลาปจัจบุนั 

  เครือ่งมอืที่ใช้ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structural Interview Schedule)                

ประกอบด้วย คำถามแบบเปิดโอกาสให้หมอดินอาสาซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ให้สาระความรู ้ ทักษะ 

ประสบการณ ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม                        

(Open-ended Question) 

  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขีัน้ตอน ดงันี้ 

  1) ส่งมอบแบบสัมภาษณ์ให้กับหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายและ

เป็นหน่วยวิเคราะห์ตามที่กำหนดไว ้ ดำเนินการส่งมอบโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด            

เพื่อเปิดโอกาสให้หมอดินอาสาที่เป็นบุคคลเป้าหมายได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนในการตอบคำถาม                

ในแบบสมัภาษณอ์ยา่งละเอยีด โดยใชเ้วลาดำเนนิการ 10 วนั 

  2) คณะผู้ศึกษาวิจัยได้นัดหมายหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ได้รับแบบสัมภาษณ์และ           

ไดร้ว่มกนัตอบคำถามแบบสมัภาษณล์ว่งหนา้เปน็เบือ้งตน้ เพือ่นำแบบสมัภาษณน์ัน้มาศกึษาทบทวนคำตอบที่ไดร้บั

เพื่อให้ ได้คำตอบที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพที่เป็นจริงของพื้นที่ดินเค็ม                     

การกระจายตวัของดนิเคม็ รวมทัง้การจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ 

  ชว่งเวลาเกบ็ขอ้มลู

  ดำเนนิการเกบ็รวบรวมระหวา่งเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2559 

  การวเิคราะหข์อ้มลู

  ขอ้มลูทีศ่กึษา รวบรวม ขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไดด้ำเนนิการวเิคราะห ์ดงันี้ 

  1) พิจารณาทบทวนคำตอบที่ ได้รับตามประเด็นคำถามในแบบสัมภาษณ ์ และคำตอบใดที่คณะผู้ศึกษา              

ยังสงสัย/ไม่ชัดเจนในความหมายได้ย้อนถามและรับข้อมูลเพิ่มเติมจากหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ ทัง้นีเ้พือ่ให้ ไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณต์ามวตัถปุระสงค์ในการศกึษาวจิยั 

  2) จำแนกคำตอบของแต่ละคำถามจากหมอดินอาสาที่ทำหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกรายที่เสนอ

เนือ้หาสาระทีม่คีวามหมายเดยีวกนัใหเ้ปน็หมวดหมูแ่ละคำตอบเดยีว สว่นขอ้มลูทีเ่พิม่และไมต่รงกนัจดัเปน็คำตอบ

เพิม่เตมิ 

  3) เทียบเคียงความหมายของคำตอบจากหมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญากับองค์ความรู้ทางวิชาการ        

เกีย่วกบัการจดัการพืน้ทีด่นิเคม็เพือ่การอภปิรายผลการศกึษา และนำผลการศกึษาไปใชเ้ปน็พืน้ฐานสำหรบัการตอ่ยอด

ในการวางแผนและดำเนนิการจดัการและใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีย่ัง่ยนืตอ่ไป 
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 ผลการศกึษาวจิยั

  1. สภาพทัว่ไปของหมอดนิอาสาทีเ่ปน็ครภูมูปิญัญาที่ใหข้อ้มลู 

   1 เพศ หมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาที่ให้สาระข้อมูลถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการพื้นที่ดินเค็ม

เปน็ชาย 28 คน หญงิ 3 คน 

   2 อาย ุสงูสดุ 74 ป ีตำ่สดุ 41 ป ีและเฉลีย่ 59.9 ปี 

   3 อายกุารเปน็หมอดนิอาสา สงูสดุ 18 ป ีตำ่สดุ 5 ป ีและเฉลีย่ 11 ป ีและสว่นใหญม่อีาย ุ61-70 ปี 

   4 ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที ่ 4 และบางส่วนสำเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา และระดบัปรญิญาตรี 

   5 จำนวนสมาชกิในครวัเรอืนและอาย ุสมาชกิในครวัเรอืนมทีัง้หมดสงูสดุ 8 คน ตำ่สดุ 3 คน เฉลีย่ 4.6 

หรอืประมาณ 5 คน สมาชกิในครวัเรอืนทีอ่ยู่ในวยัแรงงานซึง่มอีายรุะหวา่ง 15-35 ป ี มจีำนวนประมาณ 1 คน 

อายรุะหวา่ง 36-56 ป ีมจีำนวน 1 คน และอายรุะหวา่ง 57-65 ป ีมจีำนวน 2 คน 

   6 อาชพีหลกั ซึง่เปน็กจิกรรมทีจ่ำเปน็และครวัเรอืนขาดการกระทำไม่ได ้เกษตรกรรมทำนาปลกูขา้วนาป ี

ปลกูพชืผกัในชว่งหลงัการเกบ็เกีย่วขา้วนาป ี และอาชพีรอง ไดแ้ก ่ รบัจา้งในภาคการเกษตร รบัจา้งทัว่ไป ทำงาน        

มเีงนิเดอืน และคา้ขาย ดงัรายละเอยีดใน ตารางที ่1 

  2. สาเหตกุารเกดิและการแพรก่ระจายดนิเคม็ในพืน้ทีท่ำการเกษตรของชมุชน 

   1) การผลิตเกลือสินเธาว์ที่ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทิ้งเศษดินเค็มที่เหลือจากการต้มเกลือ 

นำ้เกลอืซมึลอดคนันาไปสูแ่ปลงอืน่ๆ ลงในแปลงนา และปลอ่ยนำ้เคม็ซมึแพรก่ระจายผา่นลอดคนันาไปสูพ่ืน้ทีแ่ปลงอืน่ 

การต้มเคี่ยวน้ำเกลือ แล้วปล่อยทิ้งเศษ (ตะกอนเกลือ) ลงบนพื้นที ่ 2) การตัดต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู ่

ตามธรรมชาติในพื้นที่ดอนหรือพื้นที่ราบชายเขา ทำให้ขาดพืชดูดซับน้ำไว ้ รวมทั้งการรักษาความชื้นของหน้าดิน           

3) พืน้ทีม่ชีัน้หนิเกลอือยู่ใตด้นิเปน็จำนวนมาก หากการเตรยีมดนิดว้ยการขดุหนา้ดนิลกึมากและเมือ่มนีำ้ทา่ไหลผ่าน

อย่างรุนแรงก็จะถูกชะล้าง จะเห็นก้อนเกลือโผล่เหนือผิวดินหรือเกือบอยู่ใกล้ผิวดิน 4) การเกิดภาวะอากาศแห้ง

และขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้หน้าดินแห้ง และเกลือใต้ดินเคลื่อนที่มากับน้ำใต้ดิน         

ขึ้นสู่ผิวดิน 5) สภาพภูมิประเทศที่มีหินเกลืออยู่ด้านล่าง เป็นแอ่งและลุ่มต่ำ น้ำเกลือระบายออกจากพื้นที่ ได้ช้า               

6 ) การขดุบอ่นำ้ขนาดเลก็ในพืน้ที ่ซึง่พืน้ทีเ่ปน็แอง่

แล้วสะสมเกลือที่น้ำพามาจากที่สูงกว่า 7) พื้นที่

บริเวณนั้นมีชั้นหินเกลือหรือหินอมเกลือ (salt    

dome) อยู่ ใต้ผิวดินเป็นจำนวนมาก มีการ          

ไถพรวนและทำลายหน้าดินพื้นที่ลึกเกิน 8) การใช ้            

ปุ๋ยเคมี ในพื้นที่เพาะปลูกในปริมาณมากเกินไป           

9) การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาต ิ    

โดยเฉพาะบริเวณที่ดอนหรือพื้นที่ชายเขาเป็นพื้นที่

ปลูกพืชเศรษฐกิจ 10) การสร้างแหล่งน้ำและ           

ทางเดนิของนำ้บนพืน้ทีด่นิเคม็ 
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ไถพรวนและทำลายหน้าดินพื้นที่ลึกเกิน 8) การใช ้            
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ตารางที ่1 สถานภาพบางประการของหมอดนิอาสาทีเ่ปน็ครภูมูปิญัญาในการจดัการพืน้ทีด่นิเคม็ 

 สถานภาพ จำนวน(คน) รอ้ยละ 

 เพศ   

 ชาย 28 90.32 

 หญงิ 3 9.68 

 อาย ุ   

 ตำ่กวา่ 50 ป ี 5 16.13 

 50-60 ป ี 3 9.68 

 61-70 ป ี 20 64.52 

 มากกวา่ 70 ป ี 3 9.68 

 สงูสดุ 74 ป ีตำ่สดุ 41 ป ีเฉลีย่ 59.90 ป ี   

 ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

 ระดบัประถมศกึษา 14 45.16 

 ระดบัมธัยมศกึษา 14 45.16 

 ระดบั ปวส. 1 3.22 

 ระดบัปรญิญา 2 6.45 

 จำนวนสมาชกิในครวัเรอืน   

 นอ้ยกวา่  4  คน 6 19.35 

 4-5 คน 18 58.06 

 6-7 คน 7 22.58 

 มากกวา่ 7 คน 0 0 

 มากทีส่ดุ 7 คน นอ้ยทีส่ดุ 2 คน และเฉลีย่ 4.64 คน หรอื 5 คน   

 การประกอบอาชพี   

 ภาคเกษตรกรรม   

 ปลกูขา้ว 25 80.64 

 ปลกูมนัสำปะหลงัโรงงาน 6 19.36 

 ปลกูออ้ยโรงงาน 2 6.45 

 ปลกูพชืผกัสวนครวั 2 6.45 

 ปลกูยางพารา 2 6.45 

 ปลกูผกัหวาน 1 2.23 

 นอกภาคเกษตรกรรม   

 รบัจา้งภาคการเกษตร 6 19.35 

 ทำงานมเีงนิเดอืน 7 25.58 

 รบัจา้งทัว่ไป 2 6.45 

 คา้ขาย 1 2.23 

หมายเหต ุ: หมอดนิอาสา 1 คน ระบกุจิกรรมในการประกอบอาชพีมากกวา่ 1 กจิกรรม 



  3. การพยากรณ์ของชุมชนถึงโอกาสในอนาคตที่จะเกิดดินเค็ม และการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที ่

โดยใชก้ารสงัเกต ดงันี้ 

   1) พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างใหญ่ใช้ประโยชน์ทำนาข้าว เนื้อดินเป็น            

ดินทรายปนดินร่วน และเห็นคราบเกลือในช่วงแห้งแล้ง 2) พรรณพืชชนิดที่ไม่มีความทนทานต่อความเค็ม หรือ         

ไมช่อบเกลอื เริม่ทยอยยนืตน้แหง้ตายเปน็หยอ่มๆ 3) ตน้ขา้วทีต่ายเปน็หยอ่มๆ 4) พืน้ผวิดนิแหง้แลง้ทำใหจ้ลุนิทรยี์ในดนิ

ตายและหลงเหลอืเพยีงจำนวนนอ้ย รวมถงึไสเ้ดอืน 5) นำ้ทีข่งัอยู่ในแหลง่นำ้ธรรมชาตมิรีะดบัความเคม็เพิม่สงูขึน้ 

6) การปล่อยพื้นที่รกร้าง 7) ดินมีหินเกลืออยู่ด้านล่าง เนื้อดินเป็นทรายปนดินร่วน ขาดความอุดมสมบูรณ ์               

ตามธรรมชาต ิ และไมม่กีารปรบัปรงุบำรงุดนิ หนา้ดนิแหง้ไดง้า่ยและรวดเรว็ ขณะเดยีวกนัทำลายทางนำ้ไหลผา่น

ตามธรรมชาตใินพืน้ทีเ่พือ่ชว่ยระบายนำ้เกลอืทีถ่กูชะลา้งออกจากพืน้ที ่ 8) การใสปุ่ย๋เคมหีรอืปุย๋วทิยาศาสตรล์งไป

ในพืน้ที่ในอตัราทีม่ากเกนิไป จนกระทัง่เหลอืปุย๋ตกคา้งสะสมเปน็จำนวนมาก และเพิม่ระดบัความเคม็ในดนิ 

  4. วิธกีารลดระดับความเค็มของดิน และการป้องกนัการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที ่ ชุมชนมีวิธกีาร  

ดงัตอ่ไปนี้ 

   1) การปรับแปลงระดับพื้นที่ในแปลงเพาะปลูกที่มีการแพร่กระจายดินเค็มให้ราบเรียบ สม่ำเสมอและ 

ไมล่าดเอยีง พรอ้มทำกระทงนาและคนันาใหม้ขีนาดใหญข่ึน้ปรบัระดบัพืน้ทีเ่พือ่กกัเกบ็นำ้ในแปลงนาให้ ไดป้รมิาณมาก

และทั่วถึง และปลูกพืชอาหารบนคันนา 2) การนำอินทรียวัตถุใส่ในพื้นที่ดินเค็มและคลุกกับดินในระดับราก       

ตน้ขา้ว และวตัถเุหลอืใชท้างการเกษตร ไดแ้ก ่เศษหญา้ ฟางขา้ว ตอซงั 3) การยกเลกิกจิกรรมผลติเกลอืสนิเธาว ์       

ทั้งการทำนาเกลือ การต้มเกลือในพื้นที่ตามกรรมวิธีดั้งเดิม ที่ขุดคราบเกลือบนผิวดิน (ขี้ทา) มาต้มและการผลิต

เกลือแบบใหม่ด้วยการสูบน้ำเค็มจัดในระดับความลึก 40-100 เมตร หรือสูบน้ำเค็มจัดจากแหล่งน้ำธรรมชาต ิ        

ในบรเิวณใกลเ้คยีงขึน้มาทำนาเกลอืหรอืตม้เกลอื และหากมคีวามจำเปน็ตอ้งผลติตอ่เนือ่งไดก้ำหนดระเบยีบขอ้บงัคบั 

รวมทัง้การปรบัโทษเมือ่ฝา่ฝนืระเบยีบ ทัง้นีเ้พือ่ใหม้กีารตม้เกลอืทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 4) การทำคนัดนิขนาดสงูใหญ่

ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ต้นสะเดา ต้นสะแก ยูคาลิปตัส กระถินณรงค ์          

ตน้ไผ ่ และตน้เสยีว เปน็ตน้ เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลายของดนิ 5) การทำรอ่งระบา่ยนำ้ในพืน้ทีแ่ตล่ะแปลงปลกูพชื 

โดยเฉพาะแปลงนา (กระทงนา) แต่ละแปลงด้วยวิธีการใช้รถไถเบิกพื้นที่เป็นร่องน้ำหรือใช้จอบขุดให้เป็นร่องลึก

ประมาณ 30 เซนตเิมตร และกวา้งประมาณ 40-50 เซนตเิมตร รมิคนันาหรอืกลางแปลงนาแตล่ะแปลง เพือ่ขงันำ้

และระบายน้ำเค็มออกจากพื้นที ่ 6) การเลี้ยงสัตว ์ โคและกระบือในแปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะในแปลงนา               

เพื่อให้หาอาหารกินและปล่อยมูลพร้อมทั้งปัสสาวะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีพืชขึ้นตลอดป ี             

ทีช่ว่ยสรา้งความชืน้ของหนา้ดนิและยบัยัง้การแพรก่ระจายดนิเคม็ในพืน้ที ่ 7) การรกัษาความชืน้ของผวิดนิในพืน้ที่

ดนิเคม็ โดยการปลกูพชืทัง้ตน้ไมป้ระเภทไมล้ม้ลกุ ไมย้นืตน้ขนาดใหญ ่และเพิม่แหลง่นำ้ผวิดนิ 8) การอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ู

การปลกูพชืผกัและไมผ้ลยนืตน้ทนเคม็ประจำถิน่ไวเ้ปน็พชือาหารธรรมชาตทิีป่ลอดสารพษิ มคีณุคา่สงูทางโภชนาการ

และมีสรรพคุณทางยาที่มีความเข้มข้นสูง โดยปลูกบนพื้นที่ดอน บริเวณหัวไร่ปลายนาคันนา รวมทั้งแปลงนา             

ทีส่ามารถรดนำ้ไดส้ะดวกและเพยีงพอ 9) การเจาะบอ่นำ้บาดาลที่ไดน้ำ้ไมเ่คม็ไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีด่นิเคม็ ดว้ยการศกึษา   

แผนที่ทรัพยากรน้ำบาดาลหรือใช้ภูมิปัญญาในการหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีปริมาณน้ำมาก เป็นน้ำจืดมีปริมาณมาก

และอยู่ในระดับตื้น เช่น บริเวณที่มีจอมปลวกขนาดใหญ่และยังมีสังคมปลวกอาศัยอยู ่ หรือบริเวณที่ต้นไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ่เจริญเติบโต ใบเขียวทั้งปีไม่หล่น หรือมีต้นหญ้าเจริญเติบโต และใบเขียวทั้งป ี โดยใช้เทคโนโลย ี              

เจาะนำ้บาดาล 10) การทำทำนบดนิกนัไม่ใหน้ำ้เคม็ไหลผา่นพืน้ที ่เพือ่ปอ้งกนัการแพรก่ระจายดนิเคม็ 11) ทำรอ่งนำ้

หรือขุดสระน้ำในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อให้น้ำเค็มได้ ไหลมารวมกันเป็นแห่งๆ และมีการบำบัดน้ำเค็มโดยใช้มูลสัตว ์      
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ทัง้มลูโค กระบอื สกุร ใสล่งไปในนำ้เคม็เพือ่ใหเ้ปน็อาหารของพชืนำ้ 

  5. การใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีด่นิเคม็ตามภมูปิญัญาของชมุชน 

   การใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ในระดบัเคม็นอ้ยถงึระดบัเคม็มาก ดงันี้ 

 การใชป้ระโยชนเ์พือ่การเกษตร

  การใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน การปลกูขา้ว การผลติผกัพืน้เมอืงซึง่เปน็พชืผกัทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ

และเนน้การผลติพชืผกัตามฤดกูาล การผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ดินเค็ม การจับและการเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับและ

เพาะเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก ่ กบ เขียด อึ่งอ่าง การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก ่ แมลงดานา มดแดง              

แมลงกนินู และแมลงในนำ้อืน่ๆ 

 การใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ในระดบัเคม็จดั

  1) การใชป้ระโยชนเ์พือ่การเกษตร ไดแ้ก ่ พืน้ทีซ่ึง่ฤดฝูนไมส่ามารถปลกูขา้วอยา่งไดผ้ล แมว้า่จะมกีารปลกู

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนเค็มก็ตาม หากพื้นที่นั้นเป็นที่ดอนและขาดแคลนน้ำแต่สามารถใช้ประโยชน์อื่นได ้ ดังนี ้            

(1) เปน็แหลง่หาอาหารจากแมลงและสตัวน์ำ้ธรรมชาต ิ(2) ปลกูพชืทนเคม็ (3) พชืผกัพืน้บา้นและไมผ้ลยนืตน้ทนเคม็

เพือ่ใชเ้ปน็อาหาร (4) ไมย้นืตน้ตามธรรมชาตทิีส่ามารถใชท้ำฟนืและถา่นหงุตม้ทีม่คีณุภาพสงู (5) หญา้ที่ใชป้ระโยชน์

ในการเลี้ยงโคและกระบือ (6) การเลี้ยงปศุสัตว ์ (7) เป็นแหล่งปลูกผักนานาชนิด (8) ปลูกป่าธรรมชาติโดยใช ้             

พชืทนเคม็มาก เพือ่ใหเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัและการเจรญิพนัธุข์องแมลงทีส่ามารถใชเ้ปน็อาหารของมนษุย์ 

  2) การใช้ประโยชน์ที่ ไม่ใช่การเกษตร ชุมชนได้ ใช้ประโยชน ์ ดังนี ้ (1) ใช้เป็นพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว ์          

ทัง้แบบตม้และนาเกลอืทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่ใช้ในครวัเรอืนและเพือ่จำหนา่ย (2) เปน็แหลง่วตัถดุบิในการผลติ 

ดนิโคลนเคม็พอกหนา้ตวั ขดัผวิรา่งกาย รกัษาอาการแผลบาดเจบ็ (3) เปน็สถานทีน่วดรา่งกาย (สปา) (4) เปน็

แหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานการจัดการและการใช้ประโยชน์นิเวศดินเค็ม เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่

ดนิเคม็จดั (5) เปน็พืน้ที่ไมพุ้ม่ทรงเตีย้ปกคลมุดนิ การรกัษาความชืน้ของผวิดนิเพิม่อนิทรยีวตัถ ุ(8) ใชป้ระโยชนอ์ืน่ๆ 

เชน่ สถานทีต่ัง้แผงผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์หรอืโซลา่เชลล ์และสิง่สาธารณปูโภคและสาธารณปูการตา่งๆ 

 สรปุ

  ผลการสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์ ประมวลผลและนำเสนอสาระข้อมูลที่เป็นองค์ความรู ้ ทักษะ 

ประสบการณด์า้นวธิกีารจดัการและการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ระดบัตา่งๆ ตามภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สามารถสรปุได ้

3 ประเดน็ ดงัตอ่ไปนี้ 

  1) การเกิดและการแพร่กระจายดินเค็ม ในพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชน เกิดจากการผลิตเกลือสินเธาว ์        

ทัง้การทำนาเกลอืและการตม้ที่ไมเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม การไถพรวนที่ไมเ่หมาะสม การตดัตน้ไมย้นืตน้ทีม่ขีนาดใหญ่

ในพื้นที่ดอนหรือพื้นที่ราบชายเขา  ทำให้ขาดพืชดูดซับน้ำไว ้ รวมทั้งการรักษาความชื้นของหน้าดินพื้นที่ม ี        

ชัน้หนิเกลอือยู่ใตด้นิเปน็จำนวนมาก สภาพภมูปิระเทศทีเ่ปน็แอง่และลุม่ตำ่ การจดัการดนิไมเ่หมาะสม และเกดิภาวะ

อากาศแหง้และขาดแคลนนำ้ การสรา้งแหลง่นำ้ และทางเดนิของนำ้บนพืน้ทีด่นิเคม็ 
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  2) การจดัการพืน้ทีด่นิเคม็ การจำแนกระดบัความเคม็ของดนิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ำกนิ โดยการสงัเกตปรมิาณ

คราบเกลอืและอตัราการกระจายคราบเกลอื ในพืน้ที่ในฤดแูลง้ความสามารถในการปลกูพชื สขุภาพและผลผลติพชื 

การจัดการเพื่อลดระดับความเค็มของดิน และการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ด้วยวิธีการดังนี ้           

(1) การปรับแปลงระดับพื้นที่ในแปลงเพาะปลูกให้ราบเรียบ สม่ำเสมอและไม่ลาดเอียงเก็บน้ำท่าได้ปริมาณมาก

พร้อมทำกระทงนาและคันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงงานสมาชิกในครัวเรือน (2) ปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยมูลสัตว ์         

นำอินทรียวัตถุใส่ในพื้นที่และไถคลุกกับดินในระดับรากต้นข้าว (3) ทำคันดินขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด 

พรอ้มทัง้ปลกูไมย้นืตน้โตเรว็ (4) ทำรอ่งระบายนำ้เคม็ในพืน้ทีแ่ตล่ะแปลงปลกูพชื (5) เลีย้งสตัว์โคกระบอืและเปด็

ไล่ทุ่งเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน (6) ความชื้นของผิวดิน (7) อนุรักษ ์ ฟื้นฟ ู ปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นที่ทนเค็ม

ประจำถิน่ไวเ้ปน็อาหาร (8) เจาะบอ่นำ้บาดาลที่ไดน้ำ้ไมเ่คม็ไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีด่นิเคม็ และ (9) สรา้งทำนบดนิ กนัไมใ่ห ้         

นำ้เคม็ไหลผา่น ทำรอ่งนำ้หรอืขดุสระนำ้รวบรวมนำ้เคม็แลว้ระบายทิง้ 

  3) การใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีด่นิเคม็ตามภมูปิญัญาของชมุชน ดงันี ้ (1) การใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็ในระดบั

เคม็นอ้ยถงึระดบัเคม็มากสำหรบัใชป้ระโยชนเ์พือ่การเกษตร ปลกูขา้วนาปพีนัธุพ์ืน้เมอืงและพชืผกั ผลติปศสุตัวท์ี่ให้

ผลผลติทีม่คีณุภาพดกีวา่ ไดแ้ก ่ โคกระบอื ไก ่ เปด็เทศ หา่น ไกง่วง ไกต่อ๊ก การจบัและการเพาะเลีย้งสตัวค์รึง่บก

ครึง่นำ้ ไดแ้ก ่ กบ เขยีด อึง่อา่ง ทัง้ปลา กุง้ หอย และแมลงในนำ้ทีเ่ปน็อาหาร (2) การใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็           

ในระดบัเคม็จดั ไดแ้ก ่ (2.1) การใชป้ระโยชนเ์พือ่การเกษตร ไดแ้ก ่ เปน็แหลง่หาอาหาร จากพชืผกั ไมผ้ลพืน้บา้น 

แมลงและสัตว์น้ำธรรมชาต ิ ปลูกไม้ยืนต้น พืชทนเค็ม เพื่อทำฟืนและถ่านที่มีคุณภาพสูง ที่อยู่อาศัยของแมลง             

ของสตัวต์า่งๆ ใชเ้ปน็อาหารพืน้บา้น จำหนา่ยไม ้ ไมผ้ลยนืตน้ (มะขามเทศ มะพรา้ว) และพชืบำบดัความเคม็และ

ใชส้อย เปน็สถานทีเ่ลีย้ง โค กระบอื และ สตัวป์กี (2.2) การใชป้ระโยชนท์ี่ไม่ใชก่ารเกษตร ไดแ้ก ่ผลติเกลอืสนิเธาว์

ทั้งแบบต้มและนาเกลือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดินโคลนเค็มเพื่อสุขภาพ น้ำเกลือเพิ่มพลังงาน และเป็นสถานที่

นวดรา่งกาย เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว ศกึษาดงูานเรยีนรูว้ถิชีวีติชมุชนในพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

 ขอ้เสนอแนะ

  การศึกษาวิจัย พัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ

และการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิเคม็เพือ่ใหเ้ปน็พืน้ทีผ่ลติสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑเ์กษตรแปรรปูทีม่ปีรมิาณ คณุภาพ 

มลูคา่สงู และมคีวามปลอดภยัสงูในระดบัมาตรฐาน คณะผูศ้กึษาวจิยัมี

ขอ้เสนอแนะดงันี้ 

  1. ศกึษา สำรวจ รวบรวม และจดัทำแปลงเพาะปลกู วเิคราะห ์

ประมวลผล เผยแพร ่ และพัฒนาพรรณพืชประจำถิ่นในพื้นที่ดินเค็ม

ระดบัตา่งๆ เพือ่เปน็ศนูยเ์รยีนรู้ 

  2. สำรวจ รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ

ของพืน้ที ่สมบตัทิางชวีภาพ ทางโภชนาการ และทางยา  

  3. คัดเลือกประเภทและชนิดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพให้เป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ที่มีสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร ์ (Geographical Indicator: GI) ที่มีปริมาณและ

คณุภาพเชงิการคา้ 
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 บทคดัยอ่

  ผลของการใชปุ้ย๋อนิทรยีร์ว่มกบัปุย๋เคม ีตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลติของแตงโมในดนิทราย ชดุดนิบา้นไผ ่

จงัหวดัมหาสารคาม ทำการทดลองทีแ่ปลงเกษตรกร บา้นหนิลาดพฒันา ตำบลทา่สองคอน อำเภอเมอืง จงัหวดั

มหาสารคาม เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของแตงโม และศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วางแผนการทดลองแบบ 

RCB จำนวน 3 ซำ้ ม ี 7 ตำรบัการทดลอง ประกอบดว้ย แปลงใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ, ปุย๋เคมตีามอตัรา      

คำแนะนำ, ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 600 กโิลกรมัตอ่ไร,่ ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 300 กโิลกรมั

ตอ่ไร,่ ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 600 กโิลกรมัตอ่ไร,่ ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 150 กโิลกรมัตอ่ไร ่

และปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู  300 กโิลกรมัตอ่ไร ่ โดยทกุแปลง จะฉดีพน่สารสกดัสมนุไพร  

ไลแ่มลงศตัรพูชืรว่มดว้ย พชืทดสอบ คอื แตงโมพนัธุก์นิร ีผลการทดลอง พบวา่ หลงัเกบ็ผลผลติแตงโม วธิกีารใส่

ปุ๋ยเคม ี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร ่ ให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยสูงสุด คือ 

4,132.62 กโิลกรมัตอ่ไร ่รองลงมาคอืวธิกีารที่ใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู  600 กโิลกรมัตอ่ไร ่และวธิกีารที่ใชปุ้ย๋เคมี

ตามอตัราแนะนำ ใหผ้ลผลตินำ้หนกัสด 3,971.61 และ 3,829.87 กโิลกรมัตอ่ไร ่ตามลำดบั และแปลงใสปุ่ย๋เคม ี½  
อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร ่ ให้ผลผลิตสดต่ำสุด คือ 3,502.81 กิโลกรัมต่อไร ่  

โดยไมม่คีวามแตกตา่งจากตำรบัอื่นๆ อย่างมนียัสำคัญทางสถติ ิ แต่ใหผ้ลผลิตแตงโมสดแตกตา่งกนัตามตำรบัการ

ทดลอง การใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก ่ โดโลไมท ์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ ์        

เพิ่มขึ้น ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้ดีขึ้น หลังการทดลอง พบว่า ธาตุอาหารในดิน ได้แก ่ ปริมาณ

ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนเีซยีม และคา่ความจแุลกเปลีย่นประจบุวกเพิม่ขึน้ คา่ปฏกิริยิาดนิเพิม่ขึน้ 

ความหนาแน่นรวมของดินลดลง เมื่อคำนวณผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแล้วปรากฏว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา

ผลของการใชปุยอนิทรยีรวมกบัปุยเคม ี

วนดิา พานกิร* และ ศวิพร ศลีเตโช* 

Vanida Panikorn and Sriwapon Sintesho 

* สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 5 กรมพฒันาทีด่นิ  

 Land Development Regional Office 5, Land Development Department, Khonkaen Provience 
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แนะนำ มีรายได้สุทธิดีที่สุด คือ 22,639 บาทต่อไร ่ รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช ้         

ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่มรีายไดส้ทุธ ิ21,437 และ 21,326 บาท

ตอ่ไร ่ตามลำดบั 

 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 ขาดความอุดมสมบูรณ ์ ปริมาณ             

ธาตอุาหารตามธรรมชาตติำ่ สง่ผลใหศ้กัยภาพในการผลติพชืตำ่ ทำใหก้ารผลติแตงโม ซึง่เปน็พชืเศรษฐกจิชนดิหนึง่

ของจังหวัดมหาสารคาม ขาดคุณภาพที่ด ี และผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มี

การพกัดนิหรอืขาดการปรบัปรงุบำรงุดนิ  ทำใหด้นิเสือ่มโทรม และขาดธาตอุาหาร การเพิม่ศกัยภาพในการผลติพชื

อกีอยา่งคอื เพิม่ประสทิธภิาพในการเปน็ประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิดว้ยการใชว้สัดปุนูปรบัคา่ปฏกิริยิาดนิ ใหด้นิ

อยู่ในสภาพที่เหมาะสม แล้วจึงมีการจัดการดินด้านธาตุอาหารอย่างเหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว        
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ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นติดต่อกันเป็นเวลานานก็ส่งผลให้สมบัติทางเคม ี กายภาพ และชีวภาพของดิน

เสือ่มโทรมลงได ้ การนำเทคโนโลยทีางดา้นปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูทีก่รมพฒันาทีด่นิไดค้ดิคน้พฒันาขึน้มา ใชร้ว่มกบั

ปุย๋เคมีในการเพิม่ผลผลติพชื จะชว่ยปรบัปรงุสมบตัติา่งๆ ของดนิใหเ้หมาะสมตอ่การผลติพชื จงึเปน็การลดตน้ทนุ

การผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน            

เปน็ไปอยา่งยัง่ยนื  

  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินที่เป็นดินทราย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและหน้าดิน        

ถกูชะลา้งไดง้า่ยในพืน้ทีล่าดชนั ในการปลกูพชืจงึจำเปน็ตอ้งมกีารปรบัปรงุบำรงุดนิในรปูของการใสปุ่ย๋เคมรีว่มกบั           

ปุย๋อนิทรยี ์ซึง่เปน็การเพิม่อนิทรยีวตัถทุำใหเ้มด็ดนิเกาะตวักนัเปน็กอ้น ดนิรว่นซยุ ดดูซบัความชืน้ไว้ ไดส้งู ลดการ

ชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ และยกระดบัความอดุมสมบรูณข์องดนิใหเ้หมาะสมตอ่การผลติพชื จงึไดท้ำการศกึษา

การใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูรว่มกบัปุย๋เคม ี เปน็การเพิม่ธาตอุาหารและเพิม่สมบตัทิางกายภาพของดนิใหด้ขีึน้ และ

ส่งเสริมการใช้ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองของพืชในดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชมากขึ้น  

ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช                 

จะเปน็แนวทางใหเ้กดิการผลติอาหารทีป่ลอดภยัจากสารพษิ  

 วตัถปุระสงค์

  1. ศกึษาผลผลติของแตงโม จากการใชปุ้ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู รว่มกบัปุย๋เคมี 

  2. ศกึษาการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของดนิ กอ่นและหลงัการจดัการดนิ  

  3. ศกึษาผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการผลติแตงโม  

 ระยะเวลาและสถานทีด่ำเนนิการ

  ระยะเวลาดำเนนิการ  เริม่ตน้เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 

         สิน้สดุเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 

 สถานทีด่ำเนนิการ

  1. ทีต่ัง้ แปลงเกษตรกร บา้นหนิลาดพฒันา ตำบลทา่สองคอน อำเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

  2. Site Characterization ชดุดนิบา้นไผ ่(Bpi) มลีกัษณะทัว่ไปของพืน้ทีเ่ปน็ลกูคลืน่ลอนลาด ความลาดชนั 

1-2 % เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำด ี ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ปานกลางถึงเร็ว มีการไหลบ่าของน้ำ           

บนผวิดนิปานกลางถงึเรว็ เนือ้ดนิบนเปน็ดนิทรายปนดนิรว่น คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่ง (pH 6.5) สว่นดนิลา่งเปน็

ดินร่วนเหนียวปนทราย ค่า pH 5.0-6.0 มีการระบายน้ำด ี มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูกมันสำปะหลัง แตงโม 

มะม่วง ในฤดูฝนมีการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที ่ ในฤดูแล้งพื้นดินแห้ง บริเวณที่ตั้งแปลง บางปีปลูก                 

มนัสำปะหลงั บางปปีลกูขา้วโพด หรอืแตงโม และปรบัปรงุบำรงุดนิดว้ยปุย๋พชืสด  

  3. ปริมาณน้ำฝน ในป ี 2556 การกระจายของน้ำฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน และจะตกมากตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม จนถงึเดอืนตลุาคม เดอืนกนัยายนจะมปีรมิาณนำ้ฝนมากทีส่ดุ คอื 347.5 มลิลเิมตร มปีรมิาณนำ้ฝน          

รายป ี899.2 มลิลเิมตร ในป ี2557 การกระจายของนำ้ฝนเริม่จากเดอืนมนีาคมจนถงึเดอืนตลุาคม และเริม่ตกชกุ
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ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเดือนกันยายนจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด คือ 436.2 มิลลิเมตร              

ในเดือนตุลาคมฝนจะมีปริมาณลดลง และทิ้งช่วงไปในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนรายป ี

1,491.9 มลิลเิมตร ในป ี2558 การกระจายของนำ้ฝนเริม่ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธจ์นถงึเดอืนตลุาคม ในเดอืนมนีาคม

ถึงเดือนพฤษภาคมปริมาณฝนต่ำลงมาก และเริ่มมีปริมาณมากตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน                

เดือนกรกฎาคมจะมปีรมิาณนำ้ฝนมากทีส่ดุคอื 208 มลิลเิมตร มปีรมิาณนำ้ฝนรายป ี889.1 มลิลเิมตร (ภาพที ่1)  

 อปุกรณ์

  1. ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 

  2. ปุย๋เคม ีสตูร 16-16-16 และสตูร 13-13-21 

  3. สารสกดัธรรมชาตปิอ้งกนัแมลงศตัรพูชื (ใบยาสบูรว่มกบัเมลด็สะเดา) 

  4. เมลด็แตงโมพนัธุก์นิรี 

  5. วสัดอุปุกรณก์ารเกษตร 

  6. เครือ่งมอืการเกษตรในการเพาะปลกู 

  7. อปุกรณเ์กบ็ตวัอยา่งดนิ 

  8. อปุกรณท์างวทิยาศาสตรแ์ละสารเคมีในการวเิคราะหด์นิ 

 วธิกีาร

  วางแผนการทดลองแบบ RCBD ม ี7 ตำรบัการทดลอง และ 3 ซำ้  มวีธิกีารดงันี้ 

   ตำรบัการทดลองที ่1 ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ 

   ตำรบัการทดลองที ่2 ปุย๋เคมตีามอตัราคำแนะนำ 

   ตำรบัการทดลองที ่3 ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู อตัรา 600 กโิลกรมัตอ่ไร่ 

   ตำรบัการทดลองที ่4 ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู อตัรา 300 กโิลกรมัตอ่ไร่ 

   ตำรบัการทดลองที ่5 ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู อตัรา 600 กโิลกรมัตอ่ไร่ 
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 ภาพที ่1 ปรมิาณนำ้ฝนในพืน้ที ่อำเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม  



   ตำรบัการทดลองที ่6 ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู อตัรา 150 กโิลกรมัตอ่ไร่ 

   ตำรบัการทดลองที ่7 ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู อตัรา 300 กโิลกรมัตอ่ไร่ 

   หมายเหต ุ - ทกุตำรบัการทดลองฉดีพน่สารสกดัไลแ่มลงศตัรพูชื จากสารเรง่ พด.7 

        - ปุย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ สตูร 16-16-16  อตัรา คอื 100  กโิลกรมัตอ่ไร่ 

     - ปุย๋เคมตีามคำแนะนำ สตูร 13-13-21 อตัรา คอื 100  กโิลกรมัตอ่ไร่ 

     - ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูใส่ในรอ่งปลกูแตงโม 

     - ปรับปรุงสภาพดินด้วยโดโลไมท์ทุกตำรับการทดลอง โดยใช้อัตราตาม           

ผลวเิคราะหด์นิ คอื 1,177 กโิลกรมัตอ่ไร ่แบง่ใส ่2-3 ครัง้ตอ่ปี 

   การผลติปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู สตูร 5 กรมพฒันาทีด่นิ ปรมิาณ 100 กโิลกรมั 

  1. ผสมวตัถดุบิใหเ้ขา้กนั ตามสว่นผสมของปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูโดยผสมกากเมลด็ถัว่เหลอืง 40 กโิลกรมั 

รำละเอยีด 10 กโิลกรมั มลูสตัว ์10 กโิลกรมั หนิฟอสเฟต 24 กโิลกรมั มลูคา้งคาว 16 กโิลกรมั 

  2. นำสารเรง่ซปุเปอร ์พด.1 จำนวน 1 ซอง ใสล่งในสารเรง่ซปุเปอรพ์ด.2 ทีข่ยายเชือ้แลว้ จำนวน 26-30 ลติร 

คน 10-15 นาท ีเทลงในวตัถดุบิทีค่ลกุเคลา้ใหท้ัว่วตัถดุบิอยา่งสมำ่เสมอ 

  3. ตัง้กองปุย๋หมกัเปน็สีเ่หลีย่มผนืผา้ ใหม้คีวามสงู 30-50 เซนตเิมตร และใชว้สัดคุลมุเพือ่รกัษาความชืน้  

  4. กลบักองปุย๋หมกัทกุ 5 วนั และควบคมุความชืน้ในระหวา่งการหมกั 30 เปอรเ์ซน็ต์ 

  5. หมกักองปุย๋เปน็เวลา 10 -15 วนั หรอืจนกระทัง่ภายในกองปุย๋ลดลงเทา่กบัภายนอกกองปุย๋ ใสส่ารเรง่

ซปุเปอร ์พด.3 และสารเรง่ซปุเปอร ์พด.9 อยา่งละ 1 ซอง คลกุเคลา้ใหท้ัว่กองและหมกัไวเ้ปน็เวลา 3 วนั จงึนำไป

ใช้ ได ้(กรมพฒันาทีด่นิ, 2553) 

 การวเิคราะหข์อ้มลู

  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ (Analysis of variance) เพื่อหาค่า F-value หากข้อมูลแสดง             

ความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต ์ นำมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช ้

DMRT (Duncan' s New Multiple Range Test) ซึง่เปน็การเปรยีบเทยีบตำรบัการทดลองหลายคู่ 

 ผลการศกึษาและวจิารณ์

  1. การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของดนิ 

   1.1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน ์ จากการวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ี ต่อการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของแตงโม ในดินทรายชุดดินบ้านไผ ่ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน              

ก่อนปลูกพืชอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 38.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาระดับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลังจากเก็บผลผลิตแตงโม อาย ุ 60 วัน พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน           

มคีวามแตกตา่งกนัไปตามปจัจยัการใสปุ่ย๋ตามตำรบัการทดลอง โดยทีห่ลงัเกบ็เกีย่วผลผลติแตงโม จะมคีา่ฟอสฟอรสั

อยู่ในระดบัสงูถงึสงูมาก (33.26-67.78 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั) โดยทีต่ำรบัที่ใสปุ่ย๋อนิทรยี ์ 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่ และ 

600 กโิลกรมัตอ่ไร ่และใสปุ่ย๋เคม ี½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์300 กโิลกรมัตอ่ไร ่มปีรมิาณฟอสฟอรสัตำ่กวา่

ก่อนการทดลองเล็กน้อย หรือใกล้เคียงกัน (33.26-35.36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แสดงว่ามีการดูดดึงฟอสฟอรัส           
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ไปใช้ในการเจรญิเตบิโตของแตงโม จนเหลอืฟอสฟอรสัในดนินอ้ยลง แตก่รณทีีฟ่อสฟอรสัมปีรมิาณไมเ่ปลีย่นแปลง

ไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการทดลองนั้นเป็นผลเนื่องจากเกิดกิจกรรมการแปรสภาพฟอสฟอรัสโดยจุลินทรีย ์          

ในดินอย่างสมดุล ซึ่งฟอสฟอรัสจะไม่ถูกดูดยึดโดยสารประกอบแร่ธาตุบางชนิดในดิน ได้แก ่ เหล็ก หรือ อลูมินั่ม 

เนือ่งจากสภาพปฏกิริยิาดนิทีเ่หมาะสม จากการปรบัคา่ดว้ยโดโลไมท์ 

   เมือ่หาคา่เฉลีย่ทัง้ 3 ป ีตำรบัที่ใสปุ่ย๋เคมสีตูร 16-16-16 จะมปีรมิาณฟอสฟอรสัในดนิเหลอืมากทีส่ดุคอื 

67.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ตำรับที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 จะมีปริมาณฟอสฟอรัสในดิน 53.41 

มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั 

   การจัดการดินโดยการใส่ปุ๋ยเคม ี หรือปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในสัดส่วนต่างกันลงในชุดดินบ้านไผ ่           

พบว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม การใส่ปุ๋ยมีผลทำให้ฟอสฟอรัสในดินมีความเป็นประโยชน์ต่อพืช             

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การที่ระดับฟอสฟอรัสในรูปเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้นเนื่องจากธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยเคมีและ

ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูจะมสีารอนิทรยีพ์วก citrate, tartrate และ oxalate สารดงักลา่วนีจ้ะรวมตวักบัแรธ่าตพุวก

เหลก็หรอือลมูนิัม่เกดิเปน็สารประกอบเชงิซอ้นซึง่เกดิการละลายของแรธ่าตเุหลา่นีน้อ้ยลง ในทีส่ดุจะไดฟ้อสฟอรสั

อยู่ในรปูทีเ่ปน็ประโยชนม์ากขึน้ (ปรชัญาและคณะ, 2534) และในขณะเดยีวกนัพชืจะไดร้บัฟอสฟอรสัอกีสว่นหนึง่

จากปุ๋ยที่ ใส่ลงในดินด้วย และมีการปลดปล่อยธาตุอาหารดังกล่าวออกมา เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง              

มีฟอสฟอรัสอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่นำมาใส่ในแปลงปลูกแตงโมนั้นได้มาจากการหมัก

วสัดกุากถัว่เหลอืง รำละเอยีด มลูสตัว ์หนิฟอสเฟต และมลูคา้งคาว ซึง่เมือ่วเิคราะหป์รมิาณธาตอุาหารฟอสฟอรสั 

จะมีปริมาณ 3.49-4.94 เปอร์เซ็นต ์ อย่างไรก็ตามการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว          

จะเปน็การสง่เสรมิกจิกรรมของจลุนิทรยีท์ีท่ำใหเ้กดิกระบวนการปลดปลอ่ยฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่พชื 

   1.2 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปรับปรุงดินทรายชุดดิน

บ้านไผ ่ เพื่อปลูกแตงโมและฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม            

อายเุกบ็เกีย่ว 60 วนั จะมปีรมิาณโพแทสเซยีมปลดปลอ่ยออกมาในดนิเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจนในปทีี ่ 1 เมือ่เทยีบกบั

ก่อนการทดลองจากค่าเฉลี่ย 64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยที่ตำรับการใส่ปุ๋ยเคม ี             

½ อัตราคำแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย ์ 600 กิโลกรัมต่อไร ่ มีค่าปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด 293.33 มิลลิกรัมต่อ

กโิลกรมั และมคีา่เฉลีย่ลดลงในปทีี ่ 2 เปน็ 73.33 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั โดยมปีรมิาณโพแทสเซยีมสงูสดุในตำรบั             

ที่ใสปุ่ย๋เคมสีตูร 16-16-16 คอื 132 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั แลว้ลดลงเลก็นอ้ยในปทีี ่ 3 มคีา่เฉลีย่ 57.38 มลิลกิรมั

ต่อกิโลกรัม โดยมีค่าปริมาณโพแทสเซียมสูงในตำรับที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16               

เปน็ 89.33 และ 88.00 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั และมคีา่เฉลีย่ทัง้ 3 ป ีคอื 133 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั 

   การใช้ปุ๋ยตามตำรับการทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ มีปริมาณ                 

ธาตุโพแทสเซียมใกล้เคียงกัน ในกรณีที่มีการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วนต่างๆ ให้กับดิน ซึ่งทำให้ระดับโพแทสเซียม             

ทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิเพิม่ขึน้ในปแีรก แตเ่นือ่งจากแตงโมจำเปน็ตอ้งใชปุ้ย๋โพแทสเซยีมมากในการเจรญิเตบิโตและ

ใหผ้ลผลติ โพแทสเซยีมจงึถกูดงึไปใชเ้ปน็จำนวนมาก ทำให้โพแทสเซยีมในดนิหลงัเกบ็ผลผลติลดลงในปทีี ่ 2 และ 

ปทีี ่3 คา่โพแทสเซยีม ตำ่กวา่กอ่นการทดลองเลก็นอ้ย 

   การปลดปล่อยโพแทสเซียมในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะช้ากว่าปุ๋ยเคม ี ซึ่งมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหาร         

ไปจากดนิไดง้า่ย แตปุ่ย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงูจะปลดปลอ่ยโพแทสเซยีมออกมาทลีะนอ้ยและทำใหม้ผีลตกคา้งอยู่ในดนิ

คอ่นขา้งสงู 
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   1.3 ปรมิาณแคลเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได ้ จากการทีแ่คลเซยีมเปน็ธาตอุาหารรองและอยู่ในองคป์ระกอบ

ของดิน วัสดุเศษพืชและวัสดุปรับปรุงดินในปริมาณมากกว่าธาตุชนิดอื่น ซึ่งพืชมีความต้องการในปริมาณมาก             

เชน่กนั เพือ่การเจรญิเตบิโตของรากพชื และชว่ยในการยกระดบัความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิใหส้งูขึน้ดว้ย ทำให้

ธาตุอาหารพืชถูกตรึงน้อยลง ปริมาณแคลเซียมในชุดดินบ้านไผ่หลังจากใส่สารปรับปรุงดินโดโลไมท ์ จะทำให้มี

ปรมิาณแคลเซยีมในดนิสงูขึน้ ขณะเดยีวกนัในตำรบัที่ใสปุ่ย๋อนิทรยีจ์ะมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ ตามปรมิาณปุย๋อนิทรยี ์

ทีเ่พิม่ขึน้ หลงัเกบ็ผลผลติแตงโม แคลเซยีมจะถกูดงึดดูไปใช้ในพชื และบางสว่นถกูชะละลายไปกบันำ้ อยา่งไรกต็าม

ยงัคงมแีคลเซยีมในดนิสงูกวา่กอ่นทำการทดลอง ในทกุแปลงทดลอง โดยมปีรมิาณธาตแุคลเซยีมกอ่นการทดลอง

จาก 69 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติปทีี ่1 ปรมิาณแคลเซยีมโดยรวมมคีา่เฉลีย่ 114.33 มลิลกิรมัตอ่

กิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที ่ 2 ปริมาณแคลเซียมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 122.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม                  

หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติปทีี ่3 ปรมิาณแคลเซยีมโดยรวมมคีา่เฉลีย่ 178.29 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั โดยเฉลีย่ตลอด 3 ป ี

เป็น 138 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคลเซียมที่ ได้เพิ่มขึ้นในดินนี้มาจากการใส่สารปรับปรุงดินโดโลไมท์และ

สว่นประกอบของปุย๋อนิทรยีด์งักลา่ว 

   1.4 ปรมิาณแมกนเีซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได ้แมกนเีซยีมเปน็ธาตอุาหารรองทีพ่ชืมคีวามตอ้งการในปรมิาณ

คอ่นขา้งสงูแตจ่ะนอ้ยกวา่แคลเซยีม แมกนเีซยีมเปน็ธาตอุาหารทีม่คีวามจำเปน็ตอ่การสรา้งคลอโรฟลิล์ในพชื และ

รวมถงึการแบง่เซลลข์องพชืดว้ย ซึง่แมกนเีซยีมไดม้าจากการสลายตวัของอนิทรยีสารดว้ย (ถวลิ, 2540) มลีกัษณะ

การเปลีย่นแปลงระดบัความเปน็ประโยชนข์องแมกนเีซยีมในชดุดนิบา้นไผห่ลงัการเกบ็ผลผลติแตงโมนัน้จะคลา้ยกนั

กับการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมในดิน เนื่องจากมีการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท ์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วนต่างกัน  

มีผลทำให้ระดับแมกนเีซียมในดินหลังจากเกบ็ผลผลิตแตงโมเพิ่มขึ้นมาก โดยกอ่นการทดลองมีปริมาณแมกนเีซียม 

25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปีแรกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมมีค่าแมกนีเซียมโดยเฉลี่ย 41.38 มิลลิกรัม        

ตอ่กโิลกรมั ในปทีี ่2 เพิม่ขึน้เปน็ 45.62 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั และในปทีี ่3 เพิม่ขึน้เปน็ 47.14 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั 

ในแปลงทดลองที่ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยเคมีตามอัตราคำแนะนำ ปุ๋ยเคม ี ½ อัตราแนะนำ+ปุ๋ยอินทรีย์

คณุภาพสงู 600 กโิลกรมัตอ่ไร ่ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู 600 กโิลกรมัตอ่ไร ่

ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยีค์ณุภาพสงู อตัรา 150 กโิลกรมัตอ่ไร ่และ ปุย๋เคม ี½ อตัราแนะนำ+ปุย๋อนิทรยี์

คณุภาพสงู  300 กโิลกรมัตอ่ไร ่มปีรมิาณธาตแุมกนเีซยีมเพิม่ขึน้จาก 25 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั เปน็ 34.78, 46.56, 

48.00, 48.67, 43.22, 44.11 และ 47.67 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั โดยเฉลีย่ 3 ป ีตามลำดบั แมกนเีซยีมที่ไดเ้พิม่ขึน้

ในดนินีม้าจากการใสส่ารปรบัปรงุดนิโดโลไมทแ์ละสว่นประกอบของปุย๋อนิทรยีด์งักลา่ว 

   1.5 ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ ในชดุดนินีพ้บวา่มรีะดบัอนิทรยีวตัถใุนดนิคอ่นขา้งตำ่ซึง่กอ่นปลกูแตงโม

จะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยเฉลี่ย 0.87 เปอร์เซ็นต ์ และหากไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินแล้ว จะมีผล

ทำใหป้รมิาณอนิทรยีวตัถลุดลงอยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากสญูสลายไปกบัสภาพของภมูอิากาศ ซึง่ไดแ้ก ่อณุหภมู ิและ

น้ำฝน (ปรัชญาและคณะ, 2534) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงโดยปีที ่ 1 และ        

ปทีี ่ 2 หลงัเกบ็ผลผลติแตงโมมคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัโดยมคีา่อนิทรยีวตัถเุฉลีย่ 0.28 เปอรเ์ซน็ต ์ สว่นปทีี ่ 3 มคีา่

อนิทรยีวตัถเุฉลีย่ 0.39 เปอรเ์ซน็ต ์มคีา่เฉลีย่ 3 ป ีเหลอื 0.32 เปอรเ์ซน็ต ์อธบิายไดว้า่ธาตอุาหารจากปุย๋อนิทรยี ์

ถูกจุลินทรีย์นำไปใช้เป็นแหล่งในการเพิ่มจำนวนเซลล ์ ขณะเดียวกันจุลินทรีย์ในดินจะใช้อินทรียวัตถุเป็นแหล่ง

พลงังานดว้ย ทำใหร้ะดบัอนิทรยีวตัถใุนดนิลดลงและไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติ ิ เนือ่งจากสภาพอากาศทีร่อ้นชืน้

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทำใหอ้นิทรยีวตัถสุลายตวัเรว็ จงึเหลอืปรมิาณอนิทรยีวตัถเุพยีงเลก็นอ้ย   
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   1.6 ปฏิกิริยาดิน ในสภาพดินที่มีการชะละลายมากจะมีผลทำให้อนุมูลของธาตุอาหารพืชซึ่งเป็น              

ประจุบวกที่มีสภาวะเป็นด่างถูกชะล้างออกไปจากอนุภาคของดินมากขึ้น และในขณะเดียวกันประจุบวกไฮโดรเจน

จากน้ำและประจุบวกอะลูมินั่มจะเข้าไปแทนที ่ ทำให้ดินมีโอกาสเกิดความเป็นกรดของดินมากขึ้น ซึ่งประกอบกับ

วตัถตุน้กำเนดิดนิมาจากหนิประเภททีเ่ปน็กรด คอืหนิทราย (วนดิา, 2550) จงึปรากฏความเปน็กรดจดัมากในชดุดนิ

บา้นไผ ่วดัคา่ปฏกิริยิาดนิโดยเฉลีย่ 5.0 เมือ่ปรบัปรงุดนิดว้ยโดโลไมท ์และปุย๋อนิทรยี ์จะทำใหค้า่ปฏกิริยิาดนิสงูขึน้

ทกุตำรบัการทดลองโดยเฉลีย่ 5.77 ปุย๋อนิทรยีแ์ตล่ะชนดิจะมอีนมุลูประจบุวกของธาตอุาหารถกูปลดปลอ่ยออกมา

ในสารละลายดนิ ดงันัน้การใสปุ่ย๋อนิทรยีซ์ึง่กอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาเปน็ดา่งเพิม่ขึน้ และขณะเดยีวกนัผลของปฏกิริยิาดนิ

ยงัมผีลตอ่เนือ่งถงึปทีี ่3 ของการเกบ็ขอ้มลู   

   1.7 ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก มีความสัมพันธ์กับเนื้อดิน 

ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ (Young, 1976) ดนิ ณ แปลงวจิยั จดัอยู่ในกลุม่ดนิเนือ้หยาบ ปรมิาณอนิทรยีวตัถตุำ่ 

ทำให้ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวกต่ำ (Sanchez, 1976) ส่งผลให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

ในรูปไอออนบวกอยู่ในปริมาณต่ำ นอกจากนี้กระบวนการชะละลายภายในหน้าตัดดิน และกระบวนการกร่อนและ

พดัพาไปยงัพืน้ทีต่ำ่กวา่นัน้จะทำใหม้กีารเคลือ่นยา้ยประจบุวกทีเ่ปน็ดา่งออกไปจากหนา้ตดัดนิ เปน็ผลใหเ้หลอืประจุ

แลกเปลี่ยนไอออนบวกน้อย แต่เมื่อมีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ จะทำให้ดินม ี                

ความสามารถเกบ็กกัธาตอุาหารพชืสงูขึน้ แสดงวา่ดนิมคีวามอดุมสมบรูณข์ึน้ ซึง่พบวา่กอ่นการศกึษาวดัคา่ความจุ

แลกเปลีย่นไอออนบวกได ้1.16 เซนตโิมลตอ่กโิลกรมั และมคีา่เพิม่ขึน้ทกุป ีโดยปทีี ่1, 2 และ 3 มคีา่เฉลีย่ 1.205, 

1.251 และ 1.608 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ตามลำดับ แต่ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตำรับ          

การทดลอง 

   1.8 ความหนาแนน่รวม  กอ่นการทดลอง ดนิมคีวามหนาแนน่รวมสงู โดยมคีา่ความหนาแนน่รวมเทา่กบั 

1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลังดำเนินการทดลองในปีที ่ 3 ความหนาแน่นรวมของดินลดลง โดยมีค่า          

ความหนาแนน่รวมเฉลีย่ 1.35 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร เนือ่งจากอนิทรยีสารตา่งๆ ที่ไดจ้ากการยอ่ยสลายปุย๋อนิทรยี ์              

จะทำใหอ้นภุาคดนิเกาะตวักนัเปน็เมด็ดนิไดด้ขีึน้ 

  2. ผลผลติของแตงโม 

  การเพิม่ขึน้ของผลผลติแตงโมในชดุดนิบา้นไผ ่หลงัการปรบัปรงุดนิดว้ยปุย๋เคม ีและปุย๋อนิทรยี์ในอตัราตา่งๆ 

โดยวัดน้ำหนักผลสดแตงโม พบว่า ต้นแตงโมมีการตอบสนองต่อธาตุอาหารเพิ่มขึ้นหลังจากการใส่ปุ๋ยตามสัดส่วน

ต่างๆ ดังภาพที ่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มการตอบสนองปุ๋ยและให้ผลผลิตลักษณะเดียวกันเหมือนทุกป ี โดยปีแรกน้ำหนัก         

ผลสดแตงโมในทกุตำรบัการทดลองไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิมคีา่เฉลีย่ 2,999.7 กโิลกรมัตอ่ไร ่ปทีี ่2 

น้ำหนักผลสดแตงโมในทุกตำรับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95%                

โดยพบว่าการใส่ปุ๋ยเคม ี ½  ตามคำแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย ์ 300 กิโลกรัมต่อไร ่ ได้ผลผลิตสูงสุด 4,929.65 

กิโลกรัมต่อไร ่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ 600 กิโลกรัมต่อไร ่ และปุ๋ยเคมีตามอัตราคำแนะนำ ได้ผลผลิต                  

4,536.18 กโิลกรมัตอ่ไร ่และ 4,351.32 กโิลกรมัตอ่ไร ่สว่นตำรบัการทดลองอืน่ๆ มคีา่ใกลเ้คยีงกนั โดยมคีา่ผลผลติ

แตงโมสดอยู่ในช่วง 4,057.39-4,109.58 กิโลกรัมต่อไร ่ และมีค่าเฉลี่ยในปีที ่ 2 คือ 4,304.53 กิโลกรัมต่อไร ่               

แต่ใน ปีที ่ 3 น้ำหนักผลผลิตแตงโมในทุกตำรับการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ มีค่าเฉลี่ย                

4,025.96 กิโลกรัมต่อไร ่ จะเห็นได้ว่าผลผลิตในปีที ่ 2 สูงกว่าทุกป ี อาจเป็นผลเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงแรก

ของการเพาะปลกูแตงโมในปทีี ่ 2 มปีรมิาณนำ้ฝนมาก ทำใหค้วามเปน็ประโยชนข์องธาตอุาหารในดนิถกูพชืดดูนำไปใช ้            
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ได้เต็มที่ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต โดยมีค่าเฉลี่ย 3 ป ี ดังนี ้ แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคม ี ½ อัตราแนะนำร่วมกับ        

ปุ๋ยอินทรีย ์ 300 กิโลกรัมต่อไร ่ ให้ผลผลิตสูงสุด 4,132.62 กิโลกรัมต่อไร ่ รองลงมาคือ แปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์          

600 กิโลกรัมต่อไร ่ แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนำ แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคม ี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย ์          

600 กโิลกรมัตอ่ไร ่ แปลงที่ใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ แปลงที่ใสปุ่ย๋อนิทรยี ์ 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่ และแปลงที่ใส่

ปุ๋ยเคม ี ½ อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย ์ 150 กิโลกรัมต่อไร ่ โดยมีน้ำหนักสด 3,917.61 3,829.87 3,727.35 

3,682.13 3,644.73 และ 3,502.81 กโิลกรมัตอ่ไร ่ตามลำดบั  

  3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการปลกูแตงโมในชดุดนิบา้นไผ่ 

   3.1 ต้นทุนการผลิตการปลูกแตงโม การวิเคราะห์ผลตอบแทนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมในชุดดิน

บ้านไผ ่ พบว่าต้นทุนการผลิตของการปลูกแตงโมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการจัดการที่แตกต่างกัน โดย         

ทีแ่ปลงใสปุ่ย๋เคมตีามอตัราคำแนะนำ และใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ มตีน้ทนุการผลติตำ่สดุ 8,000 และ 8,020 

บาทตอ่ไร ่ แปลงใสปุ่ย๋เคม ี ½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์ 150 กโิลกรมัตอ่ไร ่ มตีน้ทนุการผลติ 9,635 บาท           

ตอ่ไร ่ สว่นแปลงที่ใสปุ่ย๋อนิทรยี ์ 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่ และแปลงใสปุ่ย๋เคม ี ½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์ 300 

กโิลกรมัตอ่ไร ่มตีน้ทนุการผลติใกลเ้คยีงกนั คอื 11,270 และ 11,735 บาทตอ่ไร ่ตามลำดบั แปลงที่ใสปุ่ย๋อนิทรยี ์

600 กโิลกรมัตอ่ไร ่ และแปลงใสปุ่ย๋เคม ี ½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์ 600 กโิลกรมัตอ่ไร ่ มตีน้ทนุการผลติ

ใกลเ้คยีงกนั คอื 15,470 และ 15,935 บาทตอ่ไร ่ ตามลำดบั 

   3.2 รายไดส้ทุธขิองการปลกูแตงโม การเกบ็ขอ้มลูตลอดการวจิยั เมือ่เปรยีบเทยีบรายไดส้ทุธใินแตล่ะ

ปัจจัย สามารถวิเคราะห์ ได้ว่าการปลูกแตงโมโดยใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราคำแนะนำนั้นจะมีรายได้สุทธิสูงที่สุดคือ 
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22,639 บาทตอ่ไร ่ และการใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิกบัการใสปุ่ย๋เคม ี½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์ 300 

กโิลกรมัตอ่ไร ่มรีายไดส้ทุธใิกลเ้คยีงกนั คอื 21,437 และ 21,326 บาทตอ่ไร ่ถดัมาคอื แปลงที่ใสปุ่ย๋เคม ี½ อตัรา

แนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์ 150 กโิลกรมัตอ่ไร ่ แปลงที่ใสปุ่ย๋อนิทรยี ์ 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่ และแปลงที่ใสปุ่ย๋อนิทรยี ์

600 กโิลกรมัตอ่ไร ่ มรีายไดส้ทุธ ิ 18,388 17,888 และ 15,871 บาทตอ่ไร ่ ตามลำดบั สว่นแปลงที่ใสปุ่ย๋เคม ี ½ 

อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์600 กโิลกรมัตอ่ไร ่มรีายไดส้ทุธติำ่สดุ คอื 13,884 บาทตอ่ไร่ 

  เมือ่แตงโมไดร้บัธาตอุาหารเพยีงพอตอ่การเจรญิเตบิโต พชืจะดดูดงึธาตอุาหารในดนิไดเ้ตม็ที ่ การใสปุ่ย๋เคมี

ตามคำแนะนำหรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำครึ่งหนึ่งร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูงอัตราต่าง ๆ ได้แก ่ 300 กิโลกรัมต่อไร ่ สามารถให้ผลผลิตแตงโมได้ด ี และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ         

การลงทุนและรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน อย่างไรก็ตามอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ก็ยังมีต้นทุนสูง 

เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต จากการซื้อวัสดุที่เป็นปัจจัยการผลิตมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ดังนั้น

เกษตรกรก็ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตแตงโมเช่นเดิม เนื่องจากไม่ยุ่งยากและสะดวกในการจัดการลดต้นทุน        

การผลติและไดก้ำไรสงู  

 สรปุผลการทดลอง

  การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย             

ชดุดนิบา้นไผ ่จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ฟอสฟอรสัในดนิชดุดนิบา้นไผอ่ยู่ในรปูองคป์ระกอบของแร ่จะถกูชะละลาย

สญูเสยีได ้ การใสปุ่ย๋อนิทรยี ์ หรอืปุย๋อนิทรยีร์ว่มกบัปุย๋เคม ีหรอืปุย๋เคมอียา่งเดยีว ทำใหก้ารปลดปลอ่ยฟอสฟอรสั

ออกมาเปน็ประโยชนต์อ่พชื เพยีงพอตอ่ 1 รอบการปลกูพชื โครงสรา้งของดนิเปน็ดนิทราย เมือ่มกีารปรบัปรงุดนิ

ดว้ยโดโลไมท ์และใสปุ่ย๋อนิทรยี์ในดนิชว่ยทำใหส้ภาพทางกายภาพของดนิ มกีารถา่ยเทอากาศด ีและสง่ผลใหร้ะดบั

ธาตอุาหารรอง แคลเซยีม แมกนเีซยีมเพิม่ขึน้จากคา่เฉลีย่ 69 และ 25 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั เปน็ 138.40 และ 

44.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ภายหลังเก็บผลผลิตแตงโมพบว่า ปริมาณอินทรียวัตถ ุ ลดลงเล็กน้อย              

คา่ปฏกิริยิาดนิโดยเฉลีย่สงูขึน้ จาก 5.0 เปน็ 5.77 ความหนาแนน่รวมของดนิลดลงจาก 1.45 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร 

เปน็ 1.35 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร แสดงวา่โครงสรา้งของดนิดขีึน้ ผลผลติแตงโมตำรบัทีม่กีารใสปุ่ย๋เคม ี ½ อตัรา

แนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย ์ 300 กิโลกรัมต่อไร ่ ให้ผลผลิตผลสดแตงโมสูงสุด รองลงมาคือ ตำรับที่ ใส ่              

ปุย๋อนิทรยี ์ 600 กโิลกรมัตอ่ไร ่ คอืใหผ้ลผลติ 4,132.62 กโิลกรมัตอ่ไร ่ และ 3,917.61 กโิลกรมัตอ่ไร ่ ตามลำดบั    

แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกแตงโมจะพบว่าการใส่ปุ๋ยเคม ี         

ตามอัตราแนะนำ หรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จะทำให้มีรายได้สุทธิสูงสุดคือ 22,639 บาทต่อไร ่ และ 

21,437 บาทตอ่ไร ่ รองลงมาคอื การใสปุ่ย๋เคม ี½ อตัราแนะนำรว่มกบัปุย๋อนิทรยี ์ 300 กโิลกรมัตอ่ไร ่จะมรีายได้

สทุธ ิ21,326 บาทตอ่ไร่ 
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การแยกและคดัเลอืกอะโซสไปรลิลมั 
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 บทคดัยอ่

  งานวจิยันีเ้พือ่แยกและคดัเลอืกอะโซสไปรลิลมัทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรงึไนโตรเจน ผลติฮอร์โมนพชื และ

สารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และศีกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวปทุมธาน ี 1 ดำเนินการ 

คัดแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว ในอาหาร N-free semi solid malate medium และ congo red agar 

medium ไดจ้ำนวน 71 ไอโซเลต จากนัน้ตรวจสอบดว้ยไพรเมอรท์ีจ่ำเพาะกบัจนีสัอะโซสไปรลิลมั และจำแนกชนดิ

ดว้ยวธิ ี16S rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปรลิลมัจำนวน 10 ไอโซเลต (T4 T12 KP6/1 KP6/2 

T6/1 T6/2 CN4/1 CN4/2 NW1 และ AY16) เมือ่ทดสอบประสทิธภิาพการตรงึไนโตรเจนโดยวธิ ี acetylene 

reduction และตรวจสอบยนี NifH พบวา่ มคีา่การตรงึไนโตรเจนอยู่ในชว่ง 6.97-52.49 µmol C2H4
/l/hr และ

ตรวจพบยีน NifH ขนาด 360 bp ทั้ง 10 ไอโซเลต การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนออกซิน (IAA) และ                

จบิเบอเรลลนิ (GA3) ดว้ย spectrophotometer พบวา่ สามารถผลติ IAA และ GA3 ได้ในชว่ง 12.28-47.29 

และ 25.80-159.13 ppm ตามลำดับ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์ด้วยวิธ ี chrome azurol      

sulfonate (CAS) assay พบวา่ ไอโซเลต T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 สามารถผลติสารไซเดอโรฟอร์ได ้

มีค่าอยู่ในช่วง 11.57-87.50 % การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธาน ี 1 พบว่า           

อะโซสไปริลลัม มีผลให้ความสูง จำนวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก น้ำหนักแห้งต้น และน้ำหนักแห้งราก                   

ไมแ่ตกตา่งจากการใสปุ่ย๋ไนโตรเจน 
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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

  อะโซสไปรลิลมั (Azospirillum) เปน็แบคทเีรยีทีม่กัอาศยัอยูบ่รเิวณเขตอทิธพิลรากพชื (rhizosphere) ของ

พชืตระกลูหญา้หลายชนดิ สามารถตรงึไนโตรเจนได้ในสภาพทีม่อีอกซเิจนนอ้ย เปน็ปุย๋ชวีภาพทีส่ำคญั โดยเฉพาะ

บทบาทหลกัการตรงึไนโตรเจนสำหรบัการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและเพิม่ผลผลติพชื ซึง่มคีวามสมัพนัธแ์บบรว่มอาศยั

กับข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และข้าวสาล ี (Sivasakthivelan and Saranraj, 2013) นอกจากนี้ยังสามารถ              

ผลิตฮอร์โมนพืช ละลายฟอสเฟต สร้างสารไซเดอโรฟอร์ควบคุมโรคพืช ปกป้องพืชต่อสภาพดินเค็ม และสารพิษ

ตกคา้งในดนิได ้ (Cassán and Diaz-Zorita, 2016) มรีายงานวจิยัการใชปุ้ย๋ชวีภาพอะโซสไปรลิลมัในการปลกูขา้ว 

พบว่า ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 5-24 เปอร์เซ็นต ์ (Banayo et al., 2012) เพิ่มมวลชีวภาพของข้าวในระยะ         

การแตกกอ การสะสมนำ้หนกัแหง้เมล็ด และการสะสมไนโตรเจนในใบข้าว 16-60 กโิลกรมัไนโตรเจนตอ่เฮกตาร ์       

(Garcia de Salamone et al.,2010) ดงันัน้ การแยกและคดัเลอืกอะโซสไปรลิลมัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการตรงึ

ไนโตรเจนสรา้งฮอร์โมน และสารไซเดอโรฟอร ์ เพือ่สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วจงึเปน็ทีน่า่สนใจทีจ่ะทำการศกึษา 

งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แยกและคดัเลอืกอะโซสไปรลิลมัทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรงึไนโตรเจน ผลติฮอร์โมนพชื 

และสารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และศึกษาประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวเพื่อคัดเลือก               

เชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสำหรับ

สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและเพิม่ผลผลติขา้ว ลดปรมิาณการใชปุ้ย๋เคมไีนโตรเจน และลดตน้ทนุการผลติสำหรบัการ

ปลูกข้าวของเกษตรกร ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งให้กับเกษตรกรในการผลิตข้าวให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยใช้

ตน้ทนุตำ่ และยงัเปน็การลดอตัราการนำเขา้ปุย๋เคมจีากตา่งประเทศอกีดว้ย 



 อปุกรณแ์ละวธิกีาร

  1. การเกบ็ตวัอยา่ง และการแยกอะโซสไปรลิลมัจากรากขา้ว 

  เกบ็ตวัอยา่งรากขา้วจากพืน้ทีน่าขา้ว จงัหวดัตาก กำแพงเพชร สโุขทยั นครสวรรค ์ชยันาท พระนครศรอียธุยา 

อา่งทอง และสระบรุ ี แยกอะโซสไปรลิลมัจากรากขา้วตามวธิกีารของ Akbari et al. (2007) ในอาหาร N-free 

semi-solid malate medium บ่มที่อุณหภูม ิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน นำตัวอย่างที่เกิดฝ้าสีขาว              

มาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยการ streak บนอาหาร congo red agar (CRA) medium คัดเลือกโคโลนีสีแดง                

มาเลี้ยงในอาหาร N-free semi-solid medium อีกครั้ง เพื่อทดสอบการเกิดฝ้า จากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ ์                    

แลว้ยา้ยลงอาหาร nutrient agar เพือ่เกบ็ไวท้ำการทดลองตอ่ไป  

  2. การตรวจสอบอะโซสไปรลิลมัดว้ยเทคนคิทางชวีโมเลกลุ และการจำแนกชนดิดว้ยวธิ ี16S rRNA 

gene sequence analysis 

  สกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่คัดแยกได ้ โดยนำโคโลนีของแบคทีเรียมาละลายในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ                   

50 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูม ิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาท ี นำดีเอ็นเอที่ ได้มาตรวจสอบด้วยเทคนิค 

polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ ไพรเมอรท์ีจ่ำเพาะกบัจนีสัอะโซสไปรลิลมัตามวธิกีารของ Lin et al. (2011)                 

และนำผลผลิต PCR มาตรวจสอบด้วยเทคนิค gel electrophoresis บน 1.5 % agarose gel ใน 1X TAE 

buffer จากนั้นนำตัวอย่างที่พบแถบดีเอ็นเอมาจำแนกชนิดด้วยวิธ ี 16S rRNA gene sequence analysis              

โดยการเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอในสว่น 16s rRNA gene ดว้ยปฏกิริยิา PCR โดยใช ้universal primer ผลผลติ PCR           

ที่ไดน้ำมาตรวจสอบดว้ยเทคนคิ gel electrophoresis บน 1.0 % agarose gel ใน 1X TAE buffer และผลผลติ 

PCR ส่วนที่เหลือนำไปวิเคราะห์ลำดับเบสด้วย Thermo sequence fluorescent labeled primer cycle 

sequencing kit (Amercham pharmacia biotech) ทีบ่รษิทั Macrogen (Korea) จากนัน้ นำลำดบัเบสที่ไดม้า

เปรยีบเทยีบลำดบัเบสโดยใช้โปรแกรม Nucleotide BLAST (http://blast.ncbi.nlm. nih.gov/)   

  3. การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การผลิตฮอร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน และ           

สารไซเดอโรฟอร์ 

   3.1 การทดสอบกจิกรรมการตรงึไนโตรเจน และตรวจสอบยนี nifH 

    ทดสอบกจิกรรมการตรงึไนโตรเจนดว้ยวธิ ี acetylene reduction technique (ARA) ตามวธิกีารของ 

Boddey (1987) โดยนำอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตที่เลี้ยงในอาหารเหลวเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ปรับความขุ่น           

ให้มีค่า OD
540 

เท่ากับ 1.0 (Bashan and Levanony, 1985) มาเลี้ยงในอาหาร N-free semi-solid malate 

medium 100 มลิลลิติร ทีบ่รรจใุน flask ขนาด 250 มลิลลิติร เปน็เวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้แลกเปลีย่นแกส๊

ภายใน flask กับแก๊สอะเซทีลีน บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำแก๊สที่ ได้มาวัดค่า                         

การตรงึไนโตรเจนดว้ยเครือ่ง GC (Gas Chromatography) โดยใช ้ Flame Ionization Detector (FID) และ

ตรวจสอบยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตรงึไนโตรเจน โดยตรวจสอบยนี nifH ดว้ยปฏกิริยิา PCR ตามรายงานของ                       

Poly et al.  (2001) 

   3.2 การทดสอบประสทิธภิาพการสรา้งฮอร์โมนออกซนิ และจบิเบอเรลลนิ 

    วิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนออกซิน (IAA) ด้วย colorimetric technique โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว 

NFB ทีเ่ตมิ Tryptophan 100 มลิลกิรมัตอ่ลติร นำไปบม่ทีค่วามเรว็ 120 รอบตอ่นาท ีอณุหภมู ิ30 องศาเซลเซยีส 
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เปน็เวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้นำมาปัน่เหวีย่งดว้ยความเรว็รอบ 10,000 รอบตอ่นาท ีเปน็เวลา 15 นาท ีนำสว่นใส

มาวดัปรมิาณการผลติ IAA ตามวธิกีารของ Akbari et al. (2007) ดว้ยเครือ่งสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์ ทีค่วามยาวคลืน่              

530 นาโนเมตร โดยเปรยีบเทยีบกบัความเขม้ขน้ของสารละลาย IAA มาตรฐาน 

    วเิคราะหป์รมิาณจบิเบอเรลลนิ (gibberellic acid; GA3) ตามวธิขีอง Holbrook et al. (1961) โดยนำ

ส่วนใสของตัวอย่างปริมาตร 15 มิลลิลิตร เติม zinc acetate reagent (zinc acetate 21.9 กรัม และ                

glacial acetic acid ปรมิาตร 1 มลิลลิติร ปรบัปรมิาตรใหเ้ปน็ 100 มลิลลิติรดว้ยนำ้กลัน่) ปรมิาตร 2 มลิลลิติร 

ตั้งทิ้งไว ้ 2 นาท ี จากนั้นเติม potassium ferrocyanide (10.6 เปอร์เซ็นต์ในน้ำกลั่น) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร                

แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 2,000 รอบต่อนาท ี เป็นเวลา 15 นาท ี ดูดส่วนใสปริมาตร 5 มิลลิลิตร               

ใสห่ลอดใหมเ่ตมิ 30% HCl ปรมิาตร 5 มลิลลิติร ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้นำไปบม่ที ่20 องศาเซลเซยีส เปน็เวลา 75 นาท ี

แลว้วดัปรมิาณการผลติ GA3 ดว้ยเครือ่งสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์ทีค่วามยาวคลืน่ 254 นาโนเมตร โดยเปรยีบเทยีบ              

กบัความเขม้ขน้ของสารละลาย GA3 มาตรฐาน   

   3.3 ทดสอบประสทิธภิาพการสรา้งสารไซเดอโรฟอร ์ 

   ทดสอบประสทิธภิาพการสรา้งสารไซเดอโรฟอร ์ดว้ยเทคนคิ Chrome Azurol Sulfonate (CAS) assay 

(Schwyn and Neilands, 1987) โดยแตม้อะโซสไปรลิลมัแตล่ะไอโซเลตลงบนอาหารแขง็ CAS ไอโซเลตละ 3 ซำ้ 

แลว้นำไปบม่ทีอ่ณุหภมู ิ30 องศาเซลเซยีส เปน็เวลา 2-7 วนั วดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงอาหารแขง็ทีเ่ปลีย่นเปน็

สเีหลอืงสม้ (A) และโคโลนขีองเชือ้ (B) แลว้นำมาวเิคราะหป์รมิาณสารไซเดอโรฟอร ์ตามสมการ ดงันี้ 

   ปรมิาณสารไซเดอโรฟอร ์(เปอรเ์ซน็ต)์    =    [(A-B)/B) x 100] 

  4. การศกึษาผลของอะโซสไปรลิลมัตอ่การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วปทมุธาน ี1  

   4.1 การศกึษาผลของอะโซสไปรลิลมัตอ่การงอกของเมลด็ขา้วปทมุธาน ี1   

    วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 11 ตำรับการทดลอง          

3 ซ้ำ ประกอบด้วยตำรับควบคุม (แช่เมล็ดข้าวในอาหารเลี้ยงเชื้อ) และตำรับที่แช่เมล็ดข้าวในสารละลาย              

อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต ดำเนินการทดลองตามวิธีการของ Hossin et al. (2015) เพาะไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 6 วัน โดยเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดที ่ 2 4 และ 6 วัน นำข้อมูลมาวิเคราะห ์                    

ความแปรปรวนทางสถิต ิ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT) 

   4.2 การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1                      

ในหอ้งปฏบิตักิาร 

    วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 11 ตำรบัการทดลอง 3 ซำ้ ประกอบดว้ยตำรบัควบคมุ (ไม่ใสเ่ชือ้) 

และตำรับที่ใส่อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต โดยเพาะเมล็ดข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผิวในจานเลี้ยงเชื้อที่บรรจุ

กระดาษเพาะเมล็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจนงอก จากนั้นนำมาวางในหลอดทดลอง (ขนาด 20x150 มิลลิเมตร)               

อบฆา่เชือ้แลว้ ที่ใสส่ารละลายธาตอุาหาร N-free nutrient solution (Broughton and Dilworth, 1970) และ

แผ่นโฟมตัดขนาดเล็กเพื่อพยุงเมล็ดข้าว หลังจากข้าวมีราก ดำเนินการปลูกเชื้ออะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต 

ทำการทดลองเปน็เวลา 15 วนั เกบ็ขอ้มลูความสงูตน้ ความยาวราก และประสทิธภิาพการตรงึไนโตรเจน นำขอ้มลู

มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) 
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   4.3 การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธาน ี 1                     

ในสภาพโรงเรอืนทดลอง 

   วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 11 ตำรับการทดลอง 3 ซ้ำ ประกอบด้วยตำรับควบคุม              

(ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) และตำรับที่ใส่อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต ร่วมกับการใส่ปุ๋ย

ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม โดยการวเิคราะหส์มบตัดินิกอ่นปลกู พบวา่ ดนิมปีฏกิริยิาเปน็กลาง pH เทา่กบั 6.8 

ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ เท่ากับ 0.9 เปอร์เซ็นต ์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ 8.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมาก เท่ากับ 24.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นอัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

คอื ปุย๋ไนโตรเจน 18 กโิลกรมั N/ไร ่ ฟอสฟอรสั 3 กโิลกรมั P
2
O

5
 /ไร ่ และโพแทสเซยีม 6 กโิลกรมั K

2
O/ไร ่          

(กรมวชิาการเกษตร, 2548; กรมการขา้ว, 2552) โดยใสห่ลงัปกัดำ 

   การเตรียมดิน เก็บดินนาที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ทำการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ              

ทีอ่ณุหภมู ิ121 องศาเซลเซยีส เปน็เวลา 1 ชัว่โมง จำนวน 2 ครัง้ บรรจดุนิทีผ่า่นการฆา่เชือ้ ปรมิาณ 3 กโิลกรมั 

ในกระถางขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 10 นิว้ และเตรยีมดนิในสภาพนำ้ขงัโดยใชน้ำ้ทีผ่า่นการนึง่ฆา่เชือ้แลว้ 

   การเตรียมอะโซสไปริลลัม เลี้ยงอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตในอาหารเหลว NFB ที่เติม yeast 

extract 0.5 กรัม นำไปเขย่าความเร็ว 120 รอบต่อนาท ี อุณหภูม ิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง                

ลา้งตะกอนเซลลด์ว้ย 0.85 % NaCI และปรบัความขุน่ใหม้คีา่ OD
540

 เทา่กบั 1.0  

   การเพาะกลา้ นำเมลด็ขา้วทีผ่า่นการฆา่เชือ้ทีผ่วิดว้ย 10 % Clorox มาแช่ในนำ้กลัน่นึง่ฆา่เชือ้ขา้มคนื

เพาะจนเมล็ดงอก จากนั้นนำมาเพาะกล้าในถ้วยขนาดเล็กบรรจุดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 3 เมล็ดต่อถ้วย                 

ตำรบัการทดลองทีม่กีารใสเ่ชือ้ จะใสอ่ะโซสไปรลิลมั 1 มลิลลิติรตอ่ถว้ย ตามตำรบัการทดลอง เพาะกลา้เปน็เวลา 

8 วนั (ดดัแปลงจากวธิกีารของอาภากร (2553)) จากนัน้ยา้ยปลกูขา้วลงในกระถางทีเ่ตรยีมไวค้วบคมุระดบันำ้ใหม้ี

ความสมำ่เสมอ ตลอดระยะเวลาการปลกู 60 วนั วเิคราะหธ์าตอุาหารในดนิ ไดแ้ก ่ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ และ

ไนโตรเจนในดิน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก ่ ความสูงต้น จำนวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก 

นำ้หนกัแหง้ต้น นำ้หนกัแหง้ราก ค่าความเขียวของใบ และวิเคราะหก์จิกรรมการตรึงไนโตรเจนในรากข้าวด้วยวิธ ี

Acetylene reduction technique (ARA) และวเิคราะหป์รมิาณธาตอุาหารในตน้ขา้ว ไดแ้ก ่ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

เหล็ก และสังกะส ี โดยส่งวิเคราะห์ที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน แล้วนำข้อมูลมา

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธ ี Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) 

 ผลการทดลองและวจิารณ์

  1. การแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว การตรวจสอบ และจำแนกชนิดด้วยวิธ ี 16S rRNA gene 

sequence analysis 

  แยกแบคทีเรียในอาหาร N-free semi-solid medium และ CRA medium ได้ทั้งหมด 77 ไอโซเลต              

แตเ่มือ่นำมาตรวจสอบในระดบัดเีอน็เอ ดว้ยไพรเมอรท์ีจ่ำเพาะกบัจนีสัอะโซสไปรลิลมั และจำแนกชนดิดว้ยวธิ ี16S 

rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปริลลัมเพียงจำนวน 10 ไอโซเลต แยกได้จากตัวอย่างรากข้าว

จงัหวดัตาก จำนวน 4 ไอโซเลต ไดแ้ก ่T4 RT6/1 T6/2 และ T12  จงัหวดักำแพงเพชร จำนวน 2 ไอโซเลต ไดแ้ก ่

KP6/1 และ KP6/2 จงัหวดันครสวรรค ์จำนวน 1 ไอโซเลต คอื NW1 จงัหวดัชยันาท จำนวน 2 ไอโซเลต ไดแ้ก ่
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CN4/1 และ CN4/2 และ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จำนวน 1 ไอโซเลต คอื AY16 ซึง่พบแถบดเีอน็เอขนาด 263 bp 

(Fig.1) เมือ่ตรวจสอบดว้ยไพรเมอรท์ีจ่ำเพาะกบัจนีสัอะโซสไปรลิลมัเชน่เดยีวกบัรายงานของ Linet et al. (2011)          

โดยผลการจำแนกชนดิของอะโซสไปรลิลมัทีค่ดัแยกได ้พบวา่ มลีำดบัเบสคลา้ยคลงึกบั Azospirillum brasilence 

จำนวน 8 ไอโซเลต ไดแ้ก ่T4 T12 KP6/1 KP6/2 T6/1 NW1 CN4/1 และ CN4/2 ทีร่ะดบัความเหมอืน 100  

99 80 80 100 100 99 และ 97 เปอรเ์ซน็ต ์ ตามลำดบั คลา้ยคลงึกบั A. formosence คอื ไอโซเลต T6/1              

ทีร่ะดบัความเหมอืน 99 เปอรเ์ซน็ต ์และคลา้ยคลงึกบั Azospirillum sp. คอื ไอโซเลต AY16 ทีร่ะดบัความเหมอืน 

99 เปอร์เซ็นต ์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า A. brasilense จะพบในรากข้าวมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ 

Hartman and Baldani (2006) รายงานว่า สายพันธุ์ของอะโซสไปริลลัม ที่พบมากอาศัยอยู่ร่วมกับพืชไร ่ เช่น 

ขา้วโพด ขา้วสาล ีและขา้ว ม ี2 สายพนัธุ ์ไดแ้ก ่A. brasilense และ A. lipoferum 

  2. การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การผลิตฮอร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน และ            

สารไซเดอโรฟอร์ 

   2.1 กจิกรรมการตรงึไนโตรเจน พบวา่ อะโซสไปรลิลมัทัง้ 10 ไอโซเลต มคีา่การตรงึไนโตรเจนแตกตา่งกนั 

โดยไอโซเลต CN4/2 มีค่าการตรึงไนโตรเจนสูงสุด 52.49 µmol C2H4/l/hr แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับ    

ไอโซเลต T4 T12 T6/1 และ AY16 ซึง่มคีา่การตรงึไนโตรเจนเทา่กบั 17.83 6.97 29.48 และ 31.51 µmol C

2H4/flask/hr ตามลำดับ แต่ ไม่แตกต่างกับไอโซเลต KP6/1 KP6/2 T6/2 CN4/1 และ NW1 มีค่า                   

การตรงึไนโตรเจนเทา่กบั 49.02 43.17 43.89 47.40 และ 36.91 µmol C2H4/flask/hr ตามลำดบั (Table 1)           

เมือ่ตรวจสอบยนี NifH พบแถบดเีอน็เอขนาด 360 bp ทัง้ 10 ไอโซเลต (Fig. 2)  

   2.2 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมนออกซิน (IAA) และจิบเบอเรลลิน (GA3) การวิเคราะห์ปริมาณ           

IAA ของอะโซสไปรลิลมัทัง้ 10 ไอโซเลต พบวา่ ไอโซเลต AY16 มปีระสทิธภิาพการผลติ IAA สงูสดุ 47.29 ppm 

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิต ิ กับไอโซเลตอื่นๆ โดยไอโซเลต T6/2 ผลิตได้สูงรองลงมา มีค่าเท่ากับ             

45.26 ppm และไอโซเลต KP6/1 ผลติไดต้ำ่สดุ 12.28 ppm สว่นประสทิธภิาพการผลติ GA3 ของอะโซสไปรลิลมั

ทั้ง 10 ไอโซเลต พบว่า ไอโซเลต T12 มีประสิทธิภาพการผลิต GA3 สูงสุด 159.13 ppm แตกต่างอย่างม ี            

นยัสำคญัยิง่ทางสถติ ิกบัไอโซเลตอืน่ๆ ไอโซเลต T6/1 ผลติไดส้งูรองลงมา มคีา่เทา่กบั 98.70 ppm และไอโซเลต 

AY16 ผลติไดต้ำ่สดุ 25.80 ppm (Table 1) 
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 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).  



   2.3 ประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร ์ พบว่า อะโซสไปริลลัมเพียง 5 ไอโซเลต ที่สามารถผลิต           

สารไซเดอโรฟอร์ได ้ไดแ้ก ่T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 ซึง่มปีระสทิธภิาพในการผลติสารไซเดอโรฟอร์

แตกต่างกัน โดยไอโซเลต KP6/1 มีประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์สูงสุด 87.50 เปอร์เซ็นต ์ แตกต่าง          

อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติกับไอโซเลตT4 และ CN4/2 แต่ไม่แตกต่างกับไอโซเลต KP6/2 และ CN4/1 ผลิต 

สารไซเดอโรฟอร ์ไดเ้ทา่กบั 77.78 และ 78.57 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลำดบั (Table 1) 

 T4 17.83 d 42.13 d 48.37 de 11.57 c 

 T12 6.97 e 17.94 f 159.13 a - 

 KP6/1 49.02 a 12.28 g 27.33 e 87.50 a 

 KP6/2 43.17 abc 44.32 c 58.97 d 77.78 ab 

 T6/1 29.48 c 43.63 c 98.70 b - 

 T6/2 43.89 ab 45.26 b 77.87 c - 

 CN4/1 47.40 a 44.14 c 57.63 d 78.57 ab 

 CN4/2 52.49 a 42.49 d 50.83 d 72.22 b 

 NW1 36.91 abc  38.72 e 49.83 de - 

 AY16 31.51 bc 47.92 a 25.80 e - 

  F-test ** **  ** ** 

 % CV 25.54 18.68 28.45 29.73 

Table 1 Nitrogenase activity, IAA production,GA3 production and siderophore production by   

         various isolates of Azospirillum. 

Isolate 

Nitrogenase activity 

(umol C
2
H

4
/l/hr) 

IAA 

production 

(ppm) 

GA3 

production 

(ppm) 

Siderophore 

production 

(%) 
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 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  



  3. การทดสอบประสทิธภิาพของอะโซสไปรลิลมัตอ่การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วปทมุธาน ี1  

   3.1 ผลของอะโซสไปรลิลมัตอ่การงอกของเมลด็ขา้วปทมุธาน ี1   

   ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธาน ี 1 พบว่า อะโซสไปริลลัมไม่ทำให้เปอร์เซ็นต ์ 

การงอกของเมลด็ขา้วแตกตา่งกบัตำรบัควบคมุ โดยมเีปอรเ์ซน็ตก์ารงอกที ่ 6 วนั มคีา่อยูใ่นชว่ง 92.00-100.00 เปอรเ์ซน็ต ์         

(Fig. 3) แต่อย่างไรก็ตาม อะโซสไปริลลัม จำนวน 7 ไอโซเลต มีผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงกว่า                

ตำรบัควบคมุ 

    3.2 ผลของอะโซสไปรลิลมัตอ่การสง่เสรมิเจรญิเตบิโตของขา้วปทมุธาน ี1 ในหอ้งปฏบิตักิาร    

       การใส่อะโซสไปริลลัม 9 ไอโซเลต ได้แก ่ 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 แตกตา่งกบัตำรบัควบคมุ มคีา่อยู่ในชว่ง 8.03-12.87 เซนตเิมตร สว่นกจิกรรมการตรงึไนโตรเจน 

พบวา่ ไอโซเลต AY16 มคีา่การตรงึไนโตรเจนสงูสดุ 390.33 nmol C
2
H

4
/plant/hr แตกตา่งกบัตำรบัทดลองอืน่ๆ 

แต่ไม่แตกต่างกับการใส่เชื้อไอโซเลต T6/2 และ CN4/2 มีค่าการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 370.33 และ 377.00 

nmol C
2
H

4
/plant/hr ตามลำดบั (Table 2) 

   3.3 ผลของอะโซสไปรลิลมัตอ่การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วปทมุธาน ี1 ในสภาพโรงเรอืนทดลอง 

    การทดสอบประสิทธิภาพของอะโซสไปริลลัม ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธาน ี 1      

ปรากฏผล ดงันี้ 

   ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทุกตำรับการทดลองไม่มีความแตกต่าง            

ทางสถิต ิ ในขณะที่การใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต T6/1 มีผลให้ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงสุด 0.60 เปอร์เซ็นต ์         

(Table 3) 

  ความสูงของข้าว จำนวนต้นต่อกอ น้ำหนักแห้งต้น ความยาวราก และน้ำหนักแห้งราก พบว่า ทุกตำรับ         

ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติ ิมคีา่อยู่ในชว่ง 76.13-83.00 เซนตเิมตร 13.67-17.33 ตน้ตอ่กระถาง 14.28-17.63 กรมั 

39.67-52.80 เซนตเิมตร และ 13.62-19.45 กรมั ตามลำดบั (ไม่ไดแ้สดงขอ้มลู) แสดงวา่การใสอ่ะโซสไปรลิลมั             

มีผลให้การเจริญเติบโตของข้าวไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ส่วนค่าความเขียวใบพบว่า ตำรับควบคุม                

58 
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่33 ฉบบัที ่2 เมษายน 2561 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.2 April 2018 

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



(ใสปุ่ย๋ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ โพแทสเซยีม) มคีา่ความเขยีวใบสงูสดุ 33.93 แตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

กบัการใสอ่ะโซสไปรลิลมัไอโซเลต T12 T6/2 CN4/1 และ CN4/2 แตอ่ยา่งไรกต็ามการใสอ่ะโซสไปรลิลมัไอโซเลต 

T4 KP6/1 KP6/2 NW1 และ AY16 ชว่ยสง่เสรมิใหค้า่ความเขยีวใบเทา่กบั 31.77 30.90 32.63 30.77 30.57 

และ 31.30 ไมแ่ตกตา่งกบัการใสปุ่ย๋ไนโตรเจน สำหรบักจิกรรมการตรงึไนโตรเจน พบวา่ ทกุตำรบัการทดลองไมม่ี

ความแตกตา่งทางสถติ ิมคีา่อยู่ในชว่ง 204.67-326.67 nmol C
2
H

4
/pot/hr และสงัเกตพบวา่การใสอ่ะโซสไปรลิลมั

ทัง้ 10 ไอโซเลต มผีลใหก้จิกรรมการตรงึไนโตรเจนสงูกวา่ตำรบัควบคมุ (Table 3) 

   ปริมาณธาตุอาหารในต้นข้าว พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีผลให้ปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าวสูงกว่า         

ตำรบัที่ใสอ่ะโซสไปรลิลมัทกุไอโซเลต มคีา่เทา่กบั 0.91 เปอรเ์ซน็ต ์ในขณะทีก่ารใสเ่ชือ้ไอโซเลต KP6/1 สง่ผลใหม้ี

ปริมาณธาตุเหล็กในต้นข้าวสูงกว่าตำรับการทดลองอื่นๆ มีค่าเท่ากับ 841.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 3)          

อาจเปน็เพราะสารไซเดอร์โรฟอรท์ีเ่ชือ้ผลติขึน้ 

  จากผลการทดลองจะสังเกตได้ว่า การใส่อะโซสไปริลลัมช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธาน ี 1  

ดา้นความสงู การแตกกอ ความยาวราก และมวลชวีภาพของขา้วได้ ไมแ่ตกตา่งกบัการใสปุ่ย๋ไนโตรเจน ทัง้นีเ้นือ่งจาก  

อะโซสไปริลลัมมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ ในรูปที่ เป็นประโยชน์กับพืช                  

ซึง่ไนโตรเจนมบีทบาทในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้ว ทัง้ในระยะการเจรญิเตบิโตทางตน้ ทางใบ ทางการ

สบืพนัธุ ์และระยะสะสมนำ้หนกัแหง้เมลด็ (Mae, 1997; ยงยทุธ, 2558) นอกจากนีอ้ะโซสไปรลิลมัยงัสามารถผลติ

ฮอร์โมนออกซนิ และจบิเบอรเ์รลลนิ และบางไอโซเลตยงัสามารถผลติสารไซเดอโรฟอร์ไดอ้กีดว้ย ซึง่ประสทิธภิาพ

ของอะโซสไปริลลัมดังกล่าวจะส่งผลให้ความสูง การแตกกอ ความยาวราก และมวลชีวภาพของข้าวเพิ่มมากขึ้น               
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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 shoot height (cm) root length (cm)

 nitrogenase activity  

    (nmol C
2
H

4
/plant/hr) 

 T1 ควบคมุ 14.17 b 8.03 327.00 e 

 T2 T4  21.17 a 9.87 354.00 cd 

 T3 T12  21.80 a 10.83 331.67 e 

 T4 KP6/1 21.33 a 10.23 366.00 bc 

 T5 KP6/2 18.17 ab 8.53 339.67 de 

 T6 T6/1  22.00 a 9.37 359.67 bcd 

 T7 T6/2  20.00 a 8.57 370.33 abc 

 T8 CN4/1 21.33 a 10.30 366.67 bc 

 T9 CN4/2 22.70 a 12.87 377.00 ab 

 T10 NW1 21.33 a 9.47 332.67 e 

 T11 AY16 22.33 a 9.53 390.33 a 

 F-test  * ns ** 

 % CV  15.42 15.51 6.32 



ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Hossain et al. (2015) แยกอะโซสไปรลิลมัจากดนิและรากขา้ว แลว้นำมาทดสอบ

ประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพโรงเรือนทดลอง พบว่า การใส่อะโซสไปริลลัม สามารถเพิ่ม       

การเจรญิเตบิโตทางดา้นความสงู จำนวนใบตอ่ตน้ ความยาว และความกวา้งใบ นำ้หนกัสด และนำ้หนกัแหง้ของ

ต้นข้าวได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับรายงานของ Isawa et al. (2010) ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของ 

Azospirillum sp. B510 ตอ่การเจรญิเตบิโตของขา้วในโรงเรอืนทดลอง พบวา่ Azospirillum sp. B510 ชว่ยเพิม่

มวลชวีภาพของขา้วอยา่งมนียัสำคญั และ Garcáa de Salamone et al. (2010) พบวา่ การใสเ่ชือ้อะโซสไปรลิลมั

มผีลตอ่การเพิม่มวลชวีภาพของขา้วในระยะการแตกกอ 

 สรปุ      

  1. แยกอะโซสไปรลิลมัจากรากขา้วได ้ 10 ไอโซเลต มคีา่การตรงึไนโตรเจนอยู่ในชว่ง 6.97-52.49 µmol        

C
2
H

4
/l/hr สามารถผลติ IAA ได้ในชว่ง 12.28-47.29 ppm ผลติ GA3 ได้ในชว่ง 25.80-159.13 ppm และพบ           

อะโซสไปรลิลมั 5 ไอโซเลต สามารถผลติสารไซเดอโรฟอร์ได ้ไดแ้ก ่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            

สารไซเดอโรฟอร์ไดส้งูสดุ ตามลำดบั 

  2. การใส่อะโซสไปริลลัมทั้ง 10 ไอโซเลต ส่งผลให้การเจริญเติบโตของข้าวปทุมธาน ี 1 ในสภาพ               

โรงเรือนทดลองด้านความสูง จำนวนต้นต่อกอ ความยาวราก น้ำหนักแห้งต้น และน้ำหนักแห้งราก ไม่แตกต่าง 

จากการใสปุ่ย๋ไนโตรเจน 

Treatment 

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.  

OM 

(%) 

Total N 

(%) 

SPAD 

reading 

Nitrogenase 

activity 

(nmol  

C
2
H

4
/pot/hr) 

N (%) P (%) 
Fe 

(mg kg-1) 

Zn 

(mg kg-1) 

 T1control (N-P-K) 0.93 0.46 c 33.93 a 204.67 0.91 a 0.15 560.00 bc 35.67 

 T2 T4 + P-K 0.98 0.49 bc 31.77 ab 255.00 0.69 b 0.14 481.33 bcde 32.33 

 T3 T12 + P-K 1.13 0.57 ab 29.57 bc 205.76 0.71 b 0.15 333.00 e 34.00 

 T4 KP6/1 + P-K 1.12 0.56 ab 30.90 ab 275.00 0.71 b 0.15 841.33 a 36.00 

 T5 KP6/2 + P-K 1.17 0.58 ab 32.63 a 289.00 0.70 b 0.13 456.00 bcde 34.33 

 T6 T6/1 + P-K 1.19 0.60 a 30.77 ab 247.00 0.71 b 0.14 352.00 de 34.33 

 T7 T6/2 + P-K 1.08 0.54 abc 29.10 bc 279.33 0.69 b 0.13 538.00bcd 34.67 

 T8 CN4/1 + P-K 0.99 0.49 bc 29.33 bc 219.00 0.67 b 0.13 629.33 b 32.00 

 T9 CN4/2 + P-K 1.14 0.57 ab 27.63 c 315.67 0.66 b 0.14 433.33 cde 31.67 

 T10 NW1 + P-K 1.12 0.56 ab 30.57abc 262.33 0.68 b 0.14 469.33 bcde 36.67 

 T11 AY16 + P-K 1.12 0.56 ab 31.30 ab 326.67 0.70 b 0.14 416.00 cde 35.67 

  F-test ns * ** ns ** ns ** ns 

  % CV 10.53 10.67 7.00 20.35 10.72 8.54 31.90 8.85 
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  พระพรหมคุณาภรณ ์ (ป. อ. ปยุตโต) ปัจจุบันได้รับ  

พระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ ์ และเลื่อนอิสริยฐานันดร

จากสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เมือ่วนัที ่ 5 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2559 เปน็ปทีี ่ 1 ในรชักาล

ปัจจุบัน เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ เนื่องในโอกาส         

บําเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร          

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ           

ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 

2559 โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ          

มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย ์ญาณอดลุสนุทรนายก ปาพจนดลิก วรานศุาสน ์

อารยางกูร พิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ ์     

ตรปีฎกบณัฑติ มหาคณสิสร บวรสงัฆาราม คามวาส ี อรญัวาส ี สถติ ณ วดัญาณเวศกวนั จังหวัดนครปฐม           

มฐีานานศุกัดิ ์ตัง้ฐานานกุรมได ้10 รปู 

  ในการนี ้ ขอนำบางส่วนจากหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) บทที ่ 5 เรื่อง กรรม หน้า 311                

ซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว ้ มาให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตามเนื้อความ          

บางสว่นที่ไดน้ำมานี ้ 

  “สมมุติว่า ขณะนี ้ ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนกำลังยืนมองกระแสน้ำสายหนึ่งอยู ่ กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบ      

เป็นส่วนมาก จึงไหลเอื่อยๆ ไม่เชี่ยว ดินที่กระแสน้ำไหลผ่านส่วนมากเป็นดินสีแดง กระแสน้ำสายนี ้                   

จงึมสีคีอ่นขา้งแดง นอกจากนัน้ กระแสนำ้ยงัไหลผา่นถิน่ทีม่ปีระชาชนอยูห่นาแนน่หลายแหง่ คนไดท้ิง้ขยะและ

ของเสยีตา่งๆ ลงในลำนำ้เปน็อนัมากตลอดเวลา ทำใหน้ำ้สกปรก ยิง่ในระยะหลงันี ้มีโรงงานอตุสาหกรรมมาตัง้

มากขึน้ และปลอ่ยนำ้เสยีลงในนำ้ทกุวนั ทำใหเ้กดิเปน็พษิ ไมเ่หมาะแกก่ารอยูอ่าศยัของสตัวน์ำ้ จงึมปีลา กุง้ 

เปน็ตน้ ไมช่มุ 

  สรปุแลว้ กระแสนำ้ทีเ่รากำลงัมองดอูยูน่ี ้ สคีอ่นขา้งแดง สกปรก เจอืปนดว้ยนำ้พษิมาก มสีตัวน์ำ้ไมช่มุ 

ไหลเอื่อยๆ ช้าๆ ผ่านที่นั้น ทั้งหมดนี้รวมกันเข้าเป็นลักษณะจำเพาะของกระแสน้ำนี ้ ซึ่งมีลักษณะบางอย่าง        

กเ็หมอืนกระแสนำ้โนน้ บางอยา่งเหมอืนกระแสนำ้นัน้ บางอยา่งเหมอืนกระแสนำ้นูน้ ฯลฯ แตร่วมทัง้หมดแลว้

ไมเ่หมอืนกระแสนำ้อืน่ใด 

ธรรมบรรยาย 
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  ตอ่มา มผีูบ้อกเราวา่ กระแสนำ้สายนีช้ือ่แมน่ำ้ทา่วงั เขาบอกวา่ กระแสนำ้ของแมน่ำ้ทา่วงัเปน็อยา่งนัน้ๆ 

บางคนบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำสกปรก ปลาไม่ชุม บางคนบอกว่า กระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไม่ไหลเชี่ยว และ

เปน็อยา่งนัน้ๆ บางคนวา่ แมน่ำ้ทา่วงัไหลผา่นถิน่ทีม่ดีนิสแีดงมาก จงึมนีำ้คอ่นขา้งแดง 

  เราเกิดความรู้สึกเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่า ความจริง กระแสน้ำที่เรามองดูอยู ่ ก็มีภาวะสมบูรณ์ในตัว          

ตามสภาพของมนัอยูแ่ลว้ มนัมลีกัษณะตา่งๆ เชน่ ไหลชา้ มสีแีดง สกปรก เปน็ตน้ กเ็พราะมนัเกดิจากองคป์ระกอบ

และความเปน็ไปตา่งๆ ทีเ่ปน็เหตเุปน็ผลอนัทำใหม้นัตอ้งเปน็อยา่งนัน้ เชน่ เมือ่กระแสนำ้กระทบละลายดนิแดง 

กเ็กดิผลขึน้แกก่ระแสนำ้นัน้ใหม้สีแีดง เปน็ตน้ ความเปน็ไปตา่งๆ ของมนั มผีลตอ่มนัอยู่ในตวัเอง 

  ยิ่งกว่านั้น ขณะที่เรามองอยู่นั้น กระแสน้ำก็ ไหลผ่านไปเรื่อยๆ น้ำที่เราเห็นตรงหน้าเมื่อแรกมอง 

กบัเวลาตอ่มา ก็ไม่ใชน่ำ้เดยีวกนั และนำ้ทีเ่หน็ตอนตอ่ๆ มา กบัตอนทา้ยทีเ่ราจะเลกิมอง ก็ไม่ใชน่ำ้เดยีวกนั 

แตก่ระนัน้มนักม็ลีกัษณะจำเพาะทีเ่รยีกไดว้า่เปน็อยา่งเดมิ เพราะองคป์ระกอบตา่งๆ ทีร่วมเขา้เปน็กระแสนำ้นัน้

ยังคงเหมือนๆ เดิม แต่มีคนบอกเราว่า แม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำท่าวัง ยิ่งกว่านั้น ยังบอกว่า แม่น้ำท่าวังมีกระแสน้ำ           

ไมเ่ชีย่ว นำ้ของแมน่ำ้ทา่วงัสกปรก ปลานอ้ย เรามองไมเ่หน็วา่จะมแีมน่ำ้ทา่วงัอยูท่ี่ไหนตา่งหาก หรอืนอกจาก

กระแสนำ้ทีเ่รามองอยูน่ัน้ เรามองไมเ่หน็ตวัแมน่ำ้ทา่วงัไหนทีม่าเปน็จำ้ของกระแสนำ้ที่ไหลอยูน่ัน้ 

  ยิ่งกว่านั้น เขาบอกว่า แม่น้ำท่าวังไหลผ่านละลายดินแดง ทำให้มันมีสีค่อนข้างแดง คล้ายกับว่า           

แม่น้ำท่าวังไปทำอะไรให้กับดินแดง มันจึงได้รับผลถูกเขาลงโทษให้มีน้ำสีแดง เราเห็นอยู่ชัดๆ ว่า กระแสน้ำ         

ทีเ่รามองเหน็อยูน่ัน้ มคีวามเปน็ไป เปน็กระบวนการแหง่เหตแุละผลพรอ้มอยู่ในตวัของมนั นำ้ที่ไหลมากระทบ

เขา้กบัดนิแดง ดนิแดงละลายผสมกบันำ้เปน็เหต ุ ผลกเ็กดิขึน้คอื กระแสนำ้จงึมสีคีอ่นขา้งแดง ไมเ่หน็จะมีใคร              

มาเปน็ผูท้ำหรอืผูร้บัผลนัน้อกี 

  ยิ่งกว่านั้น เราไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ที่ ไหนได้เลย กระแสน้ำที่ ไหลผ่านหน้าเราไปแล้ว              

ก็ไหลผ่านไปเลย น้ำเก่าที่เราเห็น ก็ไม่มีอยู่ที่นั่นแล้ว มีแต่น้ำใหม่มาแทนที่เรื่อยไป เรากำหนดกระแสน้ำนั้น           

ได้ด้วยองค์ประกอบ อาการ และความเป็นไปต่างๆ ที่ประมวลกันขึ้นให้ปรากฏลักษณะอันจะถือเอาได้เช่นนั้น

เท่านั้นเอง และถ้ามีตัวตนของแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนตายตัวอยู ่ กระแสน้ำคงจะเป็นไปตาม

องค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได ้ และในขั้นสุดท้าย เราเห็นว่า แม่น้ำท่าวังนั่นแหละ   

เปน็สว่นเกนิที่ไมจ่ำเปน็ เราพดูถงึกระแสนำ้นัน้ไดเ้ตม็ตามกระบวนการของมนั โดยไมต่อ้งยุง่เกีย่วกบัแมน่ำ้ทา่วงัเลย 

วา่ใหถ้กูแลว้ แมน่ำ้ทา่วงัไมม่อียูเ่ลยดว้ยซำ้ไป เราเหน็ชดัเลยวา่ ไมม่ ี ไมต่อ้งม ี และไมอ่าจจะมอีะไรๆ มาเปน็ 

ตัวตนที่เรียกว่า แม่น้ำท่าวัง หรือมีแม่น้ำท่าวังที่ ไหนมาเป็นตัวตนเป็นอัตตา ที่จะเป็นเจ้าของเจ้ากี้เจ้าการ          

กำกบัสัง่การแกก่ระแสนำ้นัน้ 

  ตอ่มาอกีนาน เราเดนิทางไปถงึตำบลอืน่ เราพบชาวตำบลนัน้หลายคน คราวหนึง่เราอยากจะเลา่ใหเ้ขาฟงั

เกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำที่เราได้มองดูคราวก่อนนั้น แล้วเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันท ี เราไม่รู้ว่าจะพูด 

อย่างไรด ี เขาจึงจะเข้าใจตามที่เราต้องการจะบอกเขาได ้ เรานึกขึ้นมาได้ถึงคำที่เคยมีคนบอกเราว่ากระแสน้ำ

สายนัน้ชื่อแม่นำ้ท่าวัง จากนัน้เรากส็ามารถเล่าใหช้าวบ้านฟังอย่างสะดวกคล่องแคล่ว และเขากฟ็ังดว้ยความ

เขา้ใจและสนใจเปน็อยา่งด ีเราพดูดว้ยวา่ แมน่ำ้ทา่วงัมนีำ้สกปรก มปีลานอ้ย กระแสนำ้ของแมน่ำ้ทา่วงัไหลชา้ 

แมน่ำ้ทา่วงัไหลไปกระทบดนิแดง ทำใหม้นัมสีคีอ่นขา้งแดง 
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  ในเวลานั้น เราเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง

ด้วยว่า แม่น้ำท่าวัง และบทบาทของมันตามที่

เราเล่านั้น เป็นเพียงถ้อยคำสมมติเพื่อสะดวก            

ในการติดต่อสื่อสารกันในโลก แม่น้ำท่าวังและ

บทบาทของมันตามคำสมมติเหล่านี ้ จะมีขึ้นมา

หรือไม่ม ี และเราจะใช้มันหรือไม่ก็ตามท ี จะไม่มี

ผลกระทบต่อกระแสน้ำนั้นเลย กระแสน้ำนั้น           

ก็คงเป็นกระบวนการแห่งกระแสที่ ไหลเนื่อง           

ไปตามองคป์ระกอบและเหตปุจัจยัของมนัอยูน่ัน่เอง 

เราแยกได้ระหว่างสมมติกับสภาวะที่เป็นจริง 

บดันี ้ เราทัง้เขา้ใจ และสามารถใชถ้อ้ยคำเหลา่นัน้

พดูดว้ยความสบายใจ 

  ทีส่มมตเิรยีกกนัวา่คน วา่นาย ก. คณุ ข. เรา เขา นัน้โดยสภาวะทีแ่ทก้ค็อื กระบวนธรรมที่ไหลเนือ่ง

เปน็กระแสสบืตอ่กนัไปไมข่าดสาย มอีงคป์ระกอบตา่งๆ มาสมัพนัธก์นัอยูม่ากมาย มคีวามเปน็ไปปรากฏใหเ้หน็ได้

นานัปการ สุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระบวนธรรมนั้นเอง และทั้งที่เนื่องด้วยภายนอก    

เมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้นแล้ว ก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้น             

ในกระบวนธรรมนั้น สิ่งที่เรียกว่ากรรม และวิบาก นั้น ก็คือความเป็นไปตามทางแห่งเหตุและผลที่เกิดขึ้น         

ในกระบวนธรรมทีก่ลา่วนี ้ซึง่มคีวามสำเรจ็พรอ้มอยู่ในตวักระบวนธรรมนัน้เอง โดยไมต่อ้งอาศยัตวัสมมต ิเชน่วา่ 

นาย ก. นาย ข. เรา เขา นายสบิ นายพนั มารบัสมอา้งเปน็เจา้ของ เปน็ผูท้ำ หรอืเปน็ผูร้บัผลแตป่ระการใด 

  อันนี้เป็นส่วนตัวสภาวะความจริง อันเป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมัน แต่เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร          

ให้เข้าใจกันในหมู่ชาวโลก จะใช้พูดตามสมมติก็ได ้ โดยตั้งชื่อให้แก่กระบวนธรรมที่ไหลเวียนอยู่นั้นว่า นาย ก.   

นาย ข. จมืน่ หวัหมู ่ เปน็ตน้ เมือ่รบัสมมตเิขา้แลว้ กต็อ้งยอมรบัสมอา้ง เปน็เจา้ของ เปน็ผูท้ำ และผูถ้กูทำ          

ไปตามเรื่อง แต่ถึงจะสมมติหรือไม่สมมต ิ จะรับสมอ้างหรือไม่รับ กระบวนธรรมที่เป็นตัวสภาวะความจริง            

กเ็ปน็ไปอยูต่ามกฎธรรมดา ตามเหตปุจัจยัของมนันัน่เอง ขอ้สำคญักค็อื จะตอ้งรูเ้ทา่ทนั แยกสมมตกิบัตวัสภาวะ           

ออกจากกนัได ้ ของอนัเดยีวกนันัน่แหละ เมือ่ใดจะพดูถงึสภาวะ กพ็ดูไปตามสภาวะ เมือ่ใดจะใชส้มมต ิ กพ็ดูไปตาม 

สมมต ิอยา่ไขวเ้ขว อยา่สบัสนปะปนกนั และตอ้งมคีวามเขา้ใจสภาวะเปน็ความรูเ้ทา่ทนั รองรบัยนืพืน้อยู่ 

  ทั้งตัวสภาวะ และสมมต ิ เป็นสิ่งจำเป็น ตัวสภาวะ (นิยมเรียกกันว่า ปรมัตถ์) เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ  

ส่วนสมมติเป็นเรื่องของประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย ์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย ์ 

เอาสภาวะกบัสมมตมิาสบัสนกนั คอื เขา้ไปยดึเอาตวัสภาวะ จะใหเ้ปน็ตามสมมต ิ จงึเกดิวุน่วายขึน้ ตวัสภาวะ          

ไม่วุ่น เพราะมันเป็นไปอย่างนั้นเอง ตามปกติธรรมดา ไม่เกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม ่ มนุษย์เป็นผู้วุ่น          

ไปฝา่ยเดยีว และเพราะมนัไมวุ่น่ดว้ย มนษุยจ์งึยิง่วุน่วายใหญ ่ เพราะขดัความปรารถนา ถกูบบีคัน้ จงึเกดิเปน็

ปญัหาแกม่นษุยเ์อง” 
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