ชลวิถี :

37
มูลนิธโิ ครงการหลวง มีการดำเนินงานเพือ่ สนองพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงความทุกขยากของราษฎรชาวไทยภูเขา
ซึง่ มีการปลูกฝน เปนรายไดเลีย้ งชีพ เปนราษฎรที่ ไมมที ดี่ นิ ทำกินเปนของ
ตนเอง เปนผลใหตองบุกรุกพื้นที่ปา เกิดเปนปญหาตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบนั นี้ ไมมคี วามรู ใหสามารถทำการเกษตรให ไดผลดี ตลอดจนไมมกี าร
ดู แ ลรั ก ษาที่ ดิ น ไม ใ ห เ กิ ด การเสื่ อ มโทรม ไม มี ก ารปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น
ขาดแหลงน้ำเพื่อการเพาะปลูก ตลอดจนไมมีเสนทางคมนาคมเพื่อการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรสูต ลาด และขาดความรูท างดานการตลาด
ใหสามารถจัดการผลผลิตทางการเกษตรใหเปนที่ตองการของตลาด
และขายผลผลิตไดราคาดี ฯลฯ
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ขอคิดจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป

9

ได มี โ อกาสเข า รั บ ฟ ง เสวนาวิ ช าการ เรื่ อ ง “ไทยจะเป น
มหาอำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป) ได
อยางไร” เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม

รวงขาว อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทำใหตระหนักวา เรายังไมเขาใจอะไรเลย
เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และคาดวา ประชาชนสวนใหญ
คงจะดำเนิ น ชี วิ ต ไปตามปกติ โดยไม ส นใจหรื อ มี ค วามจำเป น
ตองเขาใจถึงที่มาที่ ไปของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศ
แตอยางใด
จึ ง ขอนำเนื้ อ หา ซึ่ ง อาจจะเป น ประโยชน
แกผอู า นบาง เพือ่ ใหทกุ ทานไดทราบ อยางนอยในฐานะ
ข า ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ค วร
ตอ งเตรีย มความพรอ ม สำหรับบทบาทหนา ที่ ข อง
พวกเราเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของโลกทีจ่ ะเกิดขึน้
ในชวง 20 ปตอไปนี้ เสวนาครั้งนี้ จัดโดย สมาคม
พื ช สวนแห ง ประเทศไทย โดยมี ท า นอดี ต อธิ บ ดี
กรมสงเสริมการเกษตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
สุราษฎรธานี ซึ่งดำรงตำแหนงนายกสมาคมพืชสวน
แหงประเทศไทย คนปจจุบัน นายอนันต ดาโลดม
ไดเห็นความสำคัญของการเตรียมความพรอมสำหรับ
ทุกภาคสวนใหรวมรับรู และเขาใจถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย เพื่อจะ
รวบรวมขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูเ ขารวมประชุมซึง่ มีหลากหลายอาชีพ รวมทัง้ เกษตรกร เพือ่ นำเสนอ
ตอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สำหรับใชเปนแนวทางการจัดทำแผนแมบท ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ใหเหมาะสมตอไป ฯลฯ

เกษตรอินทรีย

19
สถานการณปจจุบัน ในตลาดโลกมีความตองการสินคา
เกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีหรือสินคาเกษตรอินทรีย
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผูบ ริโภคใหความสนใจเรือ่ งสุขภาพ และคำนึงถึง

การบริ โ ภคอาหารที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ละมี ป ระโยชน ต อ ร า งกาย
ทำให ผู บ ริ โ ภคหั น มาสนใจผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ม าจากการทำเกษตร
อินทรียม ากขึน้ อีกทัง้ การทำเกษตรอินทรียย งั สามารถเพิม่ รายได
ให แ ก เ กษตรกร พร อ มกั บ ช ว ยลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
และสร า งความยั่ ง ยื น ต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ มู ล ค า สิ น ค า
ในตลาดเกษตรอิ น ทรี ย ข องประเทศไทยมี แ นวโน ม เติ บ โต
อยางตอเนือ่ งทัง้ ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี ในรูปแบบ
Mobile Application โดยจัดทำแอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO) เพือ่ เปนฐานขอมูล
ผูผลิต ผูบริโภค และผูประกอบการสินคาที่ผานมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย (Organic) และ
สินคาเกษตรปลอดภัย (GAP) และสามารถใชเปนเครื่องมือในการนำทางไปยังพื้นที่เหมาะสมในการทำ
เกษตรอินทรีย (Organic) และเกษตรปลอดภัย (GAP) อีกทัง้ ยังชวยใหผผู ลิต ผูบ ริโภค และผูป ระกอบการ
ไดเชื่อมถึงกันผานแอปพลิเคชัน โดยมีชองทางติดตอสำหรับซื้อขายสินคาเกษตรไดสะดวก รวดเร็ว
และผูบ ริโภคมีทางเลือกในการชำระเงินผานระบบตางๆ ทีเ่ ชือ่ ถือได อาทิ ธ.ก.ส. PromptPay TABCO
และ Pay Solution ฯลฯ
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วัตถุประสงค

กำหนดออก
เจาของ
สาราณียกร
ผูช ว ยสาราณียกร
กองสาราณียกร

พิมพที่

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

สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย

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

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

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

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



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

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

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

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

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

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเขาเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราคาลงทะเบียน(คาธรรมเนียมแรกเขา) และคาบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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สาราณียกร แถลง
 คำสัมภาษณ์ทา
 นรองปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
 ขอคิดจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการบริหารจัดการ
ภาคเกษตร
 เกษตรอินทรียว
์ ถิ ดี จิ ทิ ลั
 วิธส
ี ง น้ำบนดอย โครงการหลวง
 เปรียบเทียบพันธุห
์ ญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟน ฟู
และการปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน
 ธรรมบรรยาย โดย ป. อ. ปยุตโต
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สาราณียกรแถลง
สวั ส ดี ค ะ วารสารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ

ฉบับที่ 3 ปีที่ 33 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 นี้
ขอเริ่มต้นด้วยการกราบขออภัยในความล่าช้า
ของวารสารฉบับนีค้ ะ่
เนื้ อ หาในฉบั บ มี ล ำดั บ ดั ง นี้ แนะนำ
นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศ
ไทยคนใหม่ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งท่านได้ ให้คำมั่นกับสมาชิก
ทุกท่านว่า พร้อมให้การร่วมมือและสนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมให้เป็นไปตามเป้าหมายทีจ่ ะดำรง ส่งเสริม การแก้ ไขปัญหา การอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน ตามด้วยบทความ เรื่อง
ข้อคิดจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป กับการบริหารจัดการภาคเกษตร โดย นิสา มีแสง และ
บทความ เรือ่ ง เกษตรอินทรียว์ ถิ ดี จิ ทิ ลั โดย ยุทธศาสตร์ อนุรกั ติพนั ธุ์ และการถ่ายทอด
ผลสำเร็จของการพัฒนาการบริการ ของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง “ชลวิถี วิธีส่งน้ำบนดอย
(highland irrigation system)” โดย วันรัก ฤทธิเกษร ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง และผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 เรื่อง
เปรี ย บเที ย บพั น ธุ์ ห ญ้ า แฝกและพื ช คลุ ม ดิ น ต่ อ การฟ น ฟู แ ละการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ
ทางกายภาพและเคมีของดิน โดย ภรภัทร นพมาลัย และกองสาราณียกร ขอปิดท้าย
ด้วย การนำทุกท่าน สู่ธรรมเทศนา ของท่านเจ้าคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) ถึงแนวทางการปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชนต่อการรับมือ
กับปัญหาของวงการพระสงฆ์ในปัจจุบนั เรือ่ ง “การวางใจเรือ่ งปัญหาวงการสงฆ์ในปัจจุบนั ”
ซึง่ ท่านเจ้าคุณได้เทศนาไว้ เนือ่ งในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
พบกันฉบับหน้าค่ะ

สาราณียกร
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8
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คำสัมภาษณ
นายกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย คนใหม

ผานการรับรองจากสมาชิก เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ของการประชุมใหญสามัญประจำป 2561
การเข้ า รั บ ตำแหน ง นายกสมาคมอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
แหงประเทศไทยของผมในวาระนี้ ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 2 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2561-2563 กระผม ขอให้คำมัน่ สัญญาว่า
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย มีความยินดี ให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งทำหน้าที่ศึกษา
วิ จั ย เพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาทรั พ ยากรดิ น การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
ให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างยัง่ ยืน โดยผ่านการทำงาน
ทีส่ ำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การสำรวจและจำแนกดิน 2) การวิเคราะห์ดนิ
น้ำ พืช 3) การปรับปรุงบำรุงดิน และ 4) การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
นอกจากนี้ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ยังเป็นหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน ส่งเสริม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินและน้ำ ผ่านกิจกรรมต่างๆ การร่วมจัดประชุมวิชาการ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตลอดจนการจั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ผ ลงาน เช่ น การประชุ ม วิ ช าการดิ น และ
ปุ๋ยแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดทุก 2 ปี ซึ่งครั้งต่อไป จะจัดในปี 2562 ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปีของกรมพัฒนาทีด่ นิ เช่น วันดินโลก วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นต้น
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย มีการจัดทำวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีละ 3 ฉบับ ซึง่ ฉบับนี้
ถือเป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 33 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เพือ่ เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวิชาการ การเปิดโอกาส
ให้นิสิตนักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจน
การศึกษา พัฒนาแนวทางการปรับปรุงบำรุงดิน เพือ่ ให้ทรัพยากรดินใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน
สุดท้ายนี้ กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 นี้ ตลอดจนสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน จะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันงานของสมาคมฯ
ให้ ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระผม ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย
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ขอคิดจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป
นิสา มีแสง

ได้มีโอกาสเข้ารับฟังเสวนาวิชาการ เรือ่ ง “ไทยจะเปนมหาอำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ป) ได้อยางไร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทำให้ตระหนักว่า เรายังไม่เข้าใจอะไรเลย
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และคาดว่า ประชาชนส่วนใหญ่คงจะดำเนินชีวิตไปตามปกติ โดยไม่สนใจ
หรือมีความจำเป็นต้องเข้าใจถึงทีม่ าที่ ไปของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศแต่อย่างใด
จึงขอนำเนื้อหา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ อย่างน้อยในฐานะ
ข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ควรต้องเตรียมความพร้อม สำหรับบทบาทหน้าที่ของพวกเรา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในช่วง 20 ปีต่อไปนี้ เสวนาครั้งนี้ จัดโดย สมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย โดยมีทา่ นอดีตอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร อดีตสมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ ดำรง
ตำแหน่งนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน นายอนันต์ ดาโลดม ได้เห็นความสำคัญของการ
เตรียมความพร้อมสำหรับทุกภาคส่วนให้ร่วมรับรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ของประเทศไทย เพื่อจะรวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีหลากหลายอาชีพ รวมทั้ง
เกษตรกร เพื่ อ นำเสนอต่ อ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ สำหรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ด ทำแผนแม่ บ ท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เหมาะสมต่อไป
วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์
วจนานวัช นางสาวลดาวัลย์ คำภา คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นักวิชาการอิสระ และการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ นายสุกรรณ์
สังข์วรรณะ เกษตรกรมืออาชีพ ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
นายศักดิช์ ยั อุน่ จิตติกลุ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันอุตสาหกรรมเพือ่ การเกษตร
ขอสรุปเนื้อหาที่อยากแบ่งปันให้ร่วมรับรู้ด้วยกัน ดังนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม บรรยายโดยสรุปว่า เสวนาวิชาการ เรื่อง
“ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ได้อย่างไร)” นี้ มีความสำคัญอย่างยิง่
ต่อภาคเกษตรกรรม ซึง่ เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ กล่าวคือ เกีย่ วข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึง่ มีจำนวนถึง 7 ล้านครอบครัว หรือประมาณ 25 ล้านคน ปัจจุบนั รัฐธรรมนูญไทย ฉบับ พ.ศ. 2560 มาตรา 65
ได้กำหนดกรอบการทำงานที่ต้องมีแผนแม่บท และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมาตรา 162
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ได้กำหนดให้รัฐบาลที่จะบริหารประเทศ ต้องแถลงนโยบาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เช่นกัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ซึง่ เตรียมต้นฉบับวารสารฉบับนี้ อยู่ในขัน้ ตอนการเสนอทูลเกล้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ดังกรอบระยะเวลาการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ดังนี้
1) เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สนช. โหวตผ่านความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึง่ กำหนดไว้
6 ด้าน
3) ขัน้ ตอนเสนอทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย ระยะเวลาดำเนินการ
20 วัน หลังจากนัน้ จึงนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังกล่าวไปใช้
4) จัดทำเป็นแผนแม่บท
5) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ความเห็นชอบ และจัดทำงบประมาณทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บท สำหรับ
ใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ หรือกรอบการดำเนินงานในลำดับต่อไป



ภาพที่ 1 กรอบระยะเวลาการดำเนินงานยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 -2579

แต่อย่างไรก็ตาม สภาพการเปลี่ยนแปลงโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ตลอดเวลานัน้ กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ปรับเปลีย่ น ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ดี มีความทันสมัยขึน้ ได้
ในทุกๆ 5 ปี ซึง่ ท่านรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นว่า การจัดทำแผนแม่บท ถือเป็น
ขัน้ ตอนสำคัญสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความมัน่ คง 2) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ภาพที่ 2 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 -2579

ซึง่ เป็นทีส่ งั เกตได้วา่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไม่มกี รอบด้านการเกษตรไว้ โดยเฉพาะ
แต่อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตร มีความสำคัญอย่างยิง่ ด้วยเกีย่ วข้องกับประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ทีย่ งั คงมีรายได้นอ้ ย พบว่า ปัญหาสำคัญทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ซึง่ ถือเป็นปัญหาทีท่ า้ ทายของประเทศ ได้แก่ ปัญหาความเหลือ่ มล้ำ ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน
ปัญหาการเข้าสูส่ งั คมสูงวัย ปัญหาความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มียุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร ที่มี
เป้าหมายพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรเป็น 390,000 บาทต่อปี
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีการปฏิบัติดีที่เหมาะสม พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
ที่ตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุ สร้างและพัฒนานวัตกรรม และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เกิดความสมดุล ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น เกิดการสมดุลและยั่งยืน
มีระบบชลประทาน สามารถใช้ที่ดินได้อย่างเข้มข้น เกิดประโยชน์มากขึ้น และมีการดำเนินการควบคู่ ไปกับ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร ข้าราชการ ตลอดจนเครือข่าย
มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีใหม่ทสี่ ามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึง่ ข้อเสนอแนะจากการประชุมนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทัง้ ในด้านการเพิม่ เติมเนือ้ หาให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ มีทศิ ทางทีต่ อบสนองต่อ
ความต้องการของเกษตรกร ต่อเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ และเป็นเครือข่ายรับความคิดเห็นของภาคส่วน
ต่างๆ สูข่ นั้ ตอน เพือ่ ให้การยกร่างแผนแม่บท เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ดยี งิ่ ขึน้
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ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรและสหกรณ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579)

นางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสนอประเด็นข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาคเกษตรต่อการที่
ประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร ได้วิเคราะห์ว่า ภาคเกษตรยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึง่ ปัจจัยสำคัญมาจาก ภาคเกษตรยังคงเป็นรากฐานการผลิตทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีมลู ค่า GDP ของภาคเกษตร สูงถึง 1.34 ล้าน ล้านบาท มีแรงงานภาคเกษตรถึง 25 ล้านคน
และสินค้าเกษตรสามารถจะพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ และมีความโดดเด่น ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขัน (Revealed Comparative Advantage) ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านบวก
คือ 1) การถือครองทีด่ นิ ต่อหัว ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าเพือ่ นบ้านกลุม่ ประเทศอาเซียน 2) ความชำนาญเฉพาะทาง
ของครัวเรือนเกษตรไทย ถือได้วา่ มีมากกว่าประเทศเวียดนาม 3) ขนาดของโรงงาน ขนาดของฟาร์มทีม่ ขี นาด
ใหญ่ขึ้น หมายถึง สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้มากขึ้น และมีปัจจัยด้านลบ คือ ไทยมีสัดส่วนการ
ลงทุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัยด้านการเกษตรต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรที่ต่ำกว่า
ประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น จีน อินเดีย และประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น แต่มปี ญ
ั หาท้าทายสำคัญในอนาคต คือ
ปัญหาท้าทายภายใน ดังนี้ 1) อายุเฉลีย่ ของเกษตรกรทีม่ ากขึน้ 2) ความเหลือ่ มล้ำระหว่างรายได้ตอ่ หัว
ของภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตร 3) ทรัพยากรการเกษตรลดลง และ 4) ปัญหาด้านการจัดการน้ำ และปัญหา
ท้าทายภายนอก 1) คูแ่ ข่งใช้นโยบายการค้าเสรี และการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเหมือนไทย 2) มีการลงทุน
วิจยั ทีส่ งู มากขึน้ 3) ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมากขึน้ 4) โลกมีการกีดกันทางการค้ามากขึน้ 5) ผูบ้ ริโภคเข้าสูส่ งั คม
สูงวัย มีความห่วงใยในสุขภาพ และอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น 6) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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จึงอาจต้องปรับเปลี่ยนฤดูกาลเพาะปลูกให้เหมาะสม ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ ไทยต้องมีการปรับตัว เพื่อพัฒนา
ภาคเกษตรให้พร้อมรับต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ภาคเกษตรไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ คือ 1) ปัญหาความเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรการผลิต ดินเสือ่ มโทรม หรือ
มีการใช้ที่ดินที่ ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะ 2) การถือครองที่ดินที่มีการปรับลดขนาดลง จึงทำให้เกษตรกรมี
แรงจูงใจต่อการบำรุงรักษาดินที่น้อยลง ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพ
ในการจัดการน้ำ ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตรน้อย เนือ่ งจากเป็นเกษตรกรรายย่อย ขนาดพืน้ ทีเ่ ล็ก
และเทคโนโลยีทมี่ ไี ม่เหมาะสมกับขนาดพืน้ ที่ 3) สินค้าเกษตรของไทยยังขาดความหลากหลาย 4) ส่งออกสินค้า
ในรูปของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ และ 5) ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีและสารตกค้างของสินค้าเกษตรและ
อาหาร
		 แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสทีเ่ อือ้ ต่อประเทศไทยสูก่ ารเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรยังมี คือ การเพิม่ ขึน้
ของประชากรโลก ที่จำเป็นต้องผลิตอาหารให้ ได้มากขึ้น และต้องสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงต้องพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร ผูบ้ ริโภคมีความต้องการบริโภคอาหารทีห่ ลากหลาย อาหารอินทรีย์ อาหารเพือ่
สุขภาพ เป็นต้น จึงต้องกำหนดกลยุทธการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีตลาดหลากหลาย ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การมีกฎ ระเบียบ กติกาด้านการลงทุนของโลกที่ซับซ้อน และยุ่งยากมากขึ้น มีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่สร้างขีดความสามารถในการผลิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น การทำฟาร์มอัจฉริยะ การปลูกพืช
ในสภาพที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เพื่อช่วยปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์
ในระดับยีน ซึง่ สามารถสรุปเป็น ประเด็นท้าทายของสินค้าเกษตรในอนาคต ทีต่ อ้ งดำเนินการ ดังนี้ 1) การปรับ
อุปสงค์และอุปทานให้มีความสมดุลกัน 2) การเตรียมรับมือกับความผันผวนของอาหารในอนาคต 3) การยุติ
ปัญหาความอดอยากหิวโหย 4) การมุ่งมั่นสู่การเป็นโลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม และ 5) การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) การยกระดับสูก่ ารเป็นมหาอำนาจ
ทางการเกษตร รัฐจึงต้องดำเนินการ คือ 1) จัดลำดับความสำคัญของสินค้าเกษตรที่มี โอกาสเป็นมหาอำนาจ
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับสินค้าแต่ละชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 2) วิจยั
เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร/อาหารใหม่ๆ ที่มี โอกาสเป็นสินค้าในอนาคต เช่น อาหารเสริม อาหารที่พัฒนาจาก
หลักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในการประกอบอาหาร การพัฒนาการผลิตเนือ้ สัตว์ที่ ไม่ ได้มาจากปศุสตั ว์ การพัฒนา
แหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการเกษตร ดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 2) กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และ 3) กำหนด
ประเด็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนา
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาระบบข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจด้านการผลิตการตลาด การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ทีจ่ ำเป็นพืน้ ฐาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึง่ สามารถสรุปเป็นแนวทางของการพัฒนาสูก่ ารเป็น
มหาอำนาจทางการเกษตร ด้วยการให้ความสำคัญด้านการลงทุนทำการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้ ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ทางการเกษตรให้มากขึ้น โดยรัฐต้องกำหนดนโยบายที่สนับสนุนการวิจัยและ
การนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทมี่ คี วามเหมาะสมกับพืน้ ที่ และสร้างความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
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		 นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นักวิชาการอิสระ สร้างความเข้าใจถึงความหมายของ ยุทธศาสตร์ คือ
ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ หรือมาตรการทางเลือกเพือ่ ทำให้ประชาชนมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ โดยใช้งบประมาณน้อยทีส่ ดุ และบรรลุ
เป้าหมายได้ โดยทัว่ ไป จะวัดจาก ค่า GDP ของประเทศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ แยกเป็นส่วนต่างๆ
ค่า GDP ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ไม่ ได้มาจากภาคเกษตร แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคเกษตร ทำให้ภาพรวม
โดยทั่วไป ไม่สามารถบอกได้ว่า ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหม่ โดยพิจารณาจากค่า GDP ของภาคเกษตร เพราะถ้าเพิม่ ค่า GDP ของภาคเกษตรสูงขึน้ ได้
หมายถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศจะมีรายได้เพิม่ มากขึน้
		 ได้ ให้ขอ้ สังเกตเพิม่ เติมอีกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังขาดแนวทางการปฏิบตั ทิ นี่ ำไปสูเ่ ป้าหมาย และ
เป้าหมายทีก่ ำหนดก็ไม่ใช่เชิงปริมาณ จึงเป็นการยากทีจ่ ะกำหนดแผนงาน และงบประมาณให้สามารถดำเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ เพราะการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ ไม่ชัดเจน ผลที่ตามมาคือ วิธีการก็จะไม่ชัด ผลที่
เกิดขึน้ จึงไม่ตรงกับเป้าหมายทีต่ อ้ งการ และไม่เกิดความยัง่ ยืน ซึง่ FAO ให้คำจำกัดความไว้วา่ มีเศรษฐกิจทีด่ ี
สิทธิเสรีภาพที่เป็นธรรม และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาให้คงไว้ ปัญหาทางการเกษตรที่สำคัญ
ของประเทศ คือ ปัญหาเรือ่ งน้ำ ทำให้ผลผลิตเสียหายทัง้ น้ำท่วม หรือน้ำแล้ง ควรสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้มากขึน้
ปัญหาเกษตรกรมีรายได้ต่ำ ราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวน จะสร้างหลักประกันด้านราคาสินค้าเกษตร
ให้เกษตรกรได้อย่างไร ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรายงานตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการส่งออกมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียง 10 กว่าบริษัทรายใหญ่ที่มียอดส่งออกเพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจ SME ไม่ ได้รับประโยชน์
เป็นลักษณะรวยกระจุก จนกระจาย กล่าวคือ GDP โตขึ้น แต่จำนวนคนว่างงานก็เพิ่มขึ้น ข้อสังเกต คือ
ส่วนราชการนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เศรษฐกิจเฉพาะแต่ด้านดี ขาดความครอบคลุมทุกด้าน จึงแก้ ไขปัญหา
เศรษฐกิจได้ ไม่ดี มีการประชุมของทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยกันแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
สภาหอการค้าได้เสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ และความพร้อม
สามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำมหาอำนาจทางการเกษตรอาหารของโลกได้ พบปัญหาสำคัญของภาคเกษตร คือ
1) การชะลอตัวของการบริโภค 2) ระดับรายได้กระจุกตัวบางพืน้ ที่ 3) ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ใน
ระดับต่ำ พบว่า คนไทยมีหนีส้ นิ เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากหนีส้ าธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงประมาณคนละ
1 ล้านบาท ในขณะที่รัฐบาลนำเสนอข้อมูลแต่ด้านดี เช่น ไทยมีอัตราการว่างงานน้อยสุดอันดับ 4 ของโลก
คนที่มีงานจำนวนมากแฝงไว้ด้วยการว่างงาน คือ ทำงานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ และพบว่า ผู้ที่จบปริญาตรี
ยังว่างงานสูงถึง 170,900 คน จากรายงานเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561
		 ด้วยเงื่อนไขของปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ทำให้การพัฒนาประเทศไทยสูม่ หาอำนาจทางการเกษตร จึงต้องมีความยุง่ ยากขึน้ ด้วย สิง่ สำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
คือ การใช้ขอ้ มูลตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจทีถ่ กู ต้อง เช่น ใช้ตวั ชีว้ ดั GDP ภาคการเกษตรเพิม่ ขึน้ แทนตัวชีว้ ดั GDP
รวมของประเทศ หรือใช้สัดส่วนของ GDP ภาคการเกษตรจาก GDP ทั้งหมดของประเทศเพิ่มขึ้น หรือใช้
ส่วนต่างระหว่าง GDP ภาคเกษตรและ GDP นอกภาคเกษตรทีม่ คี า่ ลดลง เป็นต้น
		 เมื่อพิจารณาเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กำหนดว่า มูลค่า
การส่งออกของประเทศมีอตั ราการขยายตัว ร้อยละ 8 ต่อปี ซึง่ เมือ่ พิจารณาให้ดแี ล้ว อาจเป็นผลการขยายตัว
นอกภาคเกษตรทีส่ ง่ ผลต่อภาคเกษตรทีเ่ ป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศน้อยมาก
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ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง และยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ทีม่ เี ป้าหมายเพิม่ การบริหารจัดการน้ำให้มพี นื้ ทีช่ ลประทานเพิม่ ขึน้ เป็น 60 ล้านไร่ ใน 20 ปี ข้างหน้า
ปัญหาที่อาจตามมา คือ จะบริหารจัดการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างไร แนวทาง คือ การวางแผนบนข้อมูลที่ถกู ต้อง
มีการเชื่อมโยงตลาด การก่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น แต่รัฐเลือกนำเสนอข้อมูลในด้านที่ว่า ประเทศไทย
มีเงินคงคลังเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร
ต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่ของปัญหา และโอกาสที่จะมีขึ้นได้ ดังนั้น การก้าวสู่มหาอำนาจทางการเกษตร จึงต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุม ตัง้ แต่ การวางแผนการผลิต ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เวทีการค้าอาเซียน เวทีการค้าโลก ด้วยกระบวนการผลิต การแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดทีม่ กี ารบริหารจัดการอย่างสมดุล



ภาพที่ 4 เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals)
เพือ่ ความสมดุลระหวางเศรษกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรมืออาชีพ ได้สะท้อนภาพความต้องการของเกษตรกร 4 ประเด็น คือ
1) ต้องการบุคลากรทางการเกษตรที่สามารถสื่อสารได้ดี ทั้งจากกระทรวงเกษตรฯ ถึงเกษตรกร และจาก
เกษตรกรถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังเกษตรกร หรือส่งต่อถึงผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เกษตรกรจึงต้องคิดเป็น สามารถพัฒนาการผลิตให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ 2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ซึ่งรัฐบาลประกาศฉบับนี้ ยังไม่เป็นที่รับรู้ โดยทั่วกันของเกษตรกร ไม่คิดว่า ตนเองต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า กระบวนการสื่อสารนำส่งข่าวสารสู่เกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพ
ยังไม่สามารถสร้างให้ทุกคนรู้สึกร่วมต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้ ทำให้เกษตรกรยังคงไม่เข้าใจ และไม่คิดว่า
เกี่ยวข้องกับตนเอง 3) สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้
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เกษตรกรประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก พื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่ ใน
เขตชลประทานยังมีน้อยมาก ต้องการให้สามารถพัฒนาระบบชลประทานให้ ได้ร้อยละ 30 หรือคิดเป็นพื้นที่
ชลประทาน 30 ล้านไร่ 4) เกษตรกรต้องมีสทิ ธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การควบคุมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าว
ที่ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ นัน้ แต่อย่างไรก็ตาม ประชากรของประเทศไทย
ทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ อาจสูงถึง 100 ล้านคน ซึง่ พืน้ ทีป่ ลูกข้าวทีม่ อี ยูอ่ าจไม่เพียงพอต่อการผลิตข้าว
เพือ่ เลีย้ งประชากรของประเทศได้ 5) พ.ร.บ ส่งเสริมเกษตรยัง่ ยืน/เกษตรอินทรีย์ ขอเสนอให้เป็นเพียงทางเลือก
ของเกษตรกร คงไม่เหมาะสมทีจ่ ะมาบังคับใช้กบั เกษตรกรได้
ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ผูแ้ ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร มีหลักการพิจารณาที่สำคัญ คือ ภาคเกษตรและอาหารยังเป็นอุตสาหกรรม
สำคัญที่ทำรายได้ ให้กับประเทศไทย ต้องเข้าใจว่า สินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ดังนั้น
การจะประสบความสำเร็จ จะต้องมีการบริหารจัดการทีด่ ี ใช้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้องแม่นยำ รัฐต้องกำหนดแนวทาง
ดำเนินการทีค่ รอบคลุมทุกภาคส่วน ตลอดทัง้ ห่วงโซ่สนิ ค้าชนิดดังกล่าว ตัง้ แต่ เกษตรกร ผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ปรรูป
จนถึงช่องทางการตลาด การบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนได้รับรายได้ที่เป็นธรรม จะทำให้เกิดการพัฒนา
การผลิตและการตลาดให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ จำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์กลไกการตลาดสินค้าดังกล่าวให้ดี ทุกชนิดของ
สินค้าเกษตรควรวิเคราะห์ตลอดทั้งห่วงโซ่ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารยังคงเป็น
ตลาดที่สำคัญ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก และสินค้าเกษตรและอาหารยังผลิตได้ ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ จึงต้องหาแนวทางให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดทัง้ ห่วงโซ่ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ ร่วมกัน สินค้าชนิดใด
มีมูลค่าสูงสุด ผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการอย่างไร เพื่อพัฒนา ปรับตัวอย่างไร จึงจะทำให้สามารถ
พัฒนาประเทศไทยสู่มหาอำนาจทางการเกษตรได้ จึงต้องมียุทธศาสตร์เฉพาะสำหรับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด
เพือ่ ทำให้เกษตรกรอยู่ ได้ มีความยัง่ ยืน จึงต้องคิดหาแนวทางทีจ่ ะสนับสนุนเพือ่ ทำให้เกษตรกรอยู่ ได้
นายศักดิช์ ยั อุน่ จิตติกลุ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตร ต้องพัฒนาการเกษตรให้เปลี่ยนจากทำมากแต่มีรายได้น้อย เป็นทำน้อยแต่มีรายได้มากให้ ได้
เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทำแล้วบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งเสวนาครั้งนี้ จะนำข้อเสนอแนะ
ที่ ได้ส่งต่อกระบวนการจัดทำแผนแม่บท ซึ่งจะมีการกำหนดความต้องการของเกษตรกร เป้าหมายการพัฒนา
เกษตรกร และวิธีการพัฒนาเกษตรกรให้ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งการกล่าวว่าอุตสาหกรรมเกษตร จะเป็น
มหาอำนาจทางการเกษตร จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ถ้าเกษตรกรของประเทศไทย ยังถูกปล่อยปละละเลย
ไม่ มี ค วามรู้ ขาดเงิ น ลงทุ น ขาดการแก้ ไขปั ญ หา
ภาคเกษตร แม้วา่ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมหาศาล
สำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์
หรื อ ทำให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ต่ อ เกษตรกรได้ ดั ง นั้ น
จึ ง ต้ อ งสั ง เคราะห์ น โยบายให้ ดี เพื่ อ หาแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง ทัง้ นี้ ไทยมีสถานะความได้เปรียบ
ประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ มีการเกิดภัยพิบตั ทิ นี่ อ้ ยกว่า
มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก จำนวนมาก แต่ มี ข้ อ เสี ย คื อ
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เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนัน้ การจะพัฒนาสูก่ ารเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรได้ จึงต้องมีการเปลีย่ นแปลง
นำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ปฏิวัติวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรเดิมซึ่งมีอยู่ ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เช่น
ใช้ดาวเทียมเพือ่ การเกษตร มีการบริหารจัดการน้ำทีด่ ี มีการตลาดนำการผลิต การปรับตัวต่อสภาพปัญหา
เกษตรกรจำนวนมากกว่าครึ่งเข้าสู่เกษตรกรสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงต้องพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และเน้นการพัฒนาเกษตรกรที่เป็น Young Smart
Farmer ที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกเกษตรกร จำนวน 7,000 คน
ให้องค์ความรู้ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ต้องเปลีย่ นวิธคี ดิ ไม่ปฏิบตั แิ บบวิธกี ารเดิม ไม่ใช่พดู แต่ปญ
ั หา
แต่ต้องหาทางออกหรือวิธีการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมทางการเกษตร เช่น สินค้าเกษตร
ต้องไม่สง่ ออกในรูปวัตถุดบิ กล่าวคือ ต้องพัฒนารูปแบบ มีการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
ต้องทำให้หว่ งโซ่การผลิตสินค้าเกษตร มีรายได้มากขึน้ ตลอดทัง้ ห่วงโซ่ ไม่ใช่รวยแต่พอ่ ค้า แต่เกษตรกรยังจนอยู่
ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งรัฐจะต้องมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตรให้ดีขึ้น สนับสนุนให้เกษตรกรมีการวิเคราะห์ดินที่ง่ายขึ้น สามารถ
ผสมปุย๋ ใช้เอง ทีส่ ามารถลดต้นทุนการผลิตได้ มีการผลิตทีด่ เี หมาะสม หรือใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านในการผลิต
		 การเปลี่ ย นแปลงของโลกสู่ สั ง คมดิ จิ ต อลเพิ่ ม มากขึ้ น จำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาตลาดที่ เ ป็ น การซื้ อ ขาย
ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้คนกลางมีบทบาทน้อยลง เป็นการเพิ่มโอกาสการขายสินค้าได้เพิ่ม
มากขึ้น เมื่อทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกหมู่บ้านมีช่องทางการสื่อสารที่ทำได้รวดเร็วมากขึ้น
จึงต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
		 ดร. ภูมศิ กั ดิ์ ราศี ผูอ้ ำนวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เสนอแนวทางแก้ ไขเพื่อพัฒนาไทยสู่มหาอำนาจทางการเกษตร ประกอบด้วย 1) การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่
การผลิตสินค้าเกษตร ให้ครอบคลุมตัง้ แต่ตน้ น้ำ คือ เกษตรกร ไปจนถึงปลายน้ำ ทีต่ อ้ งเน้นให้เกิดการกระจาย
รายได้ ให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้ามากขึน้ หมายถึง ต้องทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึน้ สามารถหลุดพ้นจากความยากจน
ให้ ได้ 2) การบริหารจัดการบนพืน้ ฐานข้อมูล Big data ทัง้ การใช้ Agri-Map และการ Zoning เพือ่ วางแผน
บริหารจัดการผลิตพืช หรือสินค้าเกษตร สามารถจัดการข้อมูลที่หลากหลายให้เป็นองค์ความรู้ ต้องพิจารณา
ตลอดทัง้ ระบบการผลิต ถึงปลายน้ำให้สามารถมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรทีผ่ ลิตได้ แก้ ไขปัญหาหรือจุดอ่อนทีม่ อี ยู่
ให้ดีขึ้น เช่น มีการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตร 3) การสนับสนุนงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณประเทศทีม่ อี ยูป่ ลี ะ ประมาณ 3 ล้านล้านบาท
โดยเน้นการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมีระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้
และมีความโปร่งใสมากขี้น 4) แนวทางการพัฒนาเกษตรกรที่เหมาะสมได้อย่างไร ทั้งนี้ ประเทศไทย มีความ
ได้เปรียบ ดังนี้ 1) ทำเลที่ตั้งของประเทศเหมาะสมต่อการเป็นผู้ผลิตอาหาร ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทาง
อาหารได้ 2) ดัชนีราคาผลผลิต ที่ ไม่สงู นัก หมายความว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร และการบริโภคสินค้าอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี
3) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ สามารถส่งออกได้เป็นอับดับ 7 ของโลก ซึ่งต้องพิจารณา
ต่อไปว่า เราจะสามารถผลิตสินค้าอย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพ หรือมีมลู ค่าทีส่ งู ขึน้ ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
หรือรูปแบบทีเ่ กิดจากการคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ ได้อย่างไร เพือ่ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น
เพื่อผลิตเป็นยา อาหารเสริม หรือผลิตเป็นพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก biodiesel เป็นต้น ดังนั้น
การพัฒนานวัตกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิง่ ต่อการเพิม่ มูลค่าของสินค้าเกษตรให้หลากหลายมากขึน้ ต้องคิดว่า
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เทคโนโลยี อ ะไรที่ จ ะนำมาใช้ รู ป แบบนวั ต กรรมที่ ต้ อ งพั ฒ นา รู ป แบบการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ อ ย่ า งไร
ให้เป็นธรรม ทัง้ ต่อเกษตรกรผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ซึง่ เป็นต้นน้ำ ไปถึงปลายน้ำ และทำอย่างไรให้ปลายน้ำ หรือตลาด
มีความเข้มแข็งมากขึน้
ท้ า ยนี้ ขอนำข้ อ เสนอเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การภาคเกษตร ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับการวิจยั และพัฒนา ทีต่ อบสนองกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ทตี่ อ้ งมีแผนการพัฒนา
ทีต่ อบสนองความต้องการ
2. กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของสินค้าเกษตร (พืช) แต่ละชนิด ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ผู้ผลิต
ไปจนถึงผูบ้ ริโภค ทีต่ อ้ งเน้นการเพิม่ ช่องทางการตลาดให้กบั เกษตรกร และสามารถกระจายรายได้ตลอดห่วงโซ่
สินค้าเกษตรดังกล่าวให้ทกุ ภาคส่วนอย่างเป็นธรรม
3. ต้องมีมาตรฐานสินค้าเกษตร เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างความเป็นธรรม
ด้านการกำหนดราคาให้กบั เกษตรกร
4. การกำหนดตัวชีว้ ดั การดำเนินงานในทุกๆ มิติ หรือทุกๆระดับของการทำงานทีก่ อ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี นึ้
ทั้งนี้ ถ้าทุกฝายให้ความร่วมมือ และทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาการเกษตรของไทยแล้ว เกษตรกรไทยต้องมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ อย่างแน่นอน
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เกษตรอินทรีย
นายยุทธศาสตร อนุรกั ติพนั ธุ*

สถานการณ์ปจ จุบนั ในตลาดโลกมีความต้องการสินค้า
เกษตรที่ ป ลอดภั ย จากสารเคมี ห รื อ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคให้ความสนใจเรือ่ งสุขภาพ และคำนึงถึง

การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้
ผูบ้ ริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากการทำเกษตรอินทรียม์ ากขึน้
อีกทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ยังสามารถเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร
พร้อมกับช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติ มูลค่าสินค้าในตลาด
เกษตรอินทรียข์ องประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้าง และ
ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะขจัดปัญหาความยากจนจากการ
ทำเกษตรแบบใช้สารเคมี ซึง่ ใช้ตน้ ทุนในการผลิตสูง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรต้องกูย้ มื เงินจนเกิดเป็นหนีส้ นิ ซ้ำซาก
กับเกษตรกรไทย จึงผลักดันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ซึง่ ต่อมาได้มกี ารจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560-2564 เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์เดิม มุ่งสู่
เป้าหมายการเพิม่ พืน้ ทีแ่ ละจำนวนเกษตรกรทีท่ ำเกษตรอินทรีย์ เพิม่ สัดส่วนตลาดเกษตรอินทรียภ์ ายในประเทศ
รวมทัง้ ยกระดับกลุม่ เกษตรอินทรียว์ ถิ พี นื้ บ้าน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ ประเทศไทยเป็นผูน้ ำในระดับภูมภิ าคด้านการผลิต
การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้
ยังมีการทำเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practices : GAP) ที่เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร
เนื่องจากผลผลิตที่ ได้จากการทำเกษตรนี้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและมีตลาดที่รองรับสินค้าจากการ
ทำเกษตรปลอดภัยอยูเ่ ป็นจำนวนมาก
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ในรูปแบบ Mobile
Application โดยจัดทำแอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO) เพือ่ เป็นฐานข้อมูลผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค
และผู้ประกอบการสินค้าที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ (Organic) และสินค้าเกษตรปลอดภัย
*ผูเ ชีย่ วชาญดานอนุรกั ษดนิ และน้ำ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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(GAP) และสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการนำทางไปยังพืน้ ทีเ่ หมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์ (Organic) และ
เกษตรปลอดภัย (GAP) อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการได้เชื่อมถึงกันผ่านแอปพลิเคชัน
โดยมีช่องทางติดต่อสำหรับซื้อขายสินค้าเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว และผู้บริโภคมีทางเลือกในการชำระเงิน
ผ่านระบบต่างๆ ทีเ่ ชือ่ ถือได้ อาทิ ธ.ก.ส. PromptPay TABCO และ Pay Solution

การพัฒนาเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทย
ในปัจจุบนั สินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคเป็นจำนวนมาก เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคหันมา
ใส่ใจสุขภาพ คุณภาพของอาหาร และความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ กระแสการบริโภค
สินค้าปลอดสารเคมีในตลาดโลกยังเพิม่ ขึน้ อีกด้วย จะเห็นได้จากมูลค่าการซือ้ ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก
ที่มีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านล้านบาท ซึ่งสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 47% รองลงมา คือ ประเทศในทวีป
ยุโรป โดยประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส มีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในตลาดยุโรป (ภาพที่ 1)
พื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดของโลก 361 ล้านไร่ โดยทวีปโอเชียเนียมีพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด
171 ล้านไร่ รองลงมา คือ ทวีปยุโรป 84.3 ล้านไร่ และตามด้วยละตินอเมริกา 44.5 ล้านไร่ ในขณะทีต่ ลาด
สินค้าเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทยมีมลู ค่า 2,700 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 8 ของทวีปเอเชีย แบ่งเป็นการทำ
ตลาดในประเทศ 30% มูลค่า 800 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 70% มูลค่า 1,900 ล้านบาท ซึง่ เติบโต
อย่างต่อเนื่องจากปี 2557 เฉลี่ยปีละ 20% (Research Institute of Organic Agriculture/สำนักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 2560) ในพืน้ ที่ 235,000 ไร่ ผลผลิตหลัก ได้แก่ ชา กาแฟ รองลงมา คือ ผัก ผลไม้
และข้าว



ภาพที่ 1 มูลคาการซือ้ ขายสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลก
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พืน้ ทีท่ ำเกษตรอินทรีย์



ภาพที่ 2 พืน้ ทีท่ ำเกษตรอินทรียท วั่ โลก

การเจริญเติบโตของตลาดเกษตรอินทรียท์ ขี่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ส่วนหนึง่ เกิดจากการผลักดันนโยบายของ
รัฐบาลทีส่ นับสนุนการทำเกษตรอินทรียเ์ ป็นวาระแห่งชาติ จากปี 2548 ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสร้าง
โอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติฉบับที่ 1
พ.ศ. 2551-2554 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวมทีม่ คี นเป็นศูนย์กลาง
แก้ ไขปั ญ หาความยากจน และก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในการผลิ ต ทางการเกษตรที่ เ กื้ อ กู ล กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทย
ในตลาดโลก ทั้งด้านราคาและความหลากหลายของสินค้า ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติฉบับที่ 1 สิ้นสุดในปี 2554 รัฐบาลจึงอยากผลักดันให้การทำเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับ
ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น มีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และจำนวนเกษตรกรรวมถึงพื้นที่ที่ทำ
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่เป้าหมาย โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ ประเทศไทยเป็นผูน้ ำในระดับภูมภิ าคด้าน
การผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560-2564 ในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงนำเทคโนโลยีต่างๆ
มาประยุกต์ ใช้เพื่อความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ตหรือ
ที่เรียกว่า Web Application รวมถึงการซื้อขายผ่าน Mobile Application เข้ามาเพื่อพัฒนาให้เกษตรกร
มีชอ่ งทางในการค้าขายสินค้าได้มากขึน้ Web Application ทีม่ ลี กั ษณะให้บริการซือ้ ขายออนไลน์ ได้แก่ CO-OP Click
COOPSHOPTH ThaiTrade AGRIMART เป็นต้น
CO-OP Click เป็น Web Application ทีจ่ ดั สร้างขึน้ โดยชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด (ชสท.) เป็นการให้บริการซื้อขายสินค้าหรือเป็นสื่อกลางในการขายสินค้าของชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย มีประเภทสินค้าทีจ่ ดั จำหน่าย 6 ประเภท แบ่งออกเป็น ประเภทข้าว 11 รายการ ประเภท
กาแฟ 2 รายการ ประเภทสิ่งของอุปโภคบริโภค 17 รายการ ประเภทเครื่องแต่งกาย 9 รายการ ประเภท
ของที่ระลึก และประเภทเมล็ดพันธุ์พืช 1 รายการ โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบบุคคลทั่วไป
หรือบุคคลทีล่ งทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านการลงชือ่ เข้าใช้ดว้ ยบัญชีทางสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ Google+
เป็นต้น ผู้ซื้อสามารถชำระสินค้าผ่านทางธนาคารได้ทุกธนาคารพร้อมทั้งมีการจัดส่งผ่านบริการ Kerry
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Express และ NIM Express อีกทัง้ ยังสามารถเข้าใช้ CO-OP Click ในรูปแบบ Mobile Application ใน
ระบบ IOS และ Android ได้อกี ด้วย (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 4 การขับเคลือ่ นเกษตรอินทรียผ า น CO-OP Click

COOPSHOPTH เป็น Web Application ทีจ่ ดั สร้างโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้บริการในการซือ้ ขาย
สินค้าสหกรณ์และสินค้ากลุ่มเกษตรกรแก่ผู้ที่สนใจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีหมวดหมู่สินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่
5 หมวดหมู่ ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้
และแปรรูป 41 รายการ ปศุสตั ว์
และแปรรูป 20 รายการ ประมง
และแปรรู ป 11 รายการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร 18
รายการ และข้าวสาร 35 รายการ
ผู้ ซื้ อ สามารถลงทะเบี ย นเป็ น
สมาชิ ก ได้ อ ย่ า งสะดวกและ
ชำระสินค้าผ่านทางธนาคารได้
เพียงแค่ธนาคารไทยพาณิชย์
เท่านัน้ (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 5 การขับเคลือ่ นเกษตรอินทรียผ า น COOPSHOPTH
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ThaiTradeเป็น Web Application หรือเป็น Mobile Application ทีส่ ามารถใช้ ได้ทงั้ ในระบบ IOS
และ Android ให้บริการซือ้ ขายสินค้าทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ มีประเภทของสินค้าหลากหลายประเภท
แบ่งออกเป็น 52 หมวดหมู่ 203,730 รายการ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าความงาม สินค้าเพื่อสุขภาพ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่มีสินค้า 1,648
รายการ เน้ น การขายสิ น ค้ า ใน
ลักษณะ Business to Business
(B2B) ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ แต่
ก็ ได้มีช่องทางเลือกให้กับผู้ซื้อสินค้า
รายเล็ ก ผ่ า นทาง ThaiTrade
SOOK ให้สามารถซื้อขายสินค้าได้
ซึง่ การชำระสินค้าจะชำระสินค้าผ่าน
บั ต รเดบิต (Debit) หรือบัตรเครดิต
(Credit) และสามารถเลือกวิธีการ
จัดส่งสินค้าได้ทั้งการใช้บริการผ่าน
DHL หรื อ ไปรษณี ย์ ได้ อี ก ด้ ว ย
(ภาพที่ 6)


ภาพที่ 6 การขับเคลือ่ นการพัฒนาเกษตรอินทรียผ า น ThaiTrade

AGRIMART เป็น Web Application ให้บริการซือ้ ขายสินค้าทางการเกษตรบนระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งมีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้ามาเป็นส่วนกลางในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิตและ
ผูข้ ายเข้าสูร่ ะบบตลาด โดยมีสนิ ค้าทัง้ หมด 8 หมวดหมู่ ได้แก่ ผักผลไม้แปรรูป ปศุสตั ว์และแปรรูป สัตว์นำ้ และ
แปรรูป พืชไร่และพืชสวน พันธุ์พืช
งานฝี มื อ ปุ๋ ย และประเภทอื่ น ๆ
โดยสิ น ค้ า ทางการเกษตรที่ ได้
จั ด จำหน่ า ยนั้ น ได้ มี ก ารรั บ รอง
มาตรฐานระบบ GAP ผูซ้ อื้ สินค้านัน้
จะต้ อ งทำการลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ า
ระบบการซื้อสินค้า สามารถเลือก
ช่องทางการจัดส่งสินค้าและช่องทาง
การชำระเงิ น ได้ ห ลายรู ป แบบ
ช่ อ งทางการส่ ง สิ น ค้ า ได้ แ ก่ OTK
Express หรือระบบไปรษณีย์ ไทย
(ภาพที่ 7)


ภาพที่ 7 การขับเคลือ่ นเกษตรอินทรียผ า น AGRIMART
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จากการทีบ่ นโลกออนไลน์ ได้มี Web Application รวมไปถึง Mobile Application ที่ให้บริการในด้าน
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น CO-OP Click, COOPSHOPTH, ThaiTrade หรือ AGRIMART
ให้ผซู้ อื้ สามารถเลือกสินค้าได้อย่างสะดวก และผูข้ ายมีทางเลือกในการจัดจำหน่ายได้มากขึน้ แต่รายการสินค้า
ทีน่ ำมาจัดจำหน่ายมีให้เลือกสรรน้อย และเป็นการซือ้ สินค้าทางเดียว ผูซ้ อื้ ไม่สามารถติดต่อกับผูข้ ายได้ รวมถึง
ผู้ที่ต้องการขายสินค้ารายใหม่ ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนำสินค้ามาขายได้ และสินค้านั้นไม่ ได้ระบุมาตรฐาน
รองรับทีช่ ดั เจน ทำให้ผบู้ ริโภคเกิดความไม่มนั่ ใจในการซือ้ สินค้าว่าจะปลอดภัยและไม่สง่ ผลต่อสุขภาพ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ภายใต้สงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก และต้องการให้พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากเกษตรกร ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทำเกษตรกรรมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพชื
หรื อ สารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น มาเป็ น การใช้ อิ น ทรี ย วั ต ถุ เช่ น ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย หมั ก
ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี หลีกเลี่ยงการเผาตอซัง เศษวัชพืช หันมาใช้วิธีการไถกลบแทนเพื่อลดการเผา ซึ่งจะ
ทำให้ดนิ ตรึงและกักเก็บคาร์บอนได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูส่ งิ่ แวดล้อม แต่การทำ
เกษตรอินทรียย์ ังเป็นเรือ่ งยากของเกษตรกร เนือ่ งจากปัจจัยทางด้านต้นทุนการผลิต ระยะเวลาในการเปลี่ยน
พื้นที่การทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ ใช้สารเคมี อาจทำให้รายได้ลดลง ซึ่งการเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมมาทำ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้องให้ความสมัครใจ ทางกรมพัฒนาทีด่ นิ นัน้ ยังได้สง่ เสริมให้เกษตรกรเลือกทำเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพือ่ เป็นทางเลือกในการทำเกษตร ทำให้เกิดความสะดวกต่อเกษตรกรและเหมาะสมต่อพืน้ ทีท่ ี่
เกษตรกรเลือกทำการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ทำการพัฒนา Mobile Application ภายใต้ชื่อเรียกที่ว่า
GAP & Organic Zoning (AGO) โดยการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็น Mobile Application ที่ดีกว่า
แอปพลิเคชันทีเ่ คยมีมาก่อน ให้บริการในรูปแบบฐานข้อมูลผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์
(Organic) และสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) รวมถึงให้บริการนำทางผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ
ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์ (Organic) และเกษตรปลอดภัย (GAP) อีกทั้งยังเป็น
ทางเชื่อมให้กับผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ได้ทำการซื้อขายสินค้าจากการทำเกษตรได้อย่างสะดวก
ผ่านการชำระสินค้าผ่านระบบต่างๆทีเ่ ชือ่ ถือได้ ได้แก่ ธ.ก.ส. PromptPay TABCO และ Pay Solution ซึง่ สินค้า
ทางการเกษตรทีจ่ ดั จำหน่ายมีมาตรฐานต่างๆ มารองรับเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูซ้ อื้ ทีท่ ำการซือ้ สินค้า
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ภาพที่ 8 การจัดทำแอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO)

GAP & Organic Zoning Application (AGO)
แอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO) เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ฐานข้อมูลเกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) ของกรมวิชาการเกษตร ฐานข้อมูล
สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) จากตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.dgtfarm.com ของสำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย
(GAP) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการนำทางผู้ ผ ลิ ต
ผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการไปยังพืน้ ทีแ่ นะนำและ
พื้ น ที่ เ หมาะสมในการทำเกษตรอิ น ทรี ย์
(Organic) และสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP)
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ผลิต
ผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการให้เชือ่ มต่อถึงกันผ่าน
แอปพลิเคชัน โดยผู้บริโภคสามารถซื้อขาย
สินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละสินค้าเกษตรปลอดภัย
(GAP) ตามแนวคิดผูผ้ ลิตอาหารทีด่ ี ต้องได้พบ
กับคนทีร่ กั สุขภาพบนแอปพลิเคชันนี้
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ภาพที่ 9 การจัดทำแอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO)

ตารางที่ 1 ข้อมูล Good Agriculture Practice (GAP) และ Organic
ข้อมูล Good Agriculture Practice (GAP) และ Organic

GAP

Organic

รายการ
ผูผ้ ลิต
ผูบ้ ริโภค (โรงพยาบาล)
ผูป้ ระกอบการ (GMP)
พืน้ ทีเ่ หมาะสม (จำนวนแปลง)
ผูผ้ ลิต (9 หน่วยงาน)
* ผูผ้ ลิต (PGS 76 จ. + น้ำอ้อม)
ผูบ้ ริโภค (โรงพยาบาล)
ผูป้ ระกอบการ (กรมการค้าภายใน)
พืน้ ทีเ่ หมาะสม (จำนวนแปลง)

จำนวน (ราย)
152,295
896
535
111,853 แปลง
10,754 ราย+142 กลุม่
2,403
896
709
19,065 แปลง

พืน้ ที่ (ไร่)
991,124.13
5,085,196.81
230,907.52
15,923.42
5,376,263.06

27

28

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.3 August 2018

จากการดำเนินงานทีผ่ า่ นมามีเกษตรกรทีเ่ ข้าสูร่ ะบบการผลิตที่ ได้รบั รองมาตรฐาน GAP 152,295 ราย
ครอบคลุมพื้นที่ 991,124.13 ไร่ (ภาพที่ 10) โดยมีจำนวนเกษตรกรบริเวณภาคเหนือที่ทำ GAP มากที่สุด
จำนวน 95,158 ราย คิดเป็นพื้นที่ 468,569.20 ไร่ และพื้นที่ที่มีจำนวนเกษตรกรที่ทำ GAP น้อยที่สุด คือ
ภาคใต้ตอนล่างทีค่ รอบคลุมพืน้ ที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีจำนวนอยูท่ ี่
5,716 ราย คิดเป็นพืน้ ที่ 15,214.70 ไร่ เนือ่ งจากครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดน้อย จึงมีการกระจายความหนาแน่น
ของจำนวนเกษตรกรต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมากกว่า ซึ่งมี
การกระจายความหนาแน่นของจำนวนเกษตรกรสูง จึงทำให้เห็นจำนวนเกษตรกรที่ทำ GAP ในแผนที่บริเวณ
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือหนาแน่นน้อยกว่าภาคใต้ (ภาพที่ 12) และผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organic) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 10,754 ราย 142 กลุม่ ครอบคลุมพืน้ ที่
230,907.52 ไร่ (ภาพที่ 11) มีจำนวนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตร
อินทรียม์ ากทีส่ ดุ 8,934 ราย และภาคใต้ตอนล่าง มีจำนวนเกษตรกรทีท่ ำเกษตรอินทรียน์ อ้ ยทีส่ ดุ จำนวน 116 ราย
(ภาพที่ 13) แสดงให้เห็นว่า มีจำนวนเกษตรกรทีท่ ำเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรปลอดภัยในพืน้ ทีภ่ าคเหนือมากทีส่ ดุ
พบมากในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง ส่วนบริเวณภาคกลางมีการทำเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยน้อยทีส่ ดุ (ภาพที่ 14) ซึง่ แอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO) จะสามารถช่วยเพิม่
พืน้ ทีก่ ารผลิตแก่ผทู้ ตี่ อ้ งการทำเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรปลอดภัย โดยการค้นหาพืน้ ทีแ่ นะนำ และศึกษาวิธกี าร
ผลิตทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐาน อีกทัง้ ยังสอบถามข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันได้
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ภาพที่ 10 พืน้ ทีเ่ หมาะสมในการทำเกษตรปลอดภัย (GAP)
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ภาพที่ 11 พืน้ ทีเ่ หมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย (Organic)
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ภาพที่ 12 แผนทีแ่ สดงจำนวนเกษตรกรทีท่ ำเกษตรปลอดภัย (GAP) ในแตละพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
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ภาพที่ 13 แผนทีแ่ สดงจำนวนเกษตรกรทีท่ ำเกษตรอินทรีย (Organic) ในแตละพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
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ภาพที่ 14 แผนทีแ่ สดงจำนวนเกษตรกรทีท่ ำเกษตรอินทรีย (Organic) และเกษตรปลอดภัย (GAP) ในแตละพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
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การซือ้ ขายภายในแอปพลิเคชันประกอบด้วย 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ DGTFarm ตลาดสินค้าเกษตร
ออนไลน์ ซึง่ เป็นการจับคู่ธรุ กิจยุคใหม่ที่เกษตรกรไทยและผูบ้ ริโภคจะมาพบกันในโลกออนไลน์ กำหนดให้มกี าร
ลงทะเบียนสำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการขายหรือผูท้ ตี่ อ้ งการซือ้ โดยผูท้ ตี่ อ้ งการขายต้องได้รบั มาตรฐานอย่างน้อย 1 ใน 3
มาตรฐาน ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์และเกษตรสีเขียวซึ่งเป็นสินค้าปลอดสารเคมีและสินค้าจากโครงการ
เมืองเกษตรสีเขียว ตลาดเกษตรแปลงใหญ่และ GAP คือ สินค้าเกษตรจากโครงการเกษตรแปลงใหญ่และสินค้า
เกษตรที่ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน GAP และตลาดสินค้า QR Trace เป็นสินค้าเกษตรทีม่ ี QR Code ในการ
ตรวจสอบ ปัจจุบนั มีผลู้ งทะเบียนต้องการขายและต้องการซือ้ ดังนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวนผูข้ าย และจำนวนผูซ้ อื้ ใน DGTFarm
ข้อมูล DGTFarm
มาตรฐานสินค้าเกษตร
จำนวนผูข้ าย (รายการสินค้า) จำนวนผูซ้ อื้ (รายการสินค้า)
ตลาดเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรสีเขียว
129
11
ตลาดเกษตรแปลงใหญ่และ GAP
180
11
ตลาดสินค้า QR Trace
240
11

ตลาดซือ้ ขายออนไลน์



ภาพที่ 15 ตลาดซือ้ ขายออนไลนในแอปพลิเคชัน GAP & Organic Zoning (AGO)
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รูปแบบที่ 2 DGTFarm+ มีรูปแบบการกำหนดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการขายหรือผู้ที่
ต้องการซือ้ เหมือน DGTFarm โดย DGTFarm+ ได้เพิม่ เติมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ประกอบด้วย
สินค้ามาตรฐาน GAP สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) และสินค้าที่ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Guarantee Systems: PGS) อีกทัง้ ยังเพิม่ ช่องทางการชำระเงินได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ธ.ก.ส.
PromptPay TABCO และ Pay Solution เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชัน ปัจจุบัน
มีผลู้ งทะเบียนต้องการขายและต้องการซือ้ ดังนี้
ตารางที่ 3 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวนผูข้ าย และจำนวนผูซ้ อื้ ใน DGTFarm+
ข้อมูลDGTFarm+
มาตรฐานสินค้าเกษตร
จำนวนผูข้ าย (รายการสินค้า) จำนวนผูซ้ อื้ (รายการสินค้า)
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)
146
10
เกษตรปลอดภัย (GAP)
6
ผ่านระบบการรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS)
238
จากการดำเนินการจัดทำ GAP & Organic Zoning Application (AGO) อย่างต่อเนือ่ ง พบว่าปัจจุบนั
ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ยังไม่ยั่งยืน ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ขาย เนื่องจากภายในแอปพลิเคชันมีการ
ลงทะเบียนการใช้งาน ผู้ขายจึงกังวลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การขาดความรู้เรื่องธุรกรรมการเงินและ
ระบบการจัดส่งสินค้า ส่วนของผูซ้ อื้ มีความกังวลเรือ่ งคุณภาพของสินค้าทีจ่ ะได้รบั ดังเห็นได้จากจำนวนผูซ้ อื้ ที่
ลงทะเบียนในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์มจี ำนวนน้อย ดังนัน้ การพัฒนาแอปพลิเคชันให้มปี ระสิทธิภาพจะต้อง
เพิม่ ฐานผูข้ ายและผูซ้ อื้ อาทิ การเพิม่ ผูข้ ายต้องสร้างความเข้าใจและความเชือ่ มัน่ เรือ่ งธุรกรรมการเงิน โดยการ
จัดหาช่องทางการชำระเงินจาก ธ.ก.ส. PromptPay TABCO และ Pay Solution ในส่วนของการเพิม่ ผูซ้ อื้ ต้อง
มีการประชาสัมพันธ์ให้ผซู้ อื้ และผูป้ ระกอบการรูจ้ กั และสนใจแอปพลิเคชัน มีการจัดโปรโมชันเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
รายใหญ่เป็นผูน้ ำร่องการซือ้ ขาย นำไปสูจ่ ดุ เริม่ ต้นของกระแสให้ผรู้ กั สุขภาพและผูท้ สี่ นใจสินค้าเข้ามาใช้ซอื้ ขาย
ในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์อย่างยัง่ ยืน
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ชลวิถี :
สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 กรมพัฒนาทีด่ นิ

มูลนิธิโครงการหลวง มีการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงตระหนักถึงความทุกข์ยากของราษฎรชาวไทยภูเขา
ซึ่งมีการปลูกฝินเป็นรายได้เลี้ยงชีพ เป็นราษฎรที่ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เป็นผลให้ต้องบุกรุกพื้นที่ปา
เกิดเป็นปัญหาต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั นี้ ไม่มคี วามรู้ ให้สามารถทำการเกษตรให้ ได้ผลดี ตลอดจนไม่มกี ารดูแล
รักษาที่ดินไม่ ให้เกิดการเสื่อมโทรม ไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก ตลอดจนไม่มี
เส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด และขาดความรู้ทางด้านการตลาดให้สามารถ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด และขายผลผลิตได้ราคาดี
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ 9 ทรงมี
พระราชประสงค์เพื่อจะช่วยชาวเขาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเพาะปลูกพืชที่มีประโยชน์ ขายได้
ราคาดี มีรายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพที่จะทำให้ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่สูงมีมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
และยังสามารถดำรงรักษาไว้ ซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และปาไม้ ให้ยงั่ ยืนด้วย
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (ศพล.) ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ศูนย์ กระจายอยู่ ใน
6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮอ่ งสอน พะเยา และตาก โดยมุง่ เน้น
การดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาพืน้ ที่ ประกอบด้วย การวางแผนการใช้ทดี่ นิ การจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การจัดทำระบบส่งน้ำชลประทาน การก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา
การปรับปรุงบำรุงดิน และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขายังคงสามารถ
ใช้ทรัพยากรทีด่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด ได้อย่างยัง่ ยืน
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ภาพที่ 1 งานพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ภายใตการดำเนินงาน ของ ศูนยปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง
(จากซายไปขวา : การจัดทำระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ การกอสรางเสนทางลำเลียง และการจัดทำระบบสงน้ำชลประทาน)

ระบบสงน้ำชลประทานโดยการกระจายน้ำ
วิวฒ
ั นาการของการจัดทำระบบส่งน้ำชลประทานบนพืน้ ทีส่ งู มีลำดับ ดังนี้ ระยะเริม่ แรก เป็นการ
จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน การสร้างฝายกั้นน้ำ และการต่อท่อส่งน้ำเพื่อลำเลียงส่งน้ำมายังบ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร และศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง ได้จดั ทำประตูสง่ น้ำ ซึง่ ได้
จัดเตรียมไว้สำหรับให้เกษตรกรดำเนินการต่อท่อจากประตูสง่ น้ำเข้าสูพ่ นื้ ทีท่ ำการเกษตรของตนเอง (ภาพที่ 2)
ต่อมาเมื่อระบบส่งน้ำชลประทานบนพื้นที่สูง ก่อให้เกิดประโยชน์สามารถใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้
กว้างขวางมากขึน้ จึงเกิดปัญหาตามมา คือ การแย่งชิงการใช้ทรัพยากรน้ำทีม่ อี ยูจ่ ำกัด และไม่สามารถดำเนินการ
แจกจ่ายทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันได้ เนื่องจาก ความพร้อมทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรที่มีไม่เท่ากัน เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการต่อท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของ
เกษตรกรแต่ละราย ทำให้เกษตรกรทีม่ คี วามพร้อม มีเงินทุน จึงสามารถต่อท่อน้ำเพือ่ ลำเลียงน้ำไปเก็บรวบรวม
และเป็นการสำรองน้ำเก็บไว้ ใช้ ในพื้นที่ของตนได้มากกว่า จึงเกิดปัญหาตามมา คือ ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่
ไม่สามารถกระจายไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง เกิดเป็นปัญหาความ
เหลือ่ มล้ำของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
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ภาพแสดงระบบสงน้ำชลประทานรูปแบบเดิม

ฝายกัน้ น้ำกรมพัฒนาทีด่ นิ

ทอสงน้ำ

บอพักน้ำ 60 ลูกบาศกเมตร

เกษตรกรตอน้ำจากประตูสง น้ำสูแ ปลงตนเอง


ภาพที่ 2 ระบบสงน้ำชลประทานในพืน้ ที่ ระยะเริม่ แรก

แนวทางการแก้ ไขปญหา
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาที่ดนิ โครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดนิ จึงได้รเิ ริม่ พัฒนาระบบส่งน้ำชลประทาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ บนพื้ น ที่ สู ง ได้ ดี ขึ้ น ช่ ว ยลดปั ญ หา
ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรน้ำของเกษตรกร โดยได้พฒ
ั นารูปแบบระบบการส่งน้ำชลประทาน ด้วยการ
เพิม่ จุดการกระจายน้ำเข้าสูพ่ นื้ ทีเ่ กษตรกรแบบรายแปลงให้เพิม่ มากขึน้ และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพยากรน้ำ
อย่างเท่าเทียมกัน คือ เกษตรกร 1 ราย สามารถได้รบั การจัดสรรน้ำเข้าสูพ่ นื้ ทีท่ ำการเกษตรของตนเองได้เพียง
1 จุด เท่านัน้ (ภาพที่ 3)
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ภาพแสดงการพัฒนาระบบสงน้ำชลประทานโดยการกระจายน้ำ

ฝายกัน้ น้ำกรมพัฒนาทีด่ นิ

ทอสงน้ำ

บอพักน้ำ 60 ลูกบาศกเมตร

เกษตรกรตอน้ำจากประตูสง น้ำสูแ ปลงตนเอง


ภาพที่ 3 การพัฒนาระบบสงน้ำชลประทานโดยการกระจายน้ำ

ซึง่ การพัฒนารูปแบบระบบการส่งน้ำชลประทาน ดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพืน้ ทีส่ งู
สามารถดำเนินการจัดสรรปริมาณน้ำ ได้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทุกราย
โดยพื้นที่ทำการเกษตรภายใต้การส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ผู้ ใช้นำ้ รวมทัง้ กำหนดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำแก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม เป็นทีย่ อมรับของ
ทุกคน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกพืช
เลือกชนิดพืชใหม่ๆ เพื่อการเพาะปลูก ซึ่งเป็นพืชที่ ให้รายได้ดี เป็นพืชชนิดใหม่ที่มูลนิธิโครงการหลวงนำมา
ส่งเสริม เช่น พืชผัก หรือไม้ผลเมืองหนาว หรือสามารถทำ
เกษตรผสมผสานควบคู่ ไปด้วย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้
มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ำ
โดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จะเป็นการสร้างจิตสำนึกและความ
มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการใช้นำ้ ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร รวมถึงเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ทีส่ ง่ เสริม อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.3 August 2018

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ขั้ น ตอนที่ 1 ติ ด ต่ อ ประสานงานเจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ได้แก่ กรมปาไม้ หน่วยจัดการต้นน้ำ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปาและพันธุ์พืช กรมชลประทาน
เพื่อร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน คัดเลือกพื้นที่
ดำเนินการ สำรวจความต้องการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่
และการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน
ขั้นตอนที่ 2 สำรวจและออกแบบพื้นที่ดำเนินการ
ที่ ได้คัดเลือก กำหนดงบประมาณ และขอรับการจัดสรร
งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 ก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ดำเนินการ บนพื้นฐานหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด ให้สามารถครอบคลุมพืน้ ทีท่ ำการเกษตรของเกษตรกรทุกราย และสนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกร
ผู้ ใช้นำ้ เพือ่ การบริหารจัดการน้ำในพืน้ ทีอ่ ย่างเท่าเทียม



ภาพที่ 4 การออกแบบระบบการสงกระจายน้ำ
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ประโยชน์ที่ ได้รบั



ภาพที่ 5 การติดมาตรวัดน้ำ เปนหนึง่
มาตรการทีก่ ลุม เกษตรกรผูใชนำ้
เลือกใชเพือ่ สรางความเทาเทียม
ของ การจัดสรรน้ำบนพืน้ ทีส่ งู

ความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง เกิดขึ้น
จากการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยความริเริม่ ของศูนย์ปฏิบตั กิ าร
พัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง กรมพัฒนาทีด่ นิ ร่วมกับ มูลนิธโิ ครงการหลวง
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ดำเนินการต่อเนื่องมารวม 3 ปี พบว่า ทำให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ โดยปีแรก ปี 2558 ดำเนินการในพื้นที่
โครงการหลวง จำนวน 9 ศูนย์ มีเกษตรกรได้รบั ประโยชน์ จำนวน
315 ราย ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 6 ศูนย์
มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 139 ราย และใน
ปี 2560 มีพนื้ ทีด่ ำเนินการเพิม่ ขึน้ อีก จำนวน 11 ศูนย์ มีเกษตรกร
ได้รบั ประโยชน์ เพิม่ ขึน้ จำนวน 334 ราย รวมพืน้ ทีด่ ำเนินการทัง้ สิน้
11 ศูนย์ มีเกษตรกรได้รบั ประโยชน์ จำนวน 788 ราย (ตารางที่ 1-3)
ดังนี้

ตารางที่ 1 พืน้ ทีด่ ำเนินการ และจำนวนเกษตรกรที่ ได้รบั ประโยชน์ ปี 2558
ลำดับที่

ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวง

1

ห้วยน้ำขุน่

2
3

แม่โถ
อินทนนท์

4
5
6
7
8
9

ห้วยเสีย้ ว
แม่แฮ
สะโง๊ะ
วัดจันทร์
ขุนแปะ
หมอกจาม

พืน้ ทีด่ ำเนินการ
ปงบประมาณ 2558
บ.ดอยงาม ต.สันสลี อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย
บ.ห้วยม่วง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
บ.ดอกแดง, บ.กองลา ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
บ.ขุนยะปากล้วย, บ.ห้วยเฮีย๊ เหนือ, บ.ใหม่ ต.บ้านหลวง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บ.ปงเหนือ, บ.ห้วยเสีย้ ว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
บ.ปาเกีย๊ ะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
บ.สะโง๊ะกลาง ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
บ.ห้วยบง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยานิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่
บ.ต้นผึง้ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บ.เมืองงามเหนือ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รวม

จำนวนเกษตรกร
(ราย)
24
13
48
50
14
27
55
44
36
4
315
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ตารางที่ 2 พืน้ ทีด่ ำเนินการ และจำนวนเกษตรกรที่ ได้รบั ประโยชน์ ปี 2559
ลำดับที่

ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวง

1
2
3
4

ทุง่ เริง
ห้วยเสีย้ ว
แม่สะปอก
ม่อนเงาะ

5
6

ปังค่า
พระบาทห้วยต้ม

พืน้ ทีด่ ำเนินการ
ปงบประมาณ 2559
บ.ทุง่ เริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
บ.สันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
บ.แม่สะปอกใต้ ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
บ.กิว่ ปาหอบ บ.ม่อนเงาะ ต.เมืองกาย อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
บ.น้ำคะ, บ.สานกวย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
บ.พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
รวม

จำนวนเกษตรกร
(ราย)
35
32
33
8
30
1
139

ตารางที่ 3 พืน้ ทีด่ ำเนินการ และจำนวนเกษตรกรที่ ได้รบั ประโยชน์ ปี 2560
ลำดับที่

ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวง

1

ม่อนเงาะ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ขุนแปะ
ห้วยลึก
ห้วยแล้ง
หนองหอย
ตีนตก
แม่สะเรียง
ทุง่ หลวง
วัดจันทร์
ห้วยน้ำขุน่
แม่สะปอก

พืน้ ทีด่ ำเนินการ
ปงบประมาณ 2560
บ.ปางยาง, บ.กิว่ ปาหอบ, บ.ม่อนเงาะ ต.เมืองกาย
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บ.ผาขาว ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บ.หนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
บ.ห้วยกุก๊ , บ.ห้วยปอ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
บ.หนองหอยเก่า ต.แม่แรม อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
บ.ปางจำปี ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
บ.อมพายใต้ ต.ปาแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่ งสอน
บ.ห้วยเย็นกะเหรีย่ ง ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
บ.จันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่
บ.สันกลาง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
บ.ประตูเมือง ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รวม

จำนวนเกษตรกร
(ราย)
44
40
21
34
26
27
10
40
47
13
32
334

43

44
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ผลสำเร็จที่ ได้
1. เพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร เนื่องจาก เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต สามารถ
เพาะปลูกพืชได้ตลอดทัง้ ปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ซึง่ พบว่า จำนวน
ชนิดพืชที่ผลิต ปริมาณผลผลิต จำนวนโรงเรือนเพื่อการรวบรวมและจัดการผลผลิต มูลค่าของผลผลิต และ
รายได้ของครอบครัวสูงขึน้ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรกลุม่ เกษตรอินทรียบ์ า้ นแม่ปา ก่อ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
หมู่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท
พืชผักอินทรีย์

เกษตรกร โรงเรือน
(ราย)
(จำนวน)
50
93

พืช
ผลผลิต
มูลค่า
รายได้เฉลีย่ ต่อคน
(ชนิด) (กิโลกรัม)
(บาท)
ต่อป (บาท)
13 210,682.50 4,647,069.50
92,941.39
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2. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง ต้องอาศัย
การร่วมแรงร่วมใจ กำหนดกฎกติกา เพือ่ ให้เกษตรกรทุกคนได้มจี ติ สำนึก และเกิดการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการเพือ่ การใช้นำ้ อย่างเป็นระบบ

3. ผลิตพืชได้ตรงกับความต้องการของตลาด เมือ่ ไม่มขี อ้ จำกัดของน้ำ ซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญของการ
เพาะปลูกพืช ทำให้มูลนิธิโครงการหลวง สามารถวางแผนและส่งเสริมการผลิตพืช ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

ประโยชน์ของการพัฒนาระบบสงน้ำชลประทาน
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การจัดสรรทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ซึ่งเกษตรกรสามารถมาเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัด ได้อย่างเท่าเทียม และเกิด
ผลประโยชน์สงู สุดกับกลุม่ เกษตรกรผู้ ใช้นำ้ ช่วยลดการสูญเสียน้ำ และสามารถใช้ผลิตพืชได้เพิม่ มากขึน้
2. สามารถวางแผนการเพาะปลูกพืชได้ตามความต้องการของตลาด สามารถเลือกผลิตพืชที่ ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
3. เป็นพืน้ ทีต่ วั อย่าง (best practice model) สำหรับใช้ ในการขยายผลของความสำเร็จสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ
บนพืน้ ฐานของสภาพพืน้ ที่ และสภาพภูมปิ ระเทศที่ ไม่แตกต่างกัน
4. เกิ ด การตระหนักถึงความสำคั ญ ของทรัพ ยากรน้ำ ที่ มี อ ยู่ จำกัด อันเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ซึง่ เป็นภารกิจสำคัญของ กรมพัฒนาทีด่ นิ เกิดการมีสว่ นร่วมของ
เกษตรกรต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยัง่ ยืน มีการใช้นำ้ อย่างเป็นระบบ

45

46
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ความยัง่ ยืนของระบบสงน้ำชลประทานและการขยายรูปแบบการดำเนินการ
ไปยังหนวยงานอืน่ ๆ
1. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และเรียนรูร้ ะบบส่งน้ำชลประทานบนพืน้ ทีส่ งู ของ มูลนิธโิ ครงการหลวง
ที่มีการจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ และการผลิตพืช ที่ ให้ผลตอบแทนสูง เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม สำหรับผูท้ สี่ นใจศึกษาดูงาน ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ทีม่ ภี ารกิจ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
2. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งต่อเกษตรกร และหน่วยงาน
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง โดยมี แ ผนการขยายความสำเร็ จ ไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ภายในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง และสร้างระบบแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วม ด้วยการสนับสนุนแหล่งทุนกูย้ มื สำหรับ
จัดทำระบบกระจายน้ำด้วยตนเอง โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทีด่ นิ โครงการหลวง ดำเนินงานสนับสนุนในการ
จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ให้กับพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ
และการจัดทำกฎ ระเบียบเพือ่ การจัดสรร และการใช้นำ้ ทีเ่ หมาะสมร่วมกับเกษตรกรในพืน้ ที่
3. มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง ความสำเร็จของ
การจัดทำระบบส่งน้ำชลประทานบนพืน้ ทีส่ งู จะถูกถ่ายทอดองค์ความรูด้ งั กล่าวสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ ของการพัฒนาพืน้ ที่
โครงการหลวง ตลอดจนสูน่ านาประเทศ ที่ ได้มาศึกษาเรียนรู้ และนำแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวไปปรับใช้ ในพืน้ ที่
สูงของประเทศตนเอง

สรุป
การส่งเสริมการทำเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ของมูลนิธโิ ครงการหลวง นอกจากต้องการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชนที่อาศัยบนพื้นที่สูง ให้สามารถทำการเกษตรเพาะปลูกพืช ให้ได้ผลผลิตสูง มีรายได้ที่ดีขึ้นแล้ว
ยังต้องคำนึงถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพยากรดิน น้ำ ปาไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนให้
มีการใช้ทรัพยากรทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน ไม่ทำลายทรัพยากรปาไม้ ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ตลอดจน
การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ เช่น การสร้างระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การสนับสนุนโรงเรือน
เพาะปลูก และการสร้างระบบส่งกระจายน้ำให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกร เกิดความมั่นคงในการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามแนวทาง
การอนุรักษ์ดินและน้ำ และเกษตรกรยังคงมีรายได้จากการเพาะปลูกพืชได้อย่างมั่นคง ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.3 August 2018

เปรียบเทียบพันธุห ญ้าแฝกและพืชคลุมดิน

ภรภัทร นพมาลัย* กำชัย กาญจนธนเศรษฐ*
Pornpat Nopmalai* Khamchai Kanjanathanaset*
กมลาภา วัฒนประพัฒน* และอิสริยา มีสงิ ห*
Kamalapa Wattanaprapat* Isariya meesing *
บทคัดยอ
การเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดิ น ดำเนิ น การทดลองที่ ศู น ย์ วิ จั ย การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ตำบลปากช่ อ ง อำเภอปากช่ อ ง
จังหวัดนครราชสีมา ชุดดินวังสะพุง กลุ่มชุดดินที่ 55 ระหว่างปี 2557-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโต มวลชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินจากการปลูกหญ้าแฝกและ
พืชคลุมดิน วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 ซ้ำ 12 ตำรับการทดลอง คือ 1) แปลงควบคุม 2) หญ้าแฝกดอน
พันธุ์นครสวรรค์ 3) หญ้าแฝกดอน พันธุ์ร้อยเอ็ด 4) หญ้าแฝกดอน พันธุ์ราชบุรี 5) หญ้าแฝกดอน พันธุ์
ประจวบคีรขี นั ธ์ 6) หญ้าแฝกลุม่ พันธุพ์ ระราชทาน 7) หญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี 8) หญ้าแฝกลุม่ พันธุ์
สงขลา 3 9) หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กา 10) หญ้าแฝกลุม่ พันธุต์ รัง 2 11) ถัว่ ปินโต และ 12) ถัว่ เวอราโน
ผลการศึกษาพบว่า มวลชีวภาพใบหญ้าแฝกมากกว่าพืชคลุมดิน เมื่ออายุ 32 เดือน หญ้าแฝกดอน
พันธุ์ราชบุรีมีมวลชีวภาพสูงสุด เท่ากับ 582.52 กิโลกรัมต่อไร่ มีความแตกต่างกันสถิติ เมื่ออายุ 48 เดือน
หญ้าแฝกดอน พันธุร์ าชบุรี และพันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ มีมวลชีวภาพรากสูงสุดเท่ากัน คือ 154.07 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
การปลูกหญ้าแฝกทำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นมากกว่าการปลูกพืชคลุมดิน และแปลงควบคุม
หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กาจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลีย่ มากทีส่ ดุ เท่ากับ 2.94 เปอร์เซ็นต์ การปลูกหญ้าแฝก
ช่วยลดความหนาแน่นรวมของดินได้มากกว่าพืชคลุมดินและแปลงควบคุม โดยหญ้าแฝกดอน พันธุน์ ครสวรรค์
พันธุ์ร้อยเอ็ด และหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์ศรีลังกา สามารถลดความหนาแน่นรวมของดินสูงสุดเท่ากัน มีค่าอยู่ที่
1.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาณความชื้นดิน จากการปลูกหญ้าแฝกพันธุ์ลุ่มและพันธุ์ดอนพบว่า
*กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
*Office of Research and Development for Land Development, Land Development Department
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มีปริมาณความชื้นที่เป็นประโยชน์ ในดินมากกว่าพืชคลุมดินและแปลงควบคุม หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3
หญ้าแฝกดอน พันธุร์ อ้ ยเอ็ด และพันธุร์ าชบุรี มีความชืน้ ในดินสูงสุด ทีร่ ะดับความลึก 0-40 เซนติเมตร หญ้าแฝกลุม่
พันธุส์ งขลา 3 และหญ้าแฝกดอน พันธุร์ อ้ ยเอ็ด มีความชืน้ ในดินสูงสุด ทีร่ ะดับความลึก 0-100 เซนติเมตร

Abstract
		 A comparison of 9 ecotypes of vetiver grass and 2 types of cover crops on improving soil
physic and chemical properties was conducted on Wang Saphung (Ws) soil series, at Research
Center for Soil and Water Conservation, Land Development Department, Pak Chong district,
Nakhon Ratchasima province. The experimental design was randomized complete block (RCB)
with 3 replications and 12 treatments. Treatments included 1. Control, 2. Chrysopogon nemoralis
ecotype ‘Nakhon Sawan’ 3. C. nemoralis ecotype ‘Roi Et’ 4. C. nemoralis ecotype ‘Ratchaburi’,
5. C. nemoralis ecotype ‘Prachuap Khiri Khan’, 6. Chrysopogon zizanioides ecotype ‘Praratchatan’,
7. C. zizanioides ecotype ‘Surat Thani’, 8. C. zizanioides ecotype ‘Songkhla 3’, 9. C. zizanioides
ecotype ‘Sri Lanka’, 10. C. zizanioides ecotype ‘Trang 2’, 11. Pinto peanut (Arachis pintoi), and
12. Verano stylo (Stylosanthes hamata).
		 The results showed that 4 ecotypes of C. zizanioides. All 9 ecotypes of vetiver grass
accumulated greater plant biomass than 2 types of mulching crops. While aboveground
biomass accumulation of ecotype ‘Ratchaburi’ at 32 months o fages. was greatest, 582.52 kg
rai-1, the greatest belowground biomass accumulation was found in ecotype ‘Ratchaburi’
‘Prachuap Khiri Khan’, 154.07 kg rai-1. The amount of soil organic matter (SOM) in vetiver grass
planting plots was greater than that in mulching crop planting plots and control plots, with
ecotype ‘Sri Lanka’ accumulated the greatest amount of 2.94% SOM. Soil bulk density in vetiver
grass planting plots was significantly lower than that in mulching crop planting plots and
control plots, with ecotype ‘Nakhon Sawan’, ‘Roi Et’, and ‘Sri Lanka’ had soil bulk density of
1.08 g cm-3. The soil water content in vetiver grass planting plots was greater than that in
mulching crop planting plots and control plots. Ecotype ‘Songkhla 3’, ‘Roi Et’ and ‘Ratchaburi’
showed the greatest accumulation of soil water content at 0-40 cm soil depth, and Ecotype
‘Songkhla 3’ and ‘Roi Et’ showed the greatest at 0-100 cm soil depth.

หลักการและเหตุผล
		 หญ้าแฝกนำมาใช้เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ฟืน้ ฟู และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน กักเก็บตะกอนดินในพืน้ ทีล่ าดชัน เนือ่ งจากหญ้าแฝกมีระบบรากเจริญเติบโตรวดเร็ว หยัง่ ราก
ลึกลงไปในดิน ทำให้มีการสะสมอินทรียวัตถุลงในดินได้ลึก รากบางส่วนในดินเมื่อถูกย่อยสลาย ธาตุอาหารที่
สะสมอยู่จะถูกปลดปล่อยออกมา ทำให้สมบัติทางเคมีและกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อมี
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การตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน ช่วยลดการระเหยน้ำจากผิวดินได้ ทำให้ความชื้นในดินเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูก
ร่วมด้วยเป็นระยะเวลานานขึ้น (พิทยากร, 2551) และเมื่อปลูกร่วมกับพืชคลุมดินเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ
เนื่องจากสะดวกต่อการปฏิบัติในไร่นาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ สามารถจัดเข้าระบบการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และรักษาความชื้นในดิน ดังนั้น การศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกและ
พืชคลุมดินต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน การกักเก็บความชื้นในดินได้ดีที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูและ
ปรับปรุงสมบัตขิ องดินสำหรับใช้สง่ เสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกและพืชคลุมดินสูเ่ กษตรกรต่อไป

วัตถุประสงค์
		 1. ศึกษามวลชีวภาพของพันธุห์ ญ้าแฝกและพืชคลุมดิน
		 2. ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของดินจากการปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน

วิธกี ารดำเนินงาน
		 1. วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 12 ตำรับการทดลอง จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วยหญ้าแฝก
9 พันธุ์ และพืชคลุมดิน 2 ชนิด ดังนี้ ตำรับที่ 1 แปลงควบคุม ตำรับที่ 2 หญ้าแฝกดอน พันธุน์ ครสวรรค์
ตำรับที่ 3 หญ้าแฝกดอน พันธุ์ร้อยเอ็ด ตำรับที่ 4 หญ้าแฝกดอน พันธุ์ราชบุรี ตำรับที่ 5 หญ้าแฝกดอน
พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ ตำรับที่ 6 หญ้าแฝกลุม่ พันธุพ์ ระราชทาน ตำรับที่ 7 หญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี ตำรับที่ 8
หญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ งขลา 3 ตำรับที่ 9 หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กา ตำรับที่ 10 หญ้าแฝกลุม่ พันธุต์ รัง 2 ตำรับที่ 11
ถัว่ ปินโต และตำรับที่ 12 ถัว่ เวอราโน	
2. การดำเนินงานวิจยั
		 2.1 คัดเลือกหญ้าแฝกอายุ 24 เดือน ในพืน้ ทีศ่ นู ย์วจิ ยั การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 	
			 2.2 แปลงทดลองมีขนาด 4.5x6 เมตร จำนวน 36 แปลง เว้นระยะระหว่างแปลงย่อย 1 เมตร ระยะ
ระหว่างซ้ำ 2 เมตร
			 2.3 ปลูกหญ้าแฝก ระยะปลูก ระหว่างต้น และระหว่างแถว 10x100 เซนติเมตร ถัว่ ปินโต ระยะปลูก
50x50 เซนติเมตร ถัว่ เวอราโน หว่านโดยใช้เมล็ดพันธุ์ 2-3 กิโลกรัมต่อไร่
			 2.4 ติดตัง้ ท่อวัดความชืน้ โดยใช้ Hand auger เจาะดินแล้วจึงสวม Access tube ลงในดิน ติดตัง้
ตรงกลางแปลงทดลองหญ้าแฝก พืชคลุมดิน และแปลงควบคุม
			 2.5 ปฏิบตั ดิ แู ลรักษาแปลงหญ้าแฝก ดังนี้
				 - ส่วนที่ 1 ตัดใบหญ้าแฝกทุก 4 เดือน ทีร่ ะดับ 20 เซนติเมตรจากผิวดินทัง้ แปลง ชัง่ น้ำหนัก
และนำใบหญ้าแฝกคลุมดิน รวมจำนวน 7 ครัง้ ทีห่ ญ้าแฝกอายุ 24 28 32 36 40 44 และ 48 เดือน
		 		 - ส่วนที่ 2 ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับส่วนที่ 1 ตัดใบคลุมดินทุก 4 เดือน และเก็บตัวอย่างหญ้าแฝก
ใช้จอบขุดดินรอบบริเวณรากหญ้าแฝกรัศมีจากโคนต้น 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ใช้นำ้ ค่อยๆ ชะดิน
ออกจากรากหญ้าแฝก เก็บบันทึกข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพของหญ้าแฝก ชั่งน้ำหนักใบ รากหญ้าแฝกอายุ
24 36 และ 48 เดือน
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			 2.6 พื ช คลุ ม ดิ น ทั้ ง 2 ชนิ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งในพื้ น ที่ 1 ตารางเมตร บั น ทึ ก น้ ำ หนั ก มวลชี ว ภาพ
ตามช่วงอายุเช่นเดียวกับแปลงหญ้าแฝก
			 2.7 เก็บตัวอย่างดินแบบ Composite Sampling แต่ละแปลงทดลองทีร่ ะดับความลึก 3 ระดับ ดังนี้
0-15 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร ก่อนและสิ้นสุดการทดลอง นำตัวอย่างดินวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
ในห้องปฏิบตั กิ าร คือ ปฏิกริ ยิ าดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ ส่วนสมบัตทิ างกายภาพของดิน คือ ความหนาแน่นรวมของดิน เก็บดินแบบไม่รบกวนโครงสร้าง
ของดิน (core method)
			 2.8 เก็บข้อมูลความชื้นในดินทุกเดือน บันทึกค่าความชื้นในดินที่ระดับความลึก 40 และ 100
เซนติเมตร แสดงค่าเป็นร้อยละโดยปริมาตร
			 2.9 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3 กลุม่ คือ หญ้าแฝก พืชคลุมดิน วิธกี ารควบคุม และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทีเ่ ก็บบันทึกด้วยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (correlation coefficient; r) โดยใช้ โปรแกรม STAR (Statistical
Tool for Agricultural Research; STAR-2.0.1)

ผลการทดลองและวิจารณ์
		 1. มวลชีวภาพและการเจริญเติบโต
			 1.1 มวลชีวภาพใบของหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน เมื่ออายุ 32 เดือน หญ้าแฝกดอน พันธุ์ราชบุรี
มีนำ้ หนักใบมากทีส่ ดุ 582.52 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) กับหญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
หญ้าแฝกดอน พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ หญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ งขลา 3 หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กา หญ้าแฝกดอน
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด หญ้าแฝกดอน พันธุน์ ครสวรรค์ หญ้าแฝกลุม่ พันธุต์ รัง 2 และหญ้าแฝกลุม่ พันธุพ์ ระราชทาน
มีน้ำหนักใบเท่ากับ 394.08 388.15 250.67 199.11 197.93 145.78 136.89 และ 83.56 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลำดับ ถัว่ ปินโต และถัว่ เวอราโน มีนำ้ หนักใบ 180.74 และ 203.26 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (Table 1)
โดยน้ำหนักใบหญ้าแฝกพันธุด์ อน สูงกว่าหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่ ด้วยค่าสถิติ (p<0.01) และน้ำหนักใบหญ้าแฝกสูงกว่า
พืชคลุมดินด้วยค่าสถิติ (p<0.01)
			 1.2 มวลชีวภาพของรากหญ้าแฝก เมื่อหญ้าแฝกอายุ 24 เดือน หญ้าแฝกดอนมีมวลชีวภาพราก
อยู่ ในช่วง 414.81-549.33 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าแฝกลุ่ม มีมวลชีวภาพราก 377.48-573.04 กิโลกรัมต่อไร่
โดยหญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ งขลา 3 มวลชีวภาพรากสูงสุดเท่ากับ 573.04 กิโลกรัมต่อไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p<0.01) และหญ้าแฝกอายุ 36 เดือน พบว่าหญ้าแฝกดอนมีมวลชีวภาพราก 134.52-185.48 กิโลกรัมต่อไร่
ส่วนหญ้าแฝกลุ่มมีมวลชีวภาพราก 144.00-250.67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3 มี
มวลชีวภาพรากมากสุดเท่ากับ 250.67 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกอายุ
48 เดือน พบว่าหญ้าแฝกดอนมวลชีวภาพราก 84.74-154.07 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนหญ้าแฝกลุ่มมีมวลชีวภาพ
ราก 78.81-146.37 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหญ้าแฝกดอน พันธุร์ าชบุรี และพันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์มวลมีชวี ภาพราก
มากที่สุด 154.07 กิโลกรัมต่อไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบมีมวลชีวภาพ
รากหญ้าแฝกระหว่างกลุม่ หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุม่ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (Figure 1)
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Table 1 Biomass accumulation of vetiver grasses and cover crops (kg rai-1) from 24 to 48
months of ages.
(kg rai-1)
Treatments
Control
C. nemoralis
Nakhon Sawan
Roi Et
Ratchaburi
Prachuap Khiri Khan
C. zizanioides
Praratchatan
Surat Thani
Songkhla 3
Sri Lanka
Trang
Cover crops
Pinto peanut
Verano stylo
F-test
C.V. (%)

24

28

32

Months
36

40

44

48

146.37e 87.51d
186.08cde 338.57ab
243.56bc 338.97ab
260.15b 149.53cd

145.78e
197.93d
582.53a
388.15b

100.74f 183.31e 253.63e
167.11ef 343.71bc 396.64abc
468.15a 409.09ab 336.79cd
340.15bc 405.74ab 430.42ab

385.19ab
450.97a
259.56cd
432.01a

193.19cde
218.67bc
206.82bcde
213.34bcd
2338.97a

132.55cd
336.99ab
287.41b
399.41a
328.10ab

83.56f
394.08b
250.67c
199.11d
136.89e

103.71f 156.84e 224.40e
362.08b 398.82ab 384.79abc
217.48de 313.49cd 350.23c
204.45de 451.96a 454.13a
190.82e 341.53bc 353.39bc

183.71de
329.49bc
272.60cd
267.26cd
319.41bc

66.37f
154.67de
**
13.38

168.10c
191.61c
**
13.32

180.74de
203.26d
**
8.06

210.97de 238.62de
276.15cd 283.07cd
**
**
14.82
11.42

233.88e 156.45e
264.10de 199.11de
**
**
10.22
14.78
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Figure 1 Biomass accumulation of vetiver grasses (kg sq.m.-1) at 24, 36, and 48 months of ages.

2. การเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ างประการของดิน
สมบัตทิ างเคมี สมบัตทิ างกายภาพ ก่อนและหลังการทดลอง แสดงดังนี้
2.1 การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน (Table 2)
2.2.1 ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ก่ อ นการทดลองที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0-15 และ 15-30
เซนติเมตร มีอนิ ทรียวัตถุในดินปานกลาง 2.13 และ 2.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดินทีร่ ะดับความลึก 30-50
เซนติเมตร อินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ำ 1.14 เปอร์เซ็นต์ ดินระดับความลึก 0-50 เซนติเมตร มีอนิ ทรียวัตถุ
ในดินเฉลีย่ อยูร่ ะดับปานกลาง 2.52 เปอร์เซ็นต์
ดินหลังการทดลองทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบว่า แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) โดย
หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กา มีอนิ ทรียวัตถุในดินสูงสุด 3.33 เปอร์เซ็นต์ ถัว่ ปินโตมีอนิ ทรียวัตถุในดินต่ำสุด 2.40
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงควบคุม กลุ่มหญ้าแฝก และกลุ่มพืชคลุมดิน พบว่าอินทรียวัตถุ
ในดินมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกับแปลงหญ้าแฝก และแปลงพืชคลุมดิน แต่ระหว่าง
หญ้าแฝกดอนเปรียบเทียบกับหญ้าแฝกลุม่ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ดินทีร่ ะดับความลึก 15-30 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กา
มีอนิ ทรียวัตถุในดินสูงสุด 2.63 เปอร์เซ็นต์ ถัว่ ปินโตมีอนิ ทรียวัตถุในดินต่ำสุด 1.15 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างแปลงควบคุม กลุ่มหญ้าแฝก และกลุ่มพืชคลุมดิน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) ระหว่าง
หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) เปรียบเทียบหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกลุ่ม
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดินทีร่ ะดับความลึก 30-50 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)
หญ้าแฝกลุม่ พันธุศ์ รีลงั กามีอนิ ทรียวัตถุในดินสูงสุด 2.63 เปอร์เซ็นต์ ถัว่ ปินโตมีอนิ ทรียวัตถุในดินต่ำสุด 1.32
เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบ 3 กลุม่ คือ (1) แปลงควบคุม หญ้าแฝกและพืชคลุมดิน (2) หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน
(3) หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุม่ พบว่าทัง้ 3 กลุม่ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)
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				 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเมื่อเปรียบเทียบก่อนการทดลอง พบว่าหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์ศรีลังกา
มีอนิ ทรียวัตถุในดินมากสุด โดยแปลงหญ้าแฝกมีอนิ ทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ มากกว่าแปลงควบคุม และพืชคลุมดิน
ซึ่งระบบรากสั้นและอยู่ในบริเวณดินบนเป็นส่วนมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากเศษซากของหญ้าแฝก และการตัดใบ
ของหญ้าแฝกทุก 4 เดือน นำมาคลุมดิน ทำให้มมี วลชีวภาพมากพอจนเกิดการย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน
ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับณรงค์เดช (2557) การตัดใบคลุมดินจะสะสมอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุอาหารไว้ ในดิน
โดยแปลงทีป่ ลูกหญ้าแฝกมีอนิ ทรียวัตถุเพิม่ ขึน้ เป็น 1.27 เปอร์เซ็นต์ พืชคลุมดินมีแนวโน้มปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินเพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นเพราะเศษซากพืชที่ปกคลุมดิน ส่วนแปลงควบคุมมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย อาจเป็นเพราะจากเศษของรากวัชพืชธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ในดินจากการกำจัดโดยวิธีการถอนต้น
ออกจากแปลง จึงเกิดการย่อยสลายเป็นปริมาณอินทรียวัตถุในดินทีเ่ พิม่ ขึน้
				 2.2.2 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ดินก่อนการทดลองมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร มีคา่ เป็นกลาง เท่ากับ 6.83 6.76 และ 6.65
ตามลำดับ
				 ดินหลังการทดลองทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แปลง
ควบคุม ดินมีค่าเป็นกลาง 7.27 แปลงหญ้าแฝกดอนดินเป็นด่างอย่างอ่อน 7.50-7.70 แปลงหญ้าแฝกลุ่ม
ดินเป็นกลางถึงเป็นด่างอย่างอ่อน 7.17-7.60 พืชคลุมดิน มีคา่ เป็นกลาง 7.20-7.30 เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างแปลง
ควบคุม หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) แต่ระหว่างแปลงหญ้าแฝกดอน และ
หญ้าแฝกลุม่ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดินทีร่ ะดับความลึก 15-30 เซนติเมตร แตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.01) แปลงควบคุม ดินเป็นด่างอย่างอ่อน 7.63 แปลงหญ้าแฝกดอน ดินเป็นกลางถึงเป็นด่างอย่าง
อ่อน 7.33-7.57 แปลงหญ้าแฝกลุ่มดินมีค่าเป็นกลางถึงเป็นด่างอย่างอ่อน 7.13-7.73 หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์
พระราชทาน มีปฏิกิริยาของดินสูงสุด 7.73 พืชคลุมดิน ดินเป็นกลาง 6.90 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลง
ควบคุมหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกับหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน
แต่ระหว่างหญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุ่ม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดินที่ระดับความลึก 30-50
เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แปลงควบคุม ดินเป็นด่างอย่างอ่อน 7.47 แปลงหญ้าแฝกดอน
และหญ้าแฝกลุ่มดินมีค่าเป็นกลางถึงเป็นด่างอย่างอ่อน 7.23-7.50 และ 7.13-7.63 ตามลำดับ พืชคลุมดิน
ทัง้ 2 ชนิด ดินเป็นกลาง 6.90 เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างแปลงควบคุมหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน พบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) แต่ระหว่างหญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
			 ดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร พบว่าหญ้าแฝก พืชคลุมดิน และแปลง
ควบคุม มีปฏิกิริยาของดินเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากแปลงควบคุมมีปฏิกิริยาของดินมีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเป็นผลเนือ่ งมาจากบริเวณผิวหน้าดินของแปลงควบคุมไม่มสี งิ่ ปกคลุม ทำให้มนี ำ้ ไหลบ่า
บนผิวดินได้มากขึน้ และเมือ่ น้ำฝนกระทบกับผิวหน้าดินโดยตรง มีสว่ นชะล้างกรดอินทรียอ์ อกไปจากผิวหน้าดิน
ทำให้มีปฏิกิริยาของดินเพิ่มขึ้น ส่วนแปลงหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน มีปฏิกิริยาของดินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็น
ผลเนื่องมาจากการที่มีสิ่งปกคลุมดินไว้บนผิวดิน (ภาคภูมิ, 2546) นอกจากนี้รากของพืชก็มีส่วนทำให้เพิ่มการ
แทรกซึมของน้ำลงในดินได้มากขึน้ เช่นกัน โดยหญ้าแฝกเป็นพืชทีม่ รี ากยาวกว่าพืชคลุมดินทีม่ รี ะบบรากสัน้ ทำให้
ปฏิกริ ยิ าของดินทัง้ 2 กลุม่ มีความแตกต่างกัน

53

54

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.33 No.3 August 2018

				 2.2.3 ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น ดิ น ก่ อ นการทดลองที่ ร ะดั บ ความลึ ก
0-15 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร มีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินระดับต่ำ เท่ากับ 4.78 4.83
และ 4.83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ
				 ดินหลังการทดลองทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) (Table 2)
ทุกตำรับการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดินระดับต่ำ แปลงหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3
มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด 5.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แปลงควบคุมมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำสุด 3.20 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างแปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)
เช่นเดียวกับหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกลุ่ม แต่ระหว่างหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) ดินที่ระดับความลึก 15-30 แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) แปลงหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์พระราชทาน
มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด 4.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถัว่ เวอราโนมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำสุด 2.03 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
เช่นเดียวกับหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกลุ่ม แต่ระหว่างหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน แตกต่างกันทางสถิติ
(p<0.01) ดินที่ระดับความลึก 30-50 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์
พระราชทานมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด 3.63 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถัว่ เวอราโน มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำสุด 1.47
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน พบว่า ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) แต่ระหว่างหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกับหญ้าแฝกดอน
และหญ้าแฝกลุม่
				 ทุกตำรับการทดลองและทุกระดับความลึกมีความแตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อพิจารณา
อัตราส่วนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลองทุกตำรับมี
แนวโน้มปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินลดลง สอดคล้องกับกมลาภา (2556) รายงานว่าแปลงควบคุม
และแปลงหญ้าแฝกทั้ง 3 ระดับ มีปริมาณฟอสฟอรัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลอง ภาคภูมิ
(2546) รายงานว่าหญ้าแฝก พันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ พันธุ์สุราษฎร์ธานี ทั้งที่ปลูกแบบพืชเดี่ยวหรือปลูกร่วมกับ
ถัว่ คุดซู ทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินลดลง และอาทิตย์ (2544) พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็น
ประโยชน์ ในดินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลอง การที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินลดลงนั้น
ส่วนหนึง่ เป็นผลจากสมบัตทิ างเคมีของชุดดินวังสะพุง มีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินอยู่ในระดับต่ำ
อีกทั้งช่วงของการเจริญเติบโตของพืชจะใช้ฟอสฟอรัสในดินปริมาณมาก เพื่อสะสมในผลและเมล็ดในช่วงการ
สืบพันธุ์ ทั้งนี้แปลงควบคุมที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินลดลงอาจเป็นเพราะมีสิ่งปกคลุมบริเวณ
ผิวดินน้อยทำให้ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์บางส่วนถูกชะออกไป
				 2.2.4 ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดิน ดินก่อนการทดลองทีร่ ะดับความลึก 0-15 15-30
และ 30-50 เซนติเมตร มีปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินระดับสูงมาก 456 440 และ 443 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ โดยเฉลีย่ ตลอดความลึก 0-50 เซนติเมตร มีปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดิน
446 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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			 ดินหลังการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ทรี่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) (Table 2) ทุกตำรับการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินอยู่ใน
ระดับสูงมาก หญ้าแฝกดอน พันธุน์ ครสวรรค์ มีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด 456 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หญ้าแฝกลุม่
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำสุด 343 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุม่ คือ
(1) แปลงควบคุม แปลงหญ้าแฝก แปลงพืชคลุมดิน (2) แปลงหญ้าแฝก และแปลงพืชคลุมดิน (3) แปลง
หญ้าแฝกพันธุด์ อน และหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่ พบว่าทัง้ 3 กลุม่ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ดินทีร่ ะดับความลึก
15-30 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ทุกตำรับการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์
อยูร่ ะดับสูงมาก แปลงหญ้าแฝกลุม่ พันธุพ์ ระราชทาน มีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด 473 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สุราษฎร์ธานี มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำสุด 306 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างแปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) เช่นเดียวกับหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน
แต่ระหว่างหญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดินระดับความลึก 30-50 เซนติเมตร
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ทุกตำรับการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ในดินระดับ
สูงมาก
		 หญ้าแฝกดอน พันธุร์ อ้ ยเอ็ด มีปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุด 452 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมือ่
เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่ม คือ (1) แปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน (2) หญ้าแฝกและพืชคลุมดิน
(3) หญ้าแฝกพันธุด์ อน และหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่ ทัง้ 3 กลุม่ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)
			 2.2 สมบัตทิ างกายภาพบางประการของดิน
			 2.2.1 ความหนาแน่นรวมของดิน ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองที่ระดับความลึก
0-15 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร มีความหนาแน่นรวมของดินค่อนข้างต่ำ เท่ากับ 1.31 1.32 และ 1.37
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ และตลอดความลึก 0-50 เซนติเมตร มีความหนาแน่นรวมของดินเฉลีย่
1.33 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
				 ดินหลังการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)
(Figure 2) หญ้าแฝกดอน พันธุน์ ครสวรรค์มคี วามหนาแน่นรวมของดินต่ำสุด 1.04 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
และแปลงควบคุม มีความหนาแน่นรวมของดินมากสุด 1.37 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่าง 3 กลุม่ คือ (1) แปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน (2) หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน (3) หญ้าแฝก
พันธุด์ อน และหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่ พบว่าทัง้ 3 กลุม่ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ดินทีร่ ะดับความลึก 15-30
เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกดอน พันธุร์ อ้ ยเอ็ดมีความหนาแน่นรวมของดินต่ำสุด 1.04
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หญ้าแฝกดอน พันธุ์ราชบุรี มีความหนาแน่นรวมมากสุด 1.33 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุม่ คือ (1) แปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน (2) หญ้าแฝก และ
พืชคลุมดิน (3) หญ้าแฝกพันธุ์ดอน และหญ้าแฝกพันธุ์ลุ่ม พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)
ดินทีร่ ะดับความลึก 30-50 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ งขลา 3 และหญ้าแฝกลุม่
พันธุ์สุราษฎร์ธานี มีความหนาแน่นรวมของดินต่ำสุด 1.05 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนแปลงควบคุม
มีความหนาแน่นรวมของดินสูงสุด 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่ม คือ
(1) แปลงควบคุม หญ้าแฝก พืชคลุมดิน (2) หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน (3) หญ้าแฝกพันธุด์ อน และหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่
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พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการปล่อยพื้นที่ว่างเปล่า ทำให้
ความหนาแน่นรวมของดินเพิม่ ขึน้ หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน ความหนาแน่นรวมของดินเปลีย่ นแปลงในทิศทาง
ทีล่ ดลง โดยรากหญ้าแฝกชอนไชทำให้เกิดช่องว่างในดิน รวมถึงใบพืชคลุมดินและใบหญ้าแฝกทีต่ ดั นำไปคลุมดิน
มวลชีวภาพที่มีการสะสมเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีผลโดยตรงกับความหนาแน่นรวมของดิน
ลดลง (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548; Lu and Zhong, 1998; Liyu, 1988) สอดคล้องกับภาคภูมิ
(2546) พบว่าแปลงทีป่ ลูกพืชคลุมดิน และหญ้าแฝกมีเม็ดดินขนาดใหญ่เพิม่ มากขึน้ ทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่
ในดิน ส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นรวมของดิน นอกจากนี้รายงานของ Hatfield and Stewart (1994)
ทีพ่ บว่า พืชคลุมดินทำให้ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินเพิม่ ขึน้ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ าง
กายภาพของดิน การแทรกซึมน้ำ และการสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ ในดิน เกิดความพรุนของดินโดยรากพืช
เศษซากพืชช่วยลดการแน่นทึบของผิวหน้าดินได้



Figure 2 Soil bulk density (g cm-3) in the 0-15, 15-30, and 30-50 cm depth intervals.

2.2.2 ปริมาณความชืน้ ในดิน ผลของการตรวจวัดปริมาณความชื้นตลอดหน้าตัดดินที่ระดับ
ความลึก 40 และ 100 เซนติเมตร โดยเครือ่ งวัดความชืน้ Time Domain Reflectometer (TDR) ระยะเวลา
2 ปี
2.2.2.1 ปริมาณความชื้นในดิน ที่ระดับความลึก 40 เซนติเมตร ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปริมาณ
ความชืน้ เฉลีย่ ในดินระดับความลึก 40 เซนติเมตร ปีที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)
พบว่าหญ้าแฝกดอน พันธุ์ร้อยเอ็ดมีปริมาณความชื้นในดินสูงสุดเท่ากับ 15.67 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และ
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุม่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ปีที่ 2 วัดปริมาณความชืน้ ดินตัง้ แต่
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เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 พบว่า ปริมาณความชื้นดินทุกตำรับการทดลองมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3 มีปริมาณความชื้นในดินสูงสุดเท่ากับ 17.09
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (Figure 3) และเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุม่ คือ (1) แปลงควบคุมหญ้าแฝก พืชคลุมดิน
(2) หญ้าแฝก และพืชคลุมดิน แตกต่างทางสถิติ (3) หญ้าแฝกพันธุด์ อน และหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05)



Figure 3 Soil moisture content (%Vol) at the 0-40 cm depth interval of the 1st and 2nd years
(November 2014-Septermber 2015 and November 2015-August 2015, respectively).

2.2.2.2 ปริมาณความชื้นในดินที่ระดับความลึก 100 เซนติเมตร พบว่า ปีที่ 1 วัดปริมาณ
ความชื้นดินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 พบว่า ทุกตำรับการทดลองและทุกเดือน
มีปริมาณความชืน้ ในดินแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกลุม่ รักษาปริมาณความชืน้
ในดินได้สูงกว่าพืชคลุมดิน และแปลงควบคุม หญ้าแฝกดอน มีปริมาณความชื้นในดินสูงที่สุดเท่ากับ 17.89
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุม่ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ปีที่ 2 วัดปริมาณ
ความชื้ น ดิ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 พบว่า
ปริมาณความชืน้ ดินทุกตำรับการทดลอง
และทุ ก เดื อ นแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
(p<0.01) หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3
มี ป ริ ม าณความชื้นในดินสูงสุดเท่ากับ
18.83 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (Figure 4)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง 3 กลุ่ ม
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) จะเห็น
ได้ ว่ า หญ้ า แฝกดอนและหญ้ า แฝกลุ่ ม
มีปริมาณความชื้นดินสูงกว่าพืชคลุมดิน
และแปลงควบคุม
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Figure 4 Soil moisture content (%Vol) at the 0-100 cm depth interval of the 1st and 2nd years
(November 2014-Septermber 2015 and November 2015-August 2015, respectively).

การปลูกหญ้าแฝก และตัดใบคลุมดินช่วยรักษาความชื้นในดินสูงสุด เนื่องจากมีรากจำนวนมาก
เจริญแนวดิง่ ลงในดิน ช่วยให้นำ้ ฝนลงในดินตามความยาวของรากหญ้าแฝก ระบบรากทำให้เกิดช่องว่างในดิน
ช่วยกักเก็บความชืน้ ไว้ ในดิน (ปอล และคณะ, 2556; วิทรู และอาทิตย์, 2536) และการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน
ช่วยปกป้องแสงแดด ลดการระเหยน้ำจากดิน และน้ำฝนซึมซาบลงในดิน (Xia et al, 1996) ในขณะทีพ่ ชื คลุมดิน
มีระบบรากสั้น การกักเก็บและดูดยึดความชื้นไว้ ในดินจึงน้อยกว่า แปลงว่างเปล่า เมื่อฝนตกแรงกระแทก
จากเม็ดฝน อนุภาคดินจะปิดช่องว่างในดิน ทำให้ดินอัดตัวแน่นน้ำฝนซึมผ่านน้อยและช้า (กรมพัฒนาที่ดิน,
2534) จากการศึกษานีพ้ บว่าหญ้าแฝกทัง้ พันธุล์ มุ่ และพันธุด์ อนช่วยกักเก็บปริมาณความชืน้ ในดินได้เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืช สอดคล้องกับประภา (2555) ทดลองการปลูกหญ้าแฝกในแบบต่างๆ ต่อความชืน้ ดิน
ในพื้นที่ปลูกมะม่วงความชื้นในดินมีแนวโน้มสูงกว่าแปลงควบคุมที่ ไม่ปลูกหญ้าแฝก แม้ว่าความชื้นดินในแต่ละ
ความลึกมีความแปรปรวนไม่สม่ำเสมอ แต่แปลงทดลองทีป่ ลูกหญ้าแฝกร่วมกับมะม่วงมีศกั ยภาพทีส่ ามารถเพิม่
ความชืน้ ในดินได้มากกว่า

C. nemoralis
Nakhon Sawan
Roi Et
Ratchaburi
Prachuap Khiri Khan
C. zizanioides
Praratchatan
Surat Thani
Songkhla 3
Sri Lanka
Trang 2
Cover crops
Pinto peanut
Verano stylo
F-test
C.V. (%)

Before
After
Control

Treatments

2.17abc
2.53abc
2.20abc
2.38abc

2.58ab
2.48abc
2.50abc
2.63a
1.92c
1.15d
2.00bc
**
9.41

3.23ab
2.66cd
2.91abc
3.33a
2.74bcd

2.34d
2.70cd
**
5.87

2.17abc

2.77bcd
3.12abc
3.03abc
2.86abc

2.36d

OM (%)

1.32e
1.97cd
**
10.01

2.58abc
2.61ab
2.66ab
2.85a
1.84de

1.84de
2.03cd
1.98cd
2.08bcd

1.63de

7.30
7.20
ns
3.51

7.60
7.50
7.17
7.37
7.43

7.50
7.50
7.70
7.60

7.27

6.90c
6.97bc
**
3.12

7.73a
7.27abc
7.13abc
7.33abc
7.20abc

7.37abc
7.33abc
7.57abc
7.53abc

7.63ab

pH

6.90
6.90
ns
3.83

7.63
7.13
7.13
7.30
7.20

7.23
7.47
7.50
7.30

7.47

4.97ab
4.40ab
**
13.81

4.03ab
5.40a
5.57a
5.50a
5.30a

4.53ab
4.13ab
4.97ab
4.60ab

3.20b

2.77ab
2.03b
**
19.74

4.57a
3.60ab
3.50ab
3.43ab
4.40a

3.60ab
3.53ab
4.37ab
3.53ab

3.07ab

3.57ab
1.47f
**
10.77

3.63a
2.97abcde
2.80abcde
3.37abcd
3.40abc

2.73abcde
2.30ef
2.53cde
2.47de

2.67bcde

350d
361d
**
3.96

369d
343d
440c
420c
501ab

456bc
526a
350d
447c

465bc

323c
343bc
**
7.42

473a
306c
466a
412ab
358bc

345bc
359bc
351bc
470a

346bc

257c
341bc
**
8.64

342bc
311bc
363b
364ab
354b

357b
452a
368ab
358b

284bc

P
K
(mg kg-1)
(mg kg-1)
0-15 cm. 15-30 cm. 30-50 cm. 0-15 cm. 15-30 cm. 30-50 cm. 0-15 cm. 15-30 cm. 30-50 cm. 0-15 cm. 15-30 cm. 30-50 cm.
2.13
2.11
1.14
6.54
6.42
6.39
4.78
4.83
4.83
456
440
443

Table 2 Soil chemical property dynamics of soil depth intervals at pre-planting and post-planting.
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3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีดิน กายภาพดิน และมวลชีวภาพของ
หญ้าแฝก พืชคลุมดิน
พบว่า มวลชีวภาพของหญ้าแฝก พืชคลุมดิน แสดงความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นรวมของดินหลังการ
ทดลองที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตร มีความสัมพันธ์กับปริมาณความชื้นในดินที่ระดับความลึก 0-100
เซนติเมตร ด้วยค่า r = 0.6864 และ 0.7924 ทีค่ า่ p<0.01 ตามลำดับ ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินทีร่ ะดับความลึก 0-50 เซนติเมตร ด้วยค่า r = 0.6091 ทีค่ า่ p<0.01 ความหนาแน่นรวมของดิน
หลังการทดลองที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตร แสดงความสัมพันธ์กับความชื้นในดินที่ระดับความลึก
0-100 เซนติเมตร ด้วยค่า r = 0.8031 ที่ค่า p<0.01 โดยความชื้นในดินแสดงความสัมพันธ์กับปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ด้วยค่า r = 0.6713 ที่ค่า p<0.01 และปริมาณอินทรียวัตถุในดินแสดงความสมพันธ์กับ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดินด้วยค่า r = 0.3250 p<0.01 เมื่อพิจารณามวลชีวภาพหญ้าแฝก
พืชคลุมดิน พบว่าแปลงหญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกลุม่ พืชคลุมดิน ไม่มผี ลต่อปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์
แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ p>0.05 (Table 3) สอดคล้องกับ Xia (1995) Lu and Zhong (1998)
รายงานว่าเมือ่ นำใบหญ้าแฝกใช้เป็นปุย๋ พืชสดซึง่ ช่วยปรับปรุง เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน ลดความหนาแน่นรวมของ
ดินเนื่องจากใบของหญ้าแฝกมีจำนวนมากกว่าพืชคลุมดิน และเมื่อเศษซากพืชจากใบที่มีการตัดคลุมดินย่อย
สลายและรากจะชอนไชทำให้เกิดช่องว่าง รวมถึงปริมาณมวลชีวภาพจะมีปริมาณอินทรียวัตถุมากตามไปด้วย
โดยขึน้ อยูก่ บั ชนิด ความหนาแน่น และอายุของพรรณพืชในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ (พงษ์ศกั ดิ,์ 2538) เนือ่ งจากอินทรียวัตถุ
มีอนุภาคขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายฟองนํ้า จึงช่วยเพิ่มความสามารถเก็บกักนํ้า และมีผลโดยตรงต่อโครงสร้าง
ของดิน ทำให้ความหนาแน่นรวมของดินลดลง (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวทิ ยา, 2548)
Table 3 Correlation coefficients of soil physics and chemical properties within biomass
of vetiver grass and cover crops at p-value<0.01.
Biomass of
Soil
Soil bulk moisture
Organic
vetiver
grass
Correlation
density
matter
and cover
content
at
0-50
cm.
at
crops
at 0-100 cm. 0-50 cm.
Biomass of vetiver grass
0.6864**
0.7924**
0.6091**
and cover crops
Soil bulk density
0.8031**
0.6646**
at 0-50 cm.
Soil moisture content
0.6713**
at 0-100 cm.
Organic matter
at 0-50 cm
Avail. P at 0-50 cm.
Avail. K at 0-50 cm.

Avail. P Avail. K
at 0-50 cm. at 0-50 cm.
0.2882**

0.0147ns

0.2233**

0.0339ns

0.2877**

0.0684ns

0.3250**

0.0285ns

-

0.0857ns
-
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สรุป
		 การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟู และการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของดิน สรุปได้ดงั นี้
		 1 มวลชีวภาพหญ้าแฝกมากกว่าพืชคลุมดิน และมวลชีวภาพหญ้าแฝกดอนสูงกว่าหญ้าแฝกลุ่ม
เมือ่ อายุ 32 เดือน หญ้าแฝกดอน พันธุร์ าชบุรี มีมวลชีวภาพสูงสุด เท่ากับ 582.52 กิโลกรัมต่อไร่
		 2 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน แปลงที่ปลูกหญ้าแฝก พืชคลุมดิน มีการสะสมปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์ศรีลังกา มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 2.94
เปอร์เซ็นต์
3 การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างกายภาพของดินหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน สามารถลดความหนาแน่นรวม
ของดินได้มากกว่าแปลงควบคุม หญ้าแฝกดอน พันธุร์ อ้ ยเอ็ด หญ้าแฝกดอนพันธุน์ ครสวรรค์ และหญ้าแฝกลุม่
พันธุ์ศรีลังกา ช่วยลดความหนาแน่นรวมของดินได้สูงสุดเท่ากับ 1.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาณ
ความชื้นในดินที่ระดับความลึก 0-40 เซนติเมตร หญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3 มีปริมาณความชื้นดินมากสุด
หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธุ์ร้อยเอ็ด และพันธุ์ราชบุรี เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพื้นที่ปลูกผัก
หรือพืชไร่ ปริมาณความชืน้ ในดินระดับความลึกที่ 0-100 เซนติเมตร หญ้าแฝกลุม่ พันธุส์ งขลา 3 มีปริมาณ
ความชืน้ ดินมากสุด หญ้าแฝกดอน พันธุร์ อ้ ยเอ็ด เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืน้ ทีป่ ลูกไม้ผลและ
ไม้ยนื ต้นทีม่ รี ะบบรากลึก
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การวางใจ
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

วิสาขเทศนา ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

ซึ่งท่านเจ้าคุณได้เทศนาไว้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561 ณ อุโบสถ
วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สรุปใจความ
สำคัญ ดังนี้
เวลานี้ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น ข่ า วคราวของวงการพระสงฆ์
ซึ่ ง อาจทำให้ ญ าติ โ ยมไม่ ส บายใจ แล้ ว ก็ ข้ อ งจิ ต ขั ด ใจอยู่ ทำให้
ขัดขวาง แม้แต่การฟังธรรม (การภาวนา) ด้วย ฉะนั้น ก็มาทำให้
สว่างโล่งกันเสียก่อน คือ เรือ่ งเหตุการณ์ความไม่ดไี ม่งามอะไรก็ตาม
ที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์นี้ ก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนจะต้องรู้
เข้าใจ แล้วปฏิบัติกับมันให้ถูกต้องว่า ที่จริงแล้วก็ถือว่ามันเป็น
ปัญหา ปัญหานัน้ ก็ถอื เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งฝกใจ แล้วเป็นเรือ่ งลับปัญญา
ฉะนัน้ เราใช้ ให้เป็น เราก็พลิก แทนทีจ่ ะให้มนั ทำร้ายเรา เราก็กลับมาใช้ประโยชน์ ปัญหานีเ้ ป็นสิง่ สำคัญ มนุษย์
เกิดมาต้องเจอปัญหา ปัญหาชีวิตส่วนตัวบ้าง ปัญหาส่วนรวมบ้าง บางทีถ้าเราปฏิบัติกับมันไม่ถูก มันก็เสีย
เสียให้กับจิตใจของเรา แล้วส่วนรวมก็แก้ ไขปัญหาไม่ ได้ กลับไปซ้ำเติมปัญหาก็มี เพราะฉะนั้น จะต้องเริ่ม
วางตัววางใจต่อปัญหา เรือ่ งเลวร้าย เหตุการณ์ ไม่ดนี ี้ ให้ถกู ต้อง
ที่กล่าวว่า ปัญหานั้นเป็นเรื่องฝกใจและเป็นเรื่องลับปัญญา เริ่มต้นก็คือว่า เรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างนี้ ใจเราต้องตัง้ รับให้ถกู คือ ไม่ให้ ใจนีถ้ กู กระทบกระแทก บีบคัน้ ขุน่ มัว เศร้าหมอง หรือว่าเหีย่ วแห้งหดหู่
หรือฟุง้ ซ่าน วุน่ วายอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ เรียกว่า รักษาใจเราไว้ ให้สงบ หนักแน่น มัน่ คง นีก้ อ็ นั ทีห่ นึง่ นะ
แม้แต่ชีวิตของเรา ที่ท่านเรียกว่า ถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งแล้ว ลาภ-เสื่อมลาภ ยศ-เสื่อมยศ
นินทา- สรรเสริญ สุข-ทุกข์ นี้ มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรา ท่านก็ ให้ ใช้เป็นเครื่องฝก ฝกเรา จนกระทั่ง
เรามีความสามารถทีจ่ ะตัง้ รับต่อโลกธรรมเหล่านัน้ ได้ถกู ต้อง แม้แต่ใช้มนั ให้เป็นประโยชน์ พอใช้ ให้เป็นประโยชน์
เราก็ได้ฝก ตัวเอง
อย่างเรือ่ งของปัญหาในวงการพระสงฆ์ เริม่ ต้น ก็รกั ษาใจของเราไว้กอ่ น การรักษาใจของเราสำคัญ ก็คอื
ให้สงบ หนักแน่น มัน่ คง ไม่ถกู กระทบกระแทก แล้วยกเรือ่ งให้กบั ปัญญาจัดการปัญหานัน้ เป็นเรือ่ งของปัญญา
ไม่ ใช่เรื่องของจิตใจ ไม่ ใช่เอาใจเข้าไปยุ่งกับปัญหา กับความทุกข์ ซึ่งจะทำให้ ใจนี้วุ่นวาย ใจนี้ก็พลอยทุกข์
เดือดร้อนไปด้วย
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ปัญหาเป็นเรือ่ งของปัญญา ปัญหานัน้ ต้องจัดการด้วยปัญญา ใจก็ตอ้ งรักษาให้เป็นปกติให้ดี ใจมีสภาพ
ที่ดี ก็จะได้ ใช้ ใจนั้นทำงานของปัญญา ใจต้องอยู่ในสภาพที่ดี ใจนั้นเป็นที่ทำงานของปัญญา ตัวปัญญาเป็นตัว
ที่จะจัดการปัญหา แล้วถ้าที่ทำงานของปัญญา คือ จิตใจไม่ดี ปัญญาก็เสียโอกาสในการทำงาน เพราะฉะนั้น
จึงเป็นข้อจำเป็น เป็นหลักการสำคัญที่ว่า เมื่อเกิดปัญหา เกิดเรื่องราวร้าย ต้องรักษาใจให้ ได้ ใจอยู่ในสภาพ
ที่มั่นคง หนักแน่น สงบ เป็นอย่างดีเลย แล้วปัญหามา ก็ยกให้ปัญญา ให้ปัญญาจัดการกับปัญหา คราวนี้
เราก็ได้เรือ่ งแล้ว ก็จะแก้ ไขปัญหาได้
อย่างเรือ่ งในวงการพระสงฆ์ในเวลานี้ ถ้าเรามองด้วยปัญญาในแง่หนึง่ อาตมาเคยเขียนหนังสือมาหลายเรือ่ ง
หลายครั้งแล้ว เรื่องประเภทนี้ เคยเกิดขึ้นมา ไม่ ใช่ครั้งเดียวนะ หลายท่านที่อายุมากๆ ก็เคยผ่านเหตุการณ์
เลวร้ายตรงนีม้ า แง่หนึง่ ทีจ่ ะมอง ก็จะบอกว่าพระสงฆ์นถี้ อื ว่า ใช้ภาษาฝรัง่ เรียกว่า เป็น clean ของสังคมในแง่ของ
คุณธรรม จริยธรรม แล้วสังคมของไทยเรานี้ แม้แต่ส่วนที่ถือว่าเป็น clean สุดยอดดีนี้ ยังแย่ขนาดนี้
แล้วสังคมไทยส่วนใหญ่จะไปทางไหน อันนี้กลายเป็นเครื่องเตือนเรานะ ว่าอย่าได้ประมาท ให้มาตรวจสอบ
ตัวเองดู ว่าตื่นขึ้นมาเสียเถิด เราอาจจะตกอยู่ในความประมาทมานานแล้ว สังคมไทยนี้อาจจะฟอนเฟะ หรือ
อะไรไปอย่างรุนแรงแล้ว มาจนถึงขนาดนี้ มาจนถึงส่วนทีเ่ ป็น clean นี้ แย่ ไปด้วย มันฟ้องแล้ว ฉะนัน้ อย่าได้
นอนใจ อย่ามัวถกเถียงกันว่าอย่างนัน้ อย่างนี้ โทษคนนัน้ คนนี้ มาดูใจ สังคมของตัวเอง แล้วรีบตืน่ ขึน้ มา ลุกขึน้ มา
รีบหาทางแก้ ไขกัน นีแ่ หละ เป็นเรือ่ งทีห่ นึง่ ทีว่ า่ จะทำให้เราตืน่ ตัว ไม่ประมาท
แล้วก็มองว่าคนไทยทุกคน พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัททั้งหมดนี้ เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา เป็น
เจ้าของวัดวาอาราม พุทธศาสนา วัดวาอาราม ไม่ใช่เป็นของพระองค์ ไหน แน่นอน เป็นของชาติ ของแผ่นดิน
ทัง้ หมด เพราะฉะนัน้ เรามีสว่ นร่วมรับผิดชอบทุกคน ทีต่ อ้ งแก้ ไข แล้วทำไมเราปล่อยอย่างนี้ ทีม่ เี หตุรา้ ยอย่างนี้
เกิดขึ้น เพราะว่าชาวพุทธคนไทยนี้ ปล่อยปละละเลยหรือเปล่า ตกอยู่ ในความประมาทสำรวจตัวเองให้ดี
ก็จะเห็นว่า สาเหตุมนั เป็นอย่างนัน้ ด้วย
อาตมาอยากจะท้าวความ แม้ตั้งแต่เสียกรุง หมายถึงกรุงศรีอยุธยาที่ถูกเผานี้ แล้วเรากู้ชาติกู้แผ่นดิน
จนมากระทัง่ บัดนี้ เรายังไม่ได้ฟนื้ ตัวเท่าทีค่ วรเลยนะ ยังไม่ไปถึงไหน เพราะฉะนัน้ ตืน่ ขึน้ มา แล้วก็รบี สำรวจตัวเอง
ลุกขึน้ มา ก้าวหน้าเดินต่อไป ตัง้ ตัว ตัง้ หลักให้ดี มันจึงจะไปได้
การที่จะดูแล แก้ปัญหาด้วยปัญญานั้น ก็คือว่า ๑) ดูสภาพตัวเองอย่างที่ว่านี้ ๒) สืบสาวเหตุปัจจัย
การแก้ ไขด้วยปัญญา แม้แต่ดปู ญ
ั หามันเกิดมายังไง ก็เกิดจากเหตุปจั จัยทีท่ ำให้เกิดปัญหา แล้วจะแก้ ไขยังไง ก็ตอ้ ง
ไปแก้ ไขทีเ่ หตุปจั จัยนัน้ แหละ แล้วตอนนีเ้ หตุปจั จัยยังไง ทางฝายพระ ทางฝายบ้านเมือง ทางฝายประชาชนนี้
มันมีเหตุกนั ทัง้ นัน้ คือฝายทำเหตุ เพราะฉะนัน้ ไปวิเคราะห์แยกแยะกันให้ดี เราก็จะเห็น ถ้าเห็นเหตุปจั จัย เราก็
เห็นทางแก้ ไข..เพราะฉะนัน้ อันนีก้ ฝ็ ากไว้วา่ อย่ามัวไปโศกเศร้าเสียใจ ทำใจไม่สบาย ว้าวุน่ ขุน่ หมองใจ จะไป
ทางเหี่ยวแห้งหดหู่ หรือจะไปทางฟุ้งซ่าน ไม่พอใจ วุ่นวายใจ อะไรก็ตาม ไม่เอาทั้งนั้น เอาอยู่ ในความสงบ
หนักแน่น แล้วก็ ให้ ใจเป็นทีท่ ำงานใหญ่ เป็นทีท่ ำงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สำหรับให้ปญ
ั ญามาทำงานอย่างได้ผล ฉะนัน้
ต้องแยกอันนี้ ให้ถกู ใจเป็นทีท่ ำงานของปัญญา เรือ่ งอย่างนีม้ า ใจไม่ตอ้ งยุง่ ยกให้ปญ
ั ญา ปัญญาจัดการ แล้วใจเรา
ก็คอยตามดูด้วยความสบายใจว่า มันก้าวหน้าไป รู้ปัญหา รู้ปัจจัย เราก็สบายใจขึ้นเรื่อยๆ ใจมีแต่เรื่องที่จะ
ต้องรับมันให้ดี เพราะฉะนัน้ ใจขุน่ มัวเศร้าหมอง ปัญญาก็พลอยทำงานไม่ ได้ผลไปด้วย.. อันนีจ้ งึ ฝากไว้ ก็ขอให้
โยมทุกท่าน ใจโล่งโปร่งสบายซะ ไม่ตอ้ งไปขุน่ มัวเศร้าหมองกับเรือ่ งนี้

