ผลของปริมาณจุลธาตุสงั กะสี ในดิน
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จ

ากการสำรวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาว ในพืน้ ทีส่ ง เสริมการ
ปลูกขาวเพือ่ การคา โครงการพัฒนาลุม น้ำปากพนัง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยใช ก ารสำรวจ

แบบคอนขางหยาบ (Detailed reconnassiance survey)
พื้ น ที่ โ ครงการเขตปลู ก ข า วเพื่ อ การค า เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
600,500 ไร พบวา พืน้ ทีป่ ลูกขาวสวนใหญอยูในกลุม ชุดดิน
ที่ 3 มีความเปนกรดเปนดางของดินเปนกรดจัด ปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยู ในระดับต่ำ ปริมาณโพแทสเซียมอยู ในระดับ
ปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุที่อยู ในปริมาณสูง และระดับ
ปริมาณจุลธาตุสังกะสีสวนใหญอยู ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
การใชประโยชนพนื้ ทีเ่ ปนระยะเวลานาน เพราะในบางพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกขาว รอยละ 93.94 มีความ
จำเปนตองเพิ่มระดับจุลธาตุสังกะสี ในดิน เพื่อคงความอุดมสมบูรณของดินไว ซึ่งสงผลให
เกษตรกรผู ป ลู ก ข า วจำเป น ต อ งใส ปุ ย ฟอสฟอรั ส ใน
ปริ ม าณที่ สู ง และปุ ย โพแทสเซี ย มในปริ ม าณที่
น อ ยลง แต ไ ม จ ำเป น ต อ งใส ปุ ย ไนโตรเจนใน
ปริมาณที่สูง ก็สามารถใหผลผลิตที่สูงได ซึ่งจะ
สามารถลดคาใชจา ยในการผลิตลงได

ธนาคารน้ำใตดนิ

8

ทำไมตองเรียนรู

17

ส

มาคมอนุรักษดินและน้ำแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ. 2562 เมื่อ

วันศุกรที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม 801 อาคาร 8 ชัน้ กรมพัฒนาทีด่ นิ โดยมีการบรรยาย
พิเศษ เรือ่ ง “ธนาคารน้ำใตดนิ ” โดยวิทยากรทีม่ าใหความรู คือ นายไฉน อำไพริน นายกองคการ
บริหารสวนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และนายธวัช วาสิกานนท
รองปลัด อบต. วังหามแห
ธนาคารน้ำใตดิน เปนวิธี ในการบริหารจัดการน้ำรูปแบบใหม
หรื อ ทางเลื อ กใหม ใ นการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำของหลวงพอ
สมาน สิริปญโญ เจาอาวาสวัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี อำเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเปนองคความรูที่ทานไดเรียนรูเมื่อ
ครั้งที่ทานได ไปเปนคณะธรรมทูตเผยแผพุทธศาสนายังประเทศสหรัฐ
อเมริกา และเมื่อมี โอกาสกลับมาเยี่ยมบานตนเอง กลับพบวา ญาติ
พี่ น อ งแยกกั น ไปคนละทางเพื่ อ ทำมาหากิ น เลี้ ย งชี พ เนื่ อ งจากไม
สามารถอดทนตอสภาพแรนแคน ขาดแคลนน้ำ จนทำไร ทำนาอยูบ น
แผนดินของตัวเองไม ได เมื่อทานเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกครั้ง ก็ครุนคิดอยูเปนป จนตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหนงหนาที่
และนำองคความรูน กี้ ลับมาเพือ่ ชวยเหลือพีน่ อ งชาวไทย ไมใหขาดแคลน
น้ำ สามารถทำการเกษตรเพือ่ ยังชีพในทองถิน่ ของตัวเองให ได

ผู

เขียนไดสมัครขอรับทุนฝกอบรมของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผู ไดรับทุนฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ประจำป 2562
ครั้งที่ 1 เพื่อไปฝกอบรมหลักสูตร Contemporary approaches to genetic resources
conservation and use ณ สถาบัน Wageningen Centre for Development Innovation,
Wageningen University ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ระหวางวันที่ 8-26 เมษายน 2562 เปนเวลารวม
23 วัน
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วัตถุประสงค

กำหนดออก
เจาของ
สาราณียกร
ผูช ว ยสาราณียกร
กองสาราณียกร

พิมพที่

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

สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย

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

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

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

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



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

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

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

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

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

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเขาเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราคาลงทะเบียน(คาธรรมเนียมแรกเขา) และคาบำรุง
ค่าลงทะเบียน
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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 ธนาคารน้ำใตดน
ิ เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
 ทำไมตองเรียนรู เรือ
่ ง การบริหารจัดการพันธุกรรมพืช
เพือ่ การใชประโยชน์
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ั กะสีในดินตอการเจริญเติบโต
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สาราณียกรแถลง
สวัสดีคะ วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ฉบับที่ 3 ปที่ 34 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 นี้
มีเนือ้ หาในฉบับ มีลำดับ ดังนี้
ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ ซึ่ ง สมาคมอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ แห่ ง
ประเทศไทย ได้ จั ด การบรรยายพิ เ ศษ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม กรมพัฒนาที่ดิน โดยได้เชิญวิทยากร
บรรยาย คื อ นายไฉน อำไพริ น นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการ
นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน้ำซึง่ ถือเป็น
ทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการน้ำ ซึง่ อาจ
จะเหมาะสมกั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลง
ภูมอิ ากาศของโลก ทีต่ อ้ งเผชิญกับการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ และขอนำสรุปการเรียนรูท้ ี่ ได้จาก
การไปฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร Contemporary approaches to genetic resources
conservation and use ในชือ่ เรือ่ ง ทำไมต้องเรียนรูเ้ รือ่ ง การบริหารจัดการพันธุกรรมพืช
เพือ่ การใช้ประโยชน์ ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดย นิสา มีแสง และขอนำเสนอผลงาน
วิชาการจากการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาทีด่ นิ ปี 2561 คือ เรือ่ ง ผลของปริมาณจุลธาตุสงั กะสี
ในดินต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพข้าวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดย อุชุกร พรหมมานนท์
และคณะ
สุดท้าย กองสาราณียกร ขอปิดท้าย ด้วยบทวิเคราะห์ทางพระพุทธศาสนา โดย ผศ. ธนภณ สมหวัง
สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึง่ ได้นำเสนอประเด็นการใช้หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา และการเรียนรู้ของมนุษยชาติ ซึ่งท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้แสดงธรรมไว้ สำหรับเป็นแนวทางเพือ่ นำไปสูก่ าร
พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้น ในบทความ เรื่อง รุ่งอรุณของการศึกษาไทย :
ธรรมทัศน์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
พบกันฉบับหน้า ค่ะ
สาราณียกร
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ธนาคารน้ำใตดนิ
สมจิตต เลิศดิษยวรรณ, กมลาภา วัฒนประพัฒน
ถนอมขวัญ ทิพวงศ, ปานิสรา ทองทวม
สมาคมอนุรักษดินและน้ำแหงประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชัน้ กรมพัฒนาทีด่ นิ โดยมีการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และนายธวัช วาสิกานนท์ รองปลัด อบต.
วังหามแห
ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นวิธี ในการบริหารจัดการน้ำรูป
แบบใหม่หรือทางเลือกใหม่ ในการบริหารจัดการน้ำตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนวัตกรรมการบริหาร
จั ด การน้ ำ ของหลวงพ่ อ สมาน สิ ริ ป ญ โญ เจ้ า อาวาส
วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ ที่ า่ นได้เรียนรูเ้ มือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นได้ ไป
เป็นคณะธรรมทูตเผยแผ่พทุ ธศาสนายังประเทศสหรัฐอเมริกา
และเมื่ อ มี โ อกาสกลั บ มาเยี่ ย มบ้ า นตนเอง กลั บ พบว่ า
ญาติ พี่ น้ อ งแยกกั น ไปคนละทางเพื่ อ ทำมาหากิ น เลี้ ย งชี พ
เนื่องจากไม่สามารถอดทนต่อสภาพแร้นแค้น ขาดแคลนน้ำ
จนทำไร่ ทำนาอยู่ บ นแผ่ น ดิ น ของตั ว เองไม่ ไ ด้ เมื่ อ ท่ า น
เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครัง้ ก็ครุน่ คิดอยูเ่ ป็นปี
จนตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหน่งหน้าที่ และนำองค์ความรู้
นี้กลับมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ไม่ ให้ขาดแคลนน้ำ
สามารถทำการเกษตรเพือ่ ยังชีพในท้องถิน่ ของตัวเองให้ ได้
ที่ อบต.เก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยอาจารย์โกวิทย์ ดอกไม้ นายชาตรี ศรีวิชาฐา นายก
อบต. เก่าขาม พันเอก (พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
ได้ น ำหลั ก การธนาคารน้ ำ ใต้ ดิ น ไปปฏิ บั ติ ใ ช้ จ นประสบผล
สำเร็จ สามารถแก้ปญ
ั หาน้ำท่วม ภัยแล้ง และน้ำเค็มได้อย่าง
ยั่งยืน โดยในช่วงฝนเก็บน้ำไว้ ใต้ดิน และช่วงแล้งหรือช่วง
ทีข่ าดแคลนน้ำก็นำน้ำขึน้ มาใช้
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ทำให้ อบต.วังหามแห เกิดความสนใจ เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังหามแห
มาเป็นเวลานานแล้ว ทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงฤดูฝน เนื่องจากขาดแคลนน้ำ แม้ว่าจะมีบ่อน้ำผิวดินเป็น
จำนวนมากถึง 1,500 บ่อ น้ำก็แห้งขอด ไม่เพียงพอแม้แค่ใช้ ในครัวเรือนเอง เวลาน้ำท่วม ก็จะมีนำ้ ปริมาณมาก
และท่วมขังนาน ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้ ไปอบรมและศึกษาดูงานเรือ่ งของธนาคารน้ำใต้ดนิ
ที่ อบต.เก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาจารย์โกวิทย์ ดอกไม้ นายชาตรี ศรีวชิ าฐา นายก
อบต. เก่าขาม พันเอก (พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ได้บรรยายหลักการธนาคารน้ำใต้ดนิ และพาไปดูงาน
ในพื้นที่จริงเพื่อให้สามารถนำหลักการไปปฏิบัติใช้แก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และน้ำเค็มให้ ได้อย่างยั่งยืน และ
ได้เชิญทีมวิทยากรจาก อบต.เก่าขาม มาบรรยายให้คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน และสำรวจลงพื้นที่
จริงที่ อบต.วังหามแห เมือ่ เดือนเมษายน 2560
และได้เข้าปรึกษาหารือความเป็นไปได้ ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดกับสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากนั้นทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดโดยการขุดเจาะพื้นบ่อเก่าของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ (สพด.กำแพงเพชร) จากความลึก 3 เมตร ให้ลกึ ลงเป็น 8 เมตร จำนวน 3 หลุม เพือ่ ทำเป็น
บ่อเติมน้ำลงสูร่ ะดับน้ำใต้ดนิ
ในช่วงฝนของปี 2560 ได้ตรวจสอบปริมาณน้ำในบ่อที่ทดลอง พบว่า มีปริมาณน้ำมากพอที่จะใช้ ได้ถึง
ช่วงแล้ง พอได้เห็นความเป็นไปได้มากขึ้น ในการที่จะช่วยให้ชาวบ้านในตำบลมีน้ำในการทำการเกษตรได้
ตลอดปี จึงขยายผลทำธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดด้วยเงินงบประมาณที่ อบต. วังหามแห ได้รบั รางวัลต่างๆ มา
จำนวน 5 บ่อ เนือ่ งจากต้อง
ใช้ ง บประมาณเป็ น จำนวน
มาก และขอรับบริจาคพื้นที่
จากเกษตรกรมาจัดสร้าง
อีกด้านหนึ่ง อบต.วัง
หามแห ก็ชักชวน ชาวบ้าน
ชุ ม ชน วั ด และโรงเรี ย น
ของตำบลวั ง หามแห ร่ ว ม
กั น ทำธนาคารน้ ำ ใต้ ดิ น
ระบบบ่อปิด โดยใช้แรงงาน
และวัสดุในท้องถิน่ เพือ่ ช่วย
เติมน้ำลงสูร่ ะดับน้ำใต้ดนิ อีก
หนทางหนึ่ ง ช่ ว ยเสริ ม กั บ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายน้ำใต้ดินด้านล่าง นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลเรื่องการใช้
สารเคมี ในบริเวณใกล้เคียงกับธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนลงในระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการ
ระมัดระวังไว้กอ่ น ปัจจุบนั ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดนิ มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ ตำบล
และได้มผี บู้ ริหารระดับจังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้ามาตรวจสอบดูงาน และเห็น
ประโยชน์จริง จึงได้จัดงบประมาณมาสนันสนุน อบต.วังหามแห เพื่อดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบบ่อ
เปิดและระบบบ่อปิด เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ ที่ให้มนี ำ้ ใช้ทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำให้ยงั่ ยืน
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อีกทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้ ไปสู่ อบต.ข้างเคียง เช่น อบต.วังชะโอน เทศบาลตำบลสลกบาตร
และเขตภาคเหนือ 15 จังหวัด และได้จัดตั้งเป็นสถาบันน้ำใต้ดินกำแพงเพชร ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธนาคารน้ ำ ใต้ ดิ น ในเขตภาคเหนื อ ได้ มี ก ารเข้ า มาศึ ก ษาดู ง านที่ อบต.วั ง หามแห เป็ น จำนวนมาก
เช่น นายอำเภอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น ปัจจุบันทางอำเภอขาณุวรลักษบุรี มีนโยบาย
ให้แต่ละหมูบ่ า้ น จัดทำธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อปิดอย่างน้อย 1 จุดต่อเดือน



นักวิชาการสวนกลาง และ สพด. กำแพงเพชรเขาเยีย่ มชมธนาคารน้ำใตดนิ

ธนาคารน้ำใต้ดนิ
ธนาคารน้ำใต้ดนิ มี 2 ระบบ คือ ธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อเปิด และธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อปิด
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1. การทำธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อเปด
ชั้นดินของประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นดินเหนียวหนา 7-12 เมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคในการซึม
ผ่านของน้ำลงสู่ระดับน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ ปัจจุบันยังมีการใช้เครื่องจักรกลหนักทางการเกษตรก่อให้เกิดชั้น
ดานแข็ง การใช้สารเคมี ในระยะยาวที่ก่อให้เกิดการแข็งตัวของดิน การเร่งระบายน้ำโดยการขุดคลองให้เป็น
เส้นตรงเป็นการทำลายโค้งวังซึ่งเป็นจุดเติมน้ำตามธรรมชาติ และการทำคลองชลประทานแบบคอนกรีต
ก็ทำลายจุดเติมน้ำตามธรรมชาติเช่นกัน แต่ความต้องการน้ำบาดาลกลับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นการช่วย
ธรรมชาติในการเติมน้ำกลับลงสู่ระดับน้ำใต้ดินจึงมีความจำเป็น และยังสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วง
หน้าฝน และเก็บน้ำเอาไว้ ใช้ ในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย
หลักการของธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อเปด การเติมน้ำลงสูร่ ะดับน้ำใต้ดนิ ประกอบด้วย 4 หลักการ
คือ
1. หลักการด้านธรณีวทิ ยา เนือ่ งจากชัน้ ดินเหนียวของประเทศไทยหนา 7-12 เมตร ซึง่ เป็นอุปสรรคใน
การซึมผ่านของน้ำตามธรรมชาติ ทำให้กระบวนการซึมลงสู่ใต้ดนิ ของน้ำจนถึงระดับน้ำใต้ดนิ ใช้เวลานับ 100 ปี
ธนาคารน้ำใต้ดนิ จึงใช้วธิ ขี ดุ บ่อเติมน้ำโดยขุดให้ผา่ นชัน้ ดินเหนียว ให้ลกึ 7-12 เมตร หรือให้ลกึ ถึงชัน้ หินอุม้ น้ำ
เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาในการเติมน้ำกลับลงสูร่ ะดับน้ำใต้ดนิ

2. หลักการด้านแรงโน้มถ่วงของโลก น้ำผิวดินจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เมื่อขุดบ่อเพื่อช่วยเติมน้ำลง
สูธ่ รรมชาติ ในช่วงฝนมวลของน้ำจำนวนมากทีอ่ ยูด่ า้ นบน จะมีนำ้ หนักมากกว่า และจะกดทับน้ำด้านล่างให้ซมึ
ผ่านชั้นหินอุ้มน้ำ ลงสู่ระดับน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในขณะที่หน้าแล้ง มวลของน้ำ
ลดลง น้ำในระดับน้ำใต้ดนิ ก็จะถูกผลักดันกลับขึน้ มาในระดับน้ำผิวดิน ทำให้สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ ได้
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3. หลักการด้านสูญญากาศ บ่อเติมน้ำช่วยธรรมชาติ ซึ่งมักขุดไว้กลางลำน้ำ เมื่อมวลของน้ำกดทับ
ลงสู่ระดับน้ำใต้ดิน น้ำจะไปแทนที่อากาศซึ่งอยู่ ใต้ดิน อากาศก็จะต้องหาทางออก จึงจำเป็นต้องขุดบ่อลมอีก
1-2 บ่อ เพือ่ ระบายอากาศออก

4. หลักการด้านแรงเหวี่ยงของโลก น้ำในระดับน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจะไหลจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก การเลือกขุดบ่อเติมน้ำหรือบ่อชาร์จน้ำ และบ่อลมต้องดูทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินด้วย
การขุ ด บ่ อ เติ ม น้ ำ หรื อ บ่ อ ชาร์ จ น้ ำ ต้ อ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตก และบ่ อ ลมจะต้ อ งขุ ด ทางทิ ศ ตะวั น ออก หรื อ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศใต้
การเลือกพื้นที่สำหรับขุดบ่อเติมน้ำหรือบ่อชาร์จ
น้ำ และบ่อลม
บ่อเติมน้ำต้องขุดบ่อไว้กลางลำน้ำธรรมชาติ ขุดตรง
บริเวณทีเ่ ป็นโค้งหรือวังเดิม ซึง่ เป็นจุดเติมน้ำตามธรรมชาติ
อยู่แล้ว ขุดบริเวณพื้นที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี บ่อเติม
น้ำใช้สำหรับเติมน้ำลงสูช่ นั้ หินอุม้ น้ำ และระดับน้ำใต้ดนิ ตาม
ลำดับ
ส่วนบ่อลม มีไว้สำหรับระบายอากาศและใช้อากาศ
ในการชักนำน้ำให้ลงสูร่ ะดับน้ำใต้ดนิ อย่างรวดเร็ว บ่อลมยัง
เป็ น บ่ อ ที่ ส ามารถนำน้ ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ได้ เนื่ อ งจาก
เครือข่ายระดับน้ำใต้ดนิ เชือ่ มโยงกันทัง้ หมด บ่อลมนีจ้ ะมีนำ้
ใช้ตลอดปี
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ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร หรือ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
ลาดเอียง 45 องศา ลึก 7-12 เมตร หรือลึกถึงชัน้ หินอุม้ น้ำ หรืออาจขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
และความต้องการ



บอชะลอน้ำ บอตกตะกอน บอเติมน้ำ



บอลม

การนำน้ำขึน้ มาใช้ มี 2 วิธี คือ
1. ใช้นำ้ จากบ่อลมโดยตรง ซึง่ จะมีนำ้ อยูต่ ลอดปี
2. เจาะบาดาลเพือ่ สูบน้ำขึน้ มาใช้ สามารถพบเจอน้ำได้ ในทุกพืน้ ที่ในระดับไม่ลกึ มาก เพราะมี โครงข่าย
ธนาคารน้ำใต้ดนิ ครอบคลุมอยู่ และบ่อบาดาลบางจุดที่ ไม่เคยเจอน้ำเลย กลับมีนำ้ ผุดขึน้ มาเอง



ภาพถายมุมสูงดวยพารามอเตอร แสดงปริมาณน้ำในบอตางๆ เมือ่ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561

13

14

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.3 August 2019



ธนาคารน้ำใตดนิ สรางผลผลิต อาชีพ และรายไดใหกบั เกษตรกรตำบลวังหามแห

2. การทำธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อปด
สำหรับธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อปิด เป็นการขุดบ่อเติมน้ำลงสูร่ ะดับน้ำใต้ดนิ ในระดับตืน้ อยูเ่ หนือระดับ
ชัน้ ดินเหนียว ช่วยลดปัญหาน้ำใช้จากครัวเรือนหรือน้ำท่วมขังเป็นแอ่งในชุมชน และเก็บน้ำฝนจากหลังคาบ้าน
เป็นการเติมน้ำกลับลงระดับ
น้ ำ ใต้ ดิ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง และยั ง
เชื่ อ มโยงไปยั ง ธนาคาร
น้ ำ ใ ต้ ดิ น ร ะ บ บ บ่ อ เ ปิ ด
จนเป็นเครือข่ายน้ำใต้ดินที่
กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่
มากขึน้
ขั้ น ต อ น ก า ร ท ำ
ธนาคารน้ ำ ใต้ ดิ น ระบบ
บ่อปด
1. การขุดบ่อ ความ
ก ว้ า ง ย า ว ข อ ง ป า ก บ่ อ
1-5 เมตร ลึก 1-5 เมตร ความกว้างและความลึกตามสภาพพื้นที่ แต่ความลึกต้องไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของปากบ่อ มักทำในบริเวณที่น้ำท่วมขัง เช่น ถ้าเป็นบ่อวงกลม ปากบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ก้นบ่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เมตร ลึก 1.5 เมตร เป็นต้น
2. นำวัสดุหยาบ เช่น ยางรถยนต์ เพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อดิน หินหรือวัสดุที่มี ในครัวเรือน
เช่น เศษไม้สด ขวดแก้วต้องไม่มสี ารเคมี ขวดน้ำพลาสติก (ใส่นำ้ 3 ใน 4 ส่วน) เศษปูน ลงในบ่อ และใส่ทอ่
PVC ลงตรงกลางบ่อ เพือ่ ใช้ระบายอากาศออก วัสดุหยาบทัง้ หมดต้องต่ำกว่าปากบ่อ 20 เซนติเมตร
3. นำผ้าตาข่ายสีฟา หรือผ้าสแลนปูทบั ด้านบน แล้วนำทรายหยาบ แล้วตามด้วยหินก่อสร้างหรือกรวด
แม่น้ำใส่ ให้เสมอปากบ่อ เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำลงสู่บ่อ และง่ายต่อการดูแลรักษา หากมีดินโคลน
ติดมากับน้ำก็สามารถขยับผ้าตาข่ายสีฟา้ เพือ่ ให้ โคลนหลุดออกและน้ำไหลผ่านได้สะดวก
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ขัน้ ตอนการทำธนาคารน้ำใตดนิ ระบบบอปด (บอกลม)



ขัน้ ตอนการทำธนาคารน้ำใตดนิ ระบบบอปด (บอเหลีย่ ม)
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ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดนิ
ธนาคารน้ำใต้ดินมีประโยชน์อย่างมาก สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง แก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้พื้นที่และ
งบประมาณในการดำเนินการน้อย เพิม่ การกักเก็บน้ำให้อยูก่ บั ที่ โดยเก็บกักไว้ ในระดับน้ำใต้ดนิ เพิม่ ความชืน้ ให้
แก่ดนิ สามารถนำน้ำขึน้ มาใช้ ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทัง้ ปี โดยการขุดบ่อลมหรือบ่อน้ำบาดาลก็ได้
จากความแห้งแล้งที่ ไม่สามารถปลูกพืชเพือ่ สร้างรายได้ ได้ ปัจจุบนั ธนาคารน้ำใต้ดนิ ทำให้เกษตรกรสามารถผลิต
พืชได้ทั้งปี ผลิตสินค้าที่มีราคาสูงได้ เช่น พวกผัก พริก และมะละกอ สร้างรายได้หลักล้านบาท ผลิตผลดี
ทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถส่งผลผลิตให้กับการตลาดหลักๆ เช่น ตลาดไท รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
เป็นต้น เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพทางการเกษตรในอนาคต ทำให้เกิด
การประสานความร่วมมือร่วมใจกันทั้ง อบต. เกษตรกร และชุมชนในการดูแลรักษาธนาคารน้ำใต้ดินให้เกิด
ประโยชน์และใช้ ได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดนิ ในทัศนคติของผูร้ วบรวม
1) สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับน้ำผิวดินได้ทั้งระบบ เริ่มจากเก็บน้ำจากน้ำฝนปกติ น้ำฝนที่มากกว่า
ปกติ น้ำที่ ไหลบ่าจากที่อื่นเข้ามาท่วมขังให้หมดไปและยังเก็บน้ำทุกหยดที่ผ่านเข้ามาไว้ ในพื้นที่ โดยเก็บน้ำไว้
ทีร่ ะดับน้ำใต้ดนิ
2) ป้องกันแผ่นดินทรุดตัว เนื่องจากการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินไป เพราะธนาคารน้ำใต้ดินจะเติม
น้ำลงไปยังระดับน้ำใต้ดนิ ทำให้เกิดการสมดุลขึน้
3) สามารถใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุม้ ค่า
4) หากสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดและบ่อปิดได้ ในระดับภูมิภาคหรือ
ประเทศ ร่วมกับ โครงการ “โคกหนองนาโมเดล” ในระดับลุ่มน้ำต่างๆ จะสามารถเก็บกักน้ำฝนที่ตกลง
ในแผ่นดินไทยได้ทั้งหมด โดยกักเก็บในรูปแบบน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งจะยังประโยชน์แก่ประเทศไทยซึ่งเป็น
ประเทศเกษตรกรรม เป็นครัวอาหารของโลก
5) สามารถป้องกันน้ำท่วม และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากปริมาณน้ำจำนวนมาก จะถูก
กักเก็บด้วยธนาคารน้ำใต้ดนิ ระบบบ่อเปิดและบ่อปิดและโคกหนองนาโมเดล
6) การเติ ม น้ ำ ลงสู่ ร ะดั บ น้ ำ ใต้ ดิ น โดยตรง อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นสารเคมี ใ นน้ ำ บาดาลได้
(ระบบบ่อเปิด) ควรให้ความรู้ ดูแล และระมัดระวังเรือ่ งการใช้สารเคมีในพืน้ ทีท่ ที่ ำธนาคารน้ำใต้ดนิ
7) การใช้ยางรถยนต์ และขวดน้ำพลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้ ในระบบบ่อปิด อาจเกิดการย่อยสลายสารพิษลง
ในระดับน้ำใต้ดินได้ ซึ่งอาจไม่เห็นผลในตอนนี้ เพราะความลึกของระบบบ่อปิดยังอยู่เหนือระดับชั้นดินเหนียว
วัสดุที่ใช้ ในระบบบ่อปิด ควรเป็นวัสดุทยี่ อ่ ยสลายช้าและเป็นวัสดุตามธรรมชาติ เช่น หินก้อนใหญ่ เป็นต้น
ขอขอบคุณ นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร และนายธวัช วาสิกานนท์ รองปลัด อบต.วังหามแห ทีส่ ง่ ต่อองค์ความรูน้ ี้ เพือ่ เป็น
ประโยชน์ตอ่ พีน่ อ้ งชาวไทย ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรบนผืนดินของตนเองได้ตลอดไป
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ทำไมตองเรียนรู

นิสา มีแสง*
ผูเขียนไดสมัครขอรับทุนฝกอบรมของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้ ได้รบั ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบตั งิ านวิจยั ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ไปฝึกอบรม
หลักสูตร Contemporary approaches to genetic resources conservation and use ณ สถาบัน
Wageningen Centre for Development Innovation, Wageningen University ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 8-26 เมษายน 2562 เป็นเวลารวม 23 วัน
การได้รบั ทุนฝึกอบรมฯ ของ สำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) ของผูเ้ ขียนในครัง้ นี้ ถือเป็น
ครัง้ ที่ 2 จึงขอเชิญชวนน้องๆ นักวิชาการทุกท่าน ทีท่ ำงานภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆ จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) บ้าง เป็นการสร้างโอกาส
ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตน ขอให้ทุกท่านเป็นข้าราชการที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะ เพิม่ มูลค่าของตนเองด้วยการเรียนรู้ รับเอาสิง่ ใหม่ๆ ต้องไม่ทำ
ตนเป็นแก้วที่เต็มน้ำ ต้องไม่หยุดที่การเป็นข้าราชการแล้ว พอแล้ว สูงสุดแล้วของชีวิตนี้ ฉันไม่จำเป็นต้อง
ขวนขวายทำอะไรอีก เป็นข้าราชการเช้าชามเย็นชาม อยู่ ไปวันๆ โดยไม่คิดจะพัฒนาตนเอง จึงขอเตือนใจ
ทุกท่านว่า การเป็นข้าราชการไม่ ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต ไม่ ใช่เป้าหมายสุดท้าย ไม่ ใช่เป้าหมายสูงสุด
ของข้าราชการทุกท่าน ทีจ่ ะหยุดใฝ่หาเพิม่ พูน เพิม่ เติมความรูข้ องตนเองให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
ขอให้ทุกท่าน หมั่นฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจน
พัฒนาทักษะ และสมรรถนะอืน่ ๆ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ดขี นึ้
ดังเช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็นหน่วยงานที่ ให้การสนับสนุนบุคลากรภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ได้รบั โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ให้ดี
ยิง่ ขึน้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบต่างๆ คือ (1) ทุนการศึกษา (2) ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบตั งิ าน
วิจยั ณ ต่างประเทศ (3) ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจยั (4) ทุนนำเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ และ
(5) ทุนวิจยั ซึง่ ทุนวิจยั นี้ สวก. อยู่ในระหว่างการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจยั ประจำปีงบประมาณ 2563
ซึง่ จะปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 นี้

*กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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การฝึกอบรมหลักสูตร Contemporary approaches to genetic resources conservation and use
ของผู้เขียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการที่หน่วยงานมีความจำเป็นหรือไม่              
ทีค่ วรจะต้องมีแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช จุลนิ ทรีย์ หรือ สิง่ มีชวี ติ ใดๆ ก็ตามทีเ่ กีย่ วข้อง และพิจารณาแล้วว่า
มีความเสีย่ งที่อาจเกิดการสูญพันธุ์ ซึง่ ผูเ้ ขียนมีความสนใจ ทำงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด
สำหรับใช้ ในการปรับปรุงบำรุงดินของกรมพัฒนาทีด่ นิ และตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นทีจ่ ะต้องมี
แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมสำหรับใช้ ในการศึกษา ทดสอบ คัดเลือกเพือ่ การพัฒนา ปรับปรุง
พันธุ์ ไม่วา่ สิง่ มีชวี ติ นัน้ จะเป็นพืช สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ ชนิดใดก็ตาม สิง่ สำคัญพืน้ ฐาน คือ ต้องมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถคัดเลือก หรือพัฒนา ปรับปรุงพันธุจ์ ากพันธุกรรมทีม่ อี ยู่ให้กา้ วหน้ามากขึน้
เพิม่ ขึน้ หรือดีขนึ้ ผูเ้ ขียนจึงต้องการเพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรมสำหรับ
การนำไปใช้ประโยชน์ หรือเพือ่ การอนุรกั ษ์เก็บรักษาไว้ ไม่ให้เกิดการสูญหาย สูญพันธุ์ ไป ต้องการเพิม่ มุมมอง
และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ ให้มากขึ้น แนวทางการจัดการ              
วิธีการที่จะนำมาใช้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ จะเริ่มต้นอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการให้ทุกภาคส่วนเข้ามา           
มีส่วนร่วม ซึ่งจะได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ และตั้งใจว่าจะนำมาปรับใช้ ในการทำงานด้านการพัฒนา
พันธุพ์ ชื ปุย๋ สดของกรมพัฒนาทีด่ นิ ให้ดขี นึ้ ต่อไป ซึง่ ความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ ได้ นำมาเขียนเป็นรายงานเสนอ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ใช้ ในการบรรยาย การให้ขอ้ เสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ ทัง้ ต่อผูบ้ ริหาร นักวิชาการ และ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการบริหารจัดการพันธุกรรมพืช เพือ่ การนำไป
ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยายจากนักวิจัย นักปฏิบัติที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดจนเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จริงของผูร้ ว่ มฝึกอบรมทุกท่าน จากประเทศต่างๆรวม 28 คน
จาก 18 ประเทศ คือ ประเทศ Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodia,
Colombia, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Jordan, Morocco, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone,
Somalia, Thailand, และ Zimbabwe ที่มี โอกาสในการพูดคุย ถกเถียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง   
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีการฝึกปฏิบตั ิ การทำ case study การทำ Role play เพือ่ ฝึกการเจรจาต่อรอง ของ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นตัวแทนของนักวิจัย เกษตรกร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทน
กระทรวงเกษตร บริษทั เอกชน ซึง่ ต่างก็มคี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกัน ทำอย่างไรจึงจะเจรจาจนได้ขอ้ ยุตทิ เี่ ป็น
ข้อตกลงร่วมกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกับการแบ่งปันผลประโยชน์ ต้นทุนการผลิตทีอ่ าจเพิม่ มากขึน้ การค้าขายทีส่ ง่ ออก
ได้มากขึน้ ของสิทธิบตั รพันธุพ์ ชื (Plant Breeder Right) สิทธิเกษตรกร (Farmer Right) รวมทัง้ การศึกษาดู
งาน field work การอภิปรายกลุ่ม group discussions และการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนงาน                
(project proposal) ซึง่ ทำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม ได้นำความรูท้ ี่ ได้รบั ตลอดหลักสูตรมาประยุกต์เพือ่ จัดทำเป็น
ข้อเสนอแนวคิดเพือ่ การบริหารจัดการพันธุกรรมพืช สำหรับนำไปประโยชน์กบั ประเทศของตนเองให้ดขี นึ้ ต่อไป
เนือ้ หาที่ ได้เรียนรูป้ ระกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรูถ้ งึ ความจำเป็น ความสำคัญ
ของการจัดการแหล่งพันธุกรรม การอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรม อันจะเป็น
แนวทางเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรทางพันธุกรรม ตามข้อตกลง
นานาชาติทกี่ ำหนดขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ความมัน่ คงด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนได้เรียนรูเ้ ครือ่ งมือ
และวิธีการเพื่อสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการดำเนินการบริหารจัดการแหล่ง
พันธุกรรมเพือ่ การนำไปใช้ประโยชน์ และเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจต่อข้อกำหนด ข้อตกลงระหว่างประเทศทีส่ ง่
ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรม จึงขอนำบางส่วนมาแบ่งปันให้ทราบ
ดังนี้

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.3 August 2019

1. Getting to know each other “Gallery session”
เป็นวิธีการที่ ใช้ ในการแนะนำตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ ในการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพือ่ ทำความรูจ้ กั กัน ผ่านการนำเสนอภาพกิจกรรมของตนเองทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อการ
ฝึกอบรม ซึง่ แสดงรายละเอียดประวัตกิ ารทำงาน และประสบการณ์ของตน ซึง่ ทำให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้พดู
คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทเี่ รามีความเชีย่ วชาญ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การสร้างความร่วมมือ หรือเครือข่าย
การทำงานวิจยั ได้ตอ่ ไปในอนาคต (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 การนำเสนอรายละเอียดประวัตกิ ารทำงาน และประสบการณของผูเ ขารับการฝกอบรม

2. Importance of biodiversity for Food and Agriculture
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เข้าใจ เพิม่ มุมมอง และเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ทีท่ วั่ โลก
จำเป็นต้องตระหนัก ซึง่ ผูเ้ ขียนพิจารณาว่า เป็นเรือ่ งสำคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งทำความเข้าใจ จึงจะตระหนัก และ
เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งหากไม่ดำเนินการมาตรการ
ที่จะช่วยยับยั้ง ชะลอการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อันจะทำให้
ความหลากหลายของพันธุ์พืชที่ลดน้อยลง หรือเกิดการสูญหายไป ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการผลิตทาง
การเกษตร นำมาซึ่งความจำเป็นที่ต้องรับทราบ เข้าใจสถานการณ์ ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศ
ซึง่ ประเทศไทยได้ ไปร่วมลงนาม เช่น the International Treaty on Plant Genetic resources for Food
and Agriculture 2012 และข้อตกลงทางการค้าอืน่ ๆ ดังนี้
2.1 ความสำคัญของการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรม สืบเนือ่ งจากปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของ
ประชากร การขาดสารอาหารทางโภชนาการที่เหมาะสม ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคม การผลิตได้ ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต ความต้องการเพิม่ การผลิต การผลิตเนือ้ สัตว์ทตี่ อ้ ง
คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถในการแลกเปลีย่ นอาหารเป็นเนือ้ การตืน่ ตัวต่อการบริโภคอาหารปลอดภัย
การผลิตแบบระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งล้วนส่งผลให้ ใช้พื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อผลิตให้ ได้มากขึ้น หรือความ
พยายามในการพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช ให้ ดี ขึ้ น ผลผลิ ต สู ง ขึ้ น มี ค วามสามารถทนทานต่ อ ปั ญ หาสภาพแวดล้ อ ม
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ปัญหาโรค แมลง ที่ ไม่เหมาะสมต่างๆ ทีท่ ำให้การเก็บรวบรวมพันธุกรรม เพือ่
ประโยชน์ ในการปรับปรุงพันธุ์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในลักษณะของธนาคารเชื้อพันธุกรรม เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมและกระจายพันธุกรรมพืช และบริษทั เมล็ดพันธุเ์ อกชนค้นคว้าพัฒนาปรับปรุงพันธุพ์ ชื ใหม่ๆ ให้ดขี นึ้
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		 2.2 ทำไมต้องมีแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรม เริ่มมาตั้งแต่ มีการพัฒนาปรับปรุง
พันธุพ์ ชื เป็นครัง้ แรก ในการปฏิวตั เิ ขียว (green revolution) ซึง่ เกิดขึน้ ในประเทศพัฒนาแล้ว ในช่วงปี ค.ศ.
1950 ถึง 1960 ใช้เงินลงทุนเป็นเงินจำนวนมหาศาล และก่อตัง้ องค์กรระหว่างประเทศทีม่ กี ารพัฒนาพันธุพ์ ชื
ชนิดต่างๆ ทัว่ ทุกมุมโลก ได้แก่   International Agricultural Research Centres : CGIAR ในประเทศต่างๆ
CYMMIT ประเทศเม็กซิโก, IRRI ประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น ส่งผลให้พชื ปลูกมีผลผลิตสูง ผลผลิตเกษตรเพิม่
ขึน้ อย่างก้าวกระโดด สูงถึง 250 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 1984 เมือ่ เทียบกับ ปี ค.ศ. 1950 และเกิดการพัฒนา
สายพันธุ์พืช มีการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้พืชต้านทานโรคดีขึ้น ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร                  
ต้องพิจารณาทัง้ 4 ด้าน คือ (1) ด้าน availability เพือ่ ให้ปริมาณอาหารทีผ่ ลิต กระจาย หรือแลกเปลีย่ นได้          
(2) ด้าน access ประชากรสามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร เพื่อลดจำนวนผู้ขาดสารอาหาร และผู้อดอยากที่ ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ (3) ด้าน utilization มีอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์จากกระบวนการสร้างและสลาย
สารอาหาร และ (4) ด้าน stability ความสามารถในการได้รบั อาหารตลอดช่วงเวลานัน้ ๆ ซึง่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุพ์ ชื ให้ดขี นึ้
		 2.3 อะไร คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึง่ Wilson (1988) ได้ ให้ความหมาย  
ไว้ว่า หมายถึง ความหลากหลายทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งเป็นความหลากหลายทั้งในระดับยีน ระดับของสิ่งมีชีวิต              
(สปีชสี )์ และระบบนิเวศ ทีม่ อี ยู่ในแหล่งนัน้ ตามองค์ความรูท้ มี่ อี ยูจ่ ะสามารถจำแนกแจกแจงความแตกต่างได้
จึงหมายรวมถึง ความแตกต่างอันเนื่องมาจากพันธุกรรม คือ ความแตกต่างในระดับของยีนภายในสิ่งมีชีวิต            
(สปีชสี )์ นัน้ ความแตกต่างอันเนือ่ งมาจากสิง่ มีชวี ติ (สปีชสี )์ คือ ความแตกต่างในระดับของพันธุข์ องสปีชสี ท์ มี่ ี
อยู่ในแหล่งนัน้ และความแตกต่างอันเนือ่ งมาจากระบบนิเวศวิทยา คือ ความแตกต่างของระบบนิเวศวิทยาทีม่ ี
อยู่ในแหล่งนัน้ ซึง่ ขึน้ ๆ ทัง้ นี้ ขึน้ กับองค์ความรูท้ มี่ วี า่ จะสามารถจำแนกความแตกต่างของสภาพของระบบนิเวศ
จำแนกพันธุ์ จำแนกพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ ดัง้ เดิมทีม่ อี ยู่ในแหล่งนัน้ และพบว่า ส่วนใหญ่เป็นแหล่งสำคัญของ
การค้นพบยารักษาโรค ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือเป็นระบบนิเวศสำคัญที่ทำให้เกิดการหมุนเวียน              
ธาตุอาหาร การย่อยสลายสารอินทรีย์ การหมุนเวียนอากาศ และน้ำ และคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ
สามารถจำแนกความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
		 1. ความหลากหลายชีวภาพทางการเกษตร (Agrobiodiversity) หมายถึง องค์ประกอบของความ
แตกต่างทางชีวภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
		 2. ความหลากหลายระหว่างชนิดพืช (Crop biodiversity) หมายถึง ความแตกต่างของพืชในระดับ
พันธุกรรมและชนิดของพืช (สปีชสี )์
3. แหล่งพันธุกรรม (Genetic resources) หมายถึง ส่วนของพันธุกรรม (genetic material)
ซึง่ ได้แก่ ส่วนของพืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ หรือ ชิน้ ส่วนอืน่ ๆ ทีส่ ามารถถ่ายทอดลักษณะได้จริงและมีประสิทธิภาพ
4. แหล่งพันธุกรรมเพือ่ อาหารและการเกษตร (Genetic Resources for Food and Agriculture;
GRFA) หมายถึง พันธุกรรมของ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและ
การเกษตร
		 5. แหล่งพันธุกรรมพืชเพือ่ อาหารและการเกษตร (Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture; PGRFA) หมายถึง พันธุกรรมเฉพาะพันธุกรรมพืชทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตอาหารและการเกษตร
เท่านัน้
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ทัง้ นี้ พืชอาหารทีผ่ ลิตอยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นพืชทีม่ ถี นิ่ กำเนิดในแหล่งหนึง่ แต่ถกู นำไปปลูกเป็นพืช
อาหารในอีกแหล่งหนึ่ง และการเคลื่อนย้ายแหล่งพันธุกรรมดังกล่าว ไม่ ได้เกิดขึ้นโดยสุ่ม แต่เกิดขึ้นจาก
วัตถุประสงค์เฉพาะ และมีความเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ โดย N.I.Vavilov (1887-1943) บิดาแห่งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ชาวรัสเซีย กล่าวว่า ทุกแห่งทั่วโลก ล้วนเผชิญกับปัญหาการลดน้อยถอยลงของ
ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม ซึ่ ง เป็ น ผลจากสภาพหรื อ ระบบนิ เ วศที่ อ ยู่ อ าศั ย เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง                   
ทัง้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเพิม่ จำนวนขึน้ อย่างรวดเร็วของสิง่ มีชวี ติ หรือพันธุกรรมต่างถิน่ ชนิด    
ต่างๆ การใช้ประโยชน์ที่มากเกินพอดี ตลอดจนเกิดมลพิษจากการทำการการเกษตร ทั้งการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
และปุ๋ยฟอสฟอรัส จนทำให้พันธุกรรมดังกล่าวถูกคุกคาม และเกิดการสูญพันธุ์ ในที่สุด ซึ่งมีจำนวนมากถึง            
12 ล้านชนิด (3-100 ล้านชนิด) ทั้งนี้ ไม่นับรวมชนิดของแบคทีเรีย archea และไวรัส ซึ่งพบว่าเกิดการ
เปลีย่ นแปลง สูญพันธุ์ และเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงของโลก มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ซึ่งมีการคาดว่า โลกได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่             
ไปแล้ว รวม 5 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ 450 ล้านปีมาแล้ว ครัง้ ที่ 2 เมือ่ 350 ล้านปีมาแล้ว ครัง้ ที่ 3 เมือ่ 250
ล้านปีมาแล้ว ครัง้ ที่ 4 เมือ่ 200 ล้านปีมาแล้ว ครัง้ ที่ 5 เมือ่ 50 ล้านปีมาแล้ว ซึง่ ส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางพั นธุกรรมลดจำนวนลงอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุกรรมที่มีความสำคัญต่อการผลิตพืช แม้ว่า                  
การเพาะปลูกพืชเป็นอาหารจะเกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ กำเนิดสิง่ มีชวี ติ Homo species เกิดขึน้ หรือเมือ่ 2.8
ล้านปีมาแล้ว ซึง่ เป็นบรรพบุรษุ ของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั Homo sapiens ซึง่ พัฒนาเกิดขึน้ มาเมือ่ 300,000 ปี
มาแล้ว ซึง่ เดิมดำรงชีวติ ด้วยการล่าสัตว์ และมีการเพาะปลูกทำการเกษตรเมือ่ ประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว และ
เก็บสะสมรวบรวมพืชพันธุ์ป่า นำมาใช้เพาะปลูกเป็นครั้งแรก ซึ่งพบว่ามีแหล่งกำเนิดพืชที่สำคัญทั่วโลก ดังนี้
แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นถิ่นกำเนิดของข้าวโอ๊ต และ rape seed บริเวณแถบอเมริกากลาง เป็นถิ่น
กำเนิดของข้าวโพด ถัว่ และมันเทศ บริเวณแถบเทือกเขาแอนดีส เป็นถิน่ กำเนิดของมันฝรัง่ ถัว่ และถัว่ ลิสง
บริเวณบราซิลตอนใต้และปรากวัย เป็นถิน่ กำเนิดของมันสำปะหลัง บริเวณประเทศจีน เป็นถิน่ กำเนิดของข้าวฟ่าง
foxtail ถัว่ เหลือง และข้าว บริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นถิน่ กำเนิดของกล้วย อ้อย มันเทศ มันแกว
และข้าว เป็นต้น เมือ่ มนุษย์เริม่ มีการเพาะปลูกพืชเองเป็นอาหาร ทำให้เลือกปลูกแต่พชื ทีม่ ผี ลผลิตสูง รสชาติ
อร่ อ ย จึ ง ทำให้ ค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมลดน้ อ ยลงตามไปด้ ว ย เมื่ อ เที ย บกั บ ระยะเริ่ ม แรกของ                
การเพาะปลูก มีการพัฒนาต่อเนือ่ ง ได้เป็นพืชพันธุ์ใหม่เพือ่ ใช้ปลูกต่อๆ กันมา ทำให้พนั ธุพ์ ชื ท้องถิน่ มีจำนวน
ลดน้อยลงเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากเกษตรกรนิยมปลูกแต่พนั ธุท์ ี่ให้ผลผลิตสูง มีความสม่ำเสมอ ทำให้พชื พันธุพ์ นื้ เมืองที่
มีผลผลิตน้อยกว่า ถูกใช้เพาะปลูกน้อยลง ส่งผลให้ความหลากหลายของพันธุพ์ ชื ชนิดดังกล่าวลดน้อยลงไปด้วย
แม้ว่า พันธุ์พืชที่ ได้รับการปรับปรุงใหม่จะมีลักษณะที่ดี ผลผลิตสูง สม่ำเสมอ แต่ก็อาจเกิดปัญหา คือ
พันธุพ์ ชื มักมีความอ่อนแอ และง่ายต่อการเข้าระบาดของโรคและแมลง อันเป็นผลจากความสม่ำเสมอในพืชที่
ปลูก ซึง่ เมือ่ เชือ้ โรค หรือ แมลง สามารถพัฒนาปรับตัวให้เข้าทำลายพืชดังกล่าวได้แล้ว ก็จะระบาดทำลายพืช
ดังกล่าวเสียหายเป็นจำนวนมาก อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพืชดังกล่าวมีพันธุกรรมที่เหมือนกัน ดังเช่นในปี                 
1840-1850 พบว่า มันฝรัง่ ทีป่ ลูก ถูกโรคระบาดทำลายอย่างรุนแรง ด้วยเชือ้ สาเหตุ Phytopthora infestans
ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนอาหาร อดอยาก ล้มตายเป็นจำนวนถึง 1 ล้านคน และทำให้ประชาชนอีกมากกว่า
2 ล้านคน ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีความอดอยาก เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่าง
รุนแรง นอกจากนี้ ยังพบโรคระบาดสำคัญของข้าวโพด คือ โรค Southern corn blight disease พบระบาด
อย่างรุนแรง ในปี ค.ศ. 1970 ด้วยพันธุข์ า้ วโพดพัฒนาปรับปรุงพันธุม์ าจากไซโตพลาสซึมทีเ่ หมือนกัน จึงเกิด
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ความเสียหายและสูญเสียเป็นปริมาณมากกว่า ร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 2 พันล้านดอลล่าร์
และยังพบการระบาดทำลายทีส่ ำคัญในกล้วย และข้าวสาลี อีกด้วย
สิง่ สำคัญ คือ การทีเ่ ชือ้ สาเหตุโรค ซึง่ ก็คอื สิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึง่ มีการพัฒนาตัวเองให้อยูร่ อด จนสามารถ
เข้าทำลายพืชอาศัย หรือพันธุพ์ ชื ปลูกได้อย่างต่อเนือ่ ง ทำให้การปรับปรุงพันธุผ์ กั โขม มีความจำเป็นต้องเพิม่ ยีน
ความต้านทานโรคชนิดใหม่เป็นระยะๆ เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ม           ี
การปลูกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง และนักปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกร คัดเลือกและเลือกปลูกแต่พันธุ์ที่ผลผลิตสูง
ทำให้พนั ธุพ์ ชื อืน่ ๆ ไม่ ได้รบั ความนิยม และเลิกปลูกไป ทำให้ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพืชปลูก ลดน้อย
ลงอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ชือ้ โรคสามารถพัฒนาตัวเองจนชนะพืชปลูกได้ ก็จะถูกทำลาย เนือ่ งจาก
มีความอ่อนแอต่อโรคและแมลง
แม้วา่ จำนวนชนิดของพืชทีเ่ ป็นอาหารมนุษย์ ได้ จะมีจำนวนถึง 10,000-20,000 สปีชสี ์ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่า มีเพียง 150-200 ชนิดเท่านัน้ ทีถ่ กู นำมาใช้เป็นอาหาร และมีเพียง 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวสาลี และ
ข้าวโพด ปลูกเป็นพืชอาหารเพือ่ เป็นแหล่งพลังงานและโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 60 ของโลก การแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ พัฒนาการผลิตพืชอาหารให้มีต้นทุนต่ำลง สามารถผลิตได้มากขึ้น          
ในราคาที่ถูกลง มีความสม่ำเสมอของผลผลิต ทำให้พืชพันธุ์พืช เพียงไม่กี่ชนิดที่ถูกผลิตเป็นอาหาร ตลอดจน
การนำพันธุพ์ ืชหรือพันธุกรรมจากต่างถิน่ ไปปลูกในพื้นที่ตา่ งๆ นอกถิน่ กำเนิด เช่น พืชอาหารที่ปลูกอยู่ในทวีป
ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ เมดิเตอร์เรเนียน และยุโรป ล้วนเป็นพืชที่มาจากต่างถิ่นทั้งสิ้น จึงทำให้ประเทศ
พัฒนา กังวลว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนประสบปัญหาความ
อดอยาก ความไม่ มั่ น คงของการผลิ ต อาหาร เมื่ อ โรคแมลงระบาดอย่ า งรุ น แรง ตลอดจนปั ญ หาการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีท่ วั่ โลกกำลังประสบอยู่
การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช              
ลดลง เพราะผู้ผลิตต้องการปลูกพันธุ์ที่มีผลผลิตสูง จึงเปลี่ยนจากการปลูกแบบดั่งเดิมไปสู่ระบบการผลิตที่
เข้มข้นมากขึ้น ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกที่ผลิตมาจากแหล่งปลูกอื่น เกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีการ
แข่งขัน การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ล้วนต้องการวัตถุดบิ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทีม่ คี วาม
สม่ำเสมอ ยิง่ ส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดน้อยลงไปเรือ่ ยๆ
ซึ่งสภาพการผลิตทางการเกษตรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ ให้สูญหายไปมากขึ้น สร้างการตระหนักรู้ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการพันธุกรรมทัง้ ในสภาพธรรมชาติ (in situ management)
การนำมาปลูกดูแลรักษาในสวนพฤกษศาสตร์ หรือจัดทำเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรม (Ex situ management)
และใช้แนวทางการบริหารจัดการเพือ่ เก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในแปลงปลูกของเกษตรกร (On
farm management) ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 3 รูปแบบของการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ: In situ management, Ex situ management
และ On farm management

3. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แบบ Ex Situ management คืออะไร
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีวธิ กี ารดำเนินการได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การเก็บรักษา
พันธุกรรมในสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช (Ex situ management) การเก็บรักษา
พันธุกรรมที่พบในสภาพแปลงปลูกตามธรรมชาติ (in situ management) และการเก็บรักษาพันธุกรรมใน
สภาพแปลงปลูกของเกษตรกร (On farm management) ซึง่ รูปแบบการจัดการแบบ Ex situ management
ทีส่ ำคัญ คือ
สวนพฤกษศาสตร์ จัดเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมไว้ ในสถานที่ซึ่งไม่ ใช่ถิ่นที่พบพืชชนิดดังกล่าว
(Ex situ management) รู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง แบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 รู ป แบบ คื อ (1) การปลู ก รวบรวมไว้ ใน
สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีข้อจำกัดของจำนวนตัวอย่างที่จะสามารถรวบรวมได้ ไม่มากนัก และ (2) การเก็บ
รวบรวมไว้ ในสถานที่หรือแหล่งที่ ใช้ ในการรวบรวมพันธุกรรม ซึ่งอาจเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์ หรือ ชิ้นส่วน
ขยายพันธุพ์ ชื อืน่ ๆ ตามวัตถุประสงค์ หรือองค์ความรู้ หรือความเชีย่ วชาญทีม่ ีในแต่ละแห่ง มีการจัดสภาพการ
เก็บรักษาให้เหมาะสมกับชิน้ ส่วนของพืชทีจ่ ะเก็บรักษา เช่น การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ จะเก็บรักษาไว้ ในอุณหภูมิ
ุ หภูมิ -80๐C หรือ การเก็บ
ห้อง -18๐C หรือ หากเก็บรักษาชิน้ ส่วนของยีน หรือ DNA จะเก็บรักษาไว้ทอี่ ณ
รักษาชิน้ ส่วนพืช จะเก็บรักษาในสภาพการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ของพืช in vitro ทีม่ สี ภาพแวดล้อมทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ่
๐
มากหรือสภาพ cryo ซึง่ จะมีอณ
ุ หภูมกิ ารเก็บรักษาทีต่ ำ่ ถึง -196 C เมือ่ เก็บรักษาในสภาพแคลลัส
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ทั้งนี้ การเก็บรักษาในสวนพฤกษศาสตร์ และการเก็บรักษาในสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรม            
มีวตั ถุประสงค์ทตี่ า่ งกัน กล่าวคือ สวนพฤกษศาสตร์ ซึง่ ถือกำเนิดขึน้ มาก่อนศตวรรษที่ 16 ต่อมา ถูกพัฒนาจน
กลายเป็นสถานทีป่ ลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชเมือ่ ศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนั พบว่าทัว่ โลกมีจำนวนสวนพฤกษศาสตร์
มากกว่า 2,200 แห่ง โดย 1,750 แห่ง จัดได้วา่ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช มีตวั อย่างรวบรวมไว้ถงึ 6.1
ล้านตัวอย่าง จากพืชหลากหลายชนิด (สปีชสี )์ มีจำนวนประชากรต่อชนิดพืช (สปีชสี )์ น้อย ในขณะทีส่ ถานที     ่
ทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรม มีตวั อย่างรวบรวมไว้ทงั้ สิน้ 7.2 ล้านตัวอย่าง โดยเน้นการเก็บรักษาพืชอาหารที่
มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก มีจำนวนประชากรต่อชนิดพืช (สปีชีส์) สูงมาก ซึ่งสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bgci.org และ www.genesys-pgr.org ทั้งนี้ แหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช               
ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างสถานที่ต่าง ทั้งที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์
หรือสถานทีร่ วบรวมพันธุกรรม ทัง้ ทีเ่ ป็นการค้า และไม่เป็นการค้าได้
ความเป็นมา การแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืช ได้รับความสนใจเป็นครั้งแรก ในช่วงปี ค.ศ. 1890-1910  
เนื่องจากนาย Vavilov ชาวรัสเซีย รายงานว่า พันธุ์พืชใหม่ที่ ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ทำให้พันธุ์พืชพื้นเมือง
สูญหายไป และส่งผลให้พชื มีฐานพันธุกรรมลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว
ในปี ค.ศ. 1920-1930 โดย Vavilov (USSR) and Harlan (USA) ได้แสดงข้อมูลที่ชี้ ให้เห็นว่า  
พันธุกรรมพืชเกิดการเสือ่ มถอยลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศพัฒนาแล้ว ต่างตระหนักถึงความสำคัญ และร่วม
กันจัดตัง้ ธนาคารเชือ้ พันธุกรรมขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศ ต่างๆ คือ VIR (USSR), USDA (USA) และ IPK            
(GER) ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการเก็บรักษาเชือ้ พันธุกรรมพืช
ต่อมาในปี ค.ศ. 1940-1950 ได้ก่อตั้งหน่วยงาน CIMMYT ขึ้น ในปีค.ศ. 1943 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมพันธุกรรมพืชอาหารที่สำคัญ 2 ชนิด คือ ข้าวสาลี และข้าวโพด หน่วยงาน IRRI ได้ก่อตั้งขึ้นในปี               
ค.ศ. 1959 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุกรรมข้าว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารโลก            
มูลนิธฟิ อร์ด และมูลนิธริ อกกีเ้ ฟลเลอร์ ถือเป็นยุคการปฏิวตั เิ ขียว ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 มีการเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชอย่างแพร่หลาย เป็นการดำเนินนโยบายทางการเมือง ทำให้มีเครือข่ายสถานที่ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมพันธุกรรมกระจายอยูท่ วั่ โลก
ซึง่ Harlan ให้ความสำคัญกับพันธุกรรมทีส่ ญ
ู หายไปเป็นจำนวนมาก และกำหนดความหมายของการเกิด
การเสื่อมถอยของพันธุกรรมว่า คือ การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในชนิดพืชและ
พันธุกรรมระหว่างพันธุพ์ ชื ใหม่กบั พันธุพ์ ชื พืน้ เมือง ซึง่ เกิดจากพันธุพ์ ชื ใหม่ ไปทดแทนพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองที่ใช้อยูเ่ ดิม
ซึง่ ไม่รวมถึงความแตกต่างของพันธุพ์ ชื ป่า หรือระหว่างพันธุพ์ ชื ป่าทีอ่ าจมีนอ้ ยลง แต่ ไม่จดั รวมว่าเป็นการเสือ่ ม
ถอยของพันธุกรรม

4. การเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช มีขนั้ ตอนอย่างไร
โดยทั่วไปแล้ว ชนิดของพันธุ์พืชที่ถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ ประกอบด้วย พืชที่มนุษย์ ใช้ปลูกเป็นแหล่ง
อาหารคาร์โบไฮเดรต เช่น ธัญพืชชนิดต่างๆ และพืชทีป่ ลูกเป็นแหล่งโปรตีน เช่น พืชตระกูลถัว่ มีตวั อย่างที่
รวบรวมไว้ทวั่ โลก ไม่ตำ่ กว่า 10 ล้านตัวอย่าง มีการพัฒนาสร้างระบบเพือ่ ช่วยในการบริหารจัดการ ในขัน้ ตอน
ต่างๆ ตั้งแต่ การเก็บรวบรวม ความต้องการ การขยายพันธุ์ การเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์พืช และ             
การประเมินคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดเก็บ    
ตัวอย่าง การแลกเปลีย่ นพันธุกรรม และการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
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		 4.1 การจัดหาแหล่งพันธุกรรม (acquisition) คือ พันธุกรรมพืชที่นำมาเก็บรวบรวม ได้มาจาก         
หน่วยงานวิจยั สถาบันการศึกษา บริษทั สวนพฤกษศาสตร์ หรือการไปสืบค้นหาเองตามแหล่งพันธุกรรม ซึง่ จัดเป็น
วิธีการที่ยุ่งยาก และจำเป็นต้องได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีกับประเทศนั้นๆ เพื่อจะติดต่อประสาน
งานการแจ้งการขออนุญาต การเจรจาต่อรองจนเกิดข้อยุติร่วมกัน รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญใน
พื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย และจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
พันธุกรรมพืชระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาประเด็นการจัดการเพื่อการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์          
(access and benefit sharing; ABS) การบังคับใช้กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. 1994
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Convention on Biological Diversity (CBD) -Nagoya
protocol ในปี ค.ศ. 2010 และปี ค.ศ. 2004 สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช              
เพือ่ อาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)
		 4.2 การขยายพันธุ์ (regeneration) เป็นขัน้ ตอนทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ เพิม่ หรือขยายปริมาณเมล็ดพันธุ   ์
ที่เหลืออยู่เพียงจำนวนน้อย หรือเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกลดต่ำลงมาก ซึ่งต้องระมัดระวัง ไม่ ให้เกิดปัญหา
พันธุกรรมของพืชแตกต่างไปจากเดิม ทัง้ การเปลีย่ นแปลงของพันธุกรรม (genetic shift) ซึง่ เป็นผลจากการ
คัดเลือกตามธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเนื่องจากความถี่ของยีนแบบสุ่ม (genetic drift)
เปลีย่ นไป
		 4.3 การเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุพ์ ชื (characterization and evaluation) คือ ข้อมูลจาก
การประเมินคุณลักษณะ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์กบั ผู้ ใช้ เช่น ข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่าง ได้แก่ จุดทีพ่ บตัวอย่าง    
(เส้นรุง้ เส้นแวง) ลักษณะสัณฐานวิทยา ความต้านทานต่อโรคแมลง ข้อมูลจีโนม หรือ ข้อมูลทางพันธุกรรมพืช
ทัง้ ส่วนของดีเอ็นเอทีเ่ ป็นยีน และส่วนของดีเอ็นเอที่ ไม่ใช่ยนี ซึง่ ยังไม่ทราบหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน
		 4.4 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (seed storage) ใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ซึง่ พบว่า อัตราการตายของเมล็ดพันธุม์ คี า่ สูงสุดเมือ่ เก็บรักษาเป็นเวลานาน 40-50 ปี สอดคล้องกับเมล็ดพันธุ์
จะยังคงคุณสมบัตคิ วามมีชวี ติ ของเมล็ดพันธุ์ ไว้ ได้ดี ไม่ควรเก็บรักษาเป็นเวลานานเกิน 40 ปี ซึง่ ใช้เป็นแนวทาง
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ณ Conservation Genetic Resources of the Netherlands; CGN) ดังนี้
1. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพเมล็ดพันธุแ์ ห้ง หากต้องการเก็บรักษาเป็นเวลานานมากกว่า 1 เดือน
ต้องเก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 15๐C และความชืน้ สัมพัทธ์ 15 เปอร์เซ็นต์
2. ต้องทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนเข้าเก็บรักษา คือ พืชปลูก ควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ และพืชพันธุป์ า่ ต้องมีความงอกไม่ตำ่ กว่า 60 เปอร์เซ็นต์
3. ปริมาณเมล็ดพันธุต์ วั อย่างทีจ่ ะเก็บ แต่ละตัวอย่างควรมีปริมาณเมล็ดพันธุจ์ ำนวน 6-10 ถุง คือ เป็น
เมล็ดพันธุส์ ำหรับใช้ทดสอบความงอกจำนวน 4 ถุง เมล็ดพันธุส์ ำหรับใช้แจกจ่าย จำนวน 4 ถุง และเมล็ดพันธุ์
ทีเ่ ก็บสำรองไว้อกี จำนวน 1-2 ถุง
4. สถานทีก่ ารเก็บรักษา ต้องมีอณ
ุ หภูมิ -18๐C และบรรจุเมล็ดพันธุ์ในถุงทีป่ ดิ ผนึกสนิท
5. ต้องตรวจสอบความงอกและปริมาณเมล็ดพันธุท์ คี่ งเหลืออยูอ่ ย่างสม่ำเสมอ
6. ปัจจุบนั CGN มีจำนวนตัวอย่างพันธุกรรมทีร่ วบรวมไว้ 300,000 ตัวอย่าง
4.5 ข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่างพันธุกรรม (documentation) เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยใช้
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล Oracle เพือ่ บริหารจัดการฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุกรรม มีการเชือ่ มโยงข้อมูล
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พันธุกรรมกับฐานข้อมูลของแหล่งรวบรวมอืน่ ๆ เช่น GENESYS ซึง่ สามารถเข้าใช้ ได้งา่ ย และสะดวกแก่การ
นำไปใช้
4.6 การให้บริการข้อมูลและเชือ้ พันธุกรรมพืช (CGN-PGR distribution system) สำหรับข้อมูล
และพันธุกรรมพืชที่เก็บรักษาไว้ที่ CGN สามารถให้นักวิจัย ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หรือบริษัท
เข้าถึงฐานข้อมูลและขอเมล็ดพันธุต์ วั อย่างของพันธุกรรมเพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ ได้ ที่ เว็บไซด์ www.wur.nl/cgn
ซึ่งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละประเทศที่ ได้ร่วมลงนามไว้ ใน IT-PGRFA ตามมาตรฐานของ    
the Standard Material Transfer Agreement (SMTA) เป็นไปด้วยความสุจริต ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่
ตัวอย่างเมล็ดพันธุจ์ ะสามารถจัดส่งได้ภายใน 2-3 สัปดาห์

5. การบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรมในพืน้ ที่ (In situ management) คืออะไร
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวิธีการที่ ใช้เพื่อการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรม ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ เช่น
การอนุรกั ษ์พนื้ ที่ การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศซึง่ เป็นสภาพแวดล้อม ทีอ่ ยูอ่ าศัยของพืชดังกล่าวให้คงสภาพเดิมไว้ ให้
ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจมีการฟืน้ ฟูจำนวนประชากรของสิง่ มีชวี ติ (สปีชสี )์ ดังกล่าวให้กลับมามีจำนวนเพิม่ มากขึน้ ใน
สภาพธรรมชาติทพี่ บ
เป็ น วิ ธี ก ารที่ พั ฒ นามาจากความต้ อ งการที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แต่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางพันธุกรรม เป็นแนวคิดใหม่ทเี่ พิง่ ถือกำเนิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีจ้ ากการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกินกำลังทีธ่ รรมชาติจะฟืน้ ฟูตวั เองได้ ซึง่ จะเกิดผลเสียหาย
ต่อท้องถิ่น เนื่องจากทรัพยากรดังกล่าวไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาดีได้ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี
เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ตระหนักมาช้านานแล้ว ดังคำกล่าว หรือความเชือ่ ทีพ่ บในศาสนาหรือลัทธิตา่ งๆ ทัง้ เต๋า ฮินดู
อิสลาม หรือพุทธศาสนา ที่พบว่า หากเกินจุดพอดี จะทำให้เกิดการแย่งชิง ขัดแย้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่ ให้เป็นทีพ่ อใจกับทุกฝ่ายได้
การรั ก ษาทรั พ ยากรให้ ค งอยู่ ใ นพื้ น ที่ กำเนิ ด เป็ น ครั้ ง แรก ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 18 (ระหว่ า ง                     
ปี ค.ศ. 1701-1800) ในทวีปยุโรป โดยประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่าประเทศพระอาทิตย์ ไม่ตกดิน เนื่องจากมี
ประเทศอาณานิคมอยู่ทั่วโลก เริ่มรู้สึกว่ากิจกรรมของมนุษย์เริ่มส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและอาจส่งผล  
กระทบต่อรุน่ ลูกหลาน จึงหาวิธปี อ้ งกันเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอินเดีย ซึง่ เป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ ไม่ให้ถกู ทำลายไปมากกว่านี้ ในปี ค.ศ.1855 ต่อมาในปี ค.ศ.1872 สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดเขต
อุทยานแห่งชาติ Yellowstone Park เพื่อรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ไว้เช่นกัน และเกิดการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ระหว่างปี ค.ศ.1801-1900 อันเป็นแนวทางเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
สัตว์นำ้ (ปลา) สัตว์ปา่ ทุง่ หญ้าเพือ่ เป็นอาหารสัตว์ และการรักษาสภาพแวดล้อมของพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของสัตว์ปา่ ให้ดำรงชีวติ อยู่ ได้อย่างปลอดภัย สามารถใช้เป็นทีห่ ลบภัยของสัตว์ปา่
ในปี ค.ศ.1950 แนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แตกต่างไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในปี
ค.ศ.1972 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) จัดทำโครงการเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์สภาพพืน้ ทีธ่ รรมชาติ   
ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปี ค.ศ.1978 มีการจัดประชุมการวิจัยด้านชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึน้ เป็นครัง้ แรก ณ เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Wilcox and
Soule
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ปี ค.ศ. 1992 มีการร่วมลงนาม อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จาก 157 ประเทศ              
ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on
Environment and Development; UNCED) ระหว่างวันที่ 5-14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2535 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร           
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และเปิดลงนามต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยสรุปมี 167
ประเทศ และสหภาพยุโรปทำหน้าทีล่ งนามรับรองอนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว ซึง่ กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ 3 ประการ
คือ (1) เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน (3) แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
ซึง่ ถือได้วา่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับนี้ เป็นทีย่ อมรับกันของนักวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
นักกฎหมายระหว่างประเทศ ว่า เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ไทยเข้าเป็นภาคี
อนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2003 และมีผลใช้บงั คับเมือ่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2004 โดยไทย
เป็นประเทศลำดับที่ 188 จากทัง้ หมด 193 ประเทศ

6. ปัจจัยอะไรที่ ใช้ ในการพิจารณาเลือกสิง่ มีชวี ติ เพือ่ อนุรกั ษ์
1. เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญ ถ้าพันธุกรรมดังกล่าวสูญหายไปจากระบบนิเวศ จะทำให้ระบบนิเวศ           
ทำหน้าที่ ไม่ดพี อ และส่งผลต่อพันธุกรรมหรือสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ทีย่ งั คงสูญหายอย่างต่อเนือ่ ง เช่น สาหร่ายทะเล
เม่นทะเล นาก วัวทะเล ชเตลเลอร์
2. มีสิ่งมีชีวิตที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด เช่น การประเมินสุขภาพหรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ                 
จากจำนวนประชากรของสัตว์ครึง่ บกครึง่ น้ำทีม่ ผี วิ ที่ ไวต่อสัมผัสสภาพความชุม่ ฉ่ำน้ำ หากมีจำนวนลดลง จึงใช้
เป็นตัวชีว้ ดั ได้วา่ ระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวถูกรบกวนจนเสียสภาพสมดุลไปแล้ว
3. มีเป้าหมายการคุม้ ครองสิง่ มีชวี ติ ชนิดใดชนิดหนึง่ อย่างชัดเจน ช่วยให้ภาคประชาชนทีส่ นใจเลือกเข้า
มามีสว่ นร่วมได้ โดยง่าย ได้แก่ การอนุรกั ษ์ประชากรแพนด้า วาฬสีนำ้ เงิน เสือ ผีเสือ้ จักรพรรดิ และลิงกอริลลา
เป็นต้น
เมื่ อ เลื อ กสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ต้ อ งการปกป้ อ งรั ก ษาได้ แ ล้ ว จึ ง ดำเนิ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ อ ในลำดั บ ต่ อ ไป                     
โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาเป็นแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการรวมข้อมูลของสิง่ มีชวี ติ
ชนิดต่างๆ ทีเ่ ป็นเป้าหมายของระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึง่ จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเพือ่ การอนุรกั ษ์
สิ่งมีชีวิตต่างๆ หรือระบบนิเวศนั้นๆ ตามขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ และการกำหนดรูปแบบวิธีการ
อนุรกั ษ์ในพืน้ ที่ การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลจำนวนสิง่ มีชวี ิตเป้าหมาย การกำหนดนโยบาย
หรือกฎระเบียบเพื่อใช้ ในการควบคุม มีองค์กรสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศ คือ
International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ซึง่ เกิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์
ทั่วโลกที่ตระหนักถึงปัญหาการลดน้อยถอยลงของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ต้องมีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เหตุที่ทำให้ความหลากหลายทางธรรมชาติลดน้อยลง พัฒนาระบบ
ติดตามตรวจสอบสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุ์ เพือ่ กำหนดแนวทางการอนุรกั ษ์ทรัพยากรดังกล่าวให้คงอยูส่ บื
ต่อไป
จะเริม่ เก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมทีร่ ะดับใด ระดับยีน ระดับสิง่ มีชวี ติ หรือทัง้ ระบบนิเวศ
แม้จะไม่มหี ลักเกณฑ์ทแี่ น่ชดั แต่สงิ่ สำคัญที่ใช้ ในการพิจารณา คือ เป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุ์ พบว่า ทัว่ โลก
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มีพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตถึงร้อยละ 36 แยกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
สูงถึงร้อยละ 39 แต่ยังขาดรายงานการศึกษาข้อมูลสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และต้องติดตาม
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆ แต่ต่างจากความต้องการของสังคมที่ ให้ความ
สำคัญกับการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ งบประมาณที่ใช้ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
ของสิง่ มีชวี ิต (สปีชสี )์ ซึง่ ยังเป็นทีถ่ กเถียงเพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้อตั ราการ
สูญพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ลดลง
ทั้งนี้ คุณค่าทางเศรษฐกิจ และต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ ใช้ ในการ
เปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศ ซึ่งไม่สามารถกำหนดคุณค่าดังกล่าวเป็นราคาที่แน่นอนได้
แต่มคี วามสำคัญต่อการดำรงชีวติ ดังนัน้ การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ จึงต้องนำมาเทียบเคียงกับมูลค่า
การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในตลาดโลกที่จะทำให้เข้าใจๆได้ตรงกัน และเรียกระบบดังกล่าวว่า ต้นทุนทาง
ธรรมชาติ ซึ่งจะต้องทำการประเมินและขึ้นทะเบียนเพื่อกำหนดคุณค่าของระบบนิเวศดังกล่าวให้เกิดความ
ชัดเจนก่อน

7. การบริหารจัดการในพืน้ ที่ (On farm management)
เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการบริหารจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่พบ
พืชพันธุด์ งั กล่าว เพือ่ บริหารจัดการพืชพันธุท์ มี่ อี ยู่ในพืน้ ที่ปลูก ซึง่ อาจมีการพัฒนาปรับตัวมาบ้างแล้ว จนเป็น
ลักษณะเฉพาะของพืชพันธุด์ งั กล่าวในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ เกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับระบบเมล็ดพันธุท์ มี่ อี ยู่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ ได้จากการผลิตในระบบเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ (formal seed system) และระบบเมล็ด
พันธุอ์ ย่างไม่เป็นทางการ (informal seed system) ดังแสดงในภาพที่ 3



ภาพที่ 3 การเชือ่ มโยงระบบเมล็ดพันธุอ ยางเปนทางการและระบบเมล็ดพันธุอ ยางไมเปนทางการ
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ซึ่งการศึกษาของ Lowder และคณะ (2016) พบว่า ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกพืช ไม่ต่ำกว่า 570 ล้าน
ฟาร์ม โดยร้อยละ 84 เป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กที่ ใช้เพียงแรงงานในครอบครัวและมีพื้นที่เพาะปลูกต่อ
ครัวเรือน น้อยกว่า 2 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพืน้ ทีท่ ำการเกษตรทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด โดยร้อยละ 70-80
เป็นประเทศในแถบแอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศยากจน มีรายได้น้อยถึงรายได้
ปานกลาง เกษตรกรทีม่ พี นื้ ทีเ่ พาะปลูกขนาดเล็ก มีจำนวนถึงร้อยละ 30-40 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารทีส่ ำคัญให้กบั ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ซึง่ ต่างจากรูปแบบการผลิตอาหารของโลกทีเ่ ป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เช่นเดียวกับการศึกษาของ De Boef และคณะ (2013) ซึง่ รายงานว่า การบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรม
ในพืน้ ที่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนั ธุกรรมทีม่ อี ยูห่ ลากหลายในพืน้ ที่ ได้รบั การดูแล อนุรกั ษ์รกั ษาให้คงอยู่ในพืน้ ที่
ซึ่งตรงข้ามกับเป้าหมายการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร ชุมชน มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงต้องผสานเป้าหมายทั้งสองด้านให้เกิดขึ้นภายในชุมชนให้ได้ ภายใต้การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมชองชุมชน (Community Biodiversity Management) โดยใช้
เกษตรกร หรือชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีแรงขับเคลือ่ น หรือการสนับสนุนจากการบริหารจัดการพันธุกรรมพืช
ทีม่ อี ยู่ในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน เพือ่ ทำให้เกิดความยัง่ ยืน มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ทำให้ชมุ ชนเกิด
การพัฒนาไปสูส่ งิ่ ทีด่ ขี นึ้
		 ทำไมต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน (Community Biodiversity
Management)
1. เป็นวิธกี ารที่ตอ้ งอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสร้างความเข้มแข็งสำหรับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ ผ่านระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
ชุมชน
2. มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม บทบาท เพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ต่ อ การพิ จ ารณา การอนุ รั ก ษ์              
การจัดการ การเพิม่ มูลค่า ตลอดจนการแลกเปลีย่ นพันธุกรรมพืชทีแ่ ตกต่าง
3. เป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ ในการพิจารณา การตัดสินใจของชุมชน การร่วมเป็นเจ้าของ และ          
การสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรมในพื้นที่สำหรับการผลิตทางการเกษตรที่ยังคงความ
หลากหลาย และเกิดความยั่งยืนต่อการดำรงชีวิต โดยอาศัยหรือพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด และ           
เกิดความเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ
ซึ่งองค์ประกอบสำคัญต่อ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพชองชุมชน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนการดำเนินงาน วิธกี ารปฏิบตั งิ าน และเครือ่ งมือที่ใช้ ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการดำเนินงาน หมายถึง ลำดับขัน้ ตอนของวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ซึง่ รวมไปถึงการกำหนดจุดเริม่
ต้นของการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะดำเนินการในชุมชน
2. วิธกี ารปฏิบตั งิ าน หมายถึง การจัดแสดงสาธิตการอนุรกั ษ์และประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ต่อชีวติ ความเป็น
อยูข่ องชุมชน 
3. เครือ่ งมือที่ใช้ หมายถึง วิธกี ารทีจ่ ะนำไปสูแ่ นวทางการปฏิบตั ทิ ี่ ได้กำหนดไว้ และการกำหนดภาพรวม
ของแผนการดำเนินกิจกรรมในระยะยาว และกิจกรรมย่อยทีจ่ ะเกิดขึน้
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ทัง้ นี้ มีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพชองชุมชน ทีม่ คี วาม
เหมาะสม เจาะจงกับสภาพท้องถิน่ และความต้องการได้ ดังนี้
1. การสร้างการตระหนักรูข้ องชุมชน
2. การให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพย์สนิ ธรรมชาติของชุมชนความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมทีม่ อี ยู่ในชุมชน เครือข่ายทางสังคม และองค์กรต่างๆ
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กบั องค์กรของชุมชน
4. การกำหนดกรอบการทำงานของสถาบันต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในชุมชน
5. การรวบรวมเพือ่ จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชน
6. การจัดหากลไกเพือ่ การระดมทุน
7. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชุมชน
8. การเรียนรูแ้ ละขยายผลการดำเนินงานเพิม่ มากขึน้

8. เครือ่ งมือที่ ใช้ ในการทำงานร่วมกับชุมชน
การสนับสนุนให้ชมุ ชนได้กำหนดแนวทางเพือ่ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพขึน้ ในชุมชน
มีเ ครื่องมือ หลากหลายชนิดที่ ใช้เพื่อการศึกษารวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ ในชุมชน
การวิเคราะห์สภาพพื้นฐานของเกษตรกร สภาพพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสู่การวางแผน
การดำเนินงานทีเ่ หมาะสมกับแต่ละชุมชน ดังนี้ 1) Sustainable Livelihood Framework Analysis (SLFA)
2) Diversity wheel 3) Four Cell Analysis (FCA) 4) Resource maps 5) Time line 6) Transect walk
7) Historic graphs 8) Matrix Analysis 9) Stakeholder analysis 10) Well-being ranking และ
11) Social seed network analysis ซึง่ ขอนำเสนอเครือ่ งมือบางชนิด ดังนี้

1. Four Cell Analysis (FCA)
คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ ใช้ ในการวิเคราะห์สภาพความหลากหลายที่มีอยู่ ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ครัวเรือนและสภาพพื้นที่ จัดเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์สภาพความหลากหลาย
ของพืน้ ทีแ่ ละเกษตรกรแบบเร่งด่วน
เป็นเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตาม
และประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
ใช้ ในการประเมิ น สายพั น ธุ์ พื ช
หรือพันธุกรรมพืชที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ ในพื้นที่ของชุมชน
ช่วยสร้างการตระหนักรู้ของคนใน
ชุ ม ชน และพั ฒ นาเป็ น แผนการ
บริหารจัดการในพืน้ ที่ได้ (ภาพที่ 4)
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2. Social seed network analysis
คือ เครือ่ งมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์สภาพความหลากหลายของพืน้ ที่ การใช้เมล็ดพันธุ์ และการหมุนเวียน
การใช้เมล็ดพันธุ์ ในชุมชน วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ และการ
หมุนเวียนของพันธุ์แต่ละชนิด วิเคราะห์กำหนดตัวเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจาย ตลอดจน
สนับสนุน และออกแบบโครงการเมล็ดพันธุ์ หรือความหลากหลายทางพันธุกรรม (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 5 ความหมายและวัตถุประสงคของการใชเครือ่ งมือ Social Seed Network Analysis

3. เครือ่ งมืออืน่ ๆ ที่ใช้เช่น 1) Biodiversity & seed fairs 2) Local food fairs 3) Community

Biodiversity Registers (CBR) 4) Community Seed Bank (CSB) 5) Village gain-seed-gene-water
bank 6) Diversity Block 7) Diversity Kit 8) Home Garden 9) Participatory Plant Breeding (PPB)
10) Participatory Varietal Selection (PVS) 11) Grassroots breeding 12) Community based Seed
production (CBSP) 13) Village Knowledge Center (VCK) 4) Value addition, biodiversity based
local enterprises and Market 15) Community Biodiversity Management Fund (CBM Fund) และ
16) Village Biodiversity Conservation and Development Committee (VBCDC) และขอนำเพียงบาง
เครือ่ งมือมาอธิบายรายละเอียด ดังนี้
3.1 Community Seed Bank (CSB)
คือ รูปแบบหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่ บริหารจัดการ เพือ่ เก็บสำรองเมล็ดพันธุห์ มุนเวียนใช้ ใน
ฤดูเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้มากในชุมชนสามารถประยุกต์ใช้
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เพือ่ เก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ เพือ่ ลดความเสีย่ ง และใช้เป็นแหล่งเก็บรักษาพันธุกรรมพืช หรือรวบรวมรักษาพันธุ์
พืชในท้องถิน่ ได้ (ภาพที่ 7)
		 3.2 Participatory Plant Breeding (PPB)
คือ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร นักวิจัย และ ผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียอืน่ ๆ ทีส่ ามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนต่างๆ ของการพัฒนาพันธุพ์ ชื เป็นวิธที เี่ หมาะสมในการพัฒนา
พืชพันธุ์ ใหม่ที่ตอบสนองต่อเกษตรกร และความต้องการของลูกค้า และสามารถประยุกต์ ใช้กับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุพ์ อ่ แม่ที่ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ ได้
		 3.3 Participatory Crop Improvement (PCI)
คือ การใช้รปู แบบการมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพ์ ชื ซึง่ อาจอยู่ในรูปของการมี
แหล่งของพันธุกรรมพืชให้คัดเลือกไปใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ และการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการปรับปรุง
พันธุพ์ ชื ในรูปแบบต่างๆ คือ
รูปแบบที่ 1 เกษตรกรดำเนินการคัดเลือกพันธุเ์ องทุกขัน้ ตอน
รูปแบบที่ 2 เกษตรกรดำเนินการร่วมกับนักปรับปรุงพันธุพ์ ชื ทุกขัน้ ตอน
รูปแบบที่ 3 เกษตรมีสว่ นร่วมเฉพาะขัน้ ตอนสนับสนุนพันธุกรรมและร่วมประเมินสายพันธุ์
		 รูปแบบที่ 4 เกษตรกรมีสว่ นร่วมเฉพาะขัน้ ตอนประเมินสายพันธุ์
รูปแบบที่ 5 ไม่มสี ว่ นร่วมของเกษตรกรในทุกขัน้ ตอนการพัฒนาพันธุพ์ ชื
ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้ ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ สภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มี
เครื อ ข่ า ยของเมล็ ด พั นธุ์ สถานะความปลอดภัย ของเมล็ ด พั นธุ์ ในท้ อ งถิ่น องค์ กร หรื อ หน่ว ยงานต่ า งๆ               
ในท้องถิน่ เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ การกำหนดกิจกรรม กฎ ระเบียบข้อบังคับ การบริหารจัดการเงินทุน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ได้รับรู้ รับทราบ ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องรักษาไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางพันธุกรรม กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรม ทีเ่ หมาะสม
กับชุมชน และเป็นความต้องการร่วมกันจึงจะสำเร็จ นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่
เหมาะสมได้ ในลำดับต่อไป

9. Field genebank management
เป็นรูปแบบหนึง่ ของการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรมในแปลง แบบนอกพืน้ ที่ Ex Situ Plant Genetic
Resource Management ซึ่งหมายถึง การนำพืชไปปลูก หรือเก็บรวบรวมพันธุกรรมไว้นอกสภาพพื้นที่ที่พบ
พันธุกรรมพืชดังกล่าว ซึ่งไม่ ใช่แปลงผลิตพืช หรือพื้นที่ถิ่นอาศัยของพืช มีการดำเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ     
การเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาในสภาพห้องปฏิบตั กิ าร (In Vitro) และการเก็บรักษาในแปลงปลูก
ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว ในลักษณะของการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ หรือ ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช ซึ่งจะเน้นเก็บ
รักษาพันธุพ์ ชื ปลูกสำคัญ เก็บรักษาพันธุพ์ ชื ป่าทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชปลูก ซึง่ จะใช้เป็นแหล่งยีนต้านทานโรค แมลง
หรือลักษณะดีเด่นอืน่ ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงพันธุ์ ได้ ซึง่ ความหมายของการทำ field genebank
จึงหมายถึง การนำปลูกรวบรวมไว้ ในแปลง ซึ่งไม่ ใช่เก็บรักษาในรูปเมล็ด ซึ่งสามารถพิจารณาข้อดี ข้อเสีย             
ของการเก็บรวบรวมพันธุกรรมในแบบต่างๆ ดังนี้
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		 การเก็บรักษาในสภาพแปลง เป็นวิธีการที่สะดวกต่อการนำไปใช้ และการประเมินผลที่สามารถ              
ดำเนินการในระหว่างการปลูกเก็บรักษาในแปลง แต่มีข้อจำกัดที่สิ้นเปลืองพื้นที่ งบประมาณ และอาจเกิด
ปัญหา หากพันธุกรรมทีป่ ลูกไว้มคี วามอ่อนแอ หรือไม่ทนทานต่อโรคแมลง
การเก็บรักษาในห้องปฏิบัติการ คือ การเก็บในสภาพอุณหภูมิการเก็บรักษาที่ต่ำมาก ใช้เก็บรักษา
ตัวอย่างพันธุกรรมได้เป็นระยะเวลานาน และเก็บได้เป็นจำนวนมาก แต่มขี อ้ จำกัดคือ มีความเสีย่ งต่อการเกิด
ปัญหากลายพันธุ์ เกิดความแปรปรวนของพันธุกรรมทีเ่ ป็นผลจากขัน้ ตอนวิธกี ารเก็บรักษาได้
การเก็บรักษาในสภาพธรรมชาติ ใช้เก็บรักษาพันธุกรรมของพืชพันธุ์ป่า เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม         
ของยีนต้านทาน ซึง่ พบว่า พันธุกรรมของพืชพันธุป์ า่ ยังคงเกิดการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา องค์ความรูท้ ี่ใช้             
ในการสืบเสาะค้นหามีอยูจ่ ำกัด และส่วนใหญ่มคี วามอ่อนแอต่อสภาพที่ ไม่เหมาะสม
การเก็บรักษาในสภาพการผลิตของเกษตรกร เกิดขึ้นจากความต้องการพันธุ์พืชปลูกของเกษตรกร
พันธุ์พืชป่า พันธุ์พืชท้องถิ่น ซึ่งยังคงมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
เปลีย่ นแปลงไปด้วย
		 ชนิดของพืชที่ใช้วธิ กี ารเก็บรักษาไว้ ในสภาพแปลงปลูก ส่วนใหญ่เป็นพืชทีส่ ร้างเมล็ดได้นอ้ ย หรือไม่มี
เมล็ด ได้แก่ พืชหัวต่างๆ มันเทศ เผือก กล้วย สับปะรด กระเทียม หรือเป็นพืชประเภท recalcitrant seeds
ได้แก่ พืชตระกูลปาล์ม โกโก้ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และมะม่วง หรือเป็นพันธุ์ ไม้ป่า การสร้างเมล็ดใช้เวลา              
นานมาก หรือขยายพันธุด์ ว้ ยท่อนพันธุ์ เช่น มันฝรัง่ แอปเปิล หรือมันเทศ เป็นต้น
		 ข้อดีของการเก็บรักษาในสภาพแปลงปลูก คือ เป็นวิธีการที่ง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือ
กระจายเชื้อพันธุกรรมได้ง่าย มีการประเมินและเก็บข้อมูลลักษณะและสมบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถ
แยกสายพันธุ์หรือพันธุกรรมที่อาจเกิดการกลายพันธุ์ ได้ง่าย ใช้เทคโนโลยีง่ายไม่ซับซ้อน แต่มีค่าใช้จ่ายสูง            
ใช้พนื้ ที่ แรงงาน จำนวนมาก และอาจเสีย่ งเสียหายจากภัยพิบตั ไิ ด้งา่ ย ขยายพันธุ์ ได้ชา้ จึงนำไปใช้ประโยชน์    
ได้นอ้ ย
สิ่งสำคัญที่ ใช้ ในการพิจารณาว่า จำเป็นต้องมีแหล่งเก็บรวบรวมและรักษาพันธุกรรมหรือไม่ ขึ้นกับ
ความจำเป็นเร่งด่วนของพืช พันธุ์ สายพันธุด์ งั กล่าวว่า มีความเสีย่ งสูงต่อการสูญพันธุ์ เนือ่ งจากสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัย สภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษ การบุกรุกของสายพันธุ์ต่างถิ่น และการใช้ประโยชน์จนเกินกำลัง    
การสร้างทดแทน นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความอ่อนแอของพืช การมีแหล่งพันธุกรรมทีห่ ลากหลายอยูแ่ ล้ว
ในบางแห่ง เป็นพันธุกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการเกษตร ต่อการปรับปรุงพันธุ์ และความจำเป็นทีต่ อ้ งการเข้าถึงแหล่ง
พันธุกรรมดังกล่าวได้ โดยง่าย

10 ศูนย์รวบรวมพันธุกรรมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Centre for Genetic
Resources, the Netherlands; CGN)
เป็นหน่วยงานซึง่ ทำหน้าทีร่ วบรวมพันธุกรรมพืช ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึง่ เริม่ ต้นจากการเป็น
แหล่งรวบรวมพันธุ์ ไม้ยืนต้นท้องถิ่น และไม้พุ่มที่สำคัญของประเทศ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย Wageningen
ซึง่ ปัจจุบนั มีพนั ธุ์ ไม้ทรี่ วบรวมไว้ ถึง 60 ชนิด (สปีชสี )์ มีตวั อย่างทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ถงึ 5,000 ตัวอย่าง จัดเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ ให้บริการด้านป่าไม้ โดย CGN ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืช ซึ่งเปิดโอกาส             
ให้ผสู้ นใจเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้งา่ ย (ภาพที่ 6)

33

34
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ภาพที่ 6 เว็บไซดศนู ยรวบรวมพันธุกรรมของ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Centre for Genetic Resources, the Netherlands; CGN)

ทั้งนี้ การจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรม ต้องอาศัยเงินทุนสูง ที่จำเป็นต้องดำเนินงานในระยะยาว
เพื่อการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ การปลูกประเมินคุณลักษณะ และการรักษาสายพันธุ์ ไว้ ซึ่งการตัดสินใจว่า
พันธุพ์ ชื พันธุ์ใดควรค่าแก่การเก็บรักษา ถือเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำคัญของประเทศ เพราะขึน้ กับงบประมาณทีม่ อี ยู่
พื้นที่ แรงงาน และต้องพิจารณาควบคู่ ไปกับพืชพันธุ์ดังกล่าวได้เก็บไว้แล้วในสถานที่ ใดบ้าง ตลอดจนการ
พิจารณานำพันธุพ์ ชื พืน้ เมือง พืชท้องถิน่ พืชพันธุป์ า่ ทีม่ คี วามสำคัญเป็นอันดับสอง และอันดับสามมารวบรวม
ไว้ดว้ ย
ศู น ย์ ร วบรวมพันธุกรรมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกันของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทัง้ นักปรับปรุงพันธุพ์ ชื ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพืชสวน นักโรคพืช นักกีฏวิทยา และ
เกษตรกร ทีช่ ว่ ยกันกำหนดรูปแบบการทำงาน แปลง การวางแผนระยะยาว การกำหนดวิธกี ารบริหารจัดการ
แปลง ชนิดพืช พันธุ์ สายพันธุ์ที่จะเก็บรวบรวม วิธีการจัดการกับความแปรปรวนของลักษณะพืชซึ่งเกิดจาก
สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดการสับสนไม่แน่ ใจ ดังนั้น ข้อมูลประกอบพันธุกรรมตัวอย่าง (passport data)
จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจัดระบบอย่างดี ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในพืชดังกล่าวเป็นอย่างดี
รูถ้ งึ ความแตกต่างของพันธุ์ วิธกี ารที่ใช้ขยายพันธุ์ วิธกี ารเก็บรักษา และวิธกี ารจัดส่งตัวอย่างพันธุพ์ ชื
พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช จะปลูกรักษาในพื้นที่มากกว่า 1 แห่ง โดยเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโต ทัง้ สภาพดิน สภาพภูมอิ ากาศ มีความปลอดภัยจากการบุกรุกทำลาย การเกิดภัยพิบตั ิ และ
มีระยะห่างจากพืชชนิดเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนมีการจัดระบบการ
หมุนเวียนพืชปลูกเพื่อลดปัญหาไส้เดือนฝอย และมีระบบการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินงาน
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ของ Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) ซึ่งจัดเป็น ex situ genebank
management ชนิดหนึง่ มีขนั้ ตอนการดำเนินงาน ดังนี้
		 1. Acquisition and registration การได้มาซึง่ พันธุกรรมและการลงทะเบียนข้อมูลลักษณะประจำ
ตัวอย่าง มีขอ้ ควรพิจารณา คือ
- จำนวนตัวอย่าง ขึน้ กับ จำนวนบุคลากร ศักยภาพของบุคลากร เงินทุน และวิธกี ารเก็บรักษา
- การเก็บรวบรวม ดำเนินการควบคู่ ไปกับการศึกษาคุณลักษณะ และสมบัตติ า่ งๆ
- มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
- ถิน่ กำเนิดและข้อมูลลักษณะความต้านทานต่างๆ
		 2. Registration วิธีการขึ้นทะเบียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความแข็งแรง ชัดเจน ใช้ระบบการ             
เรียงตัวเลขที่เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนมีแผนผังระบุตำแหน่งต้นพืชที่ชัดเจน อาจศึกษาจากระบบการลงทะเบียน
ธนาคารเชือ้ พันธุอ์ นื่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ได้
3. Germplasm Health ต้องมีข้อมูลโรคและแมลงที่สำคัญ เมื่อมีพืชพันธุกรรมใหม่เข้ามาในแปลง
ต้องทำการทดสอบจนมั่นใจว่า ไม่มี โรคและแมลงติดมาที่อาจสร้างความเสียหายกับพันธุกรรมพืชอื่นๆ จึงต้อง
สร้างระบบตรวจสอบเพือ่ ให้พชื ทีเ่ ก็บรวบรวมมีสขุ ภาพทีด่ อี ยูเ่ สมอ
		 4. Measures for entering new material พันธุพ์ ชื ใหม่ทนี่ ำมาเก็บรวบรวมจะต้องมีเอกสารทีแ่ สดงว่า
ผ่านการตรวจรับรองการปลอดโรค และควรนำไปปลูกในพื้นที่แยกต่างหากก่อน หรือผ่านการตรวจสอบจาก
หน่วยกักกันพืช หรือผ่านการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารแล้วว่าปลอดภัย เช่น การรวบรวมพันธุม์ นั ฝรัง่ มีขนั้ ตอน
คือ การทดสอบหัวและต้นพันธุ์ ใหม่ทุกครั้ง แล้วจึงปลูกขยายพันธุ์ ในกระถาง ซึ่งแยกปลูกไว้ ในพื้นที่ต่างหาก      
ทำเช่นเดียวกันในส่วนของต้นมัน เมือ่ พืชตัง้ ตัวได้กจ็ ะเผาทำลายต้นทิง้ แล้วจึงมีการขยายพันธุ์ในสภาพอาหาร   
ทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ และใช้ระบบการทดสอบเพือ่ ให้ตน้ มันฝรัง่ ปลอดจากเชือ้ ไวรัส
5. Measures for keeping collection healthy มีการตรวจสอบโดยนักโรคพืชและนักกีฏวิทยา
อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อพบอาการผิดปกติก็จะนำตัวอย่างมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ใช้สารเคมีชุบท่อนพันธุ์
เพื่อป้องกันโรคแมลง และตรวจเช็คโรคก่อนการจัดส่งตัวอย่างไปยังสถานที่ต่างๆ ตลอดจนมีการทดสอบโรค
แมลงที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งเชื้อสาเหตุที่สำคัญ คือ ไวรัส ที่จำเป็นต้องใช้การ
ทดสอบในระดับโมเลกุล เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายโรคไปยังแหล่งต่างๆ วิธกี ารป้องกันและทำลายเชือ้ จะใช้
วิธกี ารให้ความร้อน หรือ การ treated ด้วยสารเคมี ร่วมกับการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
6. Replication จำนวนซ้ำทีเ่ หมาะสมของพืชแต่ละชนิดสำหรับการเป็นตัวแทนของตัวอย่างทีด่ ี สำหรับ
การรักษาคุณสมบัติทางพันธุกรรมของพืชไว้ ให้คงเดิม มีดังนี้ พืชตระกูลหญ้า ควรมีจำนวนซ้ำ ที่เหมาะสม
ระหว่าง 22 -110 ซ้ำ มันสำปะหลัง 5-10 ซ้ำ มันเทศ 10-12 ซ้ำ กระเทียม 2-3 ซ้ำ ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม               
2-3 ซ้ำ พืชเนือ้ ไม้ออ่ น 6-10 ซ้ำ และกล้วย 3-20 ซ้ำ
7. Complementary conservation methods as safety duplication มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วย
ลดความเสียหายจากการระบุชื่อพันธุ์ผิด สูญหาย หรือถูกทำลาย กระจายความเสี่ยงหากเกิดการระบาดของ
โรคแมลง โดยอาศัยการเก็บรักษาในแปลงอื่น หรือเก็บรักษาในห้องปฏิบัติการ หรือในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำ            
ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับค่าใช้จ่าย วิธีการกำจัดเชื้อโรคแมลงมีความยุ่งยากหรือไม่ การกระจายพันธุ์จะทำ
อย่างไร ของพืชแต่ละชนิด
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8. Collection management ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ระบบเอกสาร
แผนผังแปลง การติดป้ายชือ่ การอบรมบุคลากร วิธกี ารป้องกันความเสีย่ ง
9. Identification of plant material การตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ สายพันธุ์พืชที่จะ
รวบรวมเป็นขัน้ ตอนทีย่ ากทีส่ ดุ ต้องอาศัยผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ และตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอืน่ ซึง่ กำหนดการ
ปรับปรุงในทุกๆ 3-5 ปี
10. Characterize accessions หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดของลักษณะพันธุกรรมที่เก็บรวบรวม           
ในรูปแบบของข้อมูลที่มาพร้อมตัวอย่าง หรือใช้ระบบของ www.biodiversityinternational.org) ข้อมูล
เครื่องหมายทางพันธุกรรม และข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ ในระบบการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประเทศ รูปภาพ
และระบบซึง่ ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ได้
		 11. Rationalization เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมให้มากขึ้น จากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด              
มีการประเมินคุณลักษณะทีด่ อี นื่ ๆ ได้แก่ รายละเอียดลักษณะ เครือ่ งหมายทางพันธุกรรม และคุณลักษณะพิเศษ
ของพืช ต้องเปรียบเทียบตัวอย่างใหม่กบั ตัวอย่างทีม่ าจากแหล่งเดียวกันเพือ่ ลดความซ้ำซ้อน
		 12. Distribution การส่งตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ MTA หรือ SMTA
เอกสารการตรวจรับรองการปลอดโรค ตามความต้องการของแต่ละประเทศผู้รับ ข้อมูลประกอบตัวอย่าง              
การขอข้อมูลคุณลักษณะทีด่ ปี ระจำตัวอย่าง ตลอดจนเก็บบันทึกประวัตกิ ารขอรับตัวอย่างพันธุกรรม
		 13. Distribution practice มีการผลิตต้นพันธุ์ที่มากพอเพียงเพื่อจัดส่งให้กับผู้ต้องการ ซึ่งแยกส่วน
จากแปลงเก็บรวบรวม ตรงตามฤดูทตี่ อ้ งการ ปลอดจากโรค บรรจุหบี ห่อทีเ่ หมาะสมกับพืช ส่วนของพืช และ    
วิธกี ารจัดส่งทีเ่ หมาะสม
		 14. The apple field genebank of CGN เกิดขึน้ จากการรวม 4 สวนผลไม้ ในโครงการต้านทานโรค
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของระบบเดิมที่พันธุ์พืชที่มีอยู่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวบรวมไว้ที่ Randwijk
ตัง้ แต่ปี 1998 ปัจจุบนั มีสายพันธุท์ รี่ วบรวมไว้ 206 ตัวอย่าง

11. ข้อพิจารณาในการจัดตัง้ แหล่งรวบรวมพันธุกรรม มีหลักการ ดังนี้
1. ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดของการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และ UPOV
2. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ ได้เองตามคำแนะนำของนักปรับปรุงพันธุพ์ ชื
3. ข้อมูลรายละเอียดทีจ่ ะจัดเก็บพร้อมกับตัวอย่างพันธุกรรม จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับความสำคัญ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญของพืชชนิดนัน้
4. ข้อมูลรายละเอียดทีเ่ ก็บบันทึก ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลลักษณะภาคบังคับ
4.2 ข้อมูลลักษณะภาคสมัครใจ
ทั้งนี้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลทุกลักษณะได้ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกำหนดลักษณะข้อมูล          
ที่ จ ะเก็ บ บั น ทึ ก และร่ ว มช่ ว ยทำการขยายพั น ธุ์ พื ช ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น
คุณลักษณะที่สำคัญ การประเมินตามกรอบความต้องการของ EU และมีการจัดเว็บไซด์สำหรับการติดต่อ
สือ่ สาร การให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจทีส่ ามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้
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12. การบริหารจัดการพันธุกรรมทีเ่ ก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ของพืชที่ต้องการรักษาพันธุกรรมพืชดังกล่าวไว้ ก่อนนำมาเก็บรักษา ควรต้องทราบข้อมูล
ความมีชีวิ ตของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีหลักการปฏิบัติงานในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปเมล็ดพันธุ์ ดังนี                ้
หากต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพอุณหภูมิ -20๐C เมล็ดพันธุค์ วรมีความชืน้ ระหว่าง 3-7 เปอร์เซ็นต์
เป็นต้น ทัง้ นี้ มีแนวทางปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างไปตามชนิดพืชทีเ่ ก็บรักษา วิธกี ารเก็บรักษา ตลอดจนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของเมล็ดพันธุ์ ซึง่ จะช่วยให้สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ได้เป็นเวลาทีน่ านขึน้ เช่น พบว่าหากทำให้ความชืน้ ของ
เมล็ดพันธุ์ลดลงทุก 1 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้เมล็ดพันธุ์มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นเป็นสองเท่า หรือทำให้
อุณหภูมขิ องเมล็ดพันธุล์ ดลงทุก 5๐C จะทำให้เมล็ดพันธุม์ อี ายุการเก็บรักษาได้นานเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า
ซึง่ แนวทางที่ CGN ใช้ ในการปฏิบตั เิ พือ่ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ คือ เมือ่ ต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ไว้เป็น
เวลานาน 1 เดือน ต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ในสภาพอุณหภูมิ 15๐C และมีความชื้นสัมพัทธ์ 15 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ต้องทำการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุก์ อ่ นการเก็บรักษา โดยพืชปลูก และพืชพันธุป์ า่ ต้องมี
ความงอกก่อนการเก็บรักษา ไม่ตำ่ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์
ตัวอย่าง ตัวอย่างละจำนวน 6-10 ถุง โดยใน 4 ถุงแรก จะใช้เพือ่ การทดสอบความงอก สำหรับ 4 ถุงต่อมา    
จะใช้เพื่อการแจกจ่าย และอีก 1-2 ถุง เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บสำรองไว้ โดยเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด บรรจุในถุง
อลูมิเนียมฟอยด์ เพื่อป้องกันอากาศ หรือออกซิเจนไม่ ให้สัมผัสเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้อายุการเก็บรักษาของ
เมล็ดพันธุ์สั้นลง หลังจากนั้น นำไปถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20๐C และพยายามใช้เวลา               
ในการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวจนเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวถูกนำมาบรรจุถุงเพื่อเก็บรักษาให้น้อยที่สุด            
จะคงคุณภาพเมล็ดพันธุท์ ดี่ แี ละช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึน้
ปัจจุบนั วิธกี ารที่ CGN ใช้ ในการจัดการบริหารเมล็ดพันธุ์ คือ จะทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุเ์ ป็นครัง้ แรก
เมือ่ เมล็ดพันธุด์ งั กล่าวถูกเก็บรักษามาเป็นเวลานาน 25 ปี หลังจากนัน้ เมล็ดพันธุด์ งั กล่าวจะถูกทดสอบในทุกๆ
10 ปี ซึง่ สามารถลดปริมาณงานด้วยการจัดกลุม่ พันธุ์ และสุม่ เลือกใช้เมล็ดพันธุม์ าทดสอบเพือ่ เป็นตัวแทนของ
กลุ่ม ใช้วิธีการทดสอบความงอก โดยใช้ถาดเพาะ โดยมีวัสดุเพาะที่เป็นส่วนผสมระหว่างดินพีทและทราย            
มีจำนวนเมล็ดพันธุท์ ี่ใช้ ในการทดสอบความงอกระหว่าง 50-200 เมล็ด
การนำพันธุกรรมพืชทีเ่ ก็บรักษาไว้ ไปใช้ประโยชน์ ขึน้ กับ พันธุกรรมทีเ่ ก็บรักษาไว้มคี วามดีเด่นในด้านใด
ระบบการบริหารจัดการพันธุกรรมที่มีอยู่ของหน่วยงานดังกล่าว ตลอดจนความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
เชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ทุ ก ๆ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง หน่ ว ยงานเก็ บ รั ก ษาพั น ธุ ก รรม CGN                     
ของเนเธอร์แลนด์ ได้มกี ารพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลพันธุกรรมทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ เพือ่ การนำไปใช้ประโยชน์
ได้งา่ ย ผูส้ นใจสามารถขอตัวอย่างพันธุกรรมเพือ่ การนำมาใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ ได้ผา่ นเว็บไซด์ www.wur.nl/cgn
ภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม SMTA ที่สามารถกรองข้อมูลเฉพาะที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย               
และสามารถจัดส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ให้กบั ผูร้ อ้ งขอได้ ภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์โดย CGN เป็นหน่วยงานทีผ่ า่ น
การรับรองมาตรฐาน ISO-9002 ตั้งแต่ ปี 2003 และใช้ระบบบาร์ โค๊ดในการจัดระบบตัวอย่างเมล็ดพันธุ                           ์
ในปี ค.ศ. 2015
นอกจากความงอก จะเป็นคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ที่มีความสำคัญต่อการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูป
เมล็ดพันธุแ์ ล้ว สุขภาพ หรือความปลอดต่อเชือ้ โรค แมลงของเมล็ดพันธุ์ ก็เป็นอีกปัจจัยทีจ่ ำเป็นต้องพิจารณา
ก่อนการนำเมล็ดพันธุ์ ไปเก็บรักษา ทั้งในแง่ของการป้องกันการแพร่กระจายไปยังเมล็ดพันธุ์ของพันธุกรรมพืช
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อื่นๆ รวมถึงการพิจารณาแก้ ไขรักษาสภาพเมล็ดพันธุ์ ให้ดีขึ้น สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่สำคัญต่างๆ            
โดยการคลุกเมล็ดพันธุด์ ว้ ยสารเคมี หรือแช่ในน้ำร้อนเพือ่ กำจัดเชือ้ ทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

13. การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพหลอดทดลอง และสภาพเยือกแข็ง หรือสภาพที่มี
อุณหภูมิต่ำมาก (In vitro and cryo management) หมายถึง การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพ

หลอดทดลอง และสภาพเยือกแข็ง หรือสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ม          ี
การเจริญเติบโตให้น้อยที่สุด ส่วนใหญ่ ใช้ ในการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชประเภทไม้ผล พืชผัก พืชที่มี
สรรพคุณทางยา และไม้ดอก เป็นต้น และใช้หลักการพิจารณาเพือ่ บริหารจัดการอัตรา ชนิด สูตรความเข้มข้น
ของสารอาหาร ฮอร์โมน และชิ้นส่วนของพืช เพื่อการพัฒนาไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช จนเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์
ตลอดจนการจัดการเตรียมการกับชิ้นส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อการควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาพันธุกรรมดังกล่าวไม่ให้เกิดการกลายพันธุแ์ ตกต่างไปจากพันธุกรรมตัวอย่างเดิมที่ ได้นำมาเก็บรวบรวมไว้
สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไป

14. ระบบการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (Plant Genetic
Resources Documentation)
สิง่ สำคัญทีต่ อ้ งพิจารณาประกอบการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชเพือ่ การใช้ประโยชน์ คือ
ข้อมูลอะไร จะจัดเก็บได้อย่างไร และจะเข้าถึงข้อมูลเพือ่ การนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร
รูปแบบข้อมูล และชนิดของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมไว้ประกอบตัวอย่างพันธุกรรม ได้มาจากแหล่งใด    
เป็นข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จากชนิดข้อมูลทีก่ ำหนดไว้ ในรูปแบบของข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่ ได้เก็บรวบรวมไว้ ใน ตามรูป
แบบหรือมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกัน โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลที่จัดเก็บ ตลอดจนความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั ฐานข้อมูลอืน่ ๆ ตลอดจนการนำข้อมูลเชือ้ พันธุกรรมพืชดังกล่าวทีม่ กี ารรวบรวมไว้ เพือ่ การนำไปใช้
ประโยชน์ และใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์อื่นๆ ทั้งนี้ คุณค่าของเชื้อพันธุกรรมพืชจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ ไหน     
จึงขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลของพันธุกรรมดังกล่าวว่า ได้จัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ไว้อย่างดี หลากหลาย
ลักษณะ มีการประเมินคุณลักษณะต่างๆ ทีท่ ำให้ทราบข้อมูลรอบด้าน ซึง่ อาจเป็นประโยชน์ตอ่ การนำพันธุกรรม
พืชดังกล่าวไปใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่ดีขึ้น ซึ่งได้มีการบันทึก
อธิบายลักษณะพันธุกรรมดังกล่าวไว้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลพื้นฐานที่เก็บรวบรวม จะมีรูปแบบข้อมูล           
ที่ผู้เก็บรวบรวมมีความต้องการ จึงได้ทำการศึกษาประเมินคุณลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติม และเก็บบันทึก
คุณลักษณะดังกล่าวประกอบกับการเก็บรวบรวมพันธุกรรมไว้ ซึ่งระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงหมายถึง     
การจัดการกับรูปแบบการเก็บข้อมูลไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้ หมายถึง
การประมวลผล การกรองข้อมูลจากลักษณะของพันธุกรรมพืช ตามรูปแบบทีผ่ ู้ ใช้มคี วามต้องการ หรือมีความ
สนใจ เพื่อคัดเลือกเฉพาะพันธุกรรมพืชที่ผู้ ใช้สนใจเพียงบางส่วน จากพันธุกรรมพืชทั้งหมดที่มีอยู่จำนวนมาก
ซึ่งการเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อการเลือกใช้พันธุกรรมพืช และการเข้าถึงข้อมูล ลักษณะ และประโยชน์ของ
พันธุกรรม จึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในวิธีการจัดการระบบเพื่อ
การจัดเก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีการเก็บรักษาไว้ ในแหล่งต่างๆ        
(ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมตัวอยางพันธุกรรมพืช ของศูนยรวบรวมพันธุกรรม ณ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (CGN)

14.1 รูปแบบข้อมูล (data modeling)
หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ ใช้ ในการอธิบายความสำคัญของสิ่งนั้น แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆ
หรือแสดงความหมายทีเ่ ป็นทางการของสิง่ นัน้ ซึง่ เทียบได้กบั การกำหนดชือ่ ของโดเมน PGR ประกอบด้วย
ข้อมูลที่เป็น passport data หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะและแหล่งที่พบของตัวอย่าง เช่น
การแสดงข้อมูล ชื่อ ลักษณะสัณฐานวิทยาของพันธุกรรมพืชตัวอย่าง ข้อมูลที่รวบรวม และประวัติพื้นฐาน
พันธุกรรมของตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ ใช้จะเป็นไปตามคำอธิบายของการบันทึก
ข้อมูลคุณลักษณะประจำพันธุพ์ ชื (ITPGRFA)
ข้อมูล phenotypic data หมายถึง การอธิบายคุณสมบัติทางพันธุกรรม เช่น ความสูง สีดอก
ความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับพื้นฐานของตัวอย่างหรือข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้
ทัง้ นี้ หากมีขอ้ มูลในระดับจีโนม ซึง่ ไม่ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่ CGN แต่ระบบข้อมูลทีม่ อี ยูจ่ ะสามารถเชือ่ มโยง
กับฐานข้อมูลดังกล่าว หรือข้อมูลอืน่ ๆ ของพันธุกรรมพืชเดียวกันได้ หากมีผทู้ ำการสืบค้น ทัง้ นี้ รูปแบบทีเ่ ป็น
มาตรฐานอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามระบบของ ITPGRFA
ข้อมูล material management data หมายถึง ข้อมูลทีจ่ ำเป็นต่อการบริหารจัดการสมบัตทิ างกายภาพ
ได้แก่ แหล่งที่เก็บรักษา ความงอก วันที่ปลูกขยายพันธุ์ ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะ โดยหน่วยงานสามารถกำหนด
รูปแบบทีต่ อ้ งการได้เอง
ข้อมูล material utilization data หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการขอใช้พันธุกรรม
ประกอบด้วย รายละเอียดของผูข้ อ ตัวอย่างทีข่ อ วันทีร่ บั คำขอ วัตถุประสงค์ทจี่ ะนำไปใช้ ไม่มรี ปู แบบบังคับ
ทัง้ นี้ ITPGRFA ต้องการข้อมูลพืน้ ฐานบางชนิด
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		 14.2 ชนิด และมาตรฐานของข้อมูล (PGR data types and standards)
หมายถึง การกำหนดโครงสร้างในระบบการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชในโปรแกรมเพื่อการนำไปใช้
ประโยชน์ ได้อย่างไร ขนาด วิธีการเก็บ การใช้ ชนิดของข้อมูลที่จะเก็บ บุคลากร สถานที่ ความรู้ที่มีอยู่
งบประมาณ และความเป็นมาของข้อมูล ดังนี้
ข้อมูล passport data หมายถึง ข้อมูลการจัดหมวดหมู่ สกุล(genus) ชนิด (species) ชนิดย่อย            
(subspecies) ชือ่ พืช ข้อมูลเฉพาะ เช่น เลขทีก่ ารเก็บตัวอย่าง ชือ่ พันธุ์ บรรพบุรษุ เลขทีต่ วั อย่าง คุณลักษณะ
พิเศษ แหล่งทีม่ า ประกอบด้วย ประเทศทีพ่ บตัวอย่าง อำเภอ สถานที่ เส้นรุง้ เส้นแวง
จัดเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการนำพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ผู้ ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล ใช้ ในการคัดเลือกพันธุกรรมเพื่อนำมาใช้ ควรต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน อะไรที่ยังไม่มี หรือ อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องเก็บรักษา และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่ง
ข้อมูลอืน่ ทัง้ ในแง่ของข้อมูลระดับจีโนม ข้อมูลสภาพพืน้ ที่ และการจัดหมวดหมูข่ องพืชดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถรือ้ โครงสร้างใหม่ ได้ แต่สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพได้ มีรปู แบบ
ประกอบด้วยขอบเขตข้อมูล รูปแบบ และรหัสทีห่ มายถึง เลขทีต่ วั อย่าง แหล่ง (ประเทศ) ทีพ่ บ ชือ่ ตัวอย่างพืช
โดยมีรปู แบบใช้ตวั อักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ สำหรับชือ่ ตัวอย่าง ตามด้วยรหัสประเทศ ทัง้ นี้ ในการแลกเปลีย่ น
พันธุกรรม จะใช้รหัสตามรูปแบบ multi crop passport descriptors (MCPD) และส่วนขยายต่อจาก MCPD
ด้วยการเพิ่มรายละเอียดของ EURISCO Descriptor List ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างธนาคารพันธุกรรม              
โดยผ่านช่องทาง EURISCO หรือ Genesys เพือ่ การเข้าถึงและช่วยกันตรวจสอบข้อมูล เพือ่ ลดความซ้ำซ้อน
ของพันธุกรรมทีเ่ ก็บ มีการกำหนดนโยบายทีเ่ ป็นไปตามข้อตกลงของ CBD และ ITPGRFA ตลอดจนการจัดทำ
รายงาน SMTA เพือ่ ส่งให้เลขานุการ ITPGRFA
โครงสร้างของข้อมูลประจำลักษณะตัวอย่าง ควรใช้รูปแบบตาม ISO codes พบว่า ข้อมูลที่เก็บส่วน
ใหญ่ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มีจำนวนที่ค่อนข้างจำกัด ในรูปแบบมาตรฐานทั่วไป และอาจแสดงข้อมูลการส่งตัว
อย่างให้กับผู้ร้องขอทั่วไป ตลอดจนข้อมูลลักษณะการแสดงออกที่ปรากฏของพืชที่อาจไม่จำเป็นต้องเหมือน              
กันได้
ข้อมูล phenotypic data หมายถึง ข้อมูลลักษณะการแสดงออกทีป่ รากฏของพืช ซึง่ อธิบายลักษณะต่างๆ
ของพืช ความสูง สีดอก ซึ่งจะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูล ลักษณะอะไร วิธีการวัด และสภาพการทดลอง           
ที่อาจระบุว่า เป็นสภาพเรือนทดลอง ชนิดของดิน หรือ ระยะปลูก ทั้งนีต้ วั อย่างหนึง่ อาจ ไม่มีรายงาน หรือ           
มีรายงานตัง้ แต่ 1 หรือมากกว่า 1 ลักษณะก็ได้
จัดเป็นการอธิบายคุณสมบัติทางพันธุกรรม ได้แก่ ความสูง สีดอก ความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง           
มีหลายรูปแบบที่ ใช้ขึ้นกับพื้นฐานของตัวอย่างหรือข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลระดับจี โนม ซึ่งส่วน
ใหญ่ ไม่ ได้เก็บไว้ที่ CGN แต่ระบบจะสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลดังกล่าวได้ หากมีผู้ทำการสืบค้น ทั้งนี              ้
รูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐานอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามระบบของ ITPGRFA
ข้อมูล material management data หมายถึง ข้อมูลทีจ่ ำเป็นต่อการบริหารจัดการสมบัตทิ างกายภาพ
ได้แก่ แหล่งที่เก็บรักษา ความงอก วันที่ปลูกขยายพันธุ์ ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะ โดยหน่วยงานสามารถกำหนด         
รูปแบบทีต่ อ้ งการได้เอง
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ข้อมูล material utilization data หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการขอใช้พันธุกรรม
ประกอบด้วย รายละเอียดของผูข้ อ ตัวอย่างทีข่ อ วันทีร่ บั คำขอ วัตถุประสงค์ทจี่ ะนำไปใช้ ไม่มรี ปู แบบบังคับ
ทัง้ นี้ ITPGRFA ต้องการข้อมูลพืน้ ฐานบางชนิด
		 14.3 การใช้ฐานข้อมูล เพือ่ การเลือกใช้พนั ธุกรรมพืช และการเข้าถึงข้อมูล ลักษณะ และประโยชน์ของ
พันธุกรรม (PGR database applications)
การแก้ปัญหาเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่างพันธุกรรม ขึ้นกับรูปแบบและปริมาณ
ข้อมูลทีม่ อี ยู่ ชนิดของข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลทีม่ อี ยู่ ตลอดจนปริมาณและรูปแบบในการสรุปแสดง
ผลของข้อมูลที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
โครงสร้างและแหล่งเก็บข้อมูล ตารางการแสดงผล กฎระเบียบทั้งผู้ขอรับบริการและผู้ ให้บริการ การเข้าถึง
ข้อมูล วิธีการค้นหาข้อมูล การเพิ่ม การปรับปรุงข้อมูล ในรูปของรายงาน การแสดงผลบนหน้าจอของ
โครงการบนอินเตอร์เน็ต การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ระดับของผู้ขอใช้บริการที่มีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลได้ตา่ งกัน การสำรองข้อมูล การเข้าถึงระบบ และระบบการป้องกันทีด่ ี
การพัฒนาระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพันธุกรรมพืช เริ่มแรก มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปสมุดบันทึกข้อมูล
หรือ ตูเ้ ก็บแผ่นบันทึกข้อมูล ตามรูปแบบทีแ่ ต่ละแห่งมีการกำหนดไว้ ในแต่ละช่องของข้อมูล หรือการกำหนด
รหัส ซึง่ ต่อมาถ่ายทอดข้อมูล รหัสของข้อมูลดังกล่าวสูร่ ะบบการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ซึง่ รูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดี ควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงระบบข้อมูลที่ ไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ ใช้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้          
ในระดับชัน้ ความปลอดภัยทีแ่ ตกต่างกัน ฐานข้อมูลทีจ่ ดั เก็บอาจพัฒนาโดยใช้ระบบ open source หรือใช้ระบบ
อื่นๆ ที่อาจมีความยุ่งยากในการจัดสร้างระบบ แต่เมื่อพัฒนาสำเร็จแล้ว มีความสะดวกง่ายแก่ผู้ ใช้งาน              
เช่น ใช้ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล Oracle ซึ่งมีราคาแพงมากขึ้นตามระดับความหลากหลายของผู้ ใช้
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เทคนิค และงบประมาณ ยังไม่มีโปรแกรมควบคุมแหล่งพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะ
ทีผ่ า่ นมา ใช้ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล PC Grin และกำลังพัฒนาโดยใช้ โปรแกรม GRIN-Global รวมทัง้
มีการพัฒนาจากโปรแกรมทีเ่ ป็น open source โดยได้เงินทุนสนับสนุนจาก Global Crop Diversity Trust     
ซึง่ ได้มกี ารทดสอบการใช้งานบ้างแล้วใน USDA-NPGS และหน่วยงาน CIMMYT และบางหน่วยงาน แต่ยงั ไม่
สามารถสรุปผลการใช้งานจากโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้อย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ การพัฒนาฐานข้อมูล เริม่ ขึน้ อย่างจริงจัง ในปี ค.ศ. 1990 เมือ่ ระบบอินเตอร์เน็ตมีการแพร่หลาย
มากขึ้น โดยมีการพยายามรวมข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่างพันธุกรรมพืชที่มีการรวบรวมในยุโรปและทั่วโลก
ซึ่งสิ่งสำคัญคือ การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลได้งา่ ยและกว้างขวางมากขึน้
ต่อมา ปี ค.ศ. 1997 ได้กำหนดคำอธิบายรายละเอียดข้อมูลลักษณะประจำพันธุกรรมพืช โดย FAO และ
IPGRI เกิดเป็นมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย            
ต่อมา ในปี ค.ศ. 2003 โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช EURISCO เริม่ เปิดตัวในเดือนสิงหาคม
โดยกลุม่ ประเทศ ECPGR รวม 43 ประเทศ มีขอ้ มูลตัวอย่างทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลถึง 1.8 ล้านตัวอย่าง ซึง่ ก่อให้
เกิดความก้าวหน้าของระบบการจัดเก็บข้อมูล และช่วยทำให้การใช้พันธุกรรมพืชในยุโรปเกิดความโปร่งใส           
มากขึน้
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โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลอืน่ ๆ เช่น GeneSys ถือเป็นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
ทีส่ ำคัญ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก Global Crop Diversity Trust, Bioversity International and
the International Treaty on PGRFA
ปัจจุบนั มีการพัฒนาเพือ่ เชือ่ มโยงฐานข้อมูลจากโปรแกรม EURISCO โปรแกรม GRIN และ โปรแกรม
SINGER ทำให้เกิดการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลของลักษณะประจำพันธุกรรม ข้อมูลลักษณะทีแ่ สดงออก และข้อมูล
เฉพาะของแต่ประเทศ ทีย่ งั ต้องการปรับปรุงข้อมูลเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนของข้อมูลแหล่งของชุมชนทีพ่ บ ปรับปรุง
ระบบให้เกิดความยืดหยุ่นต่อผู้ ใช้งานเพิ่มขึ้น และขอรับการสนับสนุนข้อมูลในประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น              
ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล EURISCO
โปรแกรม SINGER ซึง่ เป็นโปรแกรมที่ ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลประจำตัวอย่างของ CGIAR ไว้ และโปรแกรม
GRIN ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีข้อมูลประจำตัวอย่าง และข้อมูลลักษณะที่แสดงออกไว้ของ NPGS ของ USDA            
เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ การรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชทั่วโลก ภายใต้ฐานข้อมูล GeneSys           
ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ คือ ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก และพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการข้อมูลให้ดขี นึ้ ตลอดจนมีการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลในแหล่งต่างๆ เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลที่ใหญ่ขนึ้ เป็นปัจจุบนั
มากขึ้น นอกจากนี้ แต่ละประเทศอาจดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เก็บรวบรวมไว้ ใน             
แต่ ล ะหน่ ว ยงาน แต่ ล ะประเทศ ให้ ดี ขึ้ น เป็ น มาตรฐานที่ ใ ช้ ร่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง คลั ง หรื อ ฐานจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล            
การกำหนดทิศทางการเข้าสูฐ่ านข้อมูลตามระดับความปลอดภัยของผู้ ใช้ ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ECPGR, Central
Crop Databases, EURISCO, GeneSys, และ GBIF ให้มากขึน้
		 14.4 Use of PGR documentation เป็นการเริม่ ต้นจัดการเกีย่ วกับข้อมูลพันธุกรรมเพือ่ การนำมาใช้
ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว สามารถแลกเปลีย่ นพันธุกรรมเพือ่ การนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างรวดเร็ว
ซึง่ ควรจะต้องมีลกั ษณะทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของศูนย์รวบรวมพันธุกรรมต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ อาจพบว่า พันธุกรรมทีจ่ ะเก็บ
รวมรวมใหม่ มี จ ำนวนน้ อ ยลง เนื่ อ งจากพั น ธุ ก รรมดั ง กล่ า วได้ ถู ก เก็ บ รวบรวมไว้ แ ล้ ว ในที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง               
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหากเป็ น ความต้ อ งการของประเทศที่ จ ะเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมดั ง กล่ า ว ก็ ค วรจะต้ อ ง          
ดำเนินการ เนือ่ งจากประเทศอืน่ คงมีความต้องการที่ ไม่เหมือนของประเทศเรา
ประโยชน์หรือคุณค่าของพันธุกรรมพืชขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่ประกอบพันธุกรรมนั้น จึงมีความจำเป็น           
ทีจ่ ะต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบพันธุกรรมดังกล่าว ทัง้ ในแง่ของโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลและการ
บริหารจัดการข้อมูลตามรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม การจัดทำฐานข้อมูล และ การเผยแพร่ในเว็บไซด์
ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะของ scheme of database collection ซึ่งข้อมูลประกอบพันธุกรรมที่จัดเก็บ
ประกอบด้วย passport data, phenotypic data, material management, และ material utilization           
ซึ่งต้องมีระบบการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลประกอบตัวอย่างพันธุกรรมที่จัดเก็บที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้
ทุกประเทศได้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลเพือ่ การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ FAO wiews
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ ในการประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมที่จัดเก็บไว้
เพือ่ การนำมาใช้ประโยชน์ เช่น โปรแกรม GENESYS ทีส่ ามารถใช้ ในการสืบค้นข้อมูลพันธุกรรมพืช ซึง่ CGN
ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ใช้อยู่ สามารถเลือกชนิดพืชที่สนใจ และเพิ่มคำค้นที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ        
จนได้ขอ้ มูลทีเ่ ราสนใจแต่พอดี
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15. การจัดทำข้อเสนอแผนงานเพื่อการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Implementation
plan for the Strengthening PGRFA in Thailand)
คือ กิจกรรมสำคัญ ที่เป็นการรวบรวมความรู้ ความเข้าใจที่ ได้จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในระหว่าง
การฝึกอบรมที่ผ่านมา ทั้งนี้ องค์ความรู้ ทัศนคติ และมุมมองที่ ได้จากการฝึกอบรมทั้งหมด ถูกนำมาใช้
ในกิจกรรมซึ่งเป็นงานกลุ่ม (group assignment) ซึ่งมติของสมาชิกกลุ่ม ได้คัดเลือกประเทศไทยเป็นกรณี
ศึกษา ในการดำเนินงานเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
เพือ่ การนำเสนอแผนการดำเนินงานเพือ่ การบริหารจัดการแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชทีม่ กี ารเชือ่ มโยงรูปแบบ
การดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เกิดขึ้นในชุมชน (Community Seed Bank) ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ทางการเกษตรทีส่ ำคัญของประเทศไทย และเชือ่ มโยงกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการแหล่งพันธุกรรมพืชในชุมชนให้ดำรงอยู่ และเกิดกิจกรรมทีม่ คี วามยัง่ ยืนได้ตอ่ ไป

16. ภาพแสดงการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการเข้ารับการฝกอบรม
ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) หน่วยงานที่ให้ทนุ สนับสนุนการไปฝึกอบรม
หรือปฏิบตั งิ านวิจยั ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 ครัง้ ที่ 1



ภาพที่ 8 เรียนรูแ ละฝกปฏิบตั กิ ารเจรจาตอรองระหวางกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย โดยใชเครือ่ งมือ Roleplay



ภาพที่ 9 ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการพันธุกรรมพืช ของสภาพเรือนทดลอง และหองเก็บรักษาเมล็ดพันธุข องหนวยงาน CGN
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ภาพที่ 10 วิเคราะหโจทยปญ
 หา และนำเสนอผลของงานกลุม ที่ไดรบั มอบหมาย

ภาพที่ 11 ผูเ ขารับการฝกอบรม รวมทัง้ สิน้ 28 คน จาก 18 ประเทศ ผูจ ดั และคณะวิทยากร
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ผลของปริมาณจุลธาตุสงั กะสี ในดิน

อุชกุ ร พรหมมานนท,* พันธุท พ
ิ ย ปานกลาง,*
วิวฒ
ั น สวยสม,* และ ยุทธนา หนูเกลีย้ ง*
Uchukorn Prommanon,* Panthip Panklang,*
Wiwat Suksom*and Yuthana Hnukuang*
บทคัดย่อ
จากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าว ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อการค้า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การสำรวจแบบค่อนข้างหยาบ (Detailed reconnassiance survey)
พื้นที่ โครงการเขตปลูกข้าวเพื่อการค้า เนื้อที่ประมาณ 600,500 ไร่ พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ ในกลุ่ม
ชุดดินที่ 3 มีความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นกรดจัด ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณโพแทสเซียม
อยู่ ในระดับปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุที่อยู่ ในปริมาณสูง และระดับปริมาณจุลธาตุสังกะสีส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับปานกลาง เนือ่ งจากการใช้ประโยชน์พนื้ ทีเ่ ป็นระยะเวลานาน เพราะในบางพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกข้าวร้อยละ 93.94
มีความจำเป็นต้องเพิ่มระดับจุลธาตุสังกะสี ในดิน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวจำเป็นต้องใส่ปยุ๋ ฟอสฟอรัสในปริมาณทีส่ งู และปุย๋ โพแทสเซียมในปริมาณทีน่ อ้ ยลง แต่ ไม่จำเป็นต้อง
ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนในปริมาณทีส่ งู ก็สามารถให้ผลผลิตทีส่ งู ได้ ซึง่ จะสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการผลิตลงได้
ผลการวิจยั โดยการวางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCBD) ทำการ
ศึกษา 4 กรรมวิธๆี ละ 4 ซ้ำ ได้แก่ วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของ
ค่าวิเคราะห์ดนิ (จำนวน 1.14 กิโลกรัมต่อไร่) วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ (จำนวน 2.27
กิโลกรัมต่อไร่) และวิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ (จำนวน 4.54 กิโลกรัมต่อไร่)
พบว่า การใส่ Zinc sulfate ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตเิ คมีดนิ ได้แก่ อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
และค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน แต่การใส่ Zinc sulfate เป็นสองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ มีผลทำให้ระดับ
สังกะสีในดินเพิม่ ขึน้ สูงสุด สามารถทำให้ความสูงของต้นข้าว จำนวนการแตกกอของข้าว จำนวนรวงต่อกอข้าว
ระดั บ ความเขี ย วของสี ใ บข้ า ว อยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ที่ สุ ด และทำให้ ร ะดั บ สั ง กะสี ใ นรากข้ า ว ลำต้ น ข้ า ว
เมล็ดข้าวเปลือก และเมล็ดข้าวกล้อง เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพข้าวมีคณ
ุ ค่าด้านโภชนาการสูงขึน้ แต่ในพืน้ ที่

*สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11 (Land Development Office District 11)
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เพาะปลูกข้าวจำเป็นต้องวิเคราะห์ระดับสังกะสี ในดินก่อนเพาะปลูก เพื่อหาค่าความต้องการสังกะสีที่แท้จริง
และให้ ได้ผลผลิตข้าวทีด่ ที สี่ ดุ คำ
สำคัญ: จุลธาตุ,การสะสม,ธาตุสงั กะสี, ธาตุปริมาณน้อย

ABSTRACT
From the survey of rice cultivation.In the area to promote rice cultivation for trade. Pak
Panang River Development Project Nakhon Sri Thammarat Using the Detailed reconnassiance
survey, project area planted for commercial purposes. Area of about 600,500 rai. It was found
that most of the rice growing area was in the third series of soils. Phosphorus content is low.
Potassium content was moderate. The amount of organic matter is high. The level of zinc
deficiency was moderate.Because of the long-term use of space. In some areas where rice is
grown, 93.94 percent need to increase the level of zinc micronutrients in the soil. To maintain
the fertility of the soil. As a result, rice farmers are required to supply high levels of phosphorus
fertilizer. And less potassium fertilizer.But does not require nitrogen fertilizer in high doses.           
It can produce high. This will reduce production costs.
Research results by experimental design. Randomize Complete Block Design (RCBD) 4
treatments were repeated 4 times. Include Method 1 does not contain Zinc sulfate, Method 2
Add half of Zinc sulfate to soil analysis (1.14 kg / rai), Method 3: Add Zinc sulfate based on soil
analysis (2.27 kg / rai), Method 4: Apply Zinc sulfate twice as much as soil analysis. It was
found that the addition of Zinc sulfate did not affect the soil chemical properties, including
organic matter, phosphorus, potassium and alkalinity. Zinc sulfate is twice as important as soil.
As a result, zinc levels in the soil increased. Can make the height of the rice. The number of
tillers of rice Number of bracts per paddy Green leaf color At the highest level And the zinc level
in the rice root, stems, rice paddy. And the seeds of brown rice increased. This results in higher
quality of rice. However, in the rice cultivation area, it is necessary to analyze the level of zinc in
the soil before planting. To determine the actual zinc demand.And to get the best yield.
Keywords: micronutrients, accumulation, zinc, trace elements

คำนำ
แร่ธาตุสังกะสีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก   ผลการวิจัยพบว่า           
แร่ธาตุสงั กะสีเป็นแร่ธาตุทมี่ คี วามสำคัญมาก เท่าเทียมกับวิตามินเอ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน ทีเ่ ป็นแร่ธาตุทสี่ ำคัญ       
ในการเจริญเติบโตของเด็ก จากการวิจัยพบว่าแร่ธาตุสังกะสีสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคท้องร่วง และ          
โรค นิวมอเนียในเด็กได้ โดยโรคภัยทั้ง 2 ชนิดนี้ มักเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งบริการทาง           
การแพทย์มักเข้าไม่ถึง ผลการศึกษาพบว่า หากให้แร่ธาตุสังกะสีกับเด็กจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคท้องร่วง   
ร้อยละ 27 และช่วยลดการเกิดโรคนิวมอเนียในเด็กได้รอ้ ยละ 15 (Kenneth Brown, 2009) 
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ปัญหาการขาดแร่ธาตุสงั กะสีในไทย พบว่า มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง โดยเฉลีย่ อยู่ในอัตรา ร้อยละ
10-12 โดยเฉพาะเด็กในแถบภาคอีสาน ขาดแร่ธาตุสังกะสีร้อยละ 12.3 ภาคเหนือร้อยละ 10.4 ภาคกลาง            
ร้อยละ 8.9 และภาคใต้สงู ถึงร้อยละ 18.3 โดยเด็กทีข่ าดแร่ธาตุสงั กะสีจะมีสว่ นสูงและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน             
(Kenneth Brown, 2009)
นอกจากนี้ พบว่าธาตุสังกะสีเป็นจุลธาตุชนิดหนึ่งที่ข้าวต้องการ ดังนั้นการให้ปุ๋ยเฉพาะธาตุอาหารหลัก  
เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากข้าวยังต้องการธาตุอาหารเสริมต่างๆ               
อยูแ่ ม้ปริมาณเล็กน้อยก็ตาม  
ดังนั้น   จึงจำเป็นต้องหาระดับปริมาณธาตุสังกะสี ในดินและในเมล็ดข้าว เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปัญหา   
วิธีเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของข้าว เสริมแร่ธาตุสังกะสี ให้กับดิน เพื่อเพิ่มระดับปริมาณธาตุ
สังกะสีในเมล็ดข้าว และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของข้าว ทำให้ผบู้ ริโภคได้รบั ปริมาณสังกะสีเพิม่ ขึน้
ช่วยลดปัญหาร่างกายขาดธาตุสงั กะสีในอนาคตต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระดับปริมาณธาตุสงั กะสีในในดินและเมล็ดข้าวพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำปากพนัง
2. เพือ่ ความสัมพันธ์ระดับปริมาณธาตุสงั กะสีในดินและเมล็ดข้าวพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำปากพนัง
3. เพือ่ ศึกษาผลของปุย๋ สังกะสีตอ่ การเจริญเติบโตของข้าว
4. เพือ่ ศึกษาการสะสมธาตุสงั กะสีในข้าวเมือ่ ได้รบั ปุย๋ สังกะสีในระดับต่างๆกัน

อุปกรณ์และวิธกี าร
		 อุปกรณ์ทจี่ ำเป็นในการวิจยั
1. อุปกรณ์วางแผนการทดลอง 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน และข้าว

วิธกี ารทดลอง
การวางแผนการทดลองระยะที่ 1
1. สำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าว จัดทำแผนที่ขอบเขตโครงการและวางแผนการเก็บข้อมูลในพื้นที่ลุ่มน้ำ   
ปากพนัง โดยใช้การสำรวจแบบค่อนข้างหยาบ (Detailed reconnassiance survey) พืน้ ที่โครงการเขตปลูก
ข้าวเพือ่ การค้า เนือ้ ทีป่ ระมาณ 600,500 ไร่ และระยะในการตรวจสอบดินไม่หา่ งกันเกิน ประมาณ 1-2 ตาราง
กิโลเมตรต่อ 1 จุด หรือ  625-1,250 ไร่ตอ่ 1 จุด หรือประมาณ  500  จุดในพืน้ ที่โครงการฯ
2. หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช่วงเพาะปลูกข้าวในแต่ละปีของพื้นที่ที่ทำการเลือก เพื่อกำหนดช่วง             
การเก็บตัวอย่างดินและพืช โดยแบ่งพืน้ ทีเ่ พาะปลูกตามกลุม่ ชุดดินในพืน้ ที่
3. เก็บตัวอย่างดินและพืช และจับพิกัดด้วยเครื่อง GPS การเก็บตัวอย่างดินจะเก็บที่ความลึก 0-15
เซนติเมตร นำตัวอย่างดินมามาวิเคราะห์หาสมบัตทิ างเคมี ได้แก่ pH, OM, P, K, และปริมาณ Zn ในส่วนของ
พืชจะวิเคราะห์ปริมาณ Zn
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4. ข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์จะถูกบันทึก เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบระดับปริมาณจุลธาตุสังกะสี                
ในแต่ละกลุม่ ชุดดิน และความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของปริมาณจุลธาตุสงั กะสีในดินและเมล็ดข้าว
5. จัดทำขอบเขตของระดับปริมาณจุลธาตุสงั กะสีในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำปากพนัง
6. เขียนรายงานผลการวิจยั

การวางแผนการทดลองระยะที่ 2
แผนการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ปุ๋ยสังกะสี (Zinc sulfate) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตและปริมาณ
การสะสมธาตุสังกะสี ในดินและในเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 โดยทำการวางแผนการทดลองแบบ Randomize
Complete Block Design (RCBD) ทำการศึกษา 4 กรรมวิธๆี ละ 4 ซ้ำๆละ 4 กระถาง โดยทดลองในกระถาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร โดยแต่ละกรรมวิธีใส่ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ รายละเอียดดังนี้
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate  
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ (จำนวน 1.14 กิโลกรัมต่อไร่)
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ (จำนวน 2.27 กิโลกรัมต่อไร่)
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ (จำนวน 4.54 กิโลกรัมต่อไร่)
ทุกกรรมวิธีใส่ Zinc sulfate ในอัตราแต่ละวิธกี ารใส่ในดินก่อนเพาะปลูกประมาณ 7-10 วัน

วิธดี ำเนินการ
คัดเลือกดินที่ใช้เพาะปลูกข้าวมากทีส่ ดุ ในพืน้ ที่ โดยการสุม่ ตัวอย่างดิน ได้แก่ ชุดดินบางกอก กลุม่ ชุดดิน
ที่ 3 และเตรี ย มเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 พร้อมอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการทำการทดลองและเก็บตัวอย่างดิน            
เพือ่ วิเคราะห์สมบัตเิ คมีดนิ
		 วิเคราะห์ดนิ ที่ใช้เพาะปลูกข้าว รายละเอียดดังนี้
วิเคราะห์คา่ สมบัตเิ คมีดนิ ได้แก่  pH, Avail P, Avail K, OM และ Zn ก่อนดำเนินการทำลองวิเคราะห์
ค่าสมบัตเิ คมีดนิ ได้แก่ Zn หลังจากใส่ Zinc sulfate (ZnSO4.4Zn(OH)2)ประมาณ 10 วัน วิเคราะห์คา่ สมบัติ
เคมีดิน ได้แก่ pH, Avail P, Avail K, OM และ Zn หลังดำเนินการทำลองและวิเคราะห์ค่าสังกะสี (Zn)             
ในปุย๋ สังกะสี (Zinc sulfate) 
คำนวณหาค่าความต้องการปุย๋ N, P, K  และ Zn จากผลการวิเคราะห์ดนิ ก่อนดำเนินการทดลอง

การปลูกและการดูแลรักษา รายละเอียดดังนี้
ทำแปลงเพาะต้นกล้าข้าวและเพาะต้นกล้าข้าวพันธุช์ ยั นาท 1
ทำแปลงปลูกข้าวในรูปแบบกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ตามจำนวนแผนการทดลอง
โดย 4 กระถาง เป็น 1 หน่วยทดลอง
ใส่ปุ๋ย Zinc sulfate ตามแผนการทดลองหลังเตรียมเพาะปลูกประมาณ 7 วันและปักดำต้นกล้าข้าว     
พันธุช์ ยั นาท 1 หลังจากนัน้ อีก 3 วัน พร้อมทัง้ เก็บตัวอย่างดินในกระถางทีค่ วามลึก 0-15 เซนติเมตร เพือ่ นำไป
วิเคราะห์หาปริมาณสังกะสี (Zn)
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ปักดำต้นกล้าข้าวพันธุช์ ยั นาท 1 หลังเพาะกล้าข้าวได้ประมาณ 30 วัน
เก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ความสูงทุก 30 วัน จำนวนต้นต่อกอ
ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตรา 8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ 2 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร่ และ
1 กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ หลังจากปักดำ 15 วัน

การเก็บเกีย่ วผลผลิต
เก็บเกีย่ วผลผลิต พร้อมเก็บข้อมูลผลผลิตพืชและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนักผลผลิต จำนวนรวง
ต่อกอ น้ำหนัก 100 เมล็ด
เก็บตัวอย่างดินในกระถางที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร นำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมี
ได้แก่ ได้แก่ pH, Avail P, Avail K, OM และ Zn
บันทึกข้อมูลจากการวิเคราะห์ เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวและการสะสม
ธาตุสงั กะสีของข้าว
เขียนรายงานผลการวิจยั

ผลการทดลอง และวิจารณ์
1) ระดับปริมาณธาตุอาหาร และจุลธาตุสงั กะสี ในดินและข้าวพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำปากพนัง
จากการศึกษาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อการค้า โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปริมาณธาตุอาหารในดิน และระดับจุลธาตุสงั กะสีในดิน ดังนี้
1.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดินพบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 5.72
ของพืน้ ที่ โครงการฯ เป็นกรดปานกลาง โดยพบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่รอ้ ยละ 22.80 เป็นกรดจัด ซึง่ สามารถแสดง
รายละเอียด (ตารางที่ 1) ดังนี้
ตารางที่ 1 ความเป็นกรดเป็นด่างในดินโดยเฉลีย่ ทีพ่ บในพืน้ ที่
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ค่าระดับปริมาณ
3.5-4.5
กรดรุนแรงมาก
4.6- 5.0
กรดจัดมาก
5.1- 5.5
กรดจัด
5.6- 6.0
กรดปานกลาง
6.1- 6.5
กรดเล็กน้อย
6.6- 7.3
กลาง
7.4-7.8
ด่างเล็กน้อย
7.9-8.4
ด่างปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ของพืน้ ที่
เป็นกรดปานกลาง

ร้อยละของพืน้ ที่
2.80
22.70
22.80
13.90
16.70
9.30
6.00
0.90
5.72
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1.2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 3.13 อยู่ในระดับสูง และ
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.20 ของพื้นที่ โครงการ ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ ในระดับสูง ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียด (ตารางที่ 2) ดังนี้
ตารางที่ 2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยเฉลีย่ ทีพ่ บในพืน้ ที่
ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์)
ค่าระดับปริมาณ
<0.5
ต่ำมาก
0.5 -1.5
ต่ำ
1.5-2.5
ปานกลาง
2.5-4.5
สูง
>4.5
สูงมาก
ค่าเฉลีย่ ของพืน้ ที่
ระดับปานกลาง

ร้อยละของพืน้ ที่
1.50
24.50
66.20
7.40
3.13

1.3 ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น พบว่ า ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่
เฉลีย่ ร้อยละ 13.88 อยู่ในระดับปานกลาง และพืน้ ที่โครงการส่วนใหญ่รอ้ ยละ 46.30 ของพืน้ ที่โครงการมีระดับ
ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำ ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียด (ตารางที่ 3) ดังนี้
ตารางที่ 3 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินโดยเฉลีย่ ทีพ่ บในพืน้ ที่
ปริมาณฟอสฟอรัส (มล./กก.)
ค่าระดับปริมาณ
<3
ต่ำมาก
3-10
ต่ำ
10-15
ปานกลาง
15-45
สูง
>45
สูงมาก
ค่าเฉลีย่ ของพืน้ ที่
ระดับสูง

ร้อยละของพืน้ ที่
1.39
46.30
19.91
30.56
1.85
13.88

1.4 ปริ ม าณโพแทสเซี ย มที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในดิน พบว่า ปริมาณโพแทสเซียม
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ โ ดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 95.55
อยู่ ในระดับสูง และพื้นที่ โครงการส่วนใหญ่
ร้อยละ 40.74 ของพื้นที่ โครงการมีระดับ
โพแทสเซี ย มที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
(ตารางที่ 4) ดังนี้
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ตารางที่ 4 ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินโดยเฉลีย่ ทีพ่ บในพืน้ ที่
ปริมาณโพแทสเซียม(มล./กก.)
<30
30-60
60-90
90-120
>120
ค่าเฉลีย่ ของพืน้ ที่

ค่าระดับปริมาณ
ต่ำมาก
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
ระดับสูง

ร้อยละของพืน้ ที่
25.93
40.74
12.04
21.30
95.55

1.5 ปริมาณสังกะสี ในดิน พบว่า ปริมาณสังกะสี ในดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 37.87 ของพื้นที่ โครงการฯ
อยู่ในระดับปานกลาง และพืน้ ที่โครงการส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85.45 ของพืน้ ที่โครงการมีระดับปริมาณสังกะสีในดิน
อยู่ในระดับปานกลาง และพื้นที่ โครงการร้อยละ 93.94 ของพื้นที่ โครงการจำเป็นต้องเติมจุลธาตุสังกะสีลงไป
แต่ทงั้ นี้ ไม่มพี นื้ ทีม่ คี า่ สังกะสีเกินค่าระดับเกณฑ์มาตรฐานในดินซึง่ สามารถแสดงรายละเอียด (ตารางที่ 5) ดังนี้
ตารางที่ 5 ปริมาณสังกะสีในดินโดยเฉลีย่ ทีพ่ บในพืน้ ที่
ปริมาณสังกะสี(มล./กก.)
<25
26-50
51-100
>100
ค่าเฉลีย่ ของพืน้ ที่

ค่าระดับปริมาณ
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
ระดับปานกลาง

ร้อยละของพืน้ ที่
8.48
85.45
6.06
37.87

2) การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีดนิ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน โดยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้จุลธาตุสังกะสี ในระดับ
ต่ า งๆ กั น (ตามตำรั บ การทดลอง) พบว่ า คุ ณ สมบั ติ
ทางเคมีดินของแปลงทดลองก่อนการทดลอง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียม
และสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้
2.1) ปริมาณอินทรียวัตถุ การเปลีย่ นแปลงระดับ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินตัง้ แต่เริม่ ต้นการทดลองถึงหลัง
การทดลองปรากฏว่า ระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
เฉลี่ ย มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
อาจเป็ น เพราะว่ า การใส่ Zinc sulfate ไม่ มี ผ ล
ต่อการเปลีย่ นแปลงระดับอินทรียวัตถุในดิน (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) ก่อนและหลังการทดลอง
ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์)
ตำรับการทดลอง
ก่อน
หลัง
เปลีย่ นแปลง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
1.28
1.13
-0.15
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
1.28
1.20
-0.08
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
1.28
1.13
-0.15
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
1.28
1.13
-0.15
cv = 12.39
2.2) ปริมาณฟอสฟอรัส การเปลี่ยนแปลงระดับฟอสฟอรัสในดินตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองถึงหลัง
การทดลอง ปรากฏว่า ระดับปริมาณฟอสฟอรัสในดินเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
อาจเป็นเพราะว่า การใส่ Zinc sulfate ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงระดับฟอสฟอรัสในดิน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ปริมาณฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ก่อนและหลังการทดลอง
ปริมาณฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมต่อกิโลกรั)
ตำรับการทดลอง
ก่อน
หลัง
เปลีย่ นแปลง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
37.25
29.75
-7.5
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
37.25
30.25
-7.0
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
37.25
26.75
-10.5
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
37.25
28.00
-9.25
cv = 8.70
2.3) ปริมาณโพแทสเซียม การเปลี่ยนแปลงระดับโพแทสเซียมในดินตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองถึงหลัง
การทดลอง ปรากฏว่า ระดับปริมาณโพแทสเซียมในดินเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
อาจเป็นเพราะว่า การใส่ Zinc sulfate ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงระดับโพแทสเซียมในดิน(ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ปริมาณโพแทสเซียม (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ก่อนและหลังการทดลอง
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 1.94

ปริมาณโพแทสเซียม (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ก่อน
หลัง
เปลีย่ นแปลง
615.00
571.25
-43.75
615.00
583.75
-31.25
615.00
586.25
-28.75
615.00
581.50
-33.50
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2.4) ปริมาณสังกะสี การเปลี่ยนแปลงระดับสังกะสี ในดินตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองถึงหลังการทดลอง
ปรากฏว่า ระดับสังกะสี ในดินหลังใส่ปุ๋ยสังกะสีเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการ
ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ สามารถทำระดับสังกะสีในดินเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 74.75 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และระดับสังกะสี ในดินหลังใส่เก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ สามารถทำระดับสังกะสีในดินคงเหลือเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ
57.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ปริมาณสังกะสี (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ก่อนและหลังการทดลอง
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv 1 = 9.90 cv 2 = 8.61

ปริมาณสังกะสี (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
หลัง
ก่อน
ใส่สงั กะสี 1 เก็บเกีย่ ว 2 เปลีย่ นแปลง
41.05
42.19 c
24.86 d
-17.33
41.05
48.09 c
32.80 c
-15.29
41.05
57.24 b
47.78 b
-9.46
41.05
74.75 a
57.90 a
-16.85

2.5) ระดับความเป็นกรดเป็นด่าง
การเปลีย่ นแปลงระดับความเป็นกรดเป็น
ด่างในดินตัง้ แต่เริม่ ต้นการทดลองถึงหลัง
การทดลอง ปรากฏว่า ระดับระดับความ
เป็ น กรดเป็ น ด่ า งในดิ น เฉลี่ ย มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
โดยการใส่ Zinc sulfate ไม่มผี ลต่อการ
เปลีย่ นแปลงระดับความเป็นกรดเป็นด่าง
ในดิน (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ระดับความเป็นกรดเป็นด่างก่อนและหลังการทดลอง
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 4.03

ระดับความเป็นกรดเป็นด่าง
ก่อน
หลัง
เปลีย่ นแปลง
6.33
6.23
-0.10
6.33
6.18
-0.15
6.33
6.25
-0.08
6.33
6.35
0.02
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3) การเปลีย่ นแปลงทางด้านการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญเติบโตของต้นข้าว โดยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้จุลธาตุสังกะสี
ในระดับต่างๆ กัน (ตามตำรับการทดลอง) พบว่าความสูงของต้นข้าว จำนวนการแตกกอของข้าว จำนวน
รวงต่อกอข้าว ระดับความเขียวของสีใบข้าว ผลผลิตต่อกอ น้ำหนักหนึง่ ร้อยเมล็ด มีรายละเอียดดังนี้
3.1) ระดับความสูงเฉลี่ยของต้นข้าว การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของต้นข้าว ปรากฏว่า ความสูง
ของต้นข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของ
ค่าวิเคราะห์ดิน สามารถทำให้ความสูงของต้นข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 94.25 เซนติเมตร อาจเป็นเพราะว่า
จุลธาตุสงั กะสีสง่ เสริมการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นของข้าว (ตารางที่ 11 และตารางที่ 12)
ตารางที่ 11 ระดับความสูงของต้นข้าวในช่วงต่างๆ (เซนติเมตร)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
ตารางที่ 12 ระดับความสูงของต้นข้าว (เซนติเมตร)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 5.40

ความสูงของต้นข้าว (เซนติเมตร)
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
75.63
84.75
88.25
73.00
85.30
91.75
70.75
84.00
92.00
74.50
92.00
94.25

ความสูงของต้นข้าว(เซนติเมตร)
88.25
91.75
92.00
94.25
3.2) จำนวนการแตกกอของต้นข้าว
การเปลี่ ย นแปลงระดั บ การแตกกอของ
ต้นข้าว ปรากฏว่า การแตกกอของต้นข้าว
เฉลีย่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญยิง่
ทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่า
ของค่าวิเคราะห์ดิน สามารถทำให้การแตก
กอของต้นข้าวเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 15.75 กอ
อาจเป็ น เพราะว่ า จุ ล ธาตุ สั ง กะสี ส่ ง เสริ ม
การแตกกอของข้าว (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 การแตกกอของต้นข้าว (กอ)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 7.73

การแตกกอของต้นข้าว (กอ)
12.75 b
13.25 b
13.25 b
15.75 a

3.3) จำนวนรวงต่อกอข้าว การเปลีย่ นแปลงระดับการออกรวงต่อกอของต้นข้าว ปรากฏว่า จำนวนรวง
ของต้ น ข้ า วเฉลี่ ย มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่ า
ของค่าวิเคราะห์ดิน สามารถทำให้จำนวนรวงของต้นข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.75 รวง อาจเป็นเพราะว่า
จุลธาตุสงั กะสีสง่ เสริมการแตกกอของข้าว จึงทำให้จำนวนรวงของข้าวเพิม่ จำนวนตามไปด้วย (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 จำนวนรวงเฉลีย่ ต่อกอข้าว (รวง)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 13.23

จำนวนรวงต่อกอข้าว (รวง)
9.25
9.75
10.00
10.75

3.4) ระดับความเขียวของสี ใบข้าว การเปลี่ยนแปลงระดับความเขียวของสี ใบข้าว ปรากฏว่า ระดับ
ความเขียวของสี ใบข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่า
ของค่าวิเคราะห์ดิน สามารถทำให้ระดับความเขียวของสี ใบข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.75 อาจเป็นเพราะว่า
จุลธาตุสงั กะสีเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ในใบข้าว จึงทำให้ระดับสีใบข้าวมีความเข้มตามไปด้วย (การวัด
สีใบข้าวโดยเทียบเคียงระดับความเขียวของสีใบข้าวจากแถบวัดสีใบข้าวของกรมการข้าว) (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 ระดับความเขียวของสีใบข้าว
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 32.34

ระดับความเขียวของสี ใบข้าว
1.50 b
1.75 ab
2.50 ab
2.75 a
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3.5) น้ำหนักผลผลิตข้าวต่อกอ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักผลผลิตข้าวต่อกอ (กรัม) ปรากฏว่า น้ำหนัก
ผลผลิ ต เฉลี่ ย ข้ า วต่ อ กอมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ โดยการใส่ Zinc sulfate
ตามค่าวิเคราะห์ดนิ สามารถทำให้นำ้ หนักผลผลิตเฉลีย่ ข้าวต่อกอสูงสุดเท่ากับ 20.49 กรัม อาจเป็นเพราะว่า
การใส่จุลธาตุสังกะสีสองเท่าของค่าวิเคราะห์ดินส่งเสริมการเจริญทางด้านลำต้นของข้าวมาก จึงทำให้การใส่
Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ ได้ผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อกอทีด่ ที สี่ ดุ (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 น้ำหนักผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อกอ (กรัม)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 9.47

น้ำหนักผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อกอ (กรัม)
14.98 b
15.03 b
20.49 a
19.17 a

3.6) น้ำหนักผลผลิตข้าวต่อไร่ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
ผลผลิตข้าวต่อไร่ (กิโลกรัม) ปรากฏว่า น้ำหนักผลผลิตเฉลีย่ ข้าว
ต่อไร่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใส่
Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ สามารถทำให้นำ้ หนักผลผลิต
เฉลี่ยข้าวต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 524.48 กิโลกรัม อาจเป็นเพราะว่า
การใส่จุลธาตุสังกะสีสองเท่าของค่าวิเคราะห์ดินส่งเสริมการ
เจริญทางด้านลำต้นของข้าวมาก จึงทำให้การใส่ Zinc sulfate
ตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ที่ดีที่สุด (คำนวณ
จากน้ ำ หนั ก ผลผลิ ต ข้ า วต่ อ กระถาง ใช้ ร ะยะปลู ก 25x25
เซนติเมตร) (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 น้ำหนักผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อไร่ (กิโลกรัม)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 9.47

น้ำหนักผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อไร่ (กิโลกรัม)
383.55 b
384.77 b
524.48 a
490.75 a

3.7) น้ำหนักหนึ่งร้อยเมล็ด (กรัม) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหนึ่งร้อยเมล็ด (กรัม) ปรากฏว่า น้ำหนัก
หนึง่ ร้อยเมล็ดของข้าวเฉลีย่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่
ของค่าวิเคราะห์ดนิ สามารถทำให้นำ้ หนักหนึง่ ร้อยเมล็ดของข้าวเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 2.78 กรัม (ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 น้ำหนักหนึง่ ร้อยเมล็ดเฉลีย่ (กรัม)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 4.26

น้ำหนักหนึง่ ร้อยเมล็ด (กรัม)
2.75
2.78
2.76
2.74

3.8) น้ำหนักต้นข้าวต่อกอการเปลีย่ นแปลง
น้ำหนักต้นข้าวต่อกอ (กรัม) ปรากฏว่า น้ำหนัก
ต้ น ข้ า วเฉลี่ ย ข้ า วต่ อ กอของต้ น ข้ า วมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ โดยการ
ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดิน
สามารถทำให้น้ำหนักต้นข้าวเฉลี่ยต่อกอสูงสุด
เท่ากับ 42.54 กรัม อาจเป็นเพราะว่าจุลธาตุ
สั ง กะสี ส่ ง เสริ ม การแตกกอของข้ า ว จึ ง ทำให้
น้ ำ หนั ก ต้ น ข้ า วเฉลี่ ย ต่ อ กอสู ง ตามไปด้ ว ย
(ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 น้ำหนักผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อกอ (กรัม)
ตำรับการทดลอง
น้ำหนักต้นข้าวเฉลีย่ ต่อกอ (กรัม)
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
30.85
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
34.84
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
40.70
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
42.54
cv = 19.38
4) การสะสมระดับสังกะสี ในข้าว
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงระดับสังกะสีในข้าว โดยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้จลุ ธาตุสงั กะสีในระดับต่างๆ
กัน (ตามตำรับการทดลอง) พบว่าระดับสังกะสีในรากต้นข้าว ระดับสังกะสีในลำต้นข้าว ระดับสังกะสีในเมล็ด
ข้าวเปลือก ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวกล้อง มีรายละเอียดดังนี้
4.1) ระดับสังกะสี ในรากต้นข้าว การสะสมระดับสังกะสี ในรากต้นข้าว ปรากฏว่า ระดับสังกะสี ใน
รากข้าวเฉลีย่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
สามารถทำให้ระดับสังกะสี ในรากข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 28.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาจเป็นเพราะว่า
ธาตุสงั กะสีในดินมีคา่ สูง จึงข้าวดูดซับสังกะสีมากขึน้ ตามไปด้วย (ตารางที่ 20)
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ตารางที่ 20 ระดับสังกะสีในรากต้นข้าว (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 10.14

ระดับสังกะสี (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
8.17 d
14.44 c
20.24 b
28.08 a

4.2) ระดับสังกะสี ในลำต้นข้าว การสะสมระดับสังกะสี ในลำต้นข้าว ปรากฏว่า ระดับสังกะสี ในลำต้น
ข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดิน
สามารถทำให้ระดับสังกะสี ในลำต้นข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 40.19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาจเป็นเพราะว่า
ธาตุสงั กะสีในดินมีคา่ สูง จึงข้าวดูดซับสังกะสีมากขึน้ ตามไปด้วย (ตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 ระดับสังกะสีในลำต้นข้าว (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ตำรับการทดลอง
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
cv = 14.29

ระดับสังกะสี(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
13.45 c
17.53 c
27.74 b
40.19 a

4.3) ระดับสังกะสี ในเมล็ดข้าวเปลือก การสะสมระดับสังกะสี ในเมล็ดข้าวเปลือก ปรากฏว่า ระดับ
สังกะสีในเมล็ดข้าวเปลือก มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของ
ค่าวิเคราะห์ดิน สามารถทำให้ระดับสังกะสี ในเมล็ดข้าวเปลือกสูงสุดเท่ากับ 49.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาจเป็นเพราะระดับสังกะสีในดินสูง จึงทำให้การสะสมธาตุสงั กะสีสงู ตามไปด้วย (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวเปลือก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ตำรับการทดลอง
ระดับสังกะสี (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
9.10 d
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
17.38 c
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
26.66 b
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
49.29 a
cv = 10.76
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4.4) ระดับสังกะสี ในเมล็ดข้าวกล้อง การสะสมระดับสังกะสี ในเมล็ดข้าวกล้อง ระดับสังกะสี ในเมล็ด
ข้าวกล้องเฉลีย่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์
ดิน สามารถทำให้ระดับสังกะสี ในเมล็ดข้าวกล้องเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 30.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาจเป็น
เพราะว่าธาตุสงั กะสีในดินมีคา่ สูง จึงทำให้ขา้ วดูดซับสังกะสีมากขึน้ ตามไปด้วย ปรากฏว่า (ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ตำรับการทดลอง
ระดับสังกะสี (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
วิธกี ารที่ 1 ไม่ใส่ Zinc sulfate
6.63 d
วิธกี ารที่ 2 ใส่ Zinc sulfate ครึง่ หนึง่ ของค่าวิเคราะห์ดนิ
13.89 c
วิธกี ารที่ 3 ใส่ Zinc sulfate ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
23.5 b
วิธกี ารที่ 4 ใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดนิ
30.39 a
cv = 10.60

สรุปผลการทดลอง
พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ของโครงการฯ มีความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นกรดจัด ปริมาณฟอสฟอรัสอ
ยู่ในระดับต่ำ ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ปริมาณอินทรียวัตถุทอี่ ยู่ในปริมาณสูง ซึง่ ส่งผลให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูง และปุ๋ยโพแทสเซียมในปริมาณที่น้อยลง
แต่ ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่สูง ก็สามารถให้ผลผลิตสูงได้ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตลงได้
แต่ระดับจุลธาตุสงั กะสีในดินอยู่ในระดับปานกลาง และมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลง ซึง่ ส่งผลให้การสะสมสังกะสี
ในเมล็ดข้าวลดน้อยลงไปด้วย เป็นสาเหตุให้คุณค่าทางโภชนาการของข้าวลดลง ดังนั้น ในพื้นที่ปลูกข้าวจึง
มีความจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเติมจุลธาตุสงั กะสีลงไปในดิน เพือ่ คงความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้
จากการศึกษาการใส่ Zinc sulfate ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดิน ได้แก่ อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน แต่การใส่ Zinc sulfate เป็นสองเท่าของค่า
วิเคราะห์ดินมีผลทำให้ระดับสังกะสี ในดินเพิ่มขึ้นสูงสุดและการใส่ Zinc sulfate สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดิน
สามารถทำให้ความสูงของต้นข้าว จำนวนการแตกกอของข้าว จำนวนรวงต่อกอข้าว ระดับความเขียวของ
สี ใบข้าว อยู่ ในอัตราที่ดีที่สุด ทั้งยังมีผลทำให้ระดับ
สั ง กะสี ใ นข้ า ว ได้ แ ก่ รากข้ า ว ลำต้ น ข้ า ว เมล็ ด
ข้ า วเปลื อ ก และเมล็ ด ข้ า วกล้ อ ง เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ซึ่ ง
ส่งผลให้คณ
ุ ภาพข้าวมีคณ
ุ ค่าด้านโภชนาการสูงขึน้
แต่ ทั้ ง นี้ ในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข้ า วจำเป็ น ต้ อ ง
วิเคราะห์ระดับสังกะสี ในดินก่อนเพาะปลูก เพื่อหาค่า
ความต้องการสังกะสีที่แท้จริง และให้ ได้ผลผลิตข้าว
ทีด่ ที สี่ ดุ
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รุง อรุณของการศึกษาไทย :

กลาวไดวา ในปัจจุบันนี้ ไม่มีพระมหาเถระรูป ใดของ
ประเทศไทยที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทยมาก
เท่ า กั บ สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต)
แนวคิดและผลงานของท่านเกือบทัง้ หมด แม้จะนำเสนอ
จากแง่มมุ ของพระพุทธศาสนา แต่ทา่ นก็มงุ่ นำเสนอหลัก
พุทธธรรมในแง่ของการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์
ทีท่ า่ นมองว่า เป็นศาสนาทีเ่ ชือ่ มัน่ ในศักยภาพของมนุษย์
ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
พร้ อ มได้ ด้ ว ยความเพี ย รของตนเอง ท่ า นจึ ง มองว่ า
พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างแท้จริง
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ มองว่า ตามหลักการทีแ่ ท้จริงของ
พระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธศาสนาย่อมประกอบด้วยหลักธรรมวินยั
เป็นหลักสำคัญ กล่าวคือ หลักธรรม เป็นหลักคำสอนที่แสดงความจริง ความดีงาม เป็นเรื่องเนื้อหา
หลักการ สิง่ ทีค่ น้ พบ เน้นทีช่ วี ติ ด้านใน ทีจ่ ติ ใจและทีต่ วั บุคคลหรือปัจเจกบุคคล และหลักวินยั คือ ระเบียบ
และการจัดระเบียบ เป็นเรื่องของรูปแบบ วิธีปฏิบัติตามหลักการ ข้อบัญญัติ การวางกฎและจัดระบบสังคม
หรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักธรรม เน้นที่การแสดงออกหรือชีวิตด้านนอก ความเป็นอยู่
ประจำวัน สภาพแวดล้อมสังคม ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อประโยชน์สขุ ร่วมกัน
หลักธรรมวินัยดังกล่าวนี้ จึงเป็นหลักที่แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนา นอกจากจะให้ความสำคัญ
ในเรื่องของจิตใจของแต่ละบุคคล อันเป็นองค์ประกอบที่คงที่และเป็นแก่นของแต่ละบุคคลแล้ว ยังให้ความ
สำคัญกับการจัดระเบียบหรือสภาพทีเ่ อือ้ ต่อการทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้สงู ยิง่ ขึน้
ในส่วนของบุคคลซึ่งเป็นเขตแดนที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเป็นพิเศษนั้น ก็เพราะว่าธรรมชาติ
ของมนุษย์นนั้ เป็นธรรมชาติทคี่ งตัว ทีต่ อ้ งได้รบั การฝึกฝนและพัฒนา การจัดการ การฝึกหัดบุคคลจึงควรเป็น
ส่วนทีส่ ามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ไม่ขนึ้ กับกาลเทศะ
นอกจากนี้แล้ว บุคคลยังมีสถานภาพที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคม
ในฐานะพลเมืองหรือสมาชิกของสังคม เมือ่ บุคคลดีแล้วหรือพัฒนาแล้วสังคมย่อมจะดีและพัฒนาตามไปด้วย
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง บุคคลที่ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหรือมีการศึกษาดีแล้ว ย่อมจะช่วยพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์สงั คมให้ดงี ามตามไปด้วย
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ในส่วนของบุคคล พระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลโดยการพัฒนาทางด้านจิตใจ               
เป็นแกนสำคัญ โดยมุง่ พัฒนาใน 3 ด้าน ให้เชือ่ มโยงประสานเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน คือ
1. ในด้านพฤติกรรมหรือในด้านศีล มุ่งพัฒนาให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามกับบุคคลและสิ่งของ
ภายนอก
2. ในด้านจิตใจหรือในด้านสมาธิ มุ่งพัฒนาให้จิตใจมีความสุข มีสมรรถภาพและศักยภาพที่จะคิดและ
พัฒนาได้
3. ในสติปญ
ั ญาหรือในด้านปัญญา มุง่ พัฒนาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติตามทีเ่ ป็นจริง
ในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการในการฝึกฝนอบรมใน 3 ด้าน ซึ่งต้องเชื่อมโยง
ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาใน 3 ด้าน ดังกล่าวนั้น จะต้องมีกระบวนการ            
ทีจ่ ะช่วยในการพัฒนา หรือช่วยนำเข้าสูห่ นทางแห่งการศึกษาด้วย เจ้าประคุณสมเด็จ ได้เรียกหลักธรรมชุดนีว้ า่
“รุ่งอรุณของการศึกษา” ซึ่งท่านเห็นว่า มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่อแสดง หรือเครื่องหมาย         
นำหน้า ในการทีบ่ คุ คลจะก้าวเข้าสูก่ ารพัฒนาตนเอง หรือก้าวเข้าสูก่ ารศึกษาทีเ่ รียกว่า บุพนิมติ แห่งมรรค หรือ
เรียกว่า รุง่ อรุณของการศึกษา และใช้คำไทยง่ายๆ ว่า แสงเงินแสงทองของชีวติ ทีด่ งี าม มี 7 ประการ คือ
		 1. กัลยาณมิตตตา การรูจ้ กั เลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างทีด่ ี ข้อนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้น ทีจ่ ะช่วยให้
เยาวชนที่จะเติบโตไปสู่ชีวิตที่ดีงาม สามารถพัฒนาชีวิตของเขาเองก็ดี พัฒนาสังคมก็ดี จะต้องเป็นคนที่รู้จัก
เลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี เด็กที่จะเติบโตและรุ่งเรืองขึ้นมาได้ ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม             
โดยเฉพาะในทางสังคม การรูจ้ กั เลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างทีด่ นี ี้ เป็นจุดเชือ่ มต่ออย่างถูกต้อง ในการ
สัมพันธ์กับสังคม เมื่อสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ก็ทำให้เกิดการพัฒนาแก่ชีวิต สังคมปัจจุบัน จึงควรคำนึงถึง              
การสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร พ่อแม่ ครูอาจารย์ สื่อสารมวลชน และผู้ ใหญ่ทั่วไป มีหน้าที่
เป็นกัลยาณมิตร โดยเป็นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และช่วยจัดสรรสภาพแวดล้อมทีด่ ีให้แก่เด็ก รวมทัง้ จะต้องก้าวต่อไป
ให้ถึงขั้นที่ชี้แนะให้เด็กรู้จักเลือก รู้จักหากัลยาณมิตรด้วยตนเอง คือ รู้จักคบคน รู้จักเลือกหนังสือ รู้จักเลือก
รายการโทรทัศน์ รูจ้ กั รับเอาตัวอย่างทีด่ ดี ว้ ยตนเอง ต้องถึงขัน้ นีจ้ งึ จะมัน่ ใจและไว้ ใจได้
2. สีลสัมปทา การรู้จักจัดระเบียบชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม คือ ความมีวินัยหรือการ
รู้จักจัดระเบียบชีวิตของตน และรู้จักจัดระเบียบความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่น วินัยเป็นสิ่ง
สำคัญ เพราะเป็นตัวเอื้ออำนวยให้เรามี โอกาส มีเวลา ที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้สะดวกขึ้น ถ้าชีวิตไม่เป็น
ระเบียบ สับสน ก็ต้องมัวแต่วุ่นวายติดขัด ไม่ปลอดโปร่ง และไม่รู้จะเอาเวลาที่ ไหนมาใช้ประโยชน์ ชีวิตที             ่
จัดระเบียบได้ดแี ล้ว เป็นชีวติ ซึง่ พร้อมทีจ่ ะรับการพัฒนา การจัดระเบียบชีวติ และระเบียบการอยูร่ ว่ มในสังคม            
จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ชีวิตมีวินัย จึงเอื้ออำนวยให้ชีวิตนั้น มีเวลาและโอกาส เป็นชีวิต ที่มีสภาพความเป็นอยู่
เอือ้ อำนวยต่อการพัฒนาตนเอง
3. ฉันทสัมปทา การมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง คือ ใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ คนเราที่จะพัฒนาชีวิตไปได้            
จะต้องมีแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ หรือจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีแรงจูงใจ คือมีความอยาก มีความ
ปรารถนา ถ้าเด็กมีความใฝ่รู้ อยากรู้ความจริงของสิ่งต่างๆ และอยากรู้วิชาการนั้นๆ เช่น อยากรู้กฎ                 
ทางวิทยาศาสตร์ อยากรูค้ วามจริงของเรือ่ งราวนัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร เขาก็จะต้องตัง้ ใจอ่านหนังสือค้นคว้าตำรับ
ตำรา ตัง้ ใจทดลองสิง่ ต่างๆ ซึง่ ทำให้เกิดความรู้ แรงจูงใจจึงเป็นสิง่ สำคัญมาก
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ท่านเจ้าประคุณสมเด็จเห็นว่า แรงจูงใจทีถ่ กู ต้อง ทีจ่ ะทำให้มนุษย์พฒ
ั นาตนเองได้ คือ แรงจูงใจทีเ่ รียกว่า
ฉันทะ ได้แก่ ความใฝ่รู้ และใฝ่สร้าง สรรค์ หรือใฝ่ทำ ต้องการทำ ไม่ใช่ต้องการเสพ ความใฝ่สร้างสรรค์น         ี้
ถ้าเอามาใช้ ในการผลิตต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม ก็คือ ความใฝ่ผลิต ถ้าใช้ ในทาง ที่ดีงามทั่วๆ ไป ก็คือ
ความต้องการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม ทำประโยชน์ให้เกิดมีเป็นจริงขึน้ ซึง่ ตรงข้ามกับแรงจูงใจทีผ่ ดิ คือความใฝ่
เสพ หรือความใฝ่หาสิง่ บำรุงปรนเปรอ ซึง่ ไม่ตอ้ งการความรูอ้ ะไร ไม่ตอ้ งการทำงานอะไร แต่อยากได้สงิ่ ต่างๆ               
มาบำรุง บำเรอ หู ตา จมูก ปาก ลิน้ โดยไม่ตอ้ งทำ เราจึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจทีถ่ กู ต้อง คือ แรงจูงใจใฝ่รู้
ใฝ่ทำ ใฝ่ผลิต และใฝ่สร้างสรรค์ให้แก่นกั ศึกษา
4. อัตตสัมปทา การพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่ พระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ ทีฝ่ กึ ได้
คือ พัฒนาได้ ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า มีศักยภาพ มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์           
ทัง้ ศักยภาพเฉพาะตัว คือ มีความถนัด จัดเจนของตนเอง ถ้าไม่พฒ
ั นา ไม่ฝกึ ฝนขึน้ มา ก็ไม่มีโอกาสแสดงออก
ไม่สามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ และศักยภาพของมนุษย์ คือ มีความเป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถเข้าถึง
ปรีชาญาณ ความดีงาม และอิสรภาพทีส่ มบูรณ์ ดังนัน้ จึงต้องพัฒนาศักยภาพนัน้ ขึน้ มา โดยมีความเชือ่ มัน่ ตาม
หลักการทีว่ า่ มนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ จนเป็นสัตว์ทปี่ ระเสริฐอย่างยิง่ แม้แต่จะเป็นพุทธะก็ได้ เป็นผูท้ เี่ ทวดา
มาร ตลอดจนพระพรหม เคารพบูชาก็ได้ เพราะฉะนัน้ ท่านจึงให้มนุษย์ฝกึ ฝนตนเอง เรียกว่า พัฒนาศักยภาพ
ของตนจนสมบูรณ์ การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สมบูรณ์นี้ นอกจากทำให้มีการศึกษาตามหลักการทั่วไป
แล้ ว ก็ ท ำให้ ต้ อ งค้ นหาว่ า ตนเองมี ค วามถนัด มี ค วาม สามารถด้ า นไหน แล้ ว ก็ พั ฒ นาตนขึ้ นไปให้เ ต็ ม ที                  ่
แห่งศักยภาพนัน้
		 5. ทิฏฐิสมั ปทา การมีทศั นคติ และค่านิยมทีด่ ี หลักข้อนีส้ ำคัญมาก เพราะชีวติ และสังคม จะดำเนินไป
อย่างไร จะเป็นไปตามทัศนคติและค่านิยม คนในสังคมมีค่านิยมอย่างไร ก็หันเหวิถีของสังคมไปอย่างนั้น                       
เช่น ในการมองภาพความเจริญ ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมในการผลิต ก็มองภาพความเจริญอย่างนักผลิตว่า                
เจริญอย่างเขา คือ ทำได้อย่างเขา ถ้ามีคา่ นิยมบริโภค ก็มองภาพความเจริญแบบ นักบริโภคว่า เจริญอย่างเขา
คือมีกนิ มีใช้อย่างเขา เราต้องสร้างค่านิยมและทัศนคติทถี่ กู ต้อง
โดยเริ่มด้วยการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นท่าทีของจิตใจที่นำมาซึ่งปัญญาและการกระทำ
ตามเหตุตามผล เพราะเชือ่ การกระทำทีเ่ ป็นไปตามกระบวนการของเหตุผลว่า ทำเหตุอย่างไร ผลเกิดอย่างนัน้
ซึง่ ก็คอื หลักกรรมนัน่ เอง
6. อัปปมาทสัมปทา การมีความกระตือรือร้นขวนขวาย ไม่ประมาท หลักการศึกษาข้อนี้ เป็นการ
ปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาและเยาวชนให้เกิดความตื่นรู้อยู่เสมอ เพราะสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นสภาพ
แวดล้อมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว สิง่ ทัง้ หลายเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง มีแต่การเปลีย่ นแปลง ไม่หยุดนิง่
เคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลา เป็นอนิจจัง เมื่อ สิ่ งทั้ งหลายเป็นอนิจจัง ไม่เที่ ย งแท้ แ น่นอน มนุษย์จะต้อ งมี               
จิตสำนึกต่อความเปลี่ยนแปลง จึงจะนำไปสู่ความไม่ประมาท คือ ความกระตือรือร้นขวนขวายไม่อยู่นิ่งเฉย          
ไม่ปล่อยเวลาให้ลว่ งไปเปล่า รีบสร้างสรรค์ ซึง่ เตือนใจมนุษย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของกาลเวลาว่า เวลา
แต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า ให้ ได้อะไรบ้าง ไม่มากก็น้อย นี่เป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนพิจารณา เจ้าประคุณ
สมเด็จได้ตั้งข้อสังเกตว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงควบคู่ ไปด้วยกัน กับหลักความเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ความไม่เที่ยงนี้ ไม่ ได้เป็นไปอย่างเลื่อนลอย แต่เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย หลักการนีส้ ำคัญมาก พระพุทธเจ้า จึงสอนให้ ไม่ประมาท เพือ่ จะได้รเู้ ท่าทัน ตืน่ ตัวต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อะไร

63

64

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.3 August 2019

เกิดขึน้ เป็นสัญญาณ เป็นนิมติ หมาย ทีจ่ ะเป็น
เหตุ ปั จ จั ย ของความเสื่ อ ม ก็ รี บ ค้ น หาให้ รู้
แล้วป้องกันแก้ ไข อะไรเกิดขึ้นเป็นสัญญาณ
เป็ นนิมิ ต หมายที่ จะนำไปสู่ ค วามสุ ข ความ
เจริญ ก็ ให้รีบสร้างเสริมขึ้นมา พัฒนาขึ้นมา
หลักธรรมนี้ จึงเป็นเครื่องชี้บ่งว่าคนที่อยู่ ใน
พระพุ ท ธศาสนา และการศึ ก ษาจะต้ อ ง
พยายามสร้ า งคนให้ เ ป็ น คนที่ ก ระตื อ รื อ ร้ น
ตลอดเวลา ไม่ใช่คนเฉือ่ ยชา
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา การรู้จัก
คิ ด พิ จ ารณาให้ เ กิ ด ป ญ ญาที่ จ ะรู้ เ ข้ า ใจ
สิ่ ง ทั้ ง หลายตามความเป็ น จริ ง เมื่ อ รู้ สิ่ ง
ทัง้ หลายตามความเป็นจริง เราจึงจะปฏิบตั ติ อ่ มันได้ถกู ต้อง การทีม่ ปี ญ
ั หาต่างๆ เกิดขึน้ นัน้ เป็นเพราะเราปฏิบตั ิ
ต่อสิง่ ทัง้ หลายไม่ถกู ต้อง ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องก็เพราะไม่รวู้ า่ มันคืออะไร มันเป็นไปอย่างไร มีคณ
ุ หรือมีโทษอย่างไร
ทำให้ ไม่รวู้ า่ เราจะปฏิบตั ติ อ่ มันอย่างไร ดังนัน้ จึงต้องรูจ้ กั สิง่ ทัง้ หลายตามความเป็นจริง รูจ้ กั โลก รูจ้ กั ชีวติ
รูจ้ กั ปัญหา รูจ้ กั เหตุของปัญหา เมือ่ รูแ้ ล้ว ก็ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ นัน้ ได้ถกู ต้อง นีแ่ หละคือการแก้ปญ
ั หา แก้ทกุ ข์ ซึง่ เกิด
ขึน้ ได้ดว้ ยสติปญ
ั ญาทีร่ ู้ ทีเ่ ข้าใจสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะทำให้ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ นัน้ ๆ ได้ถกู ต้อง
การที่จะมีปัญญานั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องสร้างขึ้นให้เป็นตัวนำมาซึ่งปัญญา ก็คือการรู้จักคิด รู้จักพิจารณา
ทีส่ มัยนี้ เน้นกันนักหนาในวงการศึกษา เรียกว่า การคิดเป็น ทางพระเรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทำ
ในใจโดยแยบคาย หรือการรูจ้ กั คิด คิดเป็น คิดวิเคราะห์สงิ่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แยกแยะมันออกไปให้เห็นชัดว่า ส่วนใด
เป็นส่วนดี ส่วนใดเป็นส่วนเสีย ส่วนไหนเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญ ส่วนไหนเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อม
พร้อมกันนัน้ ก็รจู้ กั คิดสืบสาว ตามกระบวนการของเหตุปจั จัย การคิดพิจารณาสิง่ ต่างๆ อย่างถูกต้อง จะทำให้
เกิดปัญญา และเกิดคุณธรรม ความดีงาม ท่าทีของจิตใจในการมองสิง่ ต่างๆ ให้รจู้ กั คิดรูจ้ กั พิจารณานี้ เป็นสิง่ ที่
การศึกษาจะต้องฝึกนักศึกษาให้มองให้เป็น คิดให้เป็น ให้คดิ แล้วได้ปญ
ั ญา และได้คณ
ุ ธรรม
ในสังคมไทยที่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่นี้ เป็นหน้าที่ของการศึกษาและ
ทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดระบบการศึกษาที่จะนำ
ไปสูก่ ารการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
หลักรุ่งอรุณของการศึกษา ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นำเสนอ จึงเป็นหลักที่ควรแก่การ
ไตร่ตรองพิจารณา เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยในมิติต่างๆ เมื่อได้พัฒนาตามหลักนี้แล้ว
ก็เชือ่ มัน่ ได้วา่ แสงเงินแสงทองแห่งการศึกษาของไทยได้เริม่ ขึน้ แล้ว
ทีม่ า: ผศ.ธนภณ สมหวัง สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รุง่ อรุณของการศึกษาไทย ธรรมทัศน์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)
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