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45 ผลของปรมิาณจลุธาตสุงักะสีในดนิ 
45 

จ
ากการสำรวจพืน้ทีเ่พาะปลกูขาว ในพืน้ทีส่งเสรมิการ
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จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชการสำรวจ             
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พื้นที่ โครงการเขตปลูกขาวเพื่อการคา เนื้อที่ประมาณ 

600,500 ไร พบวา พืน้ทีป่ลกูขาวสวนใหญอยูในกลุมชดุดนิ

ที ่ 3 มีความเปนกรดเปนดางของดินเปนกรดจัด ปริมาณ

ฟอสฟอรัสอยูในระดับต่ำ ปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับ

ปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุที่อยูในปริมาณสูง และระดับ

ปริมาณจุลธาตุสังกะสีสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก

การใชประโยชนพืน้ทีเ่ปนระยะเวลานาน เพราะในบางพืน้ทีท่ีป่ลกูขาว รอยละ 93.94 มคีวาม

จำเปนตองเพิ่มระดับจุลธาตุสังกะสีในดิน เพื่อคงความอุดมสมบูรณของดินไว ซึ่งสงผลให

เกษตรกรผูปลูกขาวจำเปนตองใสปุยฟอสฟอรัสใน

ปริมาณที่สูง และปุยโพแทสเซียมในปริมาณที ่     

นอยลง แต ไมจำเปนตองใสปุยไนโตรเจนใน

ปริมาณที่สูง ก็สามารถใหผลผลิตที่สูงได ซึ่งจะ
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8 17 ธนาคารนำ้ใตดนิ 

ส
มาคมอนุรักษดินและน้ำแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ. 2562 เมื่อ     

วนัศกุรที ่24 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชมุ 801 อาคาร 8 ชัน้ กรมพฒันาทีด่นิ โดยมกีารบรรยาย

พเิศษ เรือ่ง “ธนาคารนำ้ใตดนิ” โดยวทิยากรทีม่าใหความรู คอื นายไฉน อำไพรนิ นายกองคการ

บริหารสวนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุร ี จังหวัดกำแพงเพชร และนายธวัช วาสิกานนท 

รองปลดั อบต. วงัหามแห 

ผู
เขียนไดสมัครขอรับทุนฝกอบรมของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ        

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผู ไดรับทุนฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ประจำป 2562 

ครั้งที ่ 1 เพื่อไปฝกอบรมหลักสูตร Contemporary approaches to genetic resources 

conservation and use ณ สถาบัน Wageningen Centre for Development Innovation, 

Wageningen University ราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด 

ระหวางวันที ่ 8-26 เมษายน 2562 เปนเวลารวม        
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8 17 ทำไมตองเรยีนรู 

Wageningen University ราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด

ระหวางวันที ่ 8-26 เมษายน 2562 เปนเวลารวม        

  ธนาคารน้ำใตดิน เปนวิธีในการบริหารจัดการน้ำรูปแบบใหม

หรือทางเลือกใหม ในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำของหลวงพอ

สมาน สิริปญโญ เจาอาวาสวัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคส ี อำเภอ

เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเปนองคความรูที่ทานไดเรียนรูเมื่อ

ครั้งที่ทานได ไปเปนคณะธรรมทูตเผยแผพุทธศาสนายังประเทศสหรัฐ

อเมริกา และเมื่อมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบานตนเอง กลับพบวา ญาติ

พี่นองแยกกันไปคนละทางเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพ เนื่องจากไม

สามารถอดทนตอสภาพแรนแคน ขาดแคลนนำ้ จนทำไร ทำนาอยูบน

แผนดินของตัวเองไมได เมื่อทานเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา    

อีกครั้ง ก็ครุนคิดอยูเปนป จนตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหนงหนาที ่

และนำองคความรูนีก้ลบัมาเพือ่ชวยเหลอืพีน่องชาวไทย ไมใหขาดแคลน

นำ้ สามารถทำการเกษตรเพือ่ยงัชพีในทองถิน่ของตวัเองให ได 

23 วนั
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ถนน	............................................................. ตรอก/ซอย	........................................... ตำบล/แขวง	............................................... 

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

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

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

	 	 	 (โปรดกา	 ในชอ่งสีเ่หลีย่มตามตอ้งการ)	
    ปกหลงันอก	4	ส	ี 	 ปกในหนา้,	หลงั		4	ส	ี	

     หนา้ธรรมดา	ขาวดำ	
     เตม็หนา้	 	 ครึง่หนา้		

	 	 	 รายละเอยีดของการโฆษณา	

     มบีลอ๊คโฆษณาแนบมาดว้ย	
     ขอใหผู้จ้ดัทำวารสารทำบลอ๊คตามขอ้ความทีก่ำหนด		
	 	 	 คดิคา่โฆษณาทัง้สิน้	...................................................	บาท	(	......................................................................... )	

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

	 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน	ฉบบัละ	5	เลม่	

                

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนบัถอื	

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

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

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

 



อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบบั 

  	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

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

  	เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา)	พมิพ	์ขาว-ดำ				
	 	 	 	 	 เตม็หนา้	 ราคา	 12,000	 บาท	

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย  

  1.	สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

  2.	สมาชกิวสิามญั	ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

 	 3.	สมาชิกกิตติมศักดิ	์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขาเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย 

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคาลงทะเบยีน(คาธรรมเนยีมแรกเขา) และคาบำรงุ 

     คา่ลงทะเบยีน คา่บำรงุปละ ตลอดชพี	

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่ 

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ	:	

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปีละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป 



 สารบญั	 	 	 หนา 

 สาราณยีกร แถลง  7 

 ธนาคารนำ้ใตดนิเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้ 8 

 ทำไมตองเรยีนรู เรือ่ง การบรหิารจดัการพนัธกุรรมพชื 17 
 เพือ่การใชประโยชน ์  

 ผลของปรมิาณจลุธาตสุงักะสใีนดนิตอการเจรญิเตบิโต 45  
 และคณุภาพขาว พืน้ทีลุ่มนำ้ปากพนงั  

 พระพทุธศาสนา 61 
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สาราณยีกรแถลง 

  สวสัดคีะ วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้	 ฉบบัที	่ 3	 ปที	่ 34	 ประจำเดอืน	 สงิหาคม	 2562	 นี	้														

มเีนือ้หาในฉบบั	มลีำดบั	ดงันี้	

 	 ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการอนุรักษ์ดิน

และน้ำ	 ซึ่งสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่ง		

ประเทศไทย	 ได้จัดการบรรยายพิเศษ									

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำป	ี พ.ศ.	 2562	

เมื่อวันศุกร์ที	่ 24	 พฤษภาคม	 2562	 ณ	 ห้อง

ประชุม	 กรมพัฒนาที่ดิน	 โดยได้เชิญวิทยากร

บรรยาย	 คือ	 นายไฉน	 อำไพริน นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห	 อำเภอ

ขาณุวรลักษบุร	ี จังหวัดกำแพงเพชร	 เป็นการ

นำเสนอรปูแบบการบรหิารจดัการนำ้ซึง่ถอืเปน็

ทางเลอืกใหมข่องการบรหิารจดัการนำ้	ซึง่อาจ

จะเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ ยนแปลง													

ภมูอิากาศของโลก	ทีต่อ้งเผชญิกบัการขาดแคลนนำ้ในอนาคตได	้และขอนำสรปุการเรยีนรูท้ี่ไดจ้าก

การไปฝึกอบรมหลักสูตร	 Contemporary	 approaches	 to	 genetic	 resources	

conservation	 and	 use	 ในชือ่เรือ่ง	ทำไมตอ้งเรยีนรูเ้รือ่ง	 การบรหิารจดัการพนัธกุรรมพชื

เพือ่การใชป้ระโยชน	์ณ	ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด	์ โดย	นสิา	มแีสง	และขอนำเสนอผลงาน

วชิาการจากการประชมุวชิาการ	กรมพฒันาทีด่นิ	ป	ี2561	คอื	เรือ่ง	ผลของปรมิาณจลุธาตสุงักะสี

ในดินต่อการเจริญเติบโต	 และคุณภาพข้าวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	 โดย	 อุชุกร	 พรหมมานนท	์															

และคณะ	

 	 สดุทา้ย	กองสาราณยีกร	ขอปดิทา้ย	ดว้ยบทวเิคราะหท์างพระพทุธศาสนา	โดย	ผศ.	ธนภณ	สมหวงั	

สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป	 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	 ซึง่ไดน้ำเสนอประเดน็การใชห้ลกัธรรมของพระพทุธ

ศาสนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา	 และการเรียนรู้ของมนุษยชาต	ิ ซึ่งท่านเจ้าประคุณ	

สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย	์ (ป.อ.	 ปยตุโต)	 ไดแ้สดงธรรมไว	้ สำหรบัเปน็แนวทางเพือ่นำไปสูก่าร

พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้น	 ในบทความ	 เรื่อง	 รุ่งอรุณของการศึกษาไทย	 :	

ธรรมทศันข์องสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย	์(ป.อ.	ปยตุโต)	

ภมูอิากาศของโลก	ทีต่อ้งเผชญิกบัการขาดแคลนนำ้ในอนาคตได	้และขอนำสรปุการเรยีนรูท้ี่ไดจ้าก

พบกนัฉบบัหนา้	คะ่		

สาราณยีกร	
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  สมาคมอนุรักษดินและน้ำแหงประเทศไทย	 ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำป	ี พ.ศ.	 2562	 เมื่อ					

วนัศกุรท์ี	่ 24	พฤษภาคม	2562	ณ	หอ้งประชมุ	801	อาคาร	8	ชัน้	กรมพฒันาทีด่นิ	 โดยมกีารบรรยายพเิศษ	

เรื่อง	 “ธนาคารน้ำใต้ดิน”	 โดยวิทยากรที่มาให้ความรู	้ คือ	 นายไฉน	 อำไพริน	 นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลวงัหามแห	 อำเภอขาณวุรลกัษบรุ	ี จงัหวดักำแพงเพชร	 และนายธวชั	 วาสกิานนท	์ รองปลดั	 อบต.		

วงัหามแห	

  ธนาคารน้ำใต้ดิน	 เป็นวิธีในการบริหารจัดการน้ำรูป

แบบใหม่หรือทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการน้ำตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นนวัตกรรมการบริหาร

จัดการน้ำของหลวงพ่อสมาน	 สิริปญโญ	 เจ้าอาวาส														

วดัอาฮงศลิาวาส	 ตำบลไคส	ี อำเภอเมอืงบงึกาฬ	 จงัหวดั

บงึกาฬ	ซึง่เปน็องคค์วามรูท้ีท่า่นไดเ้รยีนรูเ้มือ่ครัง้ทีท่า่นได้ ไป

เปน็คณะธรรมทตูเผยแผพ่ทุธศาสนายงัประเทศสหรฐัอเมรกิา	

และเมื่อมี โอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านตนเอง	 กลับพบว่า																

ญาติพี่น้องแยกกันไปคนละทางเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพ	

เนื่องจากไม่สามารถอดทนต่อสภาพแร้นแค้น	 ขาดแคลนน้ำ	

จนทำไร	่ ทำนาอยู่บนแผ่นดินของตัวเองไม่ ได	้ เมื่อท่าน

เดนิทางกลบัประเทศสหรฐัอเมรกิาอกีครัง้	 กค็รุน่คดิอยูเ่ปน็ป	ี

จนตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหน่งหน้าที	่ และนำองค์ความรู้

นี้กลับมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย	 ไม่ให้ขาดแคลนน้ำ	

สามารถทำการเกษตรเพือ่ยงัชพีในทอ้งถิน่ของตวัเองให้ ได้	

	 	 ที	่อบต.เกา่ขาม	อำเภอนำ้ยนื	 จงัหวดัอบุลราชธาน	ี	

โดยอาจารย์โกวิทย	์ ดอกไม	้ นายชาตร	ี ศรีวิชาฐา	 นายก	

อบต.	 เก่าขาม	 พันเอก	 (พิเศษ)	 ธนศักดิ	์ มิตรภานนท์            

ได้นำหลักการธนาคารน้ำใต้ดินไปปฏิบัติใช้จนประสบผล

สำเรจ็	สามารถแกป้ญัหานำ้ทว่ม	ภยัแลง้	และนำ้เคม็ไดอ้ยา่ง

ยั่งยืน	 โดยในช่วงฝนเก็บน้ำไว้ ใต้ดิน	 และช่วงแล้งหรือช่วง											

ทีข่าดแคลนนำ้กน็ำนำ้ขึน้มาใช้	

 

ธนาคารนำ้ใตดนิ 

สมจติต เลศิดษิยวรรณ, กมลาภา วฒันประพฒัน  

ถนอมขวญั ทพิวงศ, ปานสิรา ทองทวม 
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	 	 ทำให	้ อบต.วังหามแห	 เกิดความสนใจ	 เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังหามแห			

มาเป็นเวลานานแล้ว	 ทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงฤดูฝน	 เนื่องจากขาดแคลนน้ำ	 แม้ว่าจะมีบ่อน้ำผิวดินเป็น

จำนวนมากถงึ	1,500	บอ่	นำ้กแ็หง้ขอด	ไมเ่พยีงพอแมแ้ค่ใช้ในครวัเรอืนเอง	เวลานำ้ทว่ม	กจ็ะมนีำ้ปรมิาณมาก

และทว่มขงันาน	ไมส่ามารถแก้ ไขปญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนื	จงึได้ ไปอบรมและศกึษาดงูานเรือ่งของธนาคารนำ้ใตด้นิ														

ที	่อบต.เกา่ขาม	อำเภอนำ้ยนื	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีโดยอาจารย์โกวทิย	์ดอกไม	้	นายชาตร	ีศรวีชิาฐา	นายก	

อบต.	 เกา่ขาม	 พนัเอก	 (พเิศษ)	 ธนศกัดิ	์ มติรภานนท	์ ไดบ้รรยายหลกัการธนาคารนำ้ใตด้นิและพาไปดงูาน								

ในพื้นที่จริงเพื่อให้สามารถนำหลักการไปปฏิบัติใช้แก้ปัญหาน้ำท่วม	 ภัยแล้ง	 และน้ำเค็มให้ ได้อย่างยั่งยืน	 และ				

ได้เชิญทีมวิทยากรจาก	 อบต.เก่าขาม	 มาบรรยายให้คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน	 และสำรวจลงพื้นที	่									

จรงิที	่อบต.วงัหามแห	เมือ่เดอืนเมษายน	2560	

	 	 และได้เข้าปรึกษาหารือความเป็นไปได้ ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดกับสถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดกำแพงเพชร	 หลังจากนั้นทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดโดยการขุดเจาะพื้นบ่อเก่าของ										

กรมพฒันาทีด่นิ	 (สพด.กำแพงเพชร)	จากความลกึ	3	เมตร	ใหล้กึลงเปน็	8	เมตร	จำนวน	3	หลมุ	เพือ่ทำเปน็

บอ่เตมินำ้ลงสูร่ะดบันำ้ใตด้นิ	

	 	 ในช่วงฝนของป	ี 2560	 ได้ตรวจสอบปริมาณน้ำในบ่อที่ทดลอง	 พบว่า	 มีปริมาณน้ำมากพอที่จะใช้ ได้ถึง

ช่วงแล้ง	 	 พอได้เห็นความเป็นไปได้มากขึ้น	 ในการที่จะช่วยให้ชาวบ้านในตำบลมีน้ำในการทำการเกษตรได	้

ตลอดป	ีจงึขยายผลทำธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่เปดิดว้ยเงนิงบประมาณที	่อบต.	วงัหามแห	ไดร้บัรางวลัตา่งๆ	มา 

จำนวน	5	บอ่	เนือ่งจากตอ้ง

ใช้งบประมาณเป็นจำนวน

มาก	 และขอรับบริจาคพื้นที่

จากเกษตรกรมาจดัสรา้ง	

	 	 อีกด้านหนึ่ง	 อบต.วัง

หามแห	 ก็ชักชวน	 ชาวบ้าน	

ชุมชน	 วัด	 และโรงเรียน	

ของตำบลวังหามแห	 ร่วม

กั นทำธนาคารน้ ำ ใต้ ดิ น

ระบบบอ่ปดิ	 โดยใชแ้รงงาน

และวสัดใุนทอ้งถิน่	 เพือ่ชว่ย

เตมินำ้ลงสูร่ะดบันำ้ใตด้นิอกี

หนทางหนึ่ง	 ช่วยเสริมกับ

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายน้ำใต้ดินด้านล่าง	 นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลเรื่องการใช้

สารเคมีในบริเวณใกล้เคียงกับธนาคารน้ำใต้ดิน	 เพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนลงในระดับน้ำใต้ดิน	 ซึ่งเป็นการ

ระมดัระวงัไวก้อ่น	ปจัจบุนัไดท้ำธนาคารนำ้ใตด้นิมาอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหค้รอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ตำบล	

	 	 และไดม้ผีูบ้รหิารระดบัจงัหวดักำแพงเพชร	 และอำเภอขาณวุรลกัษบรุ	ี เขา้มาตรวจสอบดงูาน	 และเหน็

ประโยชน์จริง	 จึงได้จัดงบประมาณมาสนันสนุน	 อบต.วังหามแห	 เพื่อดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบบ่อ

เปดิและระบบบอ่ปดิ	เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรในพืน้ที่ใหม้นีำ้ใชท้างการเกษตร	และพฒันาแหลง่นำ้ใหย้ัง่ยนื		
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 นกัวชิาการสวนกลาง และ สพด. กำแพงเพชรเขาเยีย่มชมธนาคารนำ้ใตดนิ 

		 	 อีกทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้ ไปสู	่ อบต.ข้างเคียง	 เช่น	 อบต.วังชะโอน	 	 เทศบาลตำบลสลกบาตร											

และเขตภาคเหนือ	 15	 จังหวัด	 และได้จัดตั้งเป็นสถาบันน้ำใต้ดินกำแพงเพชร	 ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ

ธนาคารน้ำใต้ดินในเขตภาคเหนือ	 ได้มีการเข้ามาศึกษาดูงานที	่ อบต.วังหามแห	 เป็นจำนวนมาก																										

เชน่	 นายอำเภอ	 ผูว้า่ราชการจงัหวดั	 กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	 โครงการ	 อปท.ตน้แบบจดัการนำ้ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 15	 จังหวัดภาคเหนือ	 เป็นต้น	 ปัจจุบันทางอำเภอขาณุวรลักษบุร	ี มีนโยบาย										

ใหแ้ตล่ะหมูบ่า้น	จดัทำธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่ปดิอยา่งนอ้ย	1	จดุตอ่เดอืน	

	 ธนาคารนำ้ใตด้นิ	

  ธนาคารนำ้ใตด้นิม	ี2	ระบบ	คอื	ธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่เปดิ	และธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่ปดิ		
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 1.	การทำธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่เปด		

	 	 ชั้นดินของประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นดินเหนียวหนา	 7-12	 เมตร	 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการซึม

ผ่านของนำ้ลงสู่ระดับนำ้ใต้ดินตามธรรมชาต	ิ ปัจจุบันยังมีการใช้เครื่องจักรกลหนกัทางการเกษตรก่อให้เกิดชั้น

ดานแข็ง	 การใช้สารเคมีในระยะยาวที่ก่อให้เกิดการแข็งตัวของดิน	 การเร่งระบายน้ำโดยการขุดคลองให้เป็น

เส้นตรงเป็นการทำลายโค้งวังซึ่งเป็นจุดเติมน้ำตามธรรมชาต	ิ และการทำคลองชลประทานแบบคอนกรีต												

ก็ทำลายจุดเติมน้ำตามธรรมชาติเช่นกัน	 แต่ความต้องการน้ำบาดาลกลับเพิ่มสูงขึ้นทุกป	ี ดังนั้นการช่วย

ธรรมชาติในการเติมน้ำกลับลงสู่ระดับน้ำใต้ดินจึงมีความจำเป็น	 และยังสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วง

หนา้ฝน	และเกบ็นำ้เอาไว้ใช้ในชว่งหนา้แลง้อกีดว้ย	

	 	 หลกัการของธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่เปด	การเตมินำ้ลงสูร่ะดบันำ้ใตด้นิประกอบดว้ย	4	หลกัการ	

คอื		

 	 1.	 หลกัการดา้นธรณวีทิยา	เนือ่งจากชัน้ดนิเหนยีวของประเทศไทยหนา	7-12	เมตร	ซึง่เปน็อปุสรรคใน

การซมึผา่นของนำ้ตามธรรมชาต	ิทำใหก้ระบวนการซมึลงสู่ใตด้นิของนำ้จนถงึระดบันำ้ใตด้นิใชเ้วลานบั	100	ป	ี

ธนาคารนำ้ใตด้นิจงึใชว้ธิขีดุบอ่เตมินำ้โดยขดุใหผ้า่นชัน้ดนิเหนยีว	 ใหล้กึ	 7-12	 เมตร	 หรอืใหล้กึถงึชัน้หนิอุม้นำ้	

เพือ่ชว่ยลดระยะเวลาในการเตมินำ้กลบัลงสูร่ะดบันำ้ใตด้นิ	

   2.	 หลักการด้านแรงโน้มถ่วงของโลก	 น้ำผิวดินจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ	 เมื่อขุดบ่อเพื่อช่วยเติมน้ำลง										

สูธ่รรมชาต	ิ ในชว่งฝนมวลของนำ้จำนวนมากทีอ่ยูด่า้นบน	 จะมนีำ้หนกัมากกวา่	 และจะกดทบันำ้ดา้นลา่งใหซ้มึ

ผ่านชั้นหินอุ้มน้ำ	 ลงสู่ระดับน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลตามแรงโน้มถ่วงของโลก	 ในขณะที่หน้าแล้ง	 มวลของน้ำ											

ลดลง	นำ้ในระดบันำ้ใตด้นิกจ็ะถกูผลกัดนักลบัขึน้มาในระดบันำ้ผวิดนิ	ทำใหส้ามารถนำนำ้มาใชป้ระโยชน์ได้	
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  3.	 หลักการด้านสูญญากาศ	 บ่อเติมน้ำช่วยธรรมชาต	ิ ซึ่งมักขุดไว้กลางลำน้ำ	 เมื่อมวลของน้ำกดทับ													

ลงสู่ระดับน้ำใต้ดิน	 น้ำจะไปแทนที่อากาศซึ่งอยู่ใต้ดิน	 อากาศก็จะต้องหาทางออก	 จึงจำเป็นต้องขุดบ่อลมอีก											

1-2	บอ่	เพือ่ระบายอากาศออก	

   4.	 หลักการด้านแรงเหวี่ยงของโลก	 น้ำในระดับน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจะไหลจากทิศตะวันตกไป										

ทิศตะวันออก	 การเลือกขุดบ่อเติมน้ำหรือบ่อชาร์จน้ำ	 และบ่อลมต้องดูทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินด้วย															

การขุดบ่อเติมน้ำหรือบ่อชาร์จน้ำต้องอยู่ทางทิศตะวันตก	 และบ่อลมจะต้องขุดทางทิศตะวันออก	 หรือ											

ทศิตะวนัออกเฉยีงใต	้หรอืทศิใต	้	

	 	 การเลือกพื้นที่สำหรับขุดบ่อเติมน้ำหรือบ่อชาร์จ

นำ้	และบอ่ลม	

	 	 บอ่เตมินำ้ตอ้งขดุบอ่ไวก้ลางลำนำ้ธรรมชาต	ิ ขดุตรง

บรเิวณทีเ่ปน็โคง้หรอืวงัเดมิ	ซึง่เปน็จดุเตมินำ้ตามธรรมชาติ

อยู่แล้ว	 ขุดบริเวณพื้นที่สูง	 เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคม	ี บ่อเติม

นำ้ใชส้ำหรบัเตมินำ้ลงสูช่ัน้หนิอุม้นำ้	และระดบันำ้ใตด้นิตาม

ลำดบั	

	 	 ส่วนบ่อลม	 มีไว้สำหรับระบายอากาศและใช้อากาศ

ในการชกันำนำ้ใหล้งสูร่ะดบันำ้ใตด้นิอยา่งรวดเรว็	บอ่ลมยงั

เป็นบ่อที่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ ได	้ เนื่องจาก

เครอืขา่ยระดบันำ้ใตด้นิเชือ่มโยงกนัทัง้หมด	 บอ่ลมนีจ้ะมนีำ้

ใชต้ลอดปี	

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่34 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2562 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.3 August 2019 

12 



 บอชะลอนำ้ บอตกตะกอน บอเตมินำ้  บอลม 

	 	 ขนาดของบ่อเปิดมาตรฐาน	 กว้าง	 40	 เมตร	 ยาว	 60	 เมตร	 หรือ	 กว้าง	 20	 เมตร	 ยาว	 40	 เมตร										

ลาดเอยีง	 45	 องศา	 ลกึ	 7-12	 เมตร	 หรอืลกึถงึชัน้หนิอุม้นำ้	 หรอือาจขึน้อยูก่บัความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

และความตอ้งการ	

  การนำนำ้ขึน้มาใช	้ม	ี2	วธิ	ีคอื	

	 	 1.	 ใชน้ำ้จากบอ่ลมโดยตรง	ซึง่จะมนีำ้อยูต่ลอดป	ี	

	 	 2.	 เจาะบาดาลเพือ่สบูนำ้ขึน้มาใช	้ สามารถพบเจอนำ้ได้ในทกุพืน้ที่ในระดบัไมล่กึมาก	 เพราะมีโครงขา่ย

ธนาคารนำ้ใตด้นิครอบคลมุอยู	่และบอ่บาดาลบางจดุที่ไมเ่คยเจอนำ้เลย	กลบัมนีำ้ผดุขึน้มาเอง	

 ภาพถายมมุสงูดวยพารามอเตอร แสดงปรมิาณนำ้ในบอตางๆ เมือ่วนัที ่10-11 มนีาคม 2561 
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	 2.	การทำธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่ปด		

	 	 สำหรบัธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่ปดิ	 เปน็การขดุบอ่เตมินำ้ลงสูร่ะดบันำ้ใตด้นิในระดบัตืน้	 อยูเ่หนอืระดบั

ชัน้ดนิเหนยีว	 ชว่ยลดปญัหานำ้ใชจ้ากครวัเรอืนหรอืนำ้ทว่มขงัเปน็แอง่ในชมุชน	 และเกบ็นำ้ฝนจากหลงัคาบา้น	

เปน็การเตมินำ้กลบัลงระดบั

น้ำใต้ดินอีกวิธีหนึ่งและยัง

เชื่ อม โยงไปยั งธนาคาร

น้ ำ ใ ต้ ดิ น ร ะ บ บบ่ อ เ ปิ ด												

จนเป็นเครือข่ายน้ำใต้ดินที่

กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่

มากขึน้		

   ขั้ น ต อ น ก า ร ท ำ

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ											

บอ่ปด	

  1.	 การขดุบอ่	ความ

ก ว้ า ง ย า ว ข อ ง ป า ก บ่ อ															

1-5	 เมตร	 ลึก	 1-5	 เมตร	 ความกว้างและความลึกตามสภาพพื้นที	่ แต่ความลึกต้องไม่น้อยกว่าความกว้าง											

ของปากบ่อ	 มักทำในบริเวณที่น้ำท่วมขัง	 เช่น	 ถ้าเป็นบ่อวงกลม	 ปากบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง	 1	 เมตร	 ก้นบ่อ													

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง	0.70	เมตร	ลกึ	1.5	เมตร	เปน็ตน้		

	 	 2.	 นำวัสดุหยาบ	 เช่น	 ยางรถยนต	์ เพื่อป้องกันการพังทลายของบ่อดิน	 หินหรือวัสดุที่มีในครัวเรือน					

เชน่	 เศษไมส้ด	ขวดแกว้ตอ้งไมม่สีารเคม	ีขวดนำ้พลาสตกิ	 (ใสน่ำ้	 3	 ใน	4	สว่น)	 เศษปนู	ลงในบอ่	และใสท่อ่	

PVC	ลงตรงกลางบอ่	เพือ่ใชร้ะบายอากาศออก	วสัดหุยาบทัง้หมดตอ้งตำ่กวา่ปากบอ่	20	เซนตเิมตร		

	 	 3.	 นำผา้ตาขา่ยสฟีา	หรอืผา้สแลนปทูบัดา้นบน	แลว้นำทรายหยาบ	แลว้ตามดว้ยหนิกอ่สรา้งหรอืกรวด

แม่น้ำใส่ให้เสมอปากบ่อ	 เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำลงสู่บ่อ	 และง่ายต่อการดูแลรักษา	 หากมีดินโคลน				

ตดิมากบันำ้กส็ามารถขยบัผา้ตาขา่ยสฟีา้เพือ่ให้โคลนหลดุออกและนำ้ไหลผา่นไดส้ะดวก		

 ธนาคารนำ้ใตดนิ สรางผลผลติ อาชพี และรายไดใหกบัเกษตรกรตำบลวงัหามแห 

1-5	 เมตร	 ลึก	 1-5	 เมตร	 ความกว้างและความลึกตามสภาพพื้นที	่ แต่ความลึกต้องไม่น้อยกว่าความกว้าง											
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 ขัน้ตอนการทำธนาคารนำ้ใตดนิระบบบอปด (บอกลม) 

 ขัน้ตอนการทำธนาคารนำ้ใตดนิระบบบอปด (บอเหลีย่ม) 
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 	 ประโยชนข์องธนาคารนำ้ใตด้นิ	

	 	 ธนาคารน้ำใต้ดินมีประโยชน์อย่างมาก	 สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง	 แก้ปัญหาภัยแล้ง	 ใช้พื้นที่และ

งบประมาณในการดำเนนิการนอ้ย	 เพิม่การกกัเกบ็นำ้ใหอ้ยูก่บัที่โดยเกบ็กกัไว้ในระดบันำ้ใตด้นิ	 เพิม่ความชืน้ให้

แกด่นิ	 สามารถนำนำ้ขึน้มาใช้ในการเกษตรไดอ้ยา่งเพยีงพอตลอดทัง้ป	ี โดยการขดุบอ่ลมหรอืบอ่นำ้บาดาลก็ได	้

จากความแหง้แลง้ที่ไมส่ามารถปลกูพชืเพือ่สรา้งรายได้ ได	้ปจัจบุนัธนาคารนำ้ใตด้นิทำใหเ้กษตรกรสามารถผลติ

พืชได้ทั้งป	ี ผลิตสินค้าที่มีราคาสูงได	้ เช่น	 พวกผัก	 พริก	 และมะละกอ	 สร้างรายได้หลักล้านบาท	 ผลิตผลด	ี								

ทั้งปริมาณและคุณภาพ	 สามารถส่งผลผลิตให้กับการตลาดหลักๆ	 เช่น	 ตลาดไท	 รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ	

เป็นต้น	 เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพทางการเกษตรในอนาคต	 ทำให้เกิด													

การประสานความร่วมมือร่วมใจกันทั้ง	 อบต.	 เกษตรกร	 และชุมชนในการดูแลรักษาธนาคารน้ำใต้ดินให้เกิด

ประโยชนแ์ละใช้ ไดอ้ยา่งยัง่ยนืตลอดไป	

	 	 ประโยชนข์องธนาคารนำ้ใตด้นิในทศันคตขิองผูร้วบรวม	

	 	 1)	 สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับน้ำผิวดินได้ทั้งระบบ	 เริ่มจากเก็บน้ำจากน้ำฝนปกต	ิ น้ำฝนที่มากกว่า

ปกต	ิ น้ำที่ ไหลบ่าจากที่อื่นเข้ามาท่วมขังให้หมดไปและยังเก็บน้ำทุกหยดที่ผ่านเข้ามาไว้ ในพื้นที	่ โดยเก็บน้ำไว	้									

ทีร่ะดบันำ้ใตด้นิ	

	 	 2)	 ป้องกันแผ่นดินทรุดตัว	 เนื่องจากการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินไป	 เพราะธนาคารน้ำใต้ดินจะเติม

นำ้ลงไปยงัระดบันำ้ใตด้นิ	ทำใหเ้กดิการสมดลุขึน้	

	 	 3)	 สามารถใชท้รพัยากรนำ้ไดอ้ยา่งคุม้คา่	

	 	 4)	 หากสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดและบ่อปิดได้ ในระดับภูมิภาคหรือ

ประเทศ	 ร่วมกับ	 โครงการ	 “โคกหนองนาโมเดล”	 ในระดับลุ่มน้ำต่างๆ	 จะสามารถเก็บกักน้ำฝนที่ตกลง											

ในแผ่นดินไทยได้ทั้งหมด	 โดยกักเก็บในรูปแบบน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน	 ซึ่งจะยังประโยชน์แก่ประเทศไทยซึ่งเป็น

ประเทศเกษตรกรรม	เปน็ครวัอาหารของโลก	

	 	 5)	 สามารถป้องกันน้ำท่วม	 และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได	้ เนื่องจากปริมาณน้ำจำนวนมาก	 จะถูก				

กกัเกบ็ดว้ยธนาคารนำ้ใตด้นิระบบบอ่เปดิและบอ่ปดิและโคกหนองนาโมเดล	

	 	 6)	 การเติมน้ำลงสู่ระดับน้ำใต้ดินโดยตรง	 อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมี ในน้ำบาดาลได	้																	

(ระบบบอ่เปดิ)	ควรใหค้วามรู	้ดแูล	และระมดัระวงัเรือ่งการใชส้ารเคมีในพืน้ทีท่ีท่ำธนาคารนำ้ใตด้นิ	

	 	 7)	การใชย้างรถยนต	์และขวดนำ้พลาสตกิเปน็วสัดทุี่ใช้ในระบบบอ่ปดิ	อาจเกดิการยอ่ยสลายสารพษิลง

ในระดับน้ำใต้ดินได	้ ซึ่งอาจไม่เห็นผลในตอนนี	้ เพราะความลึกของระบบบ่อปิดยังอยู่เหนือระดับชั้นดินเหนียว	

วสัดทุี่ใช้ในระบบบอ่ปดิ	ควรเปน็วสัดทุีย่อ่ยสลายชา้และเปน็วสัดตุามธรรมชาต	ิเชน่	หนิกอ้นใหญ	่เปน็ตน้	

  ขอขอบคุณ	 นายไฉน	 อำไพริน	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห	 อำเภอขาณุวรลักษบุร	ี

จงัหวดักำแพงเพชร	และนายธวชั	วาสกิานนท	์รองปลดั	อบต.วงัหามแห	ทีส่ง่ตอ่องคค์วามรูน้ี	้ เพือ่เปน็

ประโยชนต์อ่พีน่อ้งชาวไทย	ใหส้ามารถประกอบอาชพีเกษตรกรบนผนืดนิของตนเองไดต้ลอดไป	
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ทำไมตองเรยีนรู 

  ผูเขียนไดสมัครขอรับทุนฝกอบรมของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และได้รับการ

คดัเลอืกใหเ้ปน็ผู้ ไดร้บัทนุฝกึอบรมหรอืปฏบิตังิานวจิยั	ณ	ตา่งประเทศ	ประจำป	ี2562	ครัง้ที	่1	เพือ่ไปฝกึอบรม

หลกัสตูร	Contemporary	approaches	to	genetic	resources	conservation	and	use		ณ	สถาบนั	

Wageningen	 Centre	 for	 Development	 Innovation,	Wageningen	 University	 ราชอาณาจกัร

เนเธอรแ์ลนด	์ระหวา่งวนัที	่8-26	เมษายน	2562	เปน็เวลารวม	23	วนั	

	 	 การไดร้บัทนุฝกึอบรมฯ	ของ	สำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(สวก.)	ของผูเ้ขยีนในครัง้นี	้ถอืเปน็

ครัง้ที	่ 2	 จงึขอเชญิชวนนอ้งๆ	 นกัวชิาการทกุทา่น	 ทีท่ำงานภายใตก้ารกำกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

ได้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆ	 จาก	 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	 บ้าง	 เป็นการสร้างโอกาส											

ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตน	 ขอให้ทุกท่านเป็นข้าราชการที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู	้

และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	 เพือ่เพิม่สมรรถนะ	 เพิม่มลูคา่ของตนเองดว้ยการเรยีนรู	้ รบัเอาสิง่ใหม่ๆ 	 ตอ้งไมท่ำ

ตนเป็นแก้วที่เต็มน้ำ	 ต้องไม่หยุดที่การเป็นข้าราชการแล้ว	 พอแล้ว	 สูงสุดแล้วของชีวิตนี	้ ฉันไม่จำเป็นต้อง

ขวนขวายทำอะไรอีก	 เป็นข้าราชการเช้าชามเย็นชาม	 อยู่ ไปวันๆ	 โดยไม่คิดจะพัฒนาตนเอง	 จึงขอเตือนใจ										

ทุกท่านว่า	 การเป็นข้าราชการไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต	 ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย	 ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด											

ของขา้ราชการทกุทา่น	 ทีจ่ะหยดุใฝห่าเพิม่พนู	 เพิม่เตมิความรูข้องตนเองใหเ้ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก	

ขอให้ทุกท่าน	 หมั่นฝึกฝน	 พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	 ทั้งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	 ตลอดจน

พฒันาทกัษะ	และสมรรถนะอืน่ๆ	เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดด้ขีึน้	

	 	 ดังเช่น	 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	 เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนบุคลากรภายใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ให้ ไดร้บัโอกาสในการพฒันาความรู	้ทกัษะ	และสมรรถนะการปฏบิตังิานอืน่ๆ	ใหด้ี

ยิง่ขึน้	 ภายใตก้ารสนบัสนนุงบประมาณในรปูแบบตา่งๆ	 คอื	 (1)	 ทนุการศกึษา	 (2)	 ทนุฝกึอบรมหรอืปฏบิตังิาน

วจิยั	ณ	ตา่งประเทศ	(3)	ทนุโครงการพฒันาทมีบคุลากรวจิยั	(4)	ทนุนำเสนอผลงานวจิยั	ณ	ตา่งประเทศ	และ				

(5)	ทนุวจิยั	ซึง่ทนุวจิยั	นี	้สวก.	อยู่ในระหวา่งการประกาศรบัขอ้เสนอโครงการวจิยั	ประจำปงีบประมาณ	2563	

ซึง่จะปดิรบัสมคัรภายในวนัที	่30	มถินุายน	2562	นี้	

นสิา  มแีสง* 

*กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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	 	 การฝกึอบรมหลกัสตูร	Contemporary	approaches	to	genetic	resources	conservation	and	use	

ของผู้เขียนในครั้งนี	้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มพูนความรู	้ ความเข้าใจในการที่หน่วยงานมีความจำเป็นหรือไม	่													

ทีค่วรจะตอ้งมแีหลง่รวบรวมพนัธกุรรมพชื	จลุนิทรยี	์หรอื	สิง่มชีวีติใดๆ	กต็ามทีเ่กีย่วขอ้ง	และพจิารณาแลว้วา่	

มคีวามเสีย่งที่อาจเกดิการสญูพันธุ	์ ซึง่ผูเ้ขียนมคีวามสนใจ	 ทำงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนาพนัธุพ์ชืปุย๋สด	

สำหรบัใช้ในการปรบัปรงุบำรงุดนิของกรมพฒันาทีด่นิ	 และตระหนกัถงึความสำคญั	 และความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมี

แหลง่รวบรวมความหลากหลายทางพนัธกุรรมสำหรบัใช้ในการศกึษา	ทดสอบ	คดัเลอืกเพือ่การพฒันา	ปรบัปรงุ

พนัธุ	์ไมว่า่สิง่มชีวีตินัน้จะเปน็พชื	สตัว	์หรอืสิง่มชีวีติชนดิใดกต็าม	สิง่สำคญัพืน้ฐาน	คอื	ตอ้งมคีวามหลากหลาย

ทางพนัธกุรรมทีม่ากพอทีจ่ะสามารถคดัเลอืก	 หรอืพฒันา	 ปรบัปรงุพนัธุจ์ากพนัธกุรรมทีม่อียู่ใหก้า้วหนา้มากขึน้	

เพิม่ขึน้	 หรอืดขีึน้	 ผูเ้ขยีนจงึตอ้งการเพิม่พนูความรู	้ ความเขา้ใจดา้นการบรหิารจดัการแหลง่พนัธกุรรมสำหรบั

การนำไปใชป้ระโยชน	์ หรอืเพือ่การอนรุกัษเ์กบ็รกัษาไว้ ไม่ใหเ้กดิการสญูหาย	 สญูพนัธุ์ ไป	 ตอ้งการเพิม่มมุมอง	

และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ให้มากขึ้น	 แนวทางการจัดการ														

วิธีการที่จะนำมาใช	้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ	 จะเริ่มต้นอย่างไร	 ใช้เครื่องมืออะไรในการให้ทุกภาคส่วนเข้ามา											

มีส่วนร่วม	 ซึ่งจะได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้	 และตั้งใจว่าจะนำมาปรับใช้ในการทำงานด้านการพัฒนา

พนัธุพ์ชืปุย๋สดของกรมพฒันาทีด่นิใหด้ขีึน้ตอ่ไป	 ซึง่ความรูแ้ละประสบการณท์ี่ได	้ นำมาเขยีนเปน็รายงานเสนอ

กรมพฒันาทีด่นิ	 ใช้ในการบรรยาย	 การใหข้อ้เสนอแนะ	 และขอ้คดิเหน็ตา่งๆ	ทัง้ตอ่ผูบ้รหิาร	 นกัวชิาการ	 และ

อืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในดา้นการกำหนดยทุธศาสตร	์ นโยบายดา้นการบรหิารจดัการพนัธกุรรมพชื	 เพือ่การนำไป

ใช้ประโยชน	์ ทั้งนี้รูปแบบการฝึกอบรม	 ประกอบด้วยการบรรยายจากนักวิจัย	 นักปฏิบัติที่มีความรู้และ

ประสบการณ	์ ตลอดจนเรยีนรูผ้า่นประสบการณจ์รงิของผูร้ว่มฝกึอบรมทกุทา่น	 จากประเทศตา่งๆรวม	 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	 ที่มีโอกาสในการพูดคุย	 ถกเถยีง	 เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง			

ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม	มกีารฝกึปฏบิตั	ิการทำ	case	study	การทำ	Role	play	เพือ่ฝกึการเจรจาตอ่รอง	ของ													

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน	 ซึ่งเป็นตัวแทนของนักวิจัย	 เกษตรกร	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย	์ ผู้แทน

กระทรวงเกษตร	 บรษิทัเอกชน	 ซึง่ตา่งกม็คีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั	 ทำอยา่งไรจงึจะเจรจาจนไดข้อ้ยตุทิีเ่ปน็

ขอ้ตกลงรว่มกนั	ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการแบง่ปนัผลประโยชน	์ตน้ทนุการผลติทีอ่าจเพิม่มากขึน้	การคา้ขายทีส่ง่ออก

ไดม้ากขึน้ของสทิธบิตัรพนัธุพ์ชื	 (Plant	 Breeder	 Right)	 สทิธเิกษตรกร	 (Farmer	 Right)	 รวมทัง้การศกึษาดู

งาน	 field	 work	 การอภิปรายกลุ่ม	 group	 discussions	 และการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนงาน																

(project	proposal)	ซึง่ทำใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรม	ไดน้ำความรูท้ี่ไดร้บัตลอดหลกัสตูรมาประยกุตเ์พือ่จดัทำเปน็

ขอ้เสนอแนวคดิเพือ่การบรหิารจดัการพนัธกุรรมพชื	สำหรบันำไปประโยชนก์บัประเทศของตนเองใหด้ขีึน้ตอ่ไป	

	 	 เนือ้หาที่ไดเ้รยีนรูป้ระกอบดว้ย	ความรู	้ความเขา้ใจ	และสรา้งการตระหนกัรูถ้งึความจำเปน็	ความสำคญั

ของการจัดการแหล่งพันธุกรรม	 การอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม	 และความหลากหลายทางพันธุกรรม	 อันจะเป็น

แนวทางเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรทางพันธุกรรม	 ตามข้อตกลง

นานาชาตทิีก่ำหนดขึน้โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ความมัน่คงดา้นอาหารและโภชนาการ	 ตลอดจนไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งมอื	

และวิธีการเพื่อสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการดำเนินการบริหารจัดการแหล่ง

พนัธกุรรมเพือ่การนำไปใชป้ระโยชน	์ และเพิม่ความรู	้ ความเขา้ใจตอ่ขอ้กำหนด	 ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีส่ง่

ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรม	 จึงขอนำบางส่วนมาแบ่งปันให้ทราบ	

ดงันี้	
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	 1.	Getting	to	know	each	other	“Gallery	session”	

	 	 เป็นวิธีการที่ใช้ ในการแนะนำตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน	 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัด		

ฝกึอบรมหลกัสตูรตา่งๆ	 เพือ่ทำความรูจ้กักนั	 ผา่นการนำเสนอภาพกจิกรรมของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การ

ฝกึอบรม	ซึง่แสดงรายละเอยีดประวตักิารทำงาน	และประสบการณข์องตน	ซึง่ทำใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดพ้ดู

คยุแลกเปลีย่นประสบการณท์ีเ่รามคีวามเชีย่วชาญ	ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การสรา้งความรว่มมอื	หรอืเครอืขา่ย

การทำงานวจิยัไดต้อ่ไปในอนาคต		(ภาพที	่1)	

 ภาพที ่1 การนำเสนอรายละเอยีดประวตักิารทำงาน และประสบการณของผูเขารบัการฝกอบรม ภาพที ่1 การนำเสนอรายละเอยีดประวตักิารทำงาน และประสบการณของผูเขารบัการฝกอบรม 
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	 2.	Importance	of	biodiversity	for	Food	and	Agriculture	

	 	 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ขา้ใจ	 เพิม่มมุมอง	 และเหน็ความสำคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ	ทีท่ัว่โลก

จำเปน็ตอ้งตระหนกั	 ซึง่ผูเ้ขยีนพจิารณาวา่	 เปน็เรือ่งสำคญัอยา่งยิง่	 ทีต่อ้งทำความเขา้ใจ	 จงึจะตระหนกั	 และ

เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร	 ซึ่งหากไม่ดำเนินการมาตรการ			

ที่จะช่วยยับยั้ง	 ชะลอการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	 ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 อันจะทำให้

ความหลากหลายของพันธุ์พืชที่ลดน้อยลง	 หรือเกิดการสูญหายไป	 ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการผลิตทาง					

การเกษตร	 นำมาซึ่งความจำเป็นที่ต้องรับทราบ	 เข้าใจสถานการณ	์ ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศ														

ซึง่ประเทศไทยได้ ไปรว่มลงนาม	 เชน่	 the	 International	 Treaty	 on	Plant	Genetic	 resources	 for	 Food	

and	Agriculture	2012	และขอ้ตกลงทางการคา้อืน่ๆ	ดงันี้	

 	 2.1	 ความสำคญัของการอนรุกัษค์วามหลากหลายทางพนัธกุรรม	 สบืเนือ่งจากปญัหาการเพิม่ขึน้ของ

ประชากร	 การขาดสารอาหารทางโภชนาการที่เหมาะสม	 ปัญหาสภาพเศรษฐกจิและสังคม	 การผลิตได้ ไมเ่ต็ม

ประสทิธภิาพ	 เกดิการสญูเสยีในระหวา่งกระบวนการผลติ	 ความตอ้งการเพิม่การผลติ	 การผลติเนือ้สตัวท์ีต่อ้ง

คำนงึถงึประสทิธภิาพ	ความสามารถในการแลกเปลีย่นอาหารเปน็เนือ้	การตืน่ตวัตอ่การบรโิภคอาหารปลอดภยั	

การผลิตแบบระบบเกษตรอินทรีย	์ ซึ่งล้วนส่งผลให้ ใช้พื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้น	 เพื่อผลิตให้ ได้มากขึ้น	 หรือความ

พยายามในการพัฒนาพันธุ์พืชให้ดีขึ้น	 ผลผลิตสูงขึ้น	 มีความสามารถทนทานต่อปัญหาสภาพแวดล้อม																	

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ปญัหาโรค	แมลง	ที่ไมเ่หมาะสมตา่งๆ	ทีท่ำใหก้ารเกบ็รวบรวมพนัธกุรรม	เพือ่

ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งในลักษณะของธนาคารเชื้อพันธุกรรม	 เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมและกระจายพนัธกุรรมพชื	และบรษิทัเมลด็พนัธุเ์อกชนคน้ควา้พฒันาปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหม่ๆ 	ใหด้ขีึน้	



  2.2	 ทำไมต้องมีแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรม	 เริ่มมาตั้งแต	่ มีการพัฒนาปรับปรุง

พนัธุพ์ชืเปน็ครัง้แรก	 ในการปฏวิตัเิขยีว	 (green	 revolution)	 ซึง่เกดิขึน้ในประเทศพฒันาแลว้	 ในชว่งป	ี ค.ศ.	

1950	 ถงึ	 1960	 ใชเ้งนิลงทนุเปน็เงนิจำนวนมหาศาล	 และกอ่ตัง้องคก์รระหวา่งประเทศทีม่กีารพฒันาพนัธุพ์ชื

ชนดิตา่งๆ	ทัว่ทกุมมุโลก	ไดแ้ก	่	International	Agricultural	Research	Centres	:	CGIAR	ในประเทศตา่งๆ	

CYMMIT	ประเทศเมก็ซโิก,	 IRRI	ประเทศฟลิปิปนิส	์ เปน็ตน้	สง่ผลใหพ้ชืปลกูมผีลผลติสงู	ผลผลติเกษตรเพิม่

ขึน้อยา่งกา้วกระโดด	สงูถงึ	250	เปอรเ์ซน็ต	์ในป	ีค.ศ.	1984	เมือ่เทยีบกบั	ป	ีค.ศ.	1950	และเกดิการพฒันา

สายพันธุ์พืช	 มีการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้พืชต้านทานโรคดีขึ้น	 ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร																		

ตอ้งพจิารณาทัง้	 4	 ดา้น	 คอื	 (1)	 ดา้น	 availability	 เพือ่ใหป้รมิาณอาหารทีผ่ลติ	 กระจาย	 หรอืแลกเปลีย่นได	้									

(2)	 ด้าน	 access	 ประชากรสามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร	 เพื่อลดจำนวนผู้ขาดสารอาหาร	 และผู้อดอยากที่ไม่

สามารถเขา้ถงึแหลง่อาหารได	้ (3)	 ดา้น	 utilization	 มอีาหารทีเ่ปน็ประโยชนจ์ากกระบวนการสรา้งและสลาย

สารอาหาร	และ	(4)	ดา้น	stability	ความสามารถในการไดร้บัอาหารตลอดชว่งเวลานัน้ๆ	ซึง่ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	เปน็ปจัจยัสำคญัตอ่การพฒันาปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหด้ขีึน้	

  2.3	 อะไร	คอื	 ความหลากหลายทางชวีภาพ	 (Biodiversity)	ซึง่	Wilson	 (1988)	 ได้ใหค้วามหมาย		

ไว้ว่า	 หมายถึง	 ความหลากหลายทั้งหมดที่มีอยู	่ ซึ่งเป็นความหลากหลายทั้งในระดับยีน	 ระดับของสิ่งมีชีวิต														

(สปชีสี)์	 และระบบนเิวศ	 ทีม่อียู่ในแหลง่นัน้	 ตามองคค์วามรูท้ีม่อียูจ่ะสามารถจำแนกแจกแจงความแตกตา่งได	้

จึงหมายรวมถึง	 ความแตกต่างอันเนื่องมาจากพันธุกรรม	 คือ	 ความแตกต่างในระดับของยีนภายในสิ่งมีชีวิต												

(สปชีสี)์	นัน้	ความแตกตา่งอนัเนือ่งมาจากสิง่มชีวีติ	 (สปชีสี)์	คอื	ความแตกตา่งในระดบัของพนัธุข์องสปชีสีท์ีม่ี

อยู่ในแหลง่นัน้	 และความแตกตา่งอนัเนือ่งมาจากระบบนเิวศวทิยา	 คอื	 ความแตกตา่งของระบบนเิวศวทิยาทีม่ี

อยู่ในแหลง่นัน้	ซึง่ขึน้ๆ	ทัง้นี	้ขึน้กบัองคค์วามรูท้ีม่วีา่จะสามารถจำแนกความแตกตา่งของสภาพของระบบนเิวศ	

จำแนกพนัธุ	์ จำแนกพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติดัง้เดมิทีม่อียู่ในแหลง่นัน้	 และพบวา่	 สว่นใหญเ่ปน็แหลง่สำคญัของ

การค้นพบยารักษาโรค	 ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	 หรือเป็นระบบนิเวศสำคัญที่ทำให้เกิดการหมุนเวียน														

ธาตุอาหาร	 การย่อยสลายสารอินทรีย	์ การหมุนเวียนอากาศ	 และน้ำ	 และคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ	

สามารถจำแนกความหลากหลายทางชวีภาพ	ดงันี้	

  1.	 ความหลากหลายชวีภาพทางการเกษตร	 (Agrobiodiversity)	 หมายถงึ	 องคป์ระกอบของความ

แตกตา่งทางชวีภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร	

  2.	ความหลากหลายระหวา่งชนดิพชื	 (Crop	biodiversity)	หมายถงึ	ความแตกตา่งของพชืในระดบั

พนัธกุรรมและชนดิของพชื	(สปชีสี)์	

 	 3.	 แหล่งพันธุกรรม	 (Genetic	 resources)	 หมายถึง	 ส่วนของพันธุกรรม	 (genetic	 material)            

ซึง่ไดแ้ก	่สว่นของพชื	สตัว	์จลุนิทรยี	์หรอื	ชิน้สว่นอืน่ๆ	ทีส่ามารถถา่ยทอดลกัษณะไดจ้รงิและมปีระสทิธภิาพ	

 	 4.	แหลง่พนัธกุรรมเพือ่อาหารและการเกษตร	(Genetic	Resources	for	Food	and	Agriculture;	

GRFA)	 หมายถึง	 พันธุกรรมของ	 พืช	 สัตว	์ จุลินทรีย	์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและ

การเกษตร	

  5.	 แหลง่พนัธกุรรมพชืเพือ่อาหารและการเกษตร	 (Plant	 Genetic	 Resources	 for	 Food	 and	

Agriculture;	PGRFA)	หมายถงึ	พนัธกุรรมเฉพาะพนัธกุรรมพชืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหารและการเกษตร

เทา่นัน้	
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	 	 ทัง้นี	้ พชือาหารทีผ่ลติอยู่ในปจัจบุนั	 สว่นใหญเ่ปน็พชืทีม่ถีิน่กำเนดิในแหลง่หนึง่	 แตถ่กูนำไปปลกูเปน็พชื

อาหารในอีกแหล่งหนึ่ง	 และการเคลื่อนย้ายแหล่งพันธุกรรมดังกล่าว	 ไม่ ได้เกิดขึ้นโดยสุ่ม	 แต่เกิดขึ้นจาก

วัตถุประสงค์เฉพาะ	 และมีความเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที	่ โดย	 N.I.Vavilov	 (1887-1943)	 บิดาแห่งความ

หลากหลายทางพันธุกรรม	 ชาวรัสเซีย	 กล่าวว่า	 ทุกแห่งทั่วโลก	 ล้วนเผชิญกับปัญหาการลดน้อยถอยลงของ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม	 ซึ่งเป็นผลจากสภาพหรือระบบนิเวศที่อยู่อาศัยเกิดการเปลี่ยนแปลง																			

ทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	 การเพิม่จำนวนขึน้อยา่งรวดเรว็ของสิง่มชีวีติ	 หรอืพนัธกุรรมตา่งถิน่ชนดิ				

ต่างๆ	 การใช้ประโยชน์ที่มากเกินพอด	ี ตลอดจนเกิดมลพิษจากการทำการการเกษตร	 ทั้งการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน	

และปุ๋ยฟอสฟอรัส	 จนทำให้พันธุกรรมดังกล่าวถูกคุกคาม	 และเกิดการสูญพันธุ์ในที่สุด	 ซึ่งมีจำนวนมากถึง												

12	 ล้านชนิด	 (3-100	 ล้านชนิด)	 ทั้งนี	้ ไม่นับรวมชนิดของแบคทีเรีย	 archea	 และไวรัส	 ซึ่งพบว่าเกิดการ

เปลีย่นแปลง	สญูพนัธุ	์และเกดิสายพนัธุ์ใหม่ๆ 	อยูต่ลอดเวลา	

	 	 การเปลี่ยนแปลงของโลก	 มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล	 ซึ่งมีการคาดว่า	 โลกได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่													

ไปแลว้	รวม	5	ครัง้	คอื	ครัง้ที	่1	เมือ่	450	ลา้นปมีาแลว้	ครัง้ที	่2	เมือ่	350	ลา้นปมีาแลว้	ครัง้ที	่3	เมือ่	250	

ลา้นปมีาแลว้	ครัง้ที	่ 4	 เมือ่	 200	ลา้นปมีาแลว้	ครัง้ที	่ 5	 เมือ่	 50	ลา้นปมีาแลว้	ซึง่สง่ผลใหค้วามหลากหลาย

ทางพันธุกรรมลดจำนวนลงอย่างมาก	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุกรรมที่มีความสำคัญต่อการผลิตพืช	 แม้ว่า																		

การเพาะปลกูพชืเปน็อาหารจะเกดิขึน้เปน็ครัง้แรก	 เมือ่กำเนดิสิง่มชีวีติ	Homo	species	 เกดิขึน้	หรอืเมือ่	 2.8	

ลา้นปมีาแลว้	ซึง่เปน็บรรพบรุษุของมนษุย์ในยคุปจัจบุนั	Homo	sapiens	ซึง่พฒันาเกดิขึน้มาเมือ่	 300,000	ป	ี

มาแลว้	ซึง่เดมิดำรงชวีติดว้ยการลา่สตัว	์และมกีารเพาะปลกูทำการเกษตรเมือ่ประมาณ	10,000	ปมีาแลว้	และ

เก็บสะสมรวบรวมพืชพันธุ์ป่า	 นำมาใช้เพาะปลูกเป็นครั้งแรก	 ซึ่งพบว่ามีแหล่งกำเนิดพืชที่สำคัญทั่วโลก	 ดังนี	้

แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 เป็นถิ่นกำเนิดของข้าวโอ๊ต	 และ	 rape	 seed	 บริเวณแถบอเมริกากลาง	 เป็นถิ่น

กำเนดิของขา้วโพด	 ถัว่	 และมนัเทศ	 บรเิวณแถบเทอืกเขาแอนดสี	 เปน็ถิน่กำเนดิของมนัฝรัง่	 ถัว่	 และถัว่ลสิง	

บรเิวณบราซลิตอนใตแ้ละปรากวยั	 เปน็ถิน่กำเนดิของมนัสำปะหลงั	 บรเิวณประเทศจนี	 เปน็ถิน่กำเนดิของขา้วฟา่ง	

foxtail	ถัว่เหลอืง	และขา้ว	บรเิวณแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้เปน็ถิน่กำเนดิของกลว้ย	ออ้ย	มนัเทศ	มนัแกว	

และขา้ว	 เปน็ตน้	 เมือ่มนษุยเ์ริม่มกีารเพาะปลกูพชืเองเปน็อาหาร	 ทำใหเ้ลอืกปลกูแตพ่ชืทีม่ผีลผลติสงู	 รสชาติ

อร่อย	 จึงทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดน้อยลงตามไปด้วย	 เมื่อเทียบกับระยะเริ่มแรกของ																

การเพาะปลกู	 มกีารพฒันาตอ่เนือ่ง	 ไดเ้ปน็พชืพนัธุ์ใหมเ่พือ่ใชป้ลกูตอ่ๆ	 กนัมา	 ทำใหพ้นัธุพ์ชืทอ้งถิน่	 มจีำนวน

ลดนอ้ยลงเรือ่ยๆ	เนือ่งจากเกษตรกรนยิมปลกูแตพ่นัธุท์ี่ใหผ้ลผลติสงู	มคีวามสมำ่เสมอ	ทำใหพ้ชืพนัธุพ์ืน้เมอืงที่

มผีลผลตินอ้ยกวา่	ถกูใชเ้พาะปลกูนอ้ยลง	สง่ผลใหค้วามหลากหลายของพนัธุพ์ชืชนดิดงักลา่วลดนอ้ยลงไปดว้ย	

	 	 แม้ว่า	 พันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะมีลักษณะที่ด	ี ผลผลิตสูง	 สม่ำเสมอ	 แต่ก็อาจเกิดปัญหา	 คือ	

พนัธุพ์ชืมกัมคีวามอ่อนแอ	 และงา่ยตอ่การเข้าระบาดของโรคและแมลง	 อันเปน็ผลจากความสมำ่เสมอในพชืที่

ปลกู	ซึง่เมือ่เชือ้โรค	หรอื	แมลง	สามารถพฒันาปรบัตวัใหเ้ขา้ทำลายพชืดงักลา่วไดแ้ลว้	กจ็ะระบาดทำลายพชื

ดังกล่าวเสียหายเป็นจำนวนมาก	 อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากพืชดังกล่าวมีพันธุกรรมที่เหมือนกัน	 ดังเช่นในป	ี																

1840-1850	พบวา่	มนัฝรัง่ทีป่ลกู	ถกูโรคระบาดทำลายอยา่งรนุแรง	ดว้ยเชือ้สาเหต	ุPhytopthora	 infestans	

สง่ผลใหป้ระชาชนขาดแคลนอาหาร	อดอยาก	ลม้ตายเปน็จำนวนถงึ	1	ลา้นคน	และทำใหป้ระชาชนอกีมากกวา่	

2	 ล้านคน	 ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีความอดอยาก	 เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่าง

รนุแรง	นอกจากนี	้ยงัพบโรคระบาดสำคญัของขา้วโพด	คอื	โรค	Southern	corn	blight	disease	พบระบาด

อยา่งรนุแรง	 ในป	ี ค.ศ.	 1970	 ดว้ยพนัธุข์า้วโพดพฒันาปรบัปรงุพนัธุม์าจากไซโตพลาสซมึทีเ่หมอืนกนั	 จงึเกดิ
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ความเสยีหายและสญูเสยีเปน็ปรมิาณมากกวา่	 รอ้ยละ	 15	 คดิเปน็มลูคา่ความเสยีหายถงึ	 2	 พนัลา้นดอลลา่ร	์

และยงัพบการระบาดทำลายทีส่ำคญัในกลว้ย	และขา้วสาล	ีอกีดว้ย	

	 	 สิง่สำคญั	 คอื	 การทีเ่ชือ้สาเหตโุรค	 ซึง่กค็อืสิง่มชีวีติชนดิหนึง่	 มกีารพฒันาตวัเองใหอ้ยูร่อด	 จนสามารถ

เขา้ทำลายพชือาศยั	หรอืพนัธุพ์ชืปลกูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ทำใหก้ารปรบัปรงุพนัธุผ์กัโขม	มคีวามจำเปน็ตอ้งเพิม่ยนี

ความต้านทานโรคชนิดใหม่เป็นระยะๆ	 เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ม	ี										

การปลูกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง	 และนักปรับปรุงพันธุ	์ เกษตรกร	 คัดเลือกและเลือกปลูกแต่พันธุ์ที่ผลผลิตสูง	

ทำใหพ้นัธุพ์ชือืน่ๆ	ไม่ไดร้บัความนยิม	และเลกิปลกูไป	ทำใหค้วามแปรปรวนทางพนัธกุรรมของพชืปลกู	ลดนอ้ย

ลงอยา่งตอ่เนือ่ง	ดงันัน้	เมือ่ใดกต็ามทีเ่ชือ้โรคสามารถพฒันาตวัเองจนชนะพชืปลกูได	้กจ็ะถกูทำลาย	เนือ่งจาก

มคีวามออ่นแอตอ่โรคและแมลง	

	 	 แมว้า่จำนวนชนดิของพชืทีเ่ปน็อาหารมนษุย์ได	้จะมจีำนวนถงึ	10,000-20,000	สปชีสี	์แตอ่ยา่งไรกต็าม	

พบวา่	 มเีพยีง	 150-200	 ชนดิเทา่นัน้	 ทีถ่กูนำมาใชเ้ปน็อาหาร	 และมเีพยีง	 3	 ชนดิ	 คอื	 ขา้ว	 ขา้วสาล	ี และ

ขา้วโพด	ปลกูเปน็พชือาหารเพือ่เปน็แหลง่พลงังานและโปรตนี	 คดิเปน็รอ้ยละ	 60	 ของโลก	 การแขง่ขนัทางการคา้

ระหว่างประเทศ	 ทำให้ประเทศต่างๆ	 พัฒนาการผลิตพืชอาหารให้มีต้นทุนต่ำลง	 สามารถผลิตได้มากขึ้น										

ในราคาที่ถูกลง	 มีความสม่ำเสมอของผลผลิต	 ทำให้พืชพันธุ์พืช	 เพียงไม่กี่ชนิดที่ถูกผลิตเป็นอาหาร	 ตลอดจน

การนำพันธุพ์ืชหรอืพันธกุรรมจากตา่งถิน่ไปปลูกในพื้นที่ตา่งๆ	 นอกถิน่กำเนดิ	 เชน่	 พืชอาหารที่ปลูกอยู่ในทวีป

ออสเตรเลีย	 อเมริกาเหนือ	 เมดิเตอร์เรเนียน	 และยุโรป	 ล้วนเป็นพืชที่มาจากต่างถิ่นทั้งสิ้น	 จึงทำให้ประเทศ

พัฒนา	 กังวลว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา	 ประชาชนประสบปัญหาความ

อดอยาก	 ความไม่มั่นคงของการผลิตอาหาร	 เมื่อโรคแมลงระบาดอย่างรุนแรง	 ตลอดจนปัญหาการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีท่ัว่โลกกำลงัประสบอยู่	

	 	 การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตเป็นจำนวนมาก	 ทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช														

ลดลง	 เพราะผู้ผลิตต้องการปลูกพันธุ์ที่มีผลผลิตสูง	 จึงเปลี่ยนจากการปลูกแบบดั่งเดิมไปสู่ระบบการผลิตที่

เข้มข้นมากขึ้น	 ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกที่ผลิตมาจากแหล่งปลูกอื่น	 เกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีการ

แขง่ขนั	 การทำธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ	 ลว้นตอ้งการวตัถดุบิสำหรบัอตุสาหกรรมการผลติอาหารทีม่คีวาม

สมำ่เสมอ	ยิง่สง่ผลใหค้วามหลากหลายทางพนัธกุรรมลดนอ้ยลงไปเรือ่ยๆ	

	 	 ซึ่งสภาพการผลิตทางการเกษตรดังกล่าว	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ให้สูญหายไปมากขึ้น	 สร้างการตระหนักรู	้ เพิ่มความรู	้ ความเข้าใจ	

ตลอดจนกำหนดแผนยทุธศาสตร	์ การบรหิารจดัการพนัธกุรรมทัง้ในสภาพธรรมชาต	ิ (in	 situ	management)	

การนำมาปลกูดแูลรกัษาในสวนพฤกษศาสตร	์หรอืจดัทำเปน็แหลง่รวบรวมพนัธกุรรม	(Ex	situ	management)	

และใชแ้นวทางการบรหิารจดัการเพือ่เกบ็รกัษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมในแปลงปลกูของเกษตรกร	 (On	

farm	management)	ดงัแสดงในภาพที	่2	
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	 3.	การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ	แบบ	Ex	Situ	management	คอือะไร	

	 	 การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ	มวีธิกีารดำเนนิการไดเ้ปน็	3	รปูแบบ	คอื	การเกบ็รกัษา

พันธุกรรมในสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช	 (Ex	 situ	 management)	 การเก็บรักษา

พันธุกรรมที่พบในสภาพแปลงปลูกตามธรรมชาต	ิ (in	 situ	 management)	 และการเก็บรักษาพันธุกรรมใน

สภาพแปลงปลกูของเกษตรกร	(On	farm	management)	ซึง่รปูแบบการจดัการแบบ	Ex	situ	management	

ทีส่ำคญั	คอื	

  สวนพฤกษศาสตร	์ จัดเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมไว้ ในสถานที่ซึ่งไม่ใช่ถิ่นที่พบพืชชนิดดังกล่าว											

(Ex	 situ	 management)	 รูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งแบ่งได้เป็น	 2	 รูปแบบ	 คือ	 (1)	 การปลูกรวบรวมไว้ ใน																								

สวนพฤกษศาสตร	์ ซึ่งมีข้อจำกัดของจำนวนตัวอย่างที่จะสามารถรวบรวมได้ ไม่มากนัก	 และ	 (2)	 การเก็บ

รวบรวมไว้ ในสถานที่หรือแหล่งที่ใช้ ในการรวบรวมพันธุกรรม	 ซึ่งอาจเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ	์ หรือ	 ชิ้นส่วน

ขยายพนัธุพ์ชือืน่ๆ	ตามวตัถปุระสงค	์หรอืองคค์วามรู	้ หรอืความเชีย่วชาญทีม่ีในแตล่ะแหง่	มกีารจดัสภาพการ

เกบ็รกัษาใหเ้หมาะสมกบัชิน้สว่นของพชืทีจ่ะเกบ็รกัษา	 เชน่	 การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ	์ จะเกบ็รกัษาไว้ในอณุหภมูิ

หอ้ง	 -18
๐
C	 หรอื	 หากเกบ็รกัษาชิน้สว่นของยนี	 หรอื	 DNA	 จะเกบ็รกัษาไวท้ีอ่ณุหภมู	ิ -80

๐
C	 หรอื	 การเกบ็

รกัษาชิน้สว่นพชื	จะเกบ็รกัษาในสภาพการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ของพชื	in	vitro	ทีม่สีภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูติำ่

มากหรอืสภาพ	cryo	ซึง่จะมอีณุหภมูกิารเกบ็รกัษาทีต่ำ่ถงึ	-196
๐
C	เมือ่เกบ็รกัษาในสภาพแคลลสั	
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	 	 ทั้งนี	้ การเก็บรักษาในสวนพฤกษศาสตร	์ และการเก็บรักษาในสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรม												

มวีตัถปุระสงคท์ีต่า่งกนั	กลา่วคอื	สวนพฤกษศาสตร	์ซึง่ถอืกำเนดิขึน้มากอ่นศตวรรษที	่16	ตอ่มา	ถกูพฒันาจน

กลายเปน็สถานทีป่ลกูรวบรวมพนัธกุรรมพชืเมือ่ศตวรรษที	่ 20	 ปจัจบุนัพบวา่ทัว่โลกมจีำนวนสวนพฤกษศาสตร	์

มากกวา่	 2,200	 แหง่	 โดย	 1,750	 แหง่	 จดัไดว้า่เปน็แหลง่รวบรวมพนัธกุรรมพชื	 มตีวัอยา่งรวบรวมไวถ้งึ	 6.1	

ลา้นตวัอยา่ง	 จากพชืหลากหลายชนดิ	 (สปชีสี)์	 มจีำนวนประชากรตอ่ชนดิพชื	 (สปชีสี)์	 นอ้ย	 ในขณะทีส่ถานที	่				

ทีเ่ปน็แหลง่รวบรวมพนัธกุรรม	มตีวัอยา่งรวบรวมไวท้ัง้สิน้	7.2	ลา้นตวัอยา่ง	โดยเนน้การเกบ็รกัษาพชือาหารที่

มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก	 มีจำนวนประชากรต่อชนิดพืช	 (สปีชีส์)	 สูงมาก	 ซึ่งสามารถ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่ www.bgci.org	 และ	 www.genesys-pgr.org	 ทั้งนี	้ แหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช															

ในสถานที่ต่างๆ	 ทั่วโลก	 ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างสถานที่ต่าง	 ทั้งที่เป็นสวนพฤกษศาสตร	์

หรอืสถานทีร่วบรวมพนัธกุรรม	ทัง้ทีเ่ปน็การคา้	และไมเ่ปน็การคา้ได้	

	 	 ความเป็นมา	 การแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืช	 ได้รับความสนใจเป็นครั้งแรก	 ในช่วงป	ี ค.ศ.	 1890-1910		

เนื่องจากนาย	 Vavilov	 ชาวรัสเซีย	 รายงานว่า	 พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์	 ทำให้พันธุ์พืชพื้นเมือง

สญูหายไป	และสง่ผลใหพ้ชืมฐีานพนัธกุรรมลดนอ้ยลงอยา่งรวดเรว็	

	 	 ในป	ี ค.ศ.	 1920-1930	 โดย	 Vavilov	 (USSR)	 and	 Harlan	 (USA)	 ได้แสดงข้อมูลที่ชี้ ให้เห็นว่า		

พนัธกุรรมพชืเกดิการเสือ่มถอยลงอยา่งรวดเรว็	ทำใหป้ระเทศพฒันาแลว้	ตา่งตระหนกัถงึความสำคญั	และรว่ม

กนัจดัตัง้ธนาคารเชือ้พนัธกุรรมขึน้เปน็ครัง้แรกในประเทศ	 ตา่งๆ	 คอื	 VIR	 (USSR),	 USDA	 (USA)	 และ	 IPK												

(GER)	ซึง่ถอืเปน็จดุเริม่ตน้ของการเกบ็รกัษาเชือ้พนัธกุรรมพชื	

	 	 ต่อมาในป	ี ค.ศ.	 1940-1950	 ได้ก่อตั้งหน่วยงาน	 CIMMYT	 ขึ้น	 ในปีค.ศ.	 1943	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

รวบรวมพันธุกรรมพืชอาหารที่สำคัญ	 2	 ชนิด	 คือ	 ข้าวสาล	ี และข้าวโพด	 หน่วยงาน	 IRRI	 ได้ก่อตั้งขึ้นในป	ี														

ค.ศ.	 1959	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุกรรมข้าว	 ทั้งนี	้ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารโลก												

มลูนธิฟิอรด์	และมลูนธิริอกกีเ้ฟลเลอร	์ถอืเปน็ยคุการปฏวิตัเิขยีว	ในชว่งป	ีค.ศ.	1960-1970	มกีารเกบ็รวบรวม

พันธุกรรมพืชอย่างแพร่หลาย	 เป็นการดำเนินนโยบายทางการเมือง	 ทำให้มีเครือข่ายสถานที่ที่เป็นแหล่ง

รวบรวมพนัธกุรรมกระจายอยูท่ัว่โลก	

	 	 ซึง่	Harlan	ใหค้วามสำคญักบัพนัธกุรรมทีส่ญูหายไปเปน็จำนวนมาก	และกำหนดความหมายของการเกดิ

การเสื่อมถอยของพันธุกรรมว่า	 คือ	 การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในชนิดพืชและ

พนัธกุรรมระหวา่งพนัธุพ์ชืใหมก่บัพนัธุพ์ชืพืน้เมอืง	ซึง่เกดิจากพนัธุพ์ชืใหม่ไปทดแทนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงที่ใชอ้ยูเ่ดมิ	

ซึง่ไมร่วมถงึความแตกตา่งของพนัธุพ์ชืปา่	 หรอืระหวา่งพนัธุพ์ชืปา่ทีอ่าจมนีอ้ยลง	 แต่ไมจ่ดัรวมวา่เปน็การเสือ่ม

ถอยของพนัธกุรรม	

	 4.	การเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพชื	มขีัน้ตอนอยา่งไร	

	 	 โดยทั่วไปแล้ว	 ชนิดของพันธุ์พืชที่ถูกนำมาเก็บรวบรวมไว	้ ประกอบด้วย	 พืชที่มนุษย์ใช้ปลูกเป็นแหล่ง

อาหารคาร์โบไฮเดรต	 เชน่	 ธญัพชืชนดิตา่งๆ	 และพชืทีป่ลกูเปน็แหลง่โปรตนี	 เชน่	 พชืตระกลูถัว่	 มตีวัอยา่งที่

รวบรวมไวท้ัว่โลก	ไมต่ำ่กวา่	10	ลา้นตวัอยา่ง	มกีารพฒันาสรา้งระบบเพือ่ชว่ยในการบรหิารจดัการ	ในขัน้ตอน

ต่างๆ	 ตั้งแต	่ การเก็บรวบรวม	 ความต้องการ	 การขยายพันธุ	์ การเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์พืช	 และ													

การประเมินคุณลักษณะต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน	์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ	์ การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดเก็บ				

ตวัอยา่ง	การแลกเปลีย่นพนัธกุรรม	และการเผยแพรข่อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน	์มหีลกัปฏบิตั	ิดงันี้	
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  4.1	 การจัดหาแหล่งพันธุกรรม	 (acquisition)	 คือ	 พันธุกรรมพืชที่นำมาเก็บรวบรวม	 ได้มาจาก									

หนว่ยงานวจิยั	สถาบนัการศกึษา	บรษิทั	สวนพฤกษศาสตร	์หรอืการไปสบืคน้หาเองตามแหลง่พนัธกุรรม	ซึง่จดัเปน็

วิธีการที่ยุ่งยาก	 และจำเป็นต้องได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีกับประเทศนั้นๆ	 เพื่อจะติดต่อประสาน

งานการแจ้งการขออนุญาต	 การเจรจาต่อรองจนเกิดข้อยุติร่วมกัน	 รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญใน

พื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย	 และจำเป็นต้องมีความรู	้ ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

พันธุกรรมพืชระหว่างประเทศ	 เพื่อพิจารณาประเด็นการจัดการเพื่อการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน	์									

(access	 and	 benefit	 sharing;	 ABS)	 การบังคับใช้กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ป	ี ค.ศ.	 1994	

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 Convention	 on	 Biological	 Diversity	 (CBD)	 -Nagoya	

protocol	 ในป	ี ค.ศ.	 2010	 และป	ี ค.ศ.	 2004	 สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช														

เพือ่อาหารและการเกษตร	(International	Treaty	on	Plant	Genetic	Resources	for	Food	and	Agriculture) 

  4.2	 การขยายพนัธุ	์ (regeneration)	 เปน็ขัน้ตอนทีม่จีดุประสงคเ์พือ่เพิม่หรอืขยายปรมิาณเมลด็พนัธุ	์		

ที่เหลืออยู่เพียงจำนวนน้อย	 หรือเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกลดต่ำลงมาก	 ซึ่งต้องระมัดระวัง	 ไม่ให้เกิดปัญหา

พนัธกุรรมของพชืแตกตา่งไปจากเดมิ	 ทัง้การเปลีย่นแปลงของพนัธกุรรม	 (genetic	 shift)	 ซึง่เปน็ผลจากการ

คัดเลือกตามธรรมชาต	ิ หรือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเนื่องจากความถี่ของยีนแบบสุ่ม	 (genetic	 drift)	

เปลีย่นไป	

  4.3	 การเกบ็ขอ้มลูลกัษณะประจำพนัธุพ์ชื	 (characterization	 and	 evaluation)	 คอื	 ขอ้มลูจาก

การประเมนิคณุลกัษณะ	ทีจ่ะเปน็ประโยชนก์บัผู้ ใช	้ เชน่	 ขอ้มลูลกัษณะประจำตวัอยา่ง	 ไดแ้ก	่ จดุทีพ่บตวัอยา่ง				

(เสน้รุง้	เสน้แวง)	ลกัษณะสณัฐานวทิยา	ความตา้นทานตอ่โรคแมลง	ขอ้มลูจีโนม	หรอื	ขอ้มลูทางพนัธกุรรมพชื	

ทัง้สว่นของดเีอน็เอทีเ่ปน็ยนี	และสว่นของดเีอน็เอที่ไม่ใชย่นีซึง่ยงัไมท่ราบหนา้ทีท่ีช่ดัเจน	

  4.4	 การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ	์ (seed	storage)	 ใชข้อ้มลูจากการศกึษาและประเมนิคณุภาพเมลด็พนัธุ	์

ซึง่พบวา่	อตัราการตายของเมลด็พนัธุม์คีา่สงูสดุเมือ่เกบ็รกัษาเปน็เวลานาน	40-50	ป	ีสอดคลอ้งกบัเมลด็พนัธุ์

จะยงัคงคณุสมบตัคิวามมชีวีติของเมลด็พนัธุ์ ไว้ ไดด้	ีไมค่วรเกบ็รกัษาเปน็เวลานานเกนิ	40	ป	ีซึง่ใชเ้ปน็แนวทาง

การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ	์ณ	Conservation	Genetic	Resources	of	the	Netherlands;	CGN)	ดงันี้	

	 	 1.	การเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ์ในสภาพเมลด็พนัธุแ์หง้	หากตอ้งการเกบ็รกัษาเปน็เวลานานมากกวา่	1	เดอืน	

ตอ้งเกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมู	ิ15
๐
C	และความชืน้สมัพทัธ	์15	เปอรเ์ซน็ต์	

	 	 2.	 ต้องทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนเข้าเก็บรักษา	 คือ	 พืชปลูก	 ควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า	 80	

เปอรเ์ซน็ต	์และพชืพนัธุป์า่	ตอ้งมคีวามงอกไมต่ำ่กวา่	60	เปอรเ์ซน็ต์	

	 	 3.	ปรมิาณเมลด็พนัธุต์วัอยา่งทีจ่ะเกบ็	แตล่ะตวัอยา่งควรมปีรมิาณเมลด็พนัธุจ์ำนวน	6-10	ถงุ	คอื	 เปน็

เมลด็พนัธุส์ำหรบัใชท้ดสอบความงอกจำนวน	4	ถงุ	เมลด็พนัธุส์ำหรบัใชแ้จกจา่ย	จำนวน	4	ถงุ	และเมลด็พนัธุ์

ทีเ่กบ็สำรองไวอ้กี	จำนวน	1-2	ถงุ	

	 	 4.	สถานทีก่ารเกบ็รกัษา	ตอ้งมอีณุหภมู	ิ-18
๐
C	และบรรจเุมลด็พนัธุ์ในถงุทีป่ดิผนกึสนทิ	

	 	 5.	ตอ้งตรวจสอบความงอกและปรมิาณเมลด็พนัธุท์ีค่งเหลอือยูอ่ยา่งสมำ่เสมอ	

	 	 6.	ปจัจบุนั	CGN	มจีำนวนตวัอยา่งพนัธกุรรมทีร่วบรวมไว	้300,000	ตวัอยา่ง	

	 	 4.5	 ข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่างพันธุกรรม	 (documentation)	 เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยใช้

โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลู	 Oracle	 เพือ่บรหิารจดัการฐานขอ้มลูตวัอยา่งพนัธกุรรม	 มกีารเชือ่มโยงขอ้มลู
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พนัธกุรรมกบัฐานขอ้มลูของแหลง่รวบรวมอืน่ๆ	 เชน่	 GENESYS	 ซึง่สามารถเขา้ใช้ ไดง้า่ย	 และสะดวกแกก่าร

นำไปใช้	

 	 4.6	 การใหบ้รกิารขอ้มลูและเชือ้พนัธกุรรมพชื	 (CGN-PGR	distribution	system)	สำหรบัขอ้มลู

และพันธุกรรมพืชที่เก็บรักษาไว้ที	่ CGN	 สามารถให้นักวิจัย	 ทั้งสถาบันการศึกษา	 หน่วยงานวิจัย	 หรือบริษัท	

เขา้ถงึฐานขอ้มลูและขอเมลด็พนัธุต์วัอยา่งของพนัธกุรรมเพือ่นำไปใชป้ระโยชน์ได	้ที	่เวบ็ไซด	์www.wur.nl/cgn 

ซึ่งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละประเทศที่ ได้ร่วมลงนามไว้ ใน	 IT-PGRFA	 ตามมาตรฐานของ				

the	 Standard	Material	 Transfer	 Agreement	 (SMTA)	 เป็นไปด้วยความสุจริต	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 โดยที่

ตวัอยา่งเมลด็พนัธุจ์ะสามารถจดัสง่ไดภ้ายใน	2-3	สปัดาห์	

	 	 5.	การบรหิารจดัการแหลง่พนัธกุรรมในพืน้ที	่(In	situ	management)	คอือะไร	

	 	 เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวิธีการที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรม	 ซึ่งดำเนินการในพื้นที	่ เช่น	

การอนรุกัษพ์ืน้ที	่ การอนรุกัษร์ะบบนเิวศซึง่เปน็สภาพแวดลอ้ม	 ทีอ่ยูอ่าศยัของพชืดงักลา่วใหค้งสภาพเดมิไว้ให้

ไดม้ากทีส่ดุ	ซึง่อาจมกีารฟืน้ฟจูำนวนประชากรของสิง่มชีวีติ	 (สปชีสี)์	ดงักลา่วใหก้ลบัมามจีำนวนเพิม่มากขึน้ใน

สภาพธรรมชาตทิีพ่บ	

	 	 เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากความต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ แต่การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางพนัธกุรรม	 เปน็แนวคดิใหมท่ีเ่พิง่ถอืกำเนดิขึน้เมือ่ไมน่านมานีจ้ากการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิการใชท้รพัยากรธรรมชาต	ิ จนเกนิกำลงัทีธ่รรมชาตจิะฟืน้ฟตูวัเองได	้ ซึง่จะเกดิผลเสยีหาย

ต่อท้องถิ่น	 เนื่องจากทรัพยากรดังกล่าวไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาดีได	้ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอด	ี

เปน็สิง่ทีม่นษุยต์ระหนกัมาชา้นานแลว้	 ดงัคำกลา่ว	 หรอืความเชือ่ทีพ่บในศาสนาหรอืลทัธติา่งๆ	 ทัง้	 เตา๋	 ฮนิด	ู

อิสลาม	 หรือพุทธศาสนา	 ที่พบว่า	 หากเกินจุดพอด	ี จะทำให้เกิดการแย่งชิง	 ขัดแย้ง	 ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่

สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู	่ใหเ้ปน็ทีพ่อใจกบัทกุฝา่ยได้	

	 	 การรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ ในพื้นที	่ กำเนิดเป็นครั้งแรก	 ในช่วงปลายศตวรรษที	่ 18	 (ระหว่าง																					

ป	ี ค.ศ.	 1701-1800)	 ในทวีปยุโรป	 โดยประเทศอังกฤษ	 ซึ่งได้ชื่อว่าประเทศพระอาทิตย์ไม่ตกดิน	 เนื่องจากมี

ประเทศอาณานิคมอยู่ทั่วโลก	 เริ่มรู้สึกว่ากิจกรรมของมนุษย์เริ่มส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและอาจส่งผล		

กระทบตอ่รุน่ลกูหลาน	จงึหาวธิปีอ้งกนัเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรปา่ไมข้องประเทศอนิเดยี	ซึง่เปน็อาณานคิม

ขององักฤษ	 ไม่ใหถ้กูทำลายไปมากกวา่นี	้ ในป	ี ค.ศ.1855	 ตอ่มาในป	ี ค.ศ.1872	 สหรฐัอเมรกิา	 ไดก้ำหนดเขต

อุทยานแห่งชาต	ิ Yellowstone	 Park	 เพื่อรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ไว้เช่นกัน	 และเกิดการ

ยอมรับอย่างแพร่หลายในช่วงปลายศตวรรษที	่ 19	 ระหว่างป	ี ค.ศ.1801-1900	 อันเป็นแนวทางเพื่อบริหาร

จัดการทรัพยากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ	 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้	

สตัวน์ำ้	(ปลา)	สตัวป์า่	ทุง่หญา้เพือ่เปน็อาหารสตัว	์และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีป่า่เพือ่เปน็ทีอ่ยูอ่าศยั

ของสตัวป์า่	ใหด้ำรงชวีติอยู่ไดอ้ยา่งปลอดภยั	สามารถใชเ้ปน็ทีห่ลบภยัของสตัวป์า่	

	 	 ในป	ี ค.ศ.1950	 แนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ แตกต่างไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต	 ซึ่งในป ี    

ค.ศ.1972	 องคก์ารสหประชาชาต	ิ (United	Nations)	 จดัทำโครงการเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษส์ภาพพืน้ทีธ่รรมชาต	ิ		

ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย	์ ป	ี ค.ศ.1978	 มีการจัดประชุมการวิจัยด้านชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ

การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิขึน้เปน็ครัง้แรก	ณ	เมอืงซานดเิอโก	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดย	Wilcox	and	

Soule	
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	 	 ป	ี ค.ศ.	 1992	 มีการร่วมลงนาม	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 จาก	 157	 ประเทศ														

ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 (United	 Nations	 Conference	 on	

Environment	and	Development;	UNCED)	ระหวา่งวนัที	่5-14	มถินุายน	พ.ศ.	2535	ณ	เมอืงรโิอ	เดอ	จาเนโร											

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	 และเปิดลงนามต่อเนื่องมาจนถึงวันที	่ 4	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2536	 โดยสรุปม	ี 167	

ประเทศ	 และสหภาพยโุรปทำหนา้ทีล่งนามรบัรองอนสุญัญาฯ	 ดงักลา่ว	 ซึง่กำหนดวตัถปุระสงค์ไว	้ 3	 ประการ	

คือ	 (1)	 เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 (2)	 ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน	 (3)	 แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	

ซึง่ถอืไดว้า่	 อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ	 ฉบบันี	้ เปน็ทีย่อมรบักนัของนกัวทิยาศาสตรช์วีภาพ	

นักกฎหมายระหว่างประเทศ	 ว่า	 เป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งชนิดพันธุ	์ พันธุกรรม	 และระบบนิเวศ	 ไทยเข้าเป็นภาคี

อนสุญัญาฯ	ดงักลา่ว	เมือ่วนัที	่31	ตลุาคม	ค.ศ.	2003	และมผีลใชบ้งัคบัเมือ่	29	ตลุาคม	ค.ศ.	2004	โดยไทย

เปน็ประเทศลำดบัที	่188	จากทัง้หมด	193	ประเทศ	

	 6.	ปจัจยัอะไรที่ใช้ ในการพจิารณาเลอืกสิง่มชีวีติเพือ่อนรุกัษ์	

	 	 1.	 เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญ	 ถ้าพันธุกรรมดังกล่าวสูญหายไปจากระบบนิเวศ	 จะทำให้ระบบนิเวศ											

ทำหนา้ที่ไมด่พีอ	และสง่ผลตอ่พนัธกุรรมหรอืสิง่มชีวีติชนดิอืน่ทีย่งัคงสญูหายอยา่งตอ่เนือ่ง	 เชน่	 สาหรา่ยทะเล	

เมน่ทะเล	นาก	ววัทะเล	ชเตลเลอร์	

	 	 2.	 มีสิ่งมีชีวิตที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด	 เช่น	 การประเมินสุขภาพหรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ																	

จากจำนวนประชากรของสตัวค์รึง่บกครึง่นำ้ทีม่ผีวิที่ไวตอ่สมัผสัสภาพความชุม่ฉำ่นำ้	 หากมจีำนวนลดลง	 จงึใช้

เปน็ตวัชีว้ดัไดว้า่	ระบบนเิวศบรเิวณดงักลา่วถกูรบกวนจนเสยีสภาพสมดลุไปแลว้	

	 	 3.	 มเีปา้หมายการคุม้ครองสิง่มชีวีติชนดิใดชนดิหนึง่อยา่งชดัเจน	 ชว่ยใหภ้าคประชาชนทีส่นใจเลอืกเขา้

มามสีว่นรว่มได้โดยงา่ย	ไดแ้ก	่การอนรุกัษป์ระชากรแพนดา้	วาฬสนีำ้เงนิ	เสอื	ผเีสือ้จกัรพรรด	ิและลงิกอรลิลา	

เปน็ตน้	

	 	 เมื่อเลือกสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปกป้องรักษาได้แล้ว	 จึงดำเนินการศึกษาข้อมูลต่อในลำดับต่อไป																					

โดยมเีปา้หมายเพือ่พฒันาเปน็แผนบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ	 ดว้ยการรวมขอ้มลูของสิง่มชีวีติ

ชนดิตา่งๆ	ทีเ่ปน็เปา้หมายของระบบนเิวศใดระบบนเิวศหนึง่	จดัลำดบัความสำคญัของเปา้หมายเพือ่การอนรุกัษ์

สิ่งมีชีวิตต่างๆ	 หรือระบบนิเวศนั้นๆ	 ตามขั้นตอนการวางแผน	 การออกแบบ	 และการกำหนดรูปแบบวิธีการ

อนรุกัษ์ในพืน้ที	่ การบรหิารจดัการ	 การตดิตามและประเมนิผลจำนวนสิง่มชีวีิตเปา้หมาย	 การกำหนดนโยบาย

หรือกฎระเบียบเพื่อใช้ ในการควบคุม	 มีองค์กรสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศ	 คือ	

International	Union	for	the	Conservation	of	Nature	(IUCN)	ซึง่เกดิจากการรวมตวัของนกัวทิยาศาสตร์

ทั่วโลกที่ตระหนักถึงปัญหาการลดน้อยถอยลงของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	 ต้องมีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาต	ิ เหตุที่ทำให้ความหลากหลายทางธรรมชาติลดน้อยลง	 พัฒนาระบบ

ตดิตามตรวจสอบสิง่มชีวีติทีเ่สีย่งตอ่การสญูพนัธุ	์เพือ่กำหนดแนวทางการอนรุกัษท์รพัยากรดงักลา่วใหค้งอยูส่บื

ตอ่ไป	

	 	 จะเริม่เกบ็รกัษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมทีร่ะดบัใด	 ระดบัยนี	 ระดบัสิง่มชีวีติ	 หรอืทัง้ระบบนเิวศ	

แมจ้ะไมม่หีลกัเกณฑท์ีแ่นช่ดั	แตส่ิง่สำคญัที่ใช้ในการพจิารณา	คอื	เปน็พืน้ทีเ่สีย่งตอ่การสญูพนัธุ	์พบวา่	ทัว่โลก
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มีพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตถึงร้อยละ	 36	 แยกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ	์				

สูงถึงร้อยละ	 39	 แต่ยังขาดรายงานการศึกษาข้อมูลสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และต้องติดตาม

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆ	 แต่ต่างจากความต้องการของสังคมที่ให้ความ

สำคัญกับการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 งบประมาณที่ใช	้ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ

ของสิง่มชีวีิต	 (สปชีสี)์	 ซึง่ยงัเปน็ทีถ่กเถยีงเพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ	 สง่ผลใหอ้ตัราการ

สญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติตา่งๆ	ลดลง	

	 	 ทั้งนี	้ คุณค่าทางเศรษฐกิจ	 และต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ ในการ

เปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศ	 ซึ่งไม่สามารถกำหนดคุณค่าดังกล่าวเป็นราคาที่แน่นอนได	้													

แตม่คีวามสำคญัตอ่การดำรงชวีติ	 ดงันัน้	 การประเมนิคณุคา่ของระบบนเิวศ	 จงึตอ้งนำมาเทยีบเคยีงกบัมลูคา่

การแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในตลาดโลกที่จะทำให้เข้าใจๆได้ตรงกัน	 และเรียกระบบดังกล่าวว่า	 ต้นทุนทาง

ธรรมชาต	ิ ซึ่งจะต้องทำการประเมินและขึ้นทะเบียนเพื่อกำหนดคุณค่าของระบบนิเวศดังกล่าวให้เกิดความ

ชดัเจนกอ่น	

	 	 7.	การบรหิารจดัการในพืน้ที	่(On	farm	management)	

	 	 เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการบริหารจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่พบ															

พชืพนัธุด์งักล่าว	 เพือ่บรหิารจดัการพชืพนัธุท์ีม่อียู่ในพืน้ที่ปลกู	 ซึง่อาจมกีารพฒันาปรบัตวัมาบา้งแลว้	 จนเปน็

ลกัษณะเฉพาะของพชืพนัธุด์งักลา่วในพืน้ทีน่ัน้ๆ	 ซึง่เกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกบัระบบเมลด็พนัธุท์ีม่อียู่ในพืน้ทีด่งักลา่ว	

ทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ ได้จากการผลิตในระบบเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ	 (formal	 seed	 system)	 และระบบเมล็ด

พนัธุอ์ยา่งไมเ่ปน็ทางการ	(informal	seed	system)	ดงัแสดงในภาพที	่3	

 ภาพที ่3 การเชือ่มโยงระบบเมลด็พนัธุอยางเปนทางการและระบบเมลด็พนัธุอยางไมเปนทางการ ภาพที ่3 การเชือ่มโยงระบบเมลด็พนัธุอยางเปนทางการและระบบเมลด็พนัธุอยางไมเปนทางการ 
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	 	 ซึ่งการศึกษาของ	 Lowder	 และคณะ	 (2016)	 พบว่า	 ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกพืช	 ไม่ต่ำกว่า	 570	 ล้าน

ฟาร์ม	 โดยร้อยละ	 84	 เป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กที่ใช้เพียงแรงงานในครอบครัวและมีพื้นที่เพาะปลูกต่อ

ครวัเรอืน	 นอ้ยกวา่	 2	 เฮกตาร	์ คดิเปน็รอ้ยละ	 12	 ของพืน้ทีท่ำการเกษตรทีม่อียูท่ัง้หมด	 โดยรอ้ยละ	 70-80	

เป็นประเทศในแถบแอฟริกา	 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ ซึ่งเป็นประเทศยากจน	 มีรายได้น้อยถึงรายได้

ปานกลาง	เกษตรกรทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกูขนาดเลก็	มจีำนวนถงึรอ้ยละ	30-40	ของพืน้ทีเ่พาะปลกู	และเปน็แหลง่

ผลติอาหารทีส่ำคญัใหก้บัประชากรทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีด่งักลา่ว	 ซึง่ตา่งจากรปูแบบการผลติอาหารของโลกทีเ่ปน็

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่	

	 	 เชน่เดยีวกบัการศกึษาของ	De	Boef	และคณะ	(2013)	ซึง่รายงานวา่	การบรหิารจดัการแหลง่พนัธกุรรม

ในพืน้ที	่ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้นัธกุรรมทีม่อียูห่ลากหลายในพืน้ที	่ ไดร้บัการดแูล	 อนรุกัษร์กัษาใหค้งอยู่ในพืน้ที	่

ซึ่งตรงข้ามกับเป้าหมายการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร	 ชุมชน	 มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ดังนั้น	 จึงต้องผสานเป้าหมายทั้งสองด้านให้เกิดขึ้นภายในชุมชนให้ ได	้ ภายใต้การบริหาร

จัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมชองชุมชน	 (Community	 Biodiversity	 Management)	 โดยใช้

เกษตรกร	หรอืชมุชนเปน็ศนูยก์ลาง	โดยมแีรงขบัเคลือ่น	หรอืการสนบัสนนุจากการบรหิารจดัการพนัธกุรรมพชื

ทีม่อียู่ในชมุชน	 ความเขม้แขง็ของชมุชน	 เพือ่ทำใหเ้กดิความยัง่ยนื	 มชีวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้	 ทำใหช้มุชนเกดิ

การพฒันาไปสูส่ิง่ทีด่ขีึน้	

  ทำไมตอ้งมกีารบรหิารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน	 (Community	 Biodiversity	

Management)	

	 	 1.	 เปน็วิธกีารที่ตอ้งอาศัยการมสี่วนรว่มของชุมชน	 ในการสรา้งความเข้มแข็งสำหรบัการบรหิารจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู	่ ผ่านระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ

ชมุชน	

	 	 2.	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาท	 เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ต่อการพิจารณา	 การอนุรักษ	์													

การจดัการ	การเพิม่มลูคา่	ตลอดจนการแลกเปลีย่นพนัธกุรรมพชืทีแ่ตกตา่ง	

	 	 3.	 เป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ ในการพิจารณา	 การตัดสินใจของชุมชน	 การร่วมเป็นเจ้าของ	 และ										

การสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งพันธุกรรมในพื้นที่สำหรับการผลิตทางการเกษตรที่ยังคงความ

หลากหลาย	 และเกิดความยั่งยืนต่อการดำรงชีวิต	 โดยอาศัยหรือพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด	 และ											

เกดิความเสีย่งนอ้ยทีส่ดุ	

	 	 ซึ่งองค์ประกอบสำคัญต่อ	 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพชองชุมชน	 ประกอบด้วย	

ขัน้ตอนการดำเนนิงาน	วธิกีารปฏบิตังิาน	และเครือ่งมอืที่ใช	้ดงันี้	

	 	 1.	 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน	หมายถงึ	ลำดบัขัน้ตอนของวธิกีารปฏบิตังิาน	ซึง่รวมไปถงึการกำหนดจดุเริม่

ตน้ของการปฏบิตังิานทีจ่ะดำเนนิการในชมุชน	

	 	 2.	 วธิกีารปฏบิตังิาน	หมายถงึ	การจดัแสดงสาธติการอนรุกัษแ์ละประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ชวีติความเปน็

อยูข่องชมุชน		

	 	 3.	 เครือ่งมอืที่ใช	้หมายถงึ	วธิกีารทีจ่ะนำไปสูแ่นวทางการปฏบิตัทิี่ไดก้ำหนดไว	้และการกำหนดภาพรวม

ของแผนการดำเนนิกจิกรรมในระยะยาว	และกจิกรรมยอ่ยทีจ่ะเกดิขึน้	
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	 	 ทัง้นี	้มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพชองชมุชน	ทีม่คีวาม

เหมาะสม	เจาะจงกบัสภาพทอ้งถิน่และความตอ้งการได	้ดงันี้	

	 	 1.	 การสรา้งการตระหนกัรูข้องชมุชน	

	 	 2.	 การใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจถงึความสำคญัของทรพัยส์นิธรรมชาตขิองชมุชนความหลากหลาย													

ทางพนัธกุรรมทีม่อียู่ในชมุชน	เครอืขา่ยทางสงัคม	และองคก์รตา่งๆ	

	 	 3.	 การถา่ยทอดองคค์วามรู้ ใหก้บัองคก์รของชมุชน	

	 	 4.	 การกำหนดกรอบการทำงานของสถาบนัตา่งๆ	ทีม่อียู่ในชมุชน	

	 	 5.	 การรวบรวมเพือ่จดัทำแผนการดำเนนิงานของชมุชน	

	 	 6.	 การจดัหากลไกเพือ่การระดมทนุ	

	 	 7.	 การตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงานของชมุชน	

	 	 8.	 การเรยีนรูแ้ละขยายผลการดำเนนิงานเพิม่มากขึน้	

	 8.	เครือ่งมอืที่ใช้ ในการทำงานรว่มกบัชมุชน	

	 	 การสนบัสนนุใหช้มุชนไดก้ำหนดแนวทางเพือ่การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในชมุชน	

มีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ ใช้เพื่อการศึกษารวบรวมข้อมูล	 ตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ ในชุมชน																	

การวิเคราะห์สภาพพื้นฐานของเกษตรกร	 สภาพพื้นที	่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อนำไปสู่การวางแผน															

การดำเนนิงานทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะชมุชน	ดงันี	้ 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	ซึง่ขอนำเสนอเครือ่งมอืบางชนดิ	ดงันี้	

  1.	 Four	Cell	Analysis	(FCA)	

	 	 คือ	 เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ ในการวิเคราะห์สภาพความหลากหลายที่มีอยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

ครัวเรือนและสภาพพื้นที	่ จัดเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ

วิเคราะห์สภาพความหลากหลาย

ของพืน้ทีแ่ละเกษตรกรแบบเรง่ดว่น 

เป็นเครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตาม													

และประเมินผลการดำเนินงาน																	

ใช้ ในการประเมินสายพันธุ์พืช																	

หรือพันธุกรรมพืชที่มีความเสี่ยง

ต่อการสูญพันธุ์ในพื้นที่ของชุมชน	

ช่วยสร้างการตระหนักรู้ของคนใน

ชุมชน	 และพัฒนาเป็นแผนการ

บรหิารจดัการในพืน้ที่ได	้(ภาพที	่4) 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่34 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2562 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.3 August 2019 

30	



 	 2.	 Social	seed	network	analysis	

	 	 คอื	 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวเิคราะหส์ภาพความหลากหลายของพืน้ที	่ การใชเ้มลด็พนัธุ	์ และการหมนุเวยีน

การใช้เมล็ดพันธุ์ในชุมชน	 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ	์ และการ

หมุนเวียนของพันธุ์แต่ละชนิด	 วิเคราะห์กำหนดตัวเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจาย	 ตลอดจน

สนบัสนนุ	และออกแบบโครงการเมลด็พนัธุ	์หรอืความหลากหลายทางพนัธกุรรม	(ภาพที	่5)	

 ภาพที ่5 ความหมายและวตัถปุระสงคของการใชเครือ่งมอื Social Seed Network Analysis 

  3.	 เครือ่งมอือืน่ๆ	ที่ใชเ้ชน่	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)	และขอนำเพยีงบาง

เครือ่งมอืมาอธบิายรายละเอยีด	ดงันี้	

	 	 3.1	 Community	Seed	Bank	(CSB)	

	 	 คอื	 รปูแบบหนึง่ในการมสีว่นรว่มของชมุชนเพือ่บรหิารจดัการ	 เพือ่เกบ็สำรองเมลด็พนัธุห์มนุเวยีนใช้ใน

ฤดูเพาะปลูก	 ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ	์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้มากในชุมชนสามารถประยุกต์ใช้
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เพือ่เกบ็สำรองเมลด็พนัธุ	์ เพือ่ลดความเสีย่ง	 และใชเ้ปน็แหลง่เกบ็รกัษาพนัธกุรรมพชื	 หรอืรวบรวมรกัษาพนัธุ์

พชืในทอ้งถิน่ได	้(ภาพที	่7)	

  3.2	 Participatory	Plant	Breeding	(PPB)	

	 	 คือ	 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช	 โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร	 นักวิจัย	 และ	 ผู้มีส่วนได	้												

สว่นเสยีอืน่ๆ	ทีส่ามารถเขา้มามสีว่นรว่มในขัน้ตอนตา่งๆ	ของการพฒันาพนัธุพ์ชื	เปน็วธิทีีเ่หมาะสมในการพฒันา

พืชพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อเกษตรกร	 และความต้องการของลูกค้า	 และสามารถประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมของสายพนัธุพ์อ่แมท่ี่ใช้ในการปรบัปรงุพนัธุ์ ได้	

  3.3	 Participatory	Crop	Improvement	(PCI)	

	 	 คอื	 การใชร้ปูแบบการมสีว่นรว่มของเกษตรกรในการพฒันาปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	 ซึง่อาจอยู่ในรปูของการมี

แหล่งของพันธุกรรมพืชให้คัดเลือกไปใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์	 และการมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการปรับปรุง

พนัธุพ์ชื	ในรปูแบบตา่งๆ	คอื	

	 	 รปูแบบที	่1	 เกษตรกรดำเนนิการคดัเลอืกพนัธุเ์องทกุขัน้ตอน	

	 	 รปูแบบที	่2	 เกษตรกรดำเนนิการรว่มกบันกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืทกุขัน้ตอน	

	 	 รปูแบบที	่3	 เกษตรมสีว่นรว่มเฉพาะขัน้ตอนสนบัสนนุพนัธกุรรมและรว่มประเมนิสายพนัธุ์	

  รปูแบบที	่4	 เกษตรกรมสีว่นรว่มเฉพาะขัน้ตอนประเมนิสายพนัธุ์	

	 	 รปูแบบที	่5	 ไมม่สีว่นรว่มของเกษตรกรในทกุขัน้ตอนการพฒันาพนัธุพ์ชื	

	 	 ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี	้ ช่วยให้เข้าใจสถานการณ	์ สภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ม	ี

เครือข่ายของเมล็ดพันธุ	์ สถานะความปลอดภัยของเมล็ดพันธุ์ ในท้องถิ่น	 องค์กร	 หรือหน่วยงานต่างๆ															

ในทอ้งถิน่เกดิเปน็เครอืขา่ยความรว่มมอื	 การกำหนดกจิกรรม	 กฎ	 ระเบยีบขอ้บงัคบั	 การบรหิารจดัการเงนิทนุ	

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม	 ได้รับรู	้ รับทราบ	 ตระหนักถึงความสำคัญ	 และความจำเป็นที่ต้องรักษาไว้ซึ่ง

ความหลากหลายทางพนัธกุรรม	 กำหนดรปูแบบการบรหิารจดัการความหลากหลายทางพนัธกุรรม	 ทีเ่หมาะสม

กับชุมชน	 และเป็นความต้องการร่วมกันจึงจะสำเร็จ	 นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่

เหมาะสมได้ในลำดบัตอ่ไป	

	 	 9.	Field	genebank	management	

	 	 เปน็รปูแบบหนึง่ของการบรหิารจดัการแหลง่พนัธกุรรมในแปลง	แบบนอกพืน้ที	่Ex	Situ	Plant	Genetic	

Resource	Management	 ซึ่งหมายถึง	 การนำพืชไปปลูก	 หรือเก็บรวบรวมพันธุกรรมไว้นอกสภาพพื้นที่ที่พบ

พันธุกรรมพืชดังกล่าว	 ซึ่งไม่ใช่แปลงผลิตพืช	 หรือพื้นที่ถิ่นอาศัยของพืช	 มีการดำเนินการได	้ 3	 รูปแบบ	 คือ					

การเกบ็รกัษาในรปูเมลด็พนัธุ	์การเกบ็รกัษาในสภาพหอ้งปฏบิตักิาร	(In	Vitro)	และการเกบ็รกัษาในแปลงปลกู	

ซึ่งไดก้ล่าวมาแล้ว	 ในลักษณะของการจดัทำสวนพฤกษศาสตร	์ หรอื	 ธนาคารเชื้อพันธกุรรมพืช	 ซึ่งจะเนน้เกบ็

รกัษาพนัธุพ์ชืปลกูสำคญั	 เกบ็รกัษาพนัธุพ์ชืปา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชืปลกู	 ซึง่จะใชเ้ปน็แหลง่ยนีตา้นทานโรค	 แมลง	

หรอืลกัษณะดเีดน่อืน่ๆ	 ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การปรบัปรงุพนัธุ์ ได้	 ซึง่ความหมายของการทำ	 field	 genebank	

จึงหมายถึง	 การนำปลูกรวบรวมไว้ ในแปลง	 ซึ่งไม่ใช่เก็บรักษาในรูปเมล็ด	 ซึ่งสามารถพิจารณาข้อด	ี ข้อเสีย													

ของการเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมในแบบตา่งๆ	ดงันี้	
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  การเก็บรักษาในสภาพแปลง	 เป็นวิธีการที่สะดวกต่อการนำไปใช	้ และการประเมินผลที่สามารถ														

ดำเนินการในระหว่างการปลูกเก็บรักษาในแปลง	 แต่มีข้อจำกัดที่สิ้นเปลืองพื้นที	่ งบประมาณ	 และอาจเกิด

ปญัหา	หากพนัธกุรรมทีป่ลกูไวม้คีวามออ่นแอ	หรอืไมท่นทานตอ่โรคแมลง	

 	 การเก็บรักษาในห้องปฏิบัติการ	 คือ	 การเก็บในสภาพอุณหภูมิการเก็บรักษาที่ต่ำมาก	 ใช้เก็บรักษา

ตวัอยา่งพนัธกุรรมไดเ้ปน็ระยะเวลานาน	 และเกบ็ไดเ้ปน็จำนวนมาก	 แตม่ขีอ้จำกดัคอื	 มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิ

ปญัหากลายพนัธุ	์เกดิความแปรปรวนของพนัธกุรรมทีเ่ปน็ผลจากขัน้ตอนวธิกีารเกบ็รกัษาได้	

	 	 การเก็บรักษาในสภาพธรรมชาติ	 ใช้เก็บรักษาพันธุกรรมของพืชพันธุ์ป่า	 เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม									

ของยนีตา้นทาน	 ซึง่พบวา่	 พนัธกุรรมของพชืพนัธุป์า่ยงัคงเกดิการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	 องคค์วามรูท้ี่ใช	้												

ในการสบืเสาะคน้หามอียูจ่ำกดั	และสว่นใหญม่คีวามออ่นแอตอ่สภาพที่ไมเ่หมาะสม	

 	 การเก็บรักษาในสภาพการผลิตของเกษตรกร	 เกิดขึ้นจากความต้องการพันธุ์พืชปลูกของเกษตรกร	

พันธุ์พืชป่า	 พันธุ์พืชท้องถิ่น	 ซึ่งยังคงมีการเปลี่ยนแปลง	 และเป็นผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรม

เปลีย่นแปลงไปดว้ย	

  ชนดิของพชืที่ใชว้ธิกีารเกบ็รกัษาไว้ในสภาพแปลงปลกู	 สว่นใหญเ่ปน็พชืทีส่รา้งเมลด็ไดน้อ้ย	 หรอืไมม่ี

เมลด็	 ไดแ้ก	่พชืหวัตา่งๆ	มนัเทศ	เผอืก	กลว้ย	สบัปะรด	กระเทยีม	หรอืเปน็พชืประเภท	recalcitrant	seeds	

ได้แก	่ พืชตระกูลปาล์ม	 โกโก	้ มะพร้าว	 ปาล์มน้ำมัน	 และมะม่วง	 หรือเป็นพันธุ์ ไม้ป่า	 การสร้างเมล็ดใช้เวลา														

นานมาก	หรอืขยายพนัธุด์ว้ยทอ่นพนัธุ	์เชน่	มนัฝรัง่	แอปเปลิ	หรอืมนัเทศ	เปน็ตน้	

  ข้อดีของการเก็บรักษาในสภาพแปลงปลูก	 คือ	 เป็นวิธีการที่ง่าย	 สามารถนำไปใช้ประโยชน	์ หรือ

กระจายเชื้อพันธุกรรมได้ง่าย	 มีการประเมินและเก็บข้อมูลลักษณะและสมบัติต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน	์ สามารถ

แยกสายพันธุ์หรือพันธุกรรมที่อาจเกิดการกลายพันธุ์ ได้ง่าย	 ใช้เทคโนโลยีง่ายไม่ซับซ้อน	 แต่มีค่าใช้จ่ายสูง												

ใชพ้ืน้ที	่ แรงงาน	 จำนวนมาก	 และอาจเสีย่งเสยีหายจากภยัพบิตัไิดง้า่ย	 ขยายพนัธุ์ ไดช้า้	 จงึนำไปใชป้ระโยชน	์			

ไดน้อ้ย	

	 	 สิ่งสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า	 จำเป็นต้องมีแหล่งเก็บรวบรวมและรักษาพันธุกรรมหรือไม	่ ขึ้นกับ	

ความจำเปน็เรง่ดว่นของพชื	พนัธุ	์สายพนัธุด์งักลา่ววา่	มคีวามเสีย่งสงูตอ่การสญูพนัธุ	์เนือ่งจากสภาพแวดลอ้ม

ที่อยู่อาศัย	 สภาพภูมิอากาศ	 ปัญหามลพิษ	 การบุกรุกของสายพันธุ์ต่างถิ่น	 และการใช้ประโยชน์จนเกินกำลัง				

การสรา้งทดแทน	 นอกจากนี	้ ควรพจิารณาถงึความออ่นแอของพชื	 การมแีหลง่พนัธกุรรมทีห่ลากหลายอยูแ่ลว้

ในบางแหง่	เปน็พนัธกุรรมทีม่คีณุคา่ตอ่การเกษตร	ตอ่การปรบัปรงุพนัธุ	์และความจำเปน็ทีต่อ้งการเขา้ถงึแหลง่

พนัธกุรรมดงักลา่วได้โดยงา่ย	

	 10	 ศูนย์รวบรวมพันธุกรรมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	 (Centre	 for	 Genetic	

Resources,	the	Netherlands;	CGN)	

	 	 เปน็หนว่ยงานซึง่ทำหนา้ทีร่วบรวมพนัธกุรรมพชื	ของราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด	์ซึง่เริม่ตน้จากการเปน็

แหล่งรวบรวมพันธุ์ ไม้ยืนต้นท้องถิ่น	 และไม้พุ่มที่สำคัญของประเทศ	 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	Wageningen	

ซึง่ปจัจบุนั	มพีนัธุ์ ไมท้ีร่วบรวมไว	้ถงึ	60	ชนดิ	 (สปชีสี)์	มตีวัอยา่งทีเ่กบ็รวบรวมไวถ้งึ	5,000	ตวัอยา่ง	จดัเปน็

หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการด้านป่าไม	้ โดย	 CGN	 ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืช	 ซึ่งเปิดโอกาส													

ใหผู้ส้นใจเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูไดง้า่ย	(ภาพที	่6)	
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	 	 ทั้งนี	้ การจัดทำแปลงรวบรวมพันธุกรรม	 ต้องอาศัยเงินทุนสูง	 ที่จำเป็นต้องดำเนินงานในระยะยาว												

เพื่อการเก็บรวบรวมสายพันธุ	์ การปลูกประเมินคุณลักษณะ	 และการรักษาสายพันธุ์ ไว	้ ซึ่งการตัดสินใจว่า												

พนัธุพ์ชืพนัธุ์ใดควรคา่แกก่ารเกบ็รกัษา	ถอืเปน็ยทุธศาสตรท์ีส่ำคญัของประเทศ	เพราะขึน้กบังบประมาณทีม่อียู	่

พื้นที	่ แรงงาน	 และต้องพิจารณาควบคู่ ไปกับพืชพันธุ์ดังกล่าวได้เก็บไว้แล้วในสถานที่ใดบ้าง	 ตลอดจนการ

พจิารณานำพนัธุพ์ชืพืน้เมอืง	 พชืทอ้งถิน่	 พชืพนัธุป์า่	 ทีม่คีวามสำคญัเปน็อนัดบัสอง	 และอนัดบัสามมารวบรวม

ไวด้ว้ย	

	 	 ศูนย์รวบรวมพันธุกรรมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด	์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกันของ

ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาตา่งๆ	 ทัง้	 นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพชืสวน	 นกัโรคพชื	 นกักฏีวทิยา	 และ

เกษตรกร	 ทีช่ว่ยกนักำหนดรปูแบบการทำงาน	 แปลง	 การวางแผนระยะยาว	 การกำหนดวธิกีารบรหิารจดัการ

แปลง	 ชนิดพืช	 พันธุ	์ สายพันธุ์ที่จะเก็บรวบรวม	 วิธีการจัดการกับความแปรปรวนของลักษณะพืชซึ่งเกิดจาก

สภาพแวดล้อม	 ซึ่งอาจเกิดการสับสนไม่แน่ใจ	 ดังนั้น	 ข้อมูลประกอบพันธุกรรมตัวอย่าง	 (passport	 data)												

จึงจำเป็นอย่างยิ่ง	 ที่จะต้องมีการจัดระบบอย่างด	ี ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในพืชดังกล่าวเป็นอย่างด	ี													

รูถ้งึความแตกตา่งของพนัธุ	์วธิกีารที่ใชข้ยายพนัธุ	์วธิกีารเกบ็รกัษา	และวธิกีารจดัสง่ตวัอยา่งพนัธุพ์ชื	

	 	 พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	 จะปลูกรักษาในพื้นที่มากกว่า	 1	 แห่ง	 โดยเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม													

ตอ่การเจรญิเตบิโต	ทัง้สภาพดนิ	สภาพภมูอิากาศ	มคีวามปลอดภยัจากการบกุรกุทำลาย	การเกดิภยัพบิตั	ิและ

มีระยะห่างจากพืชชนิดเดียวกัน	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลง	 ตลอดจนมีการจัดระบบการ

หมุนเวียนพืชปลูกเพื่อลดปัญหาไส้เดือนฝอย	 และมีระบบการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม	 ทั้งนี	้ การดำเนินงาน

 ภาพที ่6 เวบ็ไซดศนูยรวบรวมพนัธกุรรมของ ราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด (Centre for Genetic Resources, the Netherlands; CGN) 
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ของ	 Centre	 for	 Genetic	 Resources,	 the	 Netherlands	 (CGN)	 ซึ่งจัดเป็น	 ex	 situ	 genebank	

management	ชนดิหนึง่	มขีัน้ตอนการดำเนนิงาน	ดงันี้	

  1.	 Acquisition	 and	 registration	 การไดม้าซึง่พนัธกุรรมและการลงทะเบยีนขอ้มลูลกัษณะประจำ

ตวัอยา่ง	มขีอ้ควรพจิารณา	คอื	

	 	 	 -	จำนวนตวัอยา่ง	ขึน้กบั	จำนวนบคุลากร	ศกัยภาพของบคุลากร	เงนิทนุ	และวธิกีารเกบ็รกัษา	

	 	 	 -	การเกบ็รวบรวม	ดำเนนิการควบคู่ไปกบัการศกึษาคณุลกัษณะ	และสมบตัติา่งๆ	

	 	 	 -	มคีณุคา่ทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม	

	 	 	 -	ถิน่กำเนดิและขอ้มลูลกัษณะความตา้นทานตา่งๆ	

  2.	 Registration	 วิธีการขึ้นทะเบียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 มีความแข็งแรง	 ชัดเจน	 ใช้ระบบการ													

เรียงตัวเลขที่เข้าใจได้ง่าย	 ตลอดจนมีแผนผังระบุตำแหน่งต้นพืชที่ชัดเจน	 อาจศึกษาจากระบบการลงทะเบียน

ธนาคารเชือ้พนัธุอ์ืน่ๆ	มาประยกุต์ใช้ ได้	

	 	 3.	 Germplasm	 Health	 ต้องมีข้อมูลโรคและแมลงที่สำคัญ	 เมื่อมีพืชพันธุกรรมใหม่เข้ามาในแปลง	

ต้องทำการทดสอบจนมั่นใจว่า	 ไม่มีโรคและแมลงติดมาที่อาจสร้างความเสียหายกบัพันธุกรรมพืชอื่นๆ	 จึงต้อง

สรา้งระบบตรวจสอบเพือ่ใหพ้ชืทีเ่กบ็รวบรวมมสีขุภาพทีด่อียูเ่สมอ	

  4.	Measures	 for	entering	new	material	พนัธุพ์ชืใหมท่ีน่ำมาเกบ็รวบรวมจะตอ้งมเีอกสารทีแ่สดงวา่ 

ผ่านการตรวจรับรองการปลอดโรค	 และควรนำไปปลูกในพื้นที่แยกต่างหากก่อน	 หรือผ่านการตรวจสอบจาก

หนว่ยกกักนัพชื	หรอืผา่นการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารแลว้วา่ปลอดภยั	เชน่	การรวบรวมพนัธุม์นัฝรัง่	มขีัน้ตอน	

คือ	 การทดสอบหัวและต้นพันธุ์ใหม่ทุกครั้ง	 แล้วจึงปลูกขยายพันธุ์ในกระถาง	 ซึ่งแยกปลูกไว้ ในพื้นที่ต่างหาก						

ทำเชน่เดยีวกนัในสว่นของตน้มนั	 เมือ่พชืตัง้ตวัไดก้จ็ะเผาทำลายตน้ทิง้	 แลว้จงึมกีารขยายพนัธุ์ในสภาพอาหาร			

ทีผ่า่นการฆา่เชือ้	และใชร้ะบบการทดสอบเพือ่ใหต้น้มนัฝรัง่ปลอดจากเชือ้ไวรสั	

	 	 5.	 Measures	 for	 keeping	 collection	 healthy	 มีการตรวจสอบโดยนักโรคพืชและนักกีฏวิทยา

อย่างสม่ำเสมอ	 ซึ่งเมื่อพบอาการผิดปกติก็จะนำตัวอย่างมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ	 ใช้สารเคมีชุบท่อนพันธุ์

เพื่อป้องกันโรคแมลง	 และตรวจเช็คโรคก่อนการจัดส่งตัวอย่างไปยังสถานที่ต่างๆ	 ตลอดจนมีการทดสอบโรค

แมลงที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ	 ด้วย	 ซึ่งเชื้อสาเหตุที่สำคัญ	 คือ	 ไวรัส	 ที่จำเป็นต้องใช้การ

ทดสอบในระดบัโมเลกลุ	 เพือ่ปอ้งกนัการแพรก่ระจายโรคไปยงัแหลง่ตา่งๆ	 วธิกีารปอ้งกนัและทำลายเชือ้จะใช้

วธิกีารใหค้วามรอ้น	หรอื	การ	treated	ดว้ยสารเคม	ีรว่มกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่	

	 	 6.	Replication	จำนวนซำ้ทีเ่หมาะสมของพชืแตล่ะชนดิสำหรบัการเปน็ตวัแทนของตวัอยา่งทีด่	ีสำหรบั

การรักษาคุณสมบัติทางพันธุกรรมของพืชไว้ ให้คงเดิม	 มีดังนี	้ พืชตระกูลหญ้า	 ควรมีจำนวนซ้ำ	 ที่เหมาะสม	

ระหว่าง	 22	 -110	 ซ้ำ	 มันสำปะหลัง	 5-10	 ซ้ำ	 มันเทศ	 10-12	 ซ้ำ	 กระเทียม	 2-3	 ซ้ำ	 ไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม															

2-3	ซำ้	พชืเนือ้ไมอ้อ่น	6-10	ซำ้	และกลว้ย	3-20	ซำ้	

	 	 7.	 Complementary	 conservation	methods	 as	 safety	 duplication	 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ย

ลดความเสียหายจากการระบุชื่อพันธุ์ผิด	 สูญหาย	 หรือถูกทำลาย	 กระจายความเสี่ยงหากเกิดการระบาดของ

โรคแมลง	 โดยอาศัยการเก็บรักษาในแปลงอื่น	 หรือเก็บรักษาในห้องปฏิบัติการ	 หรือในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำ												

ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับค่าใช้จ่าย	 วิธีการกำจัดเชื้อโรคแมลงมีความยุ่งยากหรือไม่	 การกระจายพันธุ์จะทำ

อยา่งไร	ของพชืแตล่ะชนดิ	
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	 	 8.	 Collection	 management	 ประกอบด้วย	 คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน	 ระบบเอกสาร	

แผนผงัแปลง	การตดิปา้ยชือ่	การอบรมบคุลากร	วธิกีารปอ้งกนัความเสีย่ง	

	 	 9.	 Identification	 of	 plant	 material	 การตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ	์ สายพันธุ์พืชที่จะ

รวบรวมเปน็ขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุ	 ตอ้งอาศยัผูม้คีวามเชีย่วชาญ	 และตรวจสอบกบัแหลง่ขอ้มลูอืน่	 ซึง่กำหนดการ

ปรบัปรงุในทกุๆ	3-5	ปี	

	 	 10.	Characterize	 accessions	 หมายถึง	 ข้อมูลรายละเอียดของลักษณะพันธุกรรมที่เก็บรวบรวม											

ในรูปแบบของข้อมูลที่มาพร้อมตัวอย่าง	 หรือใช้ระบบของ	 www.biodiversityinternational.org)	 ข้อมูล

เครื่องหมายทางพันธุกรรม	 และข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ ในระบบการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประเทศ	 รูปภาพ	

และระบบซึง่ชว่ยใหผู้้ ใชส้ามารถนำขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ได้	

  11.	Rationalization	 เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมให้มากขึ้น	 จากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด														

มกีารประเมนิคณุลกัษณะทีด่อีืน่ๆ	ไดแ้ก	่รายละเอยีดลกัษณะ	เครือ่งหมายทางพนัธกุรรม	และคณุลกัษณะพเิศษ

ของพชื	ตอ้งเปรยีบเทยีบตวัอยา่งใหมก่บัตวัอยา่งทีม่าจากแหลง่เดยีวกนัเพือ่ลดความซำ้ซอ้น	

  12.	Distribution	 การสง่ตวัอยา่งตอ้งเปน็ไปตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ	 ไดแ้ก	่MTA	หรอื	 SMTA	

เอกสารการตรวจรับรองการปลอดโรค	 ตามความต้องการของแต่ละประเทศผู้รับ	 ข้อมูลประกอบตัวอย่าง														

การขอขอ้มลูคณุลกัษณะทีด่ปีระจำตวัอยา่ง	ตลอดจนเกบ็บนัทกึประวตักิารขอรบัตวัอยา่งพนัธกุรรม	

  13.	Distribution	 practice	 มีการผลิตต้นพันธุ์ที่มากพอเพียงเพื่อจัดส่งให้กับผู้ต้องการ	 ซึ่งแยกส่วน

จากแปลงเกบ็รวบรวม	 ตรงตามฤดทูีต่อ้งการ	 ปลอดจากโรค	 บรรจหุบีหอ่ทีเ่หมาะสมกบัพชื	 สว่นของพชื	 และ				

วธิกีารจดัสง่ทีเ่หมาะสม	

  14.	The	apple	field	genebank	of	CGN	เกดิขึน้จากการรวม	4	สวนผลไม้ในโครงการตา้นทานโรค	

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของระบบเดิมที่พันธุ์พืชที่มีอยู่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	 รวบรวมไว้ที	่ Randwijk	

ตัง้แตป่	ี1998	ปจัจบุนัมสีายพนัธุท์ีร่วบรวมไว	้206	ตวัอยา่ง	

	 11.	ขอ้พจิารณาในการจดัตัง้แหลง่รวบรวมพนัธกุรรม	มหีลกัการ	ดงันี้	

	 	 1.	ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กำหนดของการศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม	และ	UPOV	

	 	 2.	สามารถกำหนดหลกัเกณฑ์ไดเ้องตามคำแนะนำของนกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	

	 	 3.	ขอ้มลูรายละเอยีดทีจ่ะจดัเกบ็พรอ้มกบัตวัอยา่งพนัธกุรรม	 จะพจิารณาคดัเลอืกตามลำดบัความสำคญั

จากผูเ้ชีย่วชาญของพชืชนดินัน้	

	 	 4.	ขอ้มลูรายละเอยีดทีเ่กบ็บนัทกึ	ประกอบดว้ย	

	 	 4.1	 ขอ้มลูลกัษณะภาคบงัคบั	

	 	 4.2	 ขอ้มลูลกัษณะภาคสมคัรใจ	

	 	 ทั้งนี	้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลทุกลักษณะได	้ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกำหนดลักษณะข้อมูล										

ที่จะเก็บบันทึก	 และร่วมช่วยทำการขยายพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมไว	้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณลักษณะที่สำคัญ	 การประเมินตามกรอบความต้องการของ	 EU	 และมีการจัดเว็บไซด์สำหรับการติดต่อ

สือ่สาร	การใหข้อ้มลูแกผู่ส้นใจทีส่ามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดขอ้มลูได้	
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	 12.	 การบรหิารจดัการพนัธกุรรมทีเ่กบ็รกัษาในรปูเมลด็พนัธุ์	

	 	 เมล็ดพันธุ์ของพืชที่ต้องการรักษาพันธุกรรมพืชดังกล่าวไว	้ ก่อนนำมาเก็บรักษา	 ควรต้องทราบข้อมูล

ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ	์ ซึ่งมีหลักการปฏิบัติงานในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปเมล็ดพันธุ์	 ดังนี	้															

หากตอ้งการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ์ในสภาพอณุหภมู	ิ -20
๐
C	 เมลด็พนัธุค์วรมคีวามชืน้	 ระหวา่ง	 3-7	 เปอรเ์ซน็ต	์

เปน็ตน้	ทัง้นี	้มแีนวทางปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งไปตามชนดิพชืทีเ่กบ็รกัษา	วธิกีารเกบ็รกัษา	ตลอดจนคณุสมบตัเิฉพาะ

ของเมลด็พนัธุ	์ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ์ ไดเ้ปน็เวลาทีน่านขึน้	เชน่	พบวา่หากทำใหค้วามชืน้ของ

เมล็ดพันธุ์ลดลงทุก	 1	 เปอร์เซ็นต	์ จะทำให้เมล็ดพันธุ์มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นเป็นสองเท่า	 หรือทำให้

อณุหภมูขิองเมลด็พนัธุล์ดลงทกุ	5
๐
C	จะทำใหเ้มลด็พนัธุม์อีายกุารเกบ็รกัษาไดน้านเพิม่ขึน้เปน็สองเทา่	

	 	 ซึง่แนวทางที	่CGN	ใช้ในการปฏบิตัเิพือ่เกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ	์คอื	 เมือ่ตอ้งการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ์ ไวเ้ปน็

เวลานาน	 1	 เดือน	 ต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพอุณหภูมิ	 15
๐
C	 และมีความชื้นสัมพัทธ	์ 15	 เปอร์เซ็นต	์

นอกจากนี	้ ตอ้งทำการทดสอบความงอกของเมลด็พนัธุก์อ่นการเกบ็รกัษา	 โดยพชืปลกู	 และพชืพนัธุป์า่	 ตอ้งมี

ความงอกกอ่นการเกบ็รกัษา	ไมต่ำ่กวา่	80	เปอรเ์ซน็ต	์และ	60	เปอรเ์ซน็ต	์ตามลำดบั	โดยจดัเตรยีมเมลด็พนัธุ์

ตวัอยา่ง	ตวัอยา่งละจำนวน	6-10	ถงุ	 โดยใน	4	ถงุแรก	จะใชเ้พือ่การทดสอบความงอก	สำหรบั	 4	ถงุตอ่มา				

จะใช้เพื่อการแจกจ่าย	 และอีก	 1-2	 ถุง	 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บสำรองไว	้ โดยเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด	 บรรจุในถุง

อลูมิเนียมฟอยด	์ เพื่อป้องกันอากาศ	 หรือออกซิเจนไม่ให้สัมผัสเมล็ดพันธุ	์ อันจะทำให้อายุการเก็บรักษาของ

เมล็ดพันธุ์สั้นลง	 หลังจากนั้น	 นำไปถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ	 -20
๐
C	 และพยายามใช้เวลา															

ในการจัดการเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวจนเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวถูกนำมาบรรจุถุงเพื่อเก็บรักษาให้น้อยที่สุด												

จะคงคณุภาพเมลด็พนัธุท์ีด่แีละชว่ยยดือายกุารเกบ็รกัษาใหน้านขึน้	

	 	 ปจัจบุนั	วธิกีารที	่CGN	ใช้ในการจดัการบรหิารเมลด็พนัธุ	์คอื	จะทดสอบคณุภาพเมลด็พนัธุเ์ปน็ครัง้แรก	

เมือ่เมลด็พนัธุด์งักลา่วถกูเกบ็รกัษามาเปน็เวลานาน	25	ป	ีหลงัจากนัน้	เมลด็พนัธุด์งักลา่วจะถกูทดสอบในทกุๆ	

10	 ป	ี ซึง่สามารถลดปรมิาณงานดว้ยการจดักลุม่พนัธุ	์ และสุม่เลอืกใชเ้มลด็พนัธุม์าทดสอบเพือ่เปน็ตวัแทนของ

กลุ่ม	 ใช้วิธีการทดสอบความงอก	 โดยใช้ถาดเพาะ	 โดยมีวัสดุเพาะที่เป็นส่วนผสมระหว่างดินพีทและทราย												

มจีำนวนเมลด็พนัธุท์ี่ใช้ในการทดสอบความงอกระหวา่ง	50-200	เมลด็	

	 	 การนำพนัธกุรรมพชืทีเ่กบ็รกัษาไว้ ไปใชป้ระโยชน	์ ขึน้กบั	 พนัธกุรรมทีเ่กบ็รกัษาไวม้คีวามดเีดน่ในดา้นใด	

ระบบการบริหารจัดการพันธุกรรมที่มีอยู่ของหน่วยงานดังกล่าว	 ตลอดจนความสามารถในการติดต่อสื่อสาร	

เชื่อมโยง	 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกๆ	 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหน่วยงานเก็บรักษาพันธุกรรม	 CGN																					

ของเนเธอรแ์ลนด	์ ไดม้กีารพฒันาระบบการเขา้ถงึขอ้มลูพนัธกุรรมทีเ่กบ็รวบรวมไว	้ เพือ่การนำไปใชป้ระโยชน์

ไดง้า่ย	ผูส้นใจสามารถขอตวัอยา่งพนัธกุรรมเพือ่การนำมาใช้ในการปรบัปรงุพนัธุ	์ ไดผ้า่นเวบ็ไซด	์www.wur.nl/cgn 

ภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม	 SMTA	 ที่สามารถกรองข้อมูลเฉพาะที่สนใจ	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย															

และสามารถจดัสง่ตวัอยา่งเมลด็พนัธุ์ใหก้บัผูร้อ้งขอได	้ภายใน	2	ถงึ	3	สปัดาห์โดย	CGN	เปน็หนว่ยงานทีผ่า่น

การรับรองมาตรฐาน	 ISO-9002	 ตั้งแต	่ ป	ี 2003	 และใช้ระบบบาร์โค๊ดในการจัดระบบตัวอย่างเมล็ดพันธุ	์																										

ในป	ีค.ศ.	2015	

	 	 นอกจากความงอก	 จะเป็นคุณภาพของเมล็ดพันธุ	์ ที่มีความสำคัญต่อการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูป

เมลด็พนัธุแ์ลว้	 สขุภาพ	 หรอืความปลอดตอ่เชือ้โรค	 แมลงของเมลด็พนัธุ	์ กเ็ปน็อกีปจัจยัทีจ่ำเปน็ตอ้งพจิารณา

ก่อนการนำเมล็ดพันธุ์ ไปเก็บรักษา	 ทั้งในแง่ของการป้องกันการแพร่กระจายไปยังเมล็ดพันธุ์ของพันธุกรรมพืช
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อื่นๆ	 รวมถึงการพิจารณาแก้ ไขรักษาสภาพเมล็ดพันธุ์ ให้ดีขึ้น	 สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่สำคัญต่างๆ												

โดยการคลกุเมลด็พนัธุด์ว้ยสารเคม	ีหรอืแช่ในนำ้รอ้นเพือ่กำจดัเชือ้ทีต่ดิมากบัเมลด็พนัธุ	์เปน็ตน้	

	 13.	 การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพหลอดทดลอง	 และสภาพเยือกแข็ง	 หรือสภาพที่มี

อุณหภูมิต่ำมาก	 (In	 vitro	 and	 cryo	management)	 หมายถึง	 การเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาพ

หลอดทดลอง	 และสภาพเยือกแข็ง	 หรือสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก	 เช่น	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 เพื่อให้ม	ี									

การเจริญเติบโตให้น้อยที่สุด	 ส่วนใหญ่ใช้ ในการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชประเภทไม้ผล	 พืชผัก	 พืชที่มี

สรรพคณุทางยา	และไมด้อก	 เปน็ตน้	และใชห้ลกัการพจิารณาเพือ่บรหิารจดัการอตัรา	ชนดิ	สตูรความเขม้ขน้

ของสารอาหาร	 ฮอร์โมน	 และชิ้นส่วนของพืช	 เพื่อการพัฒนาไปสู่ส่วนต่างๆ	 ของพืช	 จนเป็นต้นพืชที่สมบูรณ	์

ตลอดจนการจัดการเตรียมการกับชิ้นส่วนต่างๆ	 ของพืชเพื่อการควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อยืดอายุการเก็บ

รกัษาพนัธกุรรมดงักลา่วไม่ใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์ตกตา่งไปจากพนัธกุรรมตวัอยา่งเดมิที่ไดน้ำมาเกบ็รวบรวมไว้	

สำหรบัการนำไปใชป้ระโยชน์ในลำดบัตอ่ไป	

	 14.	 ระบบการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	 (Plant	 Genetic	

Resources	Documentation)	

	 	 สิง่สำคญัทีต่อ้งพจิารณาประกอบการจดัทำระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูพนัธกุรรมพชืเพือ่การใชป้ระโยชน์	 คอื	

ขอ้มลูอะไร	จะจดัเกบ็ไดอ้ยา่งไร	และจะเขา้ถงึขอ้มลูเพือ่การนำมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร	

	 	 รูปแบบข้อมูล	 และชนิดของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมไว้ประกอบตัวอย่างพันธุกรรม	 ได้มาจากแหล่งใด				

เปน็ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากชนดิขอ้มลูทีก่ำหนดไว้ในรปูแบบของขอ้มลู	เปน็ฐานขอ้มลูที่ไดเ้กบ็รวบรวมไว้ใน	ตามรปู

แบบหรือมาตรฐาน	 ซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกัน	 โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลที่จัดเก็บ	 ตลอดจนความเกี่ยวข้อง

สมัพนัธก์บัฐานขอ้มลูอืน่ๆ	 ตลอดจนการนำขอ้มลูเชือ้พนัธกุรรมพชืดงักลา่วทีม่กีารรวบรวมไว้	 เพือ่การนำไปใช้

ประโยชน	์ และใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์อื่นๆ	 ทั้งนี	้ คุณค่าของเชื้อพันธุกรรมพืชจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน					

จึงขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลของพันธุกรรมดังกล่าวว่า	 ได้จัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ	 ไว้อย่างด	ี หลากหลาย

ลกัษณะ	มกีารประเมนิคณุลกัษณะตา่งๆ	ทีท่ำใหท้ราบขอ้มลูรอบดา้น	ซึง่อาจเปน็ประโยชนต์อ่การนำพนัธกุรรม

พืชดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ	์ การผสมพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่ดีขึ้น	 ซึ่งได้มีการบันทึก	

อธิบายลักษณะพันธุกรรมดังกล่าวไว้หรือไม	่ โดยทั่วไปแล้ว	 ข้อมูลพื้นฐานที่เก็บรวบรวม	 จะมีรูปแบบข้อมูล											

ที่ผู้เก็บรวบรวมมีความต้องการ	 จึงได้ทำการศึกษาประเมินคุณลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติม	 และเก็บบันทึก

คุณลักษณะดังกล่าวประกอบกับการเก็บรวบรวมพันธุกรรมไว้	 ซึ่งระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล	 จึงหมายถึง					

การจัดการกับรูปแบบการเก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร	์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว	้ หมายถึง	

การประมวลผล	 การกรองขอ้มลูจากลกัษณะของพนัธกุรรมพชื	 ตามรปูแบบทีผู่้ ใชม้คีวามตอ้งการ	 หรอืมคีวาม

สนใจ	 เพื่อคัดเลือกเฉพาะพันธุกรรมพืชที่ผู้ ใช้สนใจเพียงบางส่วน	 จากพันธุกรรมพืชทั้งหมดที่มีอยู่จำนวนมาก	

ซึ่งการเข้าถึงฐานข้อมูล	 เพื่อการเลือกใช้พันธุกรรมพืช	 และการเข้าถึงข้อมูล	 ลักษณะ	 และประโยชน์ของ

พันธุกรรม	 จึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู	้ และความเข้าใจในวิธีการจัดการระบบเพื่อ

การจัดเก็บข้อมูล	 การจัดเตรียมข้อมูล	 และการเข้าถึงข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีการเก็บรักษาไว้ ในแหล่งต่างๆ								

(ภาพที	่7)	
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  14.1	 รปูแบบขอ้มลู	(data	modeling)	

	 	 หมายถึง	 สิ่งต่างๆ	 ที่ใช้ ในการอธิบายความสำคัญของสิ่งนั้น	 แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆ	

หรอืแสดงความหมายทีเ่ปน็ทางการของสิง่นัน้	ซึง่เทยีบไดก้บัการกำหนดชือ่ของโดเมน	PGR	ประกอบดว้ย	

	 	 ข้อมูลที่เป็น	 passport	 data	 หมายถึง	 การอธิบายคุณลักษณะและแหล่งที่พบของตัวอย่าง	 เช่น													

การแสดงข้อมูล	 ชื่อ	 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพันธุกรรมพืชตัวอย่าง	 ข้อมูลที่รวบรวม	 และประวัติพื้นฐาน

พันธุกรรมของตัวอย่าง	 ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบการเก็บข้อมูลที่ใช้จะเป็นไปตามคำอธิบายของการบันทึก

ขอ้มลูคณุลกัษณะประจำพนัธุพ์ชื	(ITPGRFA)	

	 	 ข้อมูล	 phenotypic	 data	 หมายถึง	 การอธิบายคุณสมบัติทางพันธุกรรม	 เช่น	 ความสูง	 สีดอก																

ความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง	 ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ	 ขึ้นกับพื้นฐานของตัวอย่างหรือข้อมูลที่เก็บบันทึกไว	้

ทัง้นี	้หากมขีอ้มลูในระดบัจีโนม	ซึง่ไม่ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูไวท้ี	่CGN	แตร่ะบบขอ้มลูทีม่อียูจ่ะสามารถเชือ่มโยง

กบัฐานขอ้มลูดงักลา่ว	 หรอืขอ้มลูอืน่ๆ	 ของพนัธกุรรมพชืเดยีวกนัได	้ หากมผีูท้ำการสบืคน้	 ทัง้นี	้ รปูแบบทีเ่ปน็

มาตรฐานอยู่ในระหวา่งการปรบัปรงุใหเ้ปน็ไปตามระบบของ	ITPGRFA	

	 	 ขอ้มลู	material	management	data	หมายถงึ	ขอ้มลูทีจ่ำเปน็ตอ่การบรหิารจดัการสมบตัทิางกายภาพ	

ได้แก	่ แหล่งที่เก็บรักษา	 ความงอก	 วันที่ปลูกขยายพันธุ	์ ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะ	 โดยหน่วยงานสามารถกำหนด									

รปูแบบทีต่อ้งการไดเ้อง	

	 	 ข้อมูล	 material	 utilization	 data	 หมายถึง	 รายละเอียดข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการขอใช้พันธุกรรม	

ประกอบดว้ย	 รายละเอยีดของผูข้อ	 ตวัอยา่งทีข่อ	 วนัทีร่บัคำขอ	 วตัถปุระสงคท์ีจ่ะนำไปใช	้ ไมม่รีปูแบบบงัคบั	

ทัง้นี	้ITPGRFA	ตอ้งการขอ้มลูพืน้ฐานบางชนดิ	

 ภาพที ่7 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมตวัอยางพนัธกุรรมพชื ของศนูยรวบรวมพนัธกุรรม ณ ราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด (CGN) 
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  14.2	ชนดิ	และมาตรฐานของขอ้มลู	(PGR	data	types	and	standards)	

	 	 หมายถึง	 การกำหนดโครงสร้างในระบบการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชในโปรแกรมเพื่อการนำไปใช้

ประโยชน์ ได้อย่างไร	 ขนาด	 วิธีการเก็บ	 การใช	้ ชนิดของข้อมูลที่จะเก็บ	 บุคลากร	 สถานที	่ ความรู้ที่มีอยู	่

งบประมาณ	และความเปน็มาของขอ้มลู	ดงันี้	

	 	 ข้อมูล	 passport	 data	 หมายถึง	 ข้อมูลการจัดหมวดหมู	่ สกุล(genus)	 ชนิด	 (species)	 ชนิดย่อย												

(subspecies)	ชือ่พชื	ขอ้มลูเฉพาะ	เชน่	เลขทีก่ารเกบ็ตวัอยา่ง	ชือ่พนัธุ	์บรรพบรุษุ	เลขทีต่วัอยา่ง	คณุลกัษณะ

พเิศษ	แหลง่ทีม่า	ประกอบดว้ย	ประเทศทีพ่บตวัอยา่ง	อำเภอ	สถานที	่เสน้รุง้	เสน้แวง	

	 	 จัดเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการนำพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ								

ผู้ ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล	 ใช้ในการคัดเลือกพันธุกรรมเพื่อนำมาใช้	 ควรต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ

ลดความซ้ำซ้อน	 อะไรที่ยังไม่ม	ี หรือ	 อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องเก็บรักษา	 และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่ง

ขอ้มลูอืน่ทัง้ในแงข่องขอ้มลูระดบัจีโนม	ขอ้มลูสภาพพืน้ที	่และการจดัหมวดหมูข่องพชืดงักลา่ว	

	 	 เปน็ขอ้มลูที่ไมส่ามารถรือ้โครงสรา้งใหม่ได	้ แตส่ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพได	้ มรีปูแบบ

ประกอบดว้ยขอบเขตขอ้มลู	รปูแบบ	และรหสัทีห่มายถงึ	เลขทีต่วัอยา่ง	แหลง่	(ประเทศ)	ทีพ่บ	ชือ่ตวัอยา่งพชื	

โดยมรีปูแบบใชต้วัอกัษรตวัแรกเปน็ตวัใหญ	่สำหรบัชือ่ตวัอยา่ง	ตามดว้ยรหสัประเทศ	ทัง้นี	้ ในการแลกเปลีย่น

พนัธกุรรม	จะใชร้หสัตามรปูแบบ	multi	crop	passport	descriptors	(MCPD)	และสว่นขยายตอ่จาก	MCPD	

ด้วยการเพิ่มรายละเอียดของ	 EURISCO	 Descriptor	 List	 ทั้งนี	้ ความร่วมมือระหว่างธนาคารพันธุกรรม														

โดยผา่นชอ่งทาง	EURISCO	หรอื	Genesys	 เพือ่การเขา้ถงึและชว่ยกนัตรวจสอบขอ้มลู	 เพือ่ลดความซำ้ซอ้น

ของพนัธกุรรมทีเ่กบ็	มกีารกำหนดนโยบายทีเ่ปน็ไปตามขอ้ตกลงของ	CBD	และ	ITPGRFA	ตลอดจนการจดัทำ

รายงาน	SMTA	เพือ่สง่ใหเ้ลขานกุาร	ITPGRFA	

	 	 โครงสร้างของข้อมูลประจำลักษณะตัวอย่าง	 ควรใช้รูปแบบตาม	 ISO	 codes	 พบว่า	 ข้อมูลที่เก็บส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง	 มีจำนวนที่ค่อนข้างจำกัด	 ในรูปแบบมาตรฐานทั่วไป	 และอาจแสดงข้อมูลการส่งตัว

อย่างให้กับผู้ร้องขอทั่วไป	 ตลอดจนข้อมูลลักษณะการแสดงออกที่ปรากฏของพืชที่อาจไม่จำเป็นต้องเหมือน														

กนัได้	

	 	 ขอ้มลู	phenotypic	data	หมายถงึ	ขอ้มลูลกัษณะการแสดงออกทีป่รากฏของพชื	ซึง่อธบิายลกัษณะตา่งๆ 

ของพืช	 ความสูง	 สีดอก	 ซึ่งจะมีรูปแบบการบันทึกข้อมูล	 ลักษณะอะไร	 วิธีการวัด	 และสภาพการทดลอง											

ที่อาจระบุว่า	 เป็นสภาพเรอืนทดลอง	 ชนดิของดนิ	 หรอื	 ระยะปลูก	 ทั้งนีต้วัอย่างหนึง่อาจ	 ไม่มีรายงาน	 หรอื											

มรีายงานตัง้แต	่1	หรอืมากกวา่	1	ลกัษณะก็ได้	

	 	 จัดเป็นการอธิบายคุณสมบัติทางพันธุกรรม	 ได้แก	่ ความสูง	 สีดอก	 ความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง											

มีหลายรูปแบบที่ใช้ขึ้นกับพื้นฐานของตัวอย่างหรือข้อมูลที่เก็บบันทึกไว	้ ทั้งนี	้ หากมีข้อมูลระดับจีโนม	 ซึ่งส่วน

ใหญ่ไม่ได้เก็บไว้ที	่ CGN	 แต่ระบบจะสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลดังกล่าวได	้ หากมีผู้ทำการสืบค้น	 ทั้งนี	้													

รปูแบบทีเ่ปน็มาตรฐานอยู่ในระหวา่งการปรบัปรงุใหเ้ปน็ไปตามระบบของ	ITPGRFA	

	 	 ขอ้มลู	material	management	data	หมายถงึ	ขอ้มลูทีจ่ำเปน็ตอ่การบรหิารจดัการสมบตัทิางกายภาพ	

ได้แก	่ แหล่งที่เก็บรักษา	 ความงอก	 วันที่ปลูกขยายพันธุ	์ ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะ	 โดยหน่วยงานสามารถกำหนด									

รปูแบบทีต่อ้งการไดเ้อง	
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	 	 ข้อมูล	 material	 utilization	 data	 หมายถึง	 รายละเอียดข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการขอใช้พันธุกรรม	

ประกอบดว้ย	 รายละเอยีดของผูข้อ	 ตวัอยา่งทีข่อ	 วนัทีร่บัคำขอ	 วตัถปุระสงคท์ีจ่ะนำไปใช้	 ไมม่รีปูแบบบงัคบั	

ทัง้นี	้ITPGRFA	ตอ้งการขอ้มลูพืน้ฐานบางชนดิ	

  14.3	การใชฐ้านขอ้มลู	เพือ่การเลอืกใชพ้นัธกุรรมพชื	และการเขา้ถงึขอ้มลู	ลกัษณะ	และประโยชนข์อง

พนัธกุรรม	(PGR	database	applications)	

	 	 การแก้ปัญหาเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่างพันธุกรรม	 ขึ้นกับรูปแบบและปริมาณ

ขอ้มลูทีม่อียู	่ ชนดิของขอ้มลู	และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่อียู	่ ตลอดจนปรมิาณและรปูแบบในการสรปุแสดง

ผลของข้อมูลที่มีอยู	่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์	 โปรแกรม	 และการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล	

โครงสร้างและแหล่งเก็บข้อมูล	 ตารางการแสดงผล	 กฎระเบียบทั้งผู้ขอรับบริการและผู้ ให้บริการ	 การเข้าถึง

ข้อมูล	 วิธีการค้นหาข้อมูล	 การเพิ่ม	 การปรับปรุงข้อมูล	 ในรูปของรายงาน	 การแสดงผลบนหน้าจอของ

โครงการบนอินเตอร์เน็ต	 การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล	 ระดับของผู้ขอใช้บริการที่มีสิทธิในการเข้าถึง

ขอ้มลูไดต้า่งกนั	การสำรองขอ้มลู	การเขา้ถงึระบบ	และระบบการปอ้งกนัทีด่ี	

	 	 การพัฒนาระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพันธุกรรมพืช	 เริ่มแรก	 มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปสมุดบันทึกข้อมูล	

หรอื	 ตูเ้กบ็แผน่บนัทกึขอ้มลู	 ตามรปูแบบทีแ่ตล่ะแหง่มกีารกำหนดไว	้ ในแตล่ะชอ่งของขอ้มลู	 หรอืการกำหนด

รหสั	 ซึง่ตอ่มาถา่ยทอดขอ้มลู	 รหสัของขอ้มลูดงักลา่วสูร่ะบบการจดัเกบ็ในคอมพวิเตอร์	 ซึง่รปูแบบการจดัเกบ็

ข้อมูลที่ด	ี ควรมีลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงระบบข้อมูลที่ ไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ ใช้	 และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้										

ในระดบัชัน้ความปลอดภยัทีแ่ตกตา่งกนั	ฐานขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็อาจพฒันาโดยใชร้ะบบ	open	source	หรอืใชร้ะบบ

อื่นๆ	 ที่อาจมีความยุ่งยากในการจัดสร้างระบบ	 แต่เมื่อพัฒนาสำเร็จแล้ว	 มีความสะดวกง่ายแก่ผู้ ใช้งาน														

เช่น	 ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล	 Oracle	 ซึ่งมีราคาแพงมากขึ้นตามระดับความหลากหลายของผู้ ใช	้

ประสทิธภิาพของคอมพวิเตอร	์เทคนคิ	และงบประมาณ	ยงัไมม่ีโปรแกรมควบคมุแหลง่พนัธกุรรมพชืโดยเฉพาะ	

ทีผ่า่นมา	ใช้โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลู	PC	Grin	และกำลงัพฒันาโดยใช้โปรแกรม	GRIN-Global	รวมทัง้

มกีารพฒันาจากโปรแกรมทีเ่ปน็	 open	 source	 โดยไดเ้งนิทนุสนบัสนนุจาก	 Global	 Crop	 Diversity	 Trust					

ซึง่ไดม้กีารทดสอบการใชง้านบา้งแลว้ใน	USDA-NPGS	และหนว่ยงาน	CIMMYT	และบางหนว่ยงาน	แตย่งัไม่

สามารถสรปุผลการใชง้านจากโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ไดอ้ยา่งชดัเจน	

	 	 ทัง้นี	้ การพฒันาฐานขอ้มลู	 เริม่ขึน้อยา่งจรงิจงั	 ในป	ี ค.ศ.	 1990	 เมือ่ระบบอนิเตอรเ์นต็มกีารแพรห่ลาย

มากขึ้น	 โดยมีการพยายามรวมข้อมูลลักษณะประจำตัวอย่างพันธุกรรมพืชที่มีการรวบรวมในยุโรปและทั่วโลก	

ซึ่งสิ่งสำคัญคือ	 การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูไดง้า่ยและกวา้งขวางมากขึน้	

	 	 ตอ่มา	ป	ีค.ศ.	1997	ไดก้ำหนดคำอธบิายรายละเอยีดขอ้มลูลกัษณะประจำพนัธกุรรมพชื	โดย	FAO	และ	

IPGRI	 เกิดเป็นมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล	 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ที่ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย												

ตอ่มา	 ในป	ี ค.ศ.	 2003	 โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลูพนัธกุรรมพชื	 EURISCO	 เริม่เปดิตวัในเดอืนสงิหาคม	

โดยกลุม่ประเทศ	ECPGR	รวม	43	ประเทศ	มขีอ้มลูตวัอยา่งทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูถงึ	1.8	ลา้นตวัอยา่ง	ซึง่กอ่ให้

เกิดความก้าวหน้าของระบบการจัดเก็บข้อมูล	 และช่วยทำให้การใช้พันธุกรรมพืชในยุโรปเกิดความโปร่งใส											

มากขึน้	
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	 	 โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลูอืน่ๆ	เชน่	GeneSys	ถอืเปน็โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลูพนัธกุรรมพชื

ทีส่ำคญั	ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจาก	Global	Crop	Diversity	Trust,	Bioversity	International	and	

the	International	Treaty	on	PGRFA	

	 	 ปจัจบุนั	มกีารพฒันาเพือ่เชือ่มโยงฐานขอ้มลูจากโปรแกรม	EURISCO	โปรแกรม	GRIN	และ	โปรแกรม

SINGER	ทำใหเ้กดิการเชือ่มโยงฐานขอ้มลูของลกัษณะประจำพนัธกุรรม	ขอ้มลูลกัษณะทีแ่สดงออก	และขอ้มลู

เฉพาะของแตป่ระเทศ	 ทีย่งัตอ้งการปรบัปรงุขอ้มลูเพิม่เตมิทัง้ในสว่นของขอ้มลูแหลง่ของชมุชนทีพ่บ	 ปรบัปรงุ

ระบบให้เกิดความยืดหยุ่นต่อผู้ ใช้งานเพิ่มขึ้น	 และขอรับการสนับสนุนข้อมูลในประเทศต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น														

ทั้งนี	้ ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น	 พร้อมกับการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล	 EURISCO	

โปรแกรม	 SINGER	 ซึง่เปน็โปรแกรมที่ไดม้กีารรวบรวมขอ้มลูประจำตวัอยา่งของ	 CGIAR	 ไว	้ และโปรแกรม	

GRIN	 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีข้อมูลประจำตัวอย่าง	 และข้อมูลลักษณะที่แสดงออกไว้ของ	 NPGS	 ของ	 USDA												

เป็นจำนวนมาก	 ซึ่งเป้าหมายสำคัญ	 คือ	 การรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชทั่วโลก	 ภายใต้ฐานข้อมูล	 GeneSys											

ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู	่ คือ	 ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก	 และพัฒนาปรับปรุงการบริหาร

จดัการขอ้มลูใหด้ขีึน้	ตลอดจนมกีารเชือ่มโยงฐานขอ้มลูในแหลง่ตา่งๆ	เพือ่ใหม้ฐีานขอ้มลูที่ใหญข่ึน้	 เปน็ปจัจบุนั

มากขึ้น	 นอกจากนี	้ แต่ละประเทศอาจดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เก็บรวบรวมไว้ ใน													

แต่ละหน่วยงาน	 แต่ละประเทศ	 ให้ดีขึ้นเป็นมาตรฐานที่ ใช้ร่วมกัน	 ปรับปรุงคลังหรือฐานจัดเก็บข้อมูล												

การกำหนดทศิทางการเขา้สูฐ่านขอ้มลูตามระดบัความปลอดภยัของผู้ ใช	้ในรปูแบบตา่งๆ	ทัง้	ECPGR,	Central	

Crop	Databases,	EURISCO,	GeneSys,	และ	GBIF	ใหม้ากขึน้	

  14.4	 Use	of	PGR	documentation	เปน็การเริม่ตน้จดัการเกีย่วกบัขอ้มลูพนัธกุรรมเพือ่การนำมาใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม	 รวดเรว็	 สามารถแลกเปลีย่นพนัธกุรรมเพือ่การนำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเรว็	

ซึง่ควรจะตอ้งมลีกัษณะทีเ่ปน็พืน้ฐานของศนูยร์วบรวมพนัธกุรรมตา่งๆ	ทัว่โลก	ซึง่อาจพบวา่	พนัธกุรรมทีจ่ะเกบ็

รวมรวมใหม่มีจำนวนน้อยลง	 เนื่องจากพันธุกรรมดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมไว้แล้วในที่ ใดที่หนึ่ง															

แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นความต้องการของประเทศที่จะเก็บรวบรวมพันธุกรรมดังกล่าว	 ก็ควรจะต้อง										

ดำเนนิการ	เนือ่งจากประเทศอืน่คงมคีวามตอ้งการที่ไมเ่หมอืนของประเทศเรา	

	 	 ประโยชน์หรือคุณค่าของพันธุกรรมพืชขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่ประกอบพันธุกรรมนั้น	 จึงมีความจำเป็น											

ทีจ่ะตอ้งมรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูประกอบพนัธกุรรมดงักลา่ว	 ทัง้ในแงข่องโครงสรา้งการจดัเกบ็ขอ้มลูและการ

บริหารจัดการข้อมูลตามรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม	 การจัดทำฐานข้อมูล	 และ	 การเผยแพร่ในเว็บไซด	์

ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะของ	 scheme	 of	 database	 collection	 ซึ่งข้อมูลประกอบพันธุกรรมที่จัดเก็บ

ประกอบด้วย	 passport	 data,	 phenotypic	 data,	 material	 management,	 และ	 material	 utilization											

ซึ่งต้องมีระบบการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลประกอบตัวอย่างพันธุกรรมที่จัดเก็บที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้

ทกุประเทศไดม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูเพือ่การนำไปใชป้ระโยชน	์ไดแ้ก	่FAO	wiews	

	 	 นอกจากนี	้ ยังมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ	 เพื่อนำมาใช้ ในการประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมที่จัดเก็บไว	้

เพือ่การนำมาใชป้ระโยชน	์เชน่	โปรแกรม	GENESYS	ทีส่ามารถใช้ในการสบืคน้ขอ้มลูพนัธกุรรมพชื	ซึง่	CGN	

ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ใช้อยู	่ สามารถเลือกชนิดพืชที่สนใจ	 และเพิ่มคำค้นที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ								

จนไดข้อ้มลูทีเ่ราสนใจแตพ่อดี	
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 	 15.	 การจดัทำข้อเสนอแผนงานเพื่อการอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ	 (Implementation	

plan	for	the	Strengthening	PGRFA	in	Thailand)	

	 	 คือ	 กิจกรรมสำคัญ	 ที่เป็นการรวบรวมความรู	้ ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในระหว่าง

การฝึกอบรมที่ผ่านมา	 ทั้งนี	้ องค์ความรู	้ ทัศนคต	ิ และมุมมองที่ ได้จากการฝึกอบรมทั้งหมด	 ถูกนำมาใช	้								

ในกิจกรรมซึ่งเป็นงานกลุ่ม	 (group	 assignment)	 ซึ่งมติของสมาชิกกลุ่ม	 ได้คัดเลือกประเทศไทยเป็นกรณี

ศึกษา	 ในการดำเนินงานเพื่อการศึกษา	 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ					

เพือ่การนำเสนอแผนการดำเนนิงานเพือ่การบรหิารจดัการแหลง่รวบรวมพนัธกุรรมพชืทีม่กีารเชือ่มโยงรปูแบบ

การดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เกิดขึ้นในชุมชน	 (Community	 Seed	 Bank)	 ซึ่งเป็นแหล่งผลิต

ทางการเกษตรทีส่ำคญัของประเทศไทย	 และเชือ่มโยงกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ	 เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิาร

จดัการแหลง่พนัธกุรรมพชืในชมุชนใหด้ำรงอยู	่และเกดิกจิกรรมทีม่คีวามยัง่ยนืไดต้อ่ไป	

	 16.	 ภาพแสดงการรว่มกจิกรรมตา่งๆ	ในระหวา่งการเขา้รบัการฝกอบรม	

	 	 	 ขอขอบคณุ	 สำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	 (สวก.)	 หนว่ยงานที่ใหท้นุสนบัสนนุการไปฝกึอบรม

หรอืปฏบิตังิานวจิยั	ณ	ตา่งประเทศ	ประจำป	ี2562	ครัง้ที	่1	

 ภาพที ่8 เรยีนรูและฝกปฏบิตักิารเจรจาตอรองระหวางกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี โดยใชเครือ่งมอื Roleplay 

 ภาพที ่9 ศกึษาดงูานดานการบรหิารจดัการพนัธกุรรมพชื ของสภาพเรอืนทดลอง และหองเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุของหนวยงาน CGN 
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 ภาพที ่10 วเิคราะหโจทยปญหา และนำเสนอผลของงานกลุมที่ไดรบัมอบหมาย 

 ภาพที ่11 ผูเขารบัการฝกอบรม รวมทัง้สิน้ 28 คน จาก 18 ประเทศ ผูจดั และคณะวทิยากร 
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ผลของปรมิาณจลุธาตสุงักะสีในดนิ 

อชุกุร พรหมมานนท,*  พนัธุทพิย ปานกลาง,*  

ววิฒัน  สวยสม,* และ ยทุธนา หนเูกลีย้ง* 

Uchukorn Prommanon,* Panthip Panklang,*  

Wiwat Suksom*and Yuthana  Hnukuang* 

*สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 11 (Land Development Office District 11) 

	 บทคดัยอ่	

	 	 จากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าว	 ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อการค้า	 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ													

ปากพนงั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	โดยใชก้ารสำรวจแบบคอ่นขา้งหยาบ	(Detailed	reconnassiance	survey)	

พื้นที่โครงการเขตปลูกข้าวเพื่อการค้า	 เนื้อที่ประมาณ	 600,500	 ไร	่ พบว่า	 พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม										

ชดุดนิที	่ 3	 มคีวามเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิเปน็กรดจดั	 ปรมิาณฟอสฟอรสัอยู่ในระดบัตำ่	 ปรมิาณโพแทสเซยีม

อยู่ในระดับปานกลาง	 ปริมาณอินทรียวัตถุที่อยู่ในปริมาณสูง	 และระดับปริมาณจุลธาตุสังกะสีส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัปานกลาง	 เนือ่งจากการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีเ่ปน็ระยะเวลานาน	 เพราะในบางพืน้ทีท่ีป่ลกูขา้วรอ้ยละ	 93.94												

มีความจำเป็นต้องเพิ่มระดับจุลธาตุสังกะสีในดิน	 เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของดินไว	้ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร											

ผูป้ลกูขา้วจำเปน็ตอ้งใสปุ่ย๋ฟอสฟอรสัในปรมิาณทีส่งู	 และปุย๋โพแทสเซยีมในปรมิาณทีน่อ้ยลง	 แต่ไมจ่ำเปน็ตอ้ง

ใสปุ่ย๋ไนโตรเจนในปรมิาณทีส่งู	กส็ามารถใหผ้ลผลติทีส่งูได	้ซึง่จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติลงได	้	

	 	 ผลการวจิยัโดยการวางแผนการทดลองแบบ	Randomize	Complete	Block	Design	 (RCBD)	ทำการ

ศกึษา	4	กรรมวธิีๆ 	ละ	4	ซำ้	ไดแ้ก	่วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของ

คา่วเิคราะหด์นิ	(จำนวน	1.14	กโิลกรมัตอ่ไร)่	วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	(จำนวน	2.27	

กโิลกรมัตอ่ไร)่	 และวธิกีารที	่ 4	 ใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 (จำนวน	 4.54	 กโิลกรมัตอ่ไร)่											

พบวา่	การใส	่Zinc	sulfate	ไมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงสมบตัเิคมดีนิ	ไดแ้ก	่อนิทรยีวตัถ	ุฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม 

และคา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ	แตก่ารใส	่Zinc	sulfate	เปน็สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	มผีลทำใหร้ะดบั

สงักะสีในดนิเพิม่ขึน้สงูสดุ	สามารถทำใหค้วามสงูของตน้ขา้ว	จำนวนการแตกกอของขา้ว	จำนวนรวงตอ่กอขา้ว	

ระดับความเขียวของสี ใบข้าว	 อยู่ ในระดับที่สูงที่สุด	 และทำให้ระดับสังกะสี ในรากข้าว	 ลำต้นข้าว																

เมลด็ขา้วเปลอืก	 และเมลด็ขา้วกลอ้ง	 เพิม่สงูขึน้	 ซึง่สง่ผลใหค้ณุภาพขา้วมคีณุคา่ดา้นโภชนาการสงูขึน้	 แต่ในพืน้ที่	
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เพาะปลูกข้าวจำเป็นต้องวิเคราะห์ระดับสังกะสีในดินก่อนเพาะปลูก	 เพื่อหาค่าความต้องการสังกะสีที่แท้จริง	

และให้ ไดผ้ลผลติขา้วทีด่ทีีส่ดุคำ	

สำคญั:	จลุธาต,ุการสะสม,ธาตสุงักะส,ี	ธาตปุรมิาณนอ้ย	

	 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											

แรธ่าตสุงักะสเีปน็แรธ่าตทุีม่คีวามสำคญัมาก	 เทา่เทยีมกบัวติามนิเอ	 ธาตเุหลก็	 ไอโอดนี	 ทีเ่ปน็แรธ่าตทุีส่ำคญั							

ในการเจริญเติบโตของเด็ก	 จากการวิจัยพบว่าแร่ธาตุสังกะสีสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคท้องร่วง	 และ										

โรค	 นิวมอเนียในเด็กได	้ โดยโรคภัยทั้ง	 2	 ชนิดนี	้ มักเกิดขึ้นกับเด็กๆ	 ในประเทศกำลังพัฒนา	 ซึ่งบริการทาง											

การแพทย์มักเข้าไม่ถึง	 ผลการศึกษาพบว่า	 หากให้แร่ธาตุสังกะสีกับเด็กจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคท้องร่วง			

รอ้ยละ	27	และชว่ยลดการเกดิโรคนวิมอเนยีในเดก็ไดร้อ้ยละ	15	(Kenneth	Brown,	2009)		

 



	 	 ปญัหาการขาดแรธ่าตสุงักะสีในไทย	พบวา่	มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง	โดยเฉลีย่อยู่ในอตัรา	รอ้ยละ	

10-12	 โดยเฉพาะเด็กในแถบภาคอีสาน	 ขาดแร่ธาตุสังกะสีร้อยละ	 12.3	 ภาคเหนือร้อยละ	 10.4	 ภาคกลาง												

รอ้ยละ	8.9	และภาคใตส้งูถงึรอ้ยละ	18.3	โดยเดก็ทีข่าดแรธ่าตสุงักะสจีะมสีว่นสงูและนำ้หนกัตำ่กวา่มาตรฐาน													

(Kenneth	Brown,	2009)	

	 	 นอกจากนี	้ พบว่าธาตุสังกะสีเป็นจุลธาตุชนิดหนึ่งที่ข้าวต้องการ	 ดังนั้นการให้ปุ๋ยเฉพาะธาตุอาหารหลัก		

เช่น	 ไนโตรเจน	 ฟอสฟอรัส	 และโพแทสเซียมนั้นไม่เพียงพอ	 เนื่องจากข้าวยังต้องการธาตุอาหารเสริมต่างๆ															

อยูแ่มป้รมิาณเลก็นอ้ยกต็าม			

	 	 ดังนั้น	 	 จึงจำเป็นต้องหาระดับปริมาณธาตุสังกะสีในดินและในเมล็ดข้าว	 เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปัญหา			

วิธีเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของข้าว	 เสริมแร่ธาตุสังกะสีให้กับดิน	 เพื่อเพิ่มระดับปริมาณธาตุ

สงักะสีในเมลด็ขา้ว	 และคณุภาพของผลผลติทางการเกษตรของขา้ว	 ทำใหผู้บ้รโิภคไดร้บัปรมิาณสงักะสเีพิม่ขึน้	

ชว่ยลดปญัหารา่งกายขาดธาตสุงักะสีในอนาคตตอ่ไปได้	

	 วตัถปุระสงค์	

	 	 1.	เพือ่ศกึษาระดบัปรมิาณธาตสุงักะสีในในดนิและเมลด็ขา้วพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั	

	 	 2.	เพือ่ความสมัพนัธร์ะดบัปรมิาณธาตสุงักะสีในดนิและเมลด็ขา้วพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั	

	 	 3.	เพือ่ศกึษาผลของปุย๋สงักะสตีอ่การเจรญิเตบิโตของขา้ว	

	 	 4.	เพือ่ศกึษาการสะสมธาตสุงักะสีในขา้วเมือ่ไดร้บัปุย๋สงักะสีในระดบัตา่งๆกนั	

 อปุกรณแ์ละวธิกีาร	

  อปุกรณท์ีจ่ำเปน็ในการวจิยั	

	 	 1.	อปุกรณว์างแผนการทดลอง		

	 	 2.	อปุกรณเ์กบ็ตวัอยา่งดนิ	และขา้ว	

	 วธิกีารทดลอง	

	 	 การวางแผนการทดลองระยะที	่1	

	 	 1.	 สำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าว	 จัดทำแผนที่ขอบเขตโครงการและวางแผนการเก็บข้อมูลในพื้นที่ลุ่มน้ำ			

ปากพนงั	 โดยใชก้ารสำรวจแบบคอ่นขา้งหยาบ	 (Detailed	 reconnassiance	 survey)	 พืน้ที่โครงการเขตปลกู

ขา้วเพือ่การคา้	เนือ้ทีป่ระมาณ	600,500	ไร	่และระยะในการตรวจสอบดนิไมห่า่งกนัเกนิ	ประมาณ	1-2	ตาราง

กโิลเมตรตอ่	1	จดุ	หรอื		625-1,250	ไรต่อ่	1	จดุ	หรอืประมาณ		500		จดุในพืน้ที่โครงการฯ	

	 	 2.	 หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช่วงเพาะปลูกข้าวในแต่ละปีของพื้นที่ที่ทำการเลือก	 เพื่อกำหนดช่วง													

การเกบ็ตวัอยา่งดนิและพชื	โดยแบง่พืน้ทีเ่พาะปลกูตามกลุม่ชดุดนิในพืน้ที่	

	 	 3.	 เก็บตัวอย่างดินและพืช	 และจับพิกัดด้วยเครื่อง	 GPS	 การเก็บตัวอย่างดินจะเก็บที่ความลึก	 0-15	

เซนตเิมตร	นำตวัอยา่งดนิมามาวเิคราะหห์าสมบตัทิางเคม	ีไดแ้ก	่pH,	OM,	P,	K,	และปรมิาณ	Zn	ในสว่นของ

พชืจะวเิคราะหป์รมิาณ	Zn	 	
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	 	 4.	 ข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์จะถูกบันทึก	 เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบระดับปริมาณจุลธาตุสังกะส	ี															

ในแตล่ะกลุม่ชดุดนิ	และความสมัพนัธร์ะหวา่งการสะสมของปรมิาณจลุธาตสุงักะสีในดนิและเมลด็ขา้ว	

	 	 5.	จดัทำขอบเขตของระดบัปรมิาณจลุธาตสุงักะสีในเขตพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั	

	 	 6.	เขยีนรายงานผลการวจิยั	

 	 การวางแผนการทดลองระยะที	่2	

	 	 แผนการทดลอง	

	 	 การศึกษาครั้งนี้ ใช้ปุ๋ยสังกะส	ี (Zinc	 sulfate)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตและปริมาณ

การสะสมธาตุสังกะสีในดินและในเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท	 1	 โดยทำการวางแผนการทดลองแบบ	 Randomize	

Complete	Block	Design	(RCBD)	ทำการศกึษา	4	กรรมวธิีๆ ละ	4	ซำ้ๆละ	4	กระถาง	โดยทดลองในกระถาง	

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง	25	เซนตเิมตร	โดยแตล่ะกรรมวธิีใสปุ่ย๋เคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ	รายละเอยีดดงันี้	

	 	 	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate			

	 	 	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	(จำนวน	1.14	กโิลกรมัตอ่ไร)่	

	 	 	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	(จำนวน	2.27	กโิลกรมัตอ่ไร)่	

	 	 	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	(จำนวน	4.54	กโิลกรมัตอ่ไร)่	

		 	 ทกุกรรมวธิีใส	่Zinc	sulfate	ในอตัราแตล่ะวธิกีารใส่ในดนิกอ่นเพาะปลกูประมาณ	7-10	วนั	

	 วธิดีำเนนิการ	

	 	 คดัเลอืกดนิที่ใชเ้พาะปลกูขา้วมากทีส่ดุในพืน้ที	่ โดยการสุม่ตวัอยา่งดนิ	ไดแ้ก	่ชดุดนิบางกอก	กลุม่ชดุดนิ

ที	่ 3	 และเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท	 1	 พร้อมอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการทำการทดลองและเก็บตัวอย่างดิน												

เพือ่วเิคราะหส์มบตัเิคมดีนิ	

  วเิคราะหด์นิที่ใชเ้พาะปลกูขา้ว	รายละเอยีดดงันี้	

	 	 วเิคราะหค์า่สมบตัเิคมดีนิ	ไดแ้ก	่	pH,	Avail	P,	Avail	K,	OM	และ	Zn	กอ่นดำเนนิการทำลองวเิคราะห์

คา่สมบตัเิคมดีนิไดแ้ก	่Zn	หลงัจากใส	่Zinc	sulfate	 (ZnSO4.4Zn(OH)2)ประมาณ	10	วนั	วเิคราะหค์า่สมบตัิ

เคมีดิน	 ได้แก	่ pH,	 Avail	 P,	 Avail	 K,	 OM	 และ	 Zn	 หลังดำเนินการทำลองและวิเคราะห์ค่าสังกะส	ี (Zn)													

ในปุย๋สงักะส	ี(Zinc	sulfate)		

	 	 คำนวณหาคา่ความตอ้งการปุย๋	N,	P,	K		และ	Zn	จากผลการวเิคราะหด์นิกอ่นดำเนนิการทดลอง	

	 	 การปลกูและการดแูลรกัษา	รายละเอยีดดงันี้	

	 	 ทำแปลงเพาะตน้กลา้ขา้วและเพาะตน้กลา้ขา้วพนัธุช์ยันาท	1	

	 	 ทำแปลงปลกูขา้วในรปูแบบกระถางขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง	 25	 เซนตเิมตร	 ตามจำนวนแผนการทดลอง

โดย	4	กระถาง	เปน็	1	หนว่ยทดลอง	

	 	 ใส่ปุ๋ย	 Zinc	 sulfate	 ตามแผนการทดลองหลังเตรียมเพาะปลูกประมาณ	 7	 วันและปักดำต้นกล้าข้าว					

พนัธุช์ยันาท	1	หลงัจากนัน้อกี	3	วนั	พรอ้มทัง้เกบ็ตวัอยา่งดนิในกระถางทีค่วามลกึ	0-15	เซนตเิมตร	เพือ่นำไป

วเิคราะหห์าปรมิาณสงักะส	ี(Zn)	
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	 	 ปกัดำตน้กลา้ขา้วพนัธุช์ยันาท	1	หลงัเพาะกลา้ขา้วไดป้ระมาณ	30	วนั	

	 	 เกบ็ขอ้มลูดา้นการเจรญิเตบิโตของขา้ว	ไดแ้ก	่ความสงูทกุ	30	วนั	จำนวนตน้ตอ่กอ	

	 	 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ในอัตรา	 8	 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร	่ 2	 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร	่ และ																

1	กโิลกรมัโพแทสเซยีมตอ่ไร	่หลงัจากปกัดำ	15	วนั	

	 การเกบ็เกีย่วผลผลติ	

	 	 เกบ็เกีย่วผลผลติ	พรอ้มเกบ็ขอ้มลูผลผลติพชืและองคป์ระกอบผลผลติ	ไดแ้ก	่นำ้หนกัผลผลติ	จำนวนรวง

ตอ่กอ	นำ้หนกั	100	เมลด็	

	 	 เก็บตัวอย่างดินในกระถางที่ความลึก	 0-15	 เซนติเมตร	 นำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาสมบัติทางเคม	ี

ไดแ้ก	่ไดแ้ก	่pH,	Avail	P,	Avail	K,	OM	และ	Zn	 	

	 	 บันทึกข้อมูลจากการวิเคราะห	์ เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวและการสะสม																	

ธาตสุงักะสขีองขา้ว		

	 	 เขยีนรายงานผลการวจิยั	

	 ผลการทดลอง	และวจิารณ์	

  1)	ระดบัปรมิาณธาตอุาหาร	และจลุธาตสุงักะสีในดนิและขา้วพืน้ทีลุ่ม่นำ้ปากพนงั	

จากการศึกษาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อการค้า	 โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำร	ิ

จงัหวดันครศรธีรรมราช	พบวา่	ปรมิาณธาตอุาหารในดนิ	และระดบัจลุธาตสุงักะสีในดนิ	ดงันี้	

	 	 1.1	 ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิพบวา่	 ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิโดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ	 5.72	

ของพืน้ที่โครงการฯ	 เปน็กรดปานกลาง	 โดยพบวา่พืน้ทีส่ว่นใหญร่อ้ยละ	 22.80	 เปน็กรดจดั	 ซึง่สามารถแสดง

รายละเอยีด	(ตารางที	่1)	ดงันี้	

ตารางที	่1	ความเปน็กรดเปน็ดา่งในดนิโดยเฉลีย่ทีพ่บในพืน้ที่	

	 คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่ง	 คา่ระดบัปรมิาณ	 รอ้ยละของพืน้ที่	

	 3.5-4.5	 กรดรนุแรงมาก	 2.80	

	 4.6-	5.0	 กรดจดัมาก	 22.70	

	 5.1-	5.5	 กรดจดั	 22.80	

	 5.6-	6.0	 กรดปานกลาง	 13.90	

	 6.1-	6.5	 กรดเลก็นอ้ย	 16.70	

	 6.6-	7.3	 กลาง	 9.30	

	 7.4-7.8	 ดา่งเลก็นอ้ย	 6.00	

	 7.9-8.4	 ดา่งปานกลาง	 0.90	

	 คา่เฉลีย่ของพืน้ที	่ เปน็กรดปานกลาง	 5.72	
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	 	 1.2	 ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ	พบวา่	ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนพืน้ทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ	3.13	อยู่ในระดบัสงู	และ

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ	 66.20	 ของพื้นที่โครงการ	 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูง	 ซึ่งสามารถแสดง											

รายละเอยีด	(ตารางที	่2)	ดงันี้	

	 	 1.3	 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดิน	 พบว่า	 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในพื้นที	่													

เฉลีย่รอ้ยละ	13.88	อยู่ในระดบัปานกลาง	และพืน้ที่โครงการสว่นใหญร่อ้ยละ	46.30	ของพืน้ที่โครงการมรีะดบั

ฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยู่ในระดบัตำ่	ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีด	(ตารางที	่3)	ดงันี้	

	 	 1.4	 ปริมาณโพแทสเซียมที่ เป็ น

ประโยชน์ในดนิ	พบวา่	ปรมิาณโพแทสเซยีม

ที่เป็นประโยชน์โดยเฉลี่ยร้อยละ	 95.55														

อยู่ในระดับสูง	 และพื้นที่โครงการส่วนใหญ	่	

ร้อยละ	 40.74	 ของพื้นที่ โครงการมีระดับ

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ ในระดับ

ปานกลาง	 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด													

(ตารางที	่4)	ดงันี้	

 

ตารางที	่2	ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิโดยเฉลีย่ทีพ่บในพืน้ที่	

	 ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ(เปอรเ์ซน็ต)์	 คา่ระดบัปรมิาณ	 รอ้ยละของพืน้ที่	

	 <0.5	 ตำ่มาก	 -	

	 0.5	-1.5	 ตำ่	 1.50	

	 1.5-2.5	 ปานกลาง	 24.50	

	 2.5-4.5	 สงู	 66.20	

	 >4.5	 สงูมาก	 7.40	

	 คา่เฉลีย่ของพืน้ที	่ ระดบัปานกลาง	 3.13	

ตารางที	่3	ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิโดยเฉลีย่ทีพ่บในพืน้ที่	

	 ปรมิาณฟอสฟอรสั	(มล./กก.)	 คา่ระดบัปรมิาณ	 รอ้ยละของพืน้ที่	

	 <3	 ตำ่มาก	 1.39	

	 3-10	 ตำ่	 46.30	

	 10-15	 ปานกลาง	 19.91	

	 15-45	 สงู	 30.56	

	 >45	 สงูมาก	 1.85	

	 คา่เฉลีย่ของพืน้ที	่ ระดบัสงู	 13.88	
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ตารางที	่4	ปรมิาณโพแทสเซยีมทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิโดยเฉลีย่ทีพ่บในพืน้ที่	

	 ปรมิาณโพแทสเซยีม(มล./กก.)	 คา่ระดบัปรมิาณ	 รอ้ยละของพืน้ที่	

	 <30	 ตำ่มาก	 -	

	 30-60	 ตำ่	 25.93	

	 60-90	 ปานกลาง	 40.74	

	 90-120	 สงู	 12.04	

	 >120	 สงูมาก	 21.30	

	 คา่เฉลีย่ของพืน้ที	่ ระดบัสงู	 95.55	

	 	 1.5	 ปริมาณสังกะสีในดิน	 พบว่า	 ปริมาณสังกะสีในดินโดยเฉลี่ยร้อยละ	 37.87	 ของพื้นที่โครงการฯ											

อยู่ในระดบัปานกลาง	และพืน้ที่โครงการสว่นใหญร่อ้ยละ	85.45	ของพืน้ที่โครงการมรีะดบัปรมิาณสงักะสีในดนิ

อยู่ในระดบัปานกลาง	 และพื้นที่โครงการรอ้ยละ	 93.94	 ของพื้นที่โครงการจำเป็นตอ้งเตมิจลุธาตสุังกะสีลงไป

แตท่ัง้นี้ ไมม่พีืน้ทีม่คีา่สงักะสเีกนิคา่ระดบัเกณฑม์าตรฐานในดนิซึง่สามารถแสดงรายละเอยีด	(ตารางที	่5)	ดงันี้	

ตารางที	่5	ปรมิาณสงักะสีในดนิโดยเฉลีย่ทีพ่บในพืน้ที่	

	 ปรมิาณสงักะส(ีมล./กก.)	 คา่ระดบัปรมิาณ	 รอ้ยละของพืน้ที่	

	 <25	 ตำ่	 8.48	

	 26-50	 ปานกลาง	 85.45	

	 51-100	 สงู	 6.06	

	 >100	 สงูมาก	 -	

	 คา่เฉลีย่ของพืน้ที	่ ระดบัปานกลาง	 37.87	

  2)	การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมดีนิ	

		 	 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน	 โดยเปรียบเทียบระหว่าง	 การใช้จุลธาตุสังกะสีในระดับ			

ต่างๆ	 กัน	 (ตามตำรับการทดลอง)	 พบว่าคุณสมบัต	ิ														

ทางเคมีดินของแปลงทดลองก่อนการทดลอง	 มีปริมาณ

อินทรียวัตถ	ุ ปริมาณฟอสฟอรัส	 ปริมาณโพแทสเซียม	

และสงักะส	ีมรีายละเอยีดดงันี้	

	 	 2.1)	 ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ การเปลีย่นแปลงระดบั

ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิตัง้แตเ่ริม่ตน้การทดลองถงึหลงั

การทดลองปรากฏว่า	 ระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ								

อาจเป็นเพราะว่า	 การใส	่ Zinc	 sulfate	 ไม่มีผล														

ตอ่การเปลีย่นแปลงระดบัอนิทรยีวตัถใุนดนิ	(ตารางที	่6)	
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ตารางที	่6	ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ(เปอรเ์ซน็ต)์	กอ่นและหลงัการทดลอง	

	 	
ตำรบัการทดลอง

	 	ปรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุ(เปอรเ์ซน็ต)์	

	 	 	 กอ่น	 หลงั	 เปลีย่นแปลง	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate			 1.28	 1.13	 -0.15	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ			 1.28	 1.20	 -0.08	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 1.28	 1.13	 -0.15	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 1.28	 1.13	 -0.15	

cv = 12.39 

	 	 2.2)	 ปริมาณฟอสฟอรัส	 การเปลี่ยนแปลงระดับฟอสฟอรัสในดินตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองถึงหลัง													

การทดลอง	 ปรากฏว่า	 ระดับปริมาณฟอสฟอรัสในดินเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ											

อาจเปน็เพราะวา่	การใส	่Zinc	sulfate	ไมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงระดบัฟอสฟอรสัในดนิ	(ตารางที	่7)	

ตารางที	่7	ปรมิาณฟอสฟอรสั	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	กอ่นและหลงัการทดลอง	

	 	
ตำรบัการทดลอง

	 ปรมิาณฟอสฟอรสั	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกร)ั	

	 	 	 กอ่น	 หลงั	 เปลีย่นแปลง	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate			 37.25	 29.75	 -7.5	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ			 37.25	 30.25	 -7.0	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 37.25	 26.75	 -10.5	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 37.25	 28.00	 -9.25	

cv	=	8.70	

	 	 2.3)	 ปริมาณโพแทสเซียม	 การเปลี่ยนแปลงระดับโพแทสเซียมในดินตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองถึงหลัง													

การทดลอง	 ปรากฏว่า	 ระดับปริมาณโพแทสเซียมในดินเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ

อาจเปน็เพราะวา่	การใส	่Zinc	sulfate	ไมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงระดบัโพแทสเซยีมในดนิ(ตารางที	่8)	

	 	
ตำรบัการทดลอง

	 ปรมิาณโพแทสเซยีม	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

	 	 	 กอ่น	 หลงั	 เปลีย่นแปลง	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate			 615.00	 571.25	 -43.75	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ			 615.00	 583.75	 -31.25	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 615.00	 586.25	 -28.75	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 615.00	 581.50	 -33.50	

cv	=	1.94	

ตารางที	่8	ปรมิาณโพแทสเซยีม	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	กอ่นและหลงัการทดลอง	

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่34 ฉบบัที ่3 สงิหาคม 2562 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.3 August 2019 

52	



 

ตารางที	่10	ระดบัความเปน็กรดเปน็ดา่งกอ่นและหลงัการทดลอง	

	 	
ตำรบัการทดลอง

	 	 ระดบัความเปน็กรดเปน็ดา่ง	

	 	 	 กอ่น	 หลงั	 เปลีย่นแปลง	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 6.33	 6.23	 -0.10	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 6.33	 6.18	 -0.15	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 6.33	 6.25	 -0.08	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 6.33	 6.35	 0.02	

cv	=	4.03	

ตารางที	่9	ปรมิาณสงักะส	ี(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	กอ่นและหลงัการทดลอง	

	 	 	 ปรมิาณสงักะส	ี(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

	 	 ตำรบัการทดลอง	
กอ่น

	 	 หลงั	

	 	 	 	 ใสส่งักะส	ี1	 เกบ็เกีย่ว	2	 เปลีย่นแปลง	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate			 41.05	 42.19	c	 24.86	d	 -17.33	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ			 41.05	 48.09	c	 32.80	c	 -15.29	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 41.05	 57.24	b	 47.78	b	 -9.46	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 41.05	 74.75	a	 57.90	a	 -16.85	

cv	1	=	9.90		cv	2	=	8.61	

	 	 2.4)	 ปริมาณสังกะส	ี การเปลี่ยนแปลงระดับสังกะสีในดินตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองถึงหลังการทดลอง

ปรากฏว่า	 ระดับสังกะสีในดินหลังใส่ปุ๋ยสังกะสีเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ โดยการ											

ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	สามารถทำระดบัสงักะสีในดนิเฉลีย่สงูสดุเทา่กบั	74.75	มลิลกิรมั

ต่อกิโลกรัม	 และระดับสังกะสีในดินหลังใส่เก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ

โดยการใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	สามารถทำระดบัสงักะสีในดนิคงเหลอืเฉลีย่สงูสดุเทา่กบั	

57.90	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	(ตารางที	่9)	

	 	 2.5)	 ระดับความเป็นกรดเป็นด่าง			

การเปลีย่นแปลงระดบัความเปน็กรดเปน็

ดา่งในดนิตัง้แตเ่ริม่ตน้การทดลองถงึหลงั

การทดลอง	 ปรากฏวา่	 ระดบัระดบัความ

เป็นกรดเป็นด่างในดินเฉลี่ยมีความ

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ

โดยการใส	่ Zinc	 sulfate	 ไมม่ผีลตอ่การ

เปลีย่นแปลงระดบัความเปน็กรดเปน็ดา่ง

ในดนิ	(ตารางที	่10)	
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  3)	 การเปลีย่นแปลงทางดา้นการเจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว	

	 	 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญเติบโตของต้นข้าว	 โดยเปรียบเทียบระหว่าง	 การใช้จุลธาตุสังกะสี

ในระดับต่างๆ	 กัน	 (ตามตำรับการทดลอง)	 พบว่าความสูงของต้นข้าว	 จำนวนการแตกกอของข้าว	 จำนวน															

รวงตอ่กอขา้ว	ระดบัความเขยีวของสีใบขา้ว	ผลผลติตอ่กอ	นำ้หนกัหนึง่รอ้ยเมลด็	มรีายละเอยีดดงันี้	

	 	 3.1)	 ระดับความสูงเฉลี่ยของต้นข้าว	 การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของต้นข้าว	 ปรากฏว่า	 ความสูง

ของต้นข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ โดยการใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเท่าของ											

ค่าวิเคราะห์ดิน	 สามารถทำให้ความสูงของต้นข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 94.25	 เซนติเมตร	 อาจเป็นเพราะว่า											

จลุธาตสุงักะสสีง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางดา้นลำตน้ของขา้ว	(ตารางที	่11	และตารางที	่12)	

ตารางที	่11	ระดบัความสงูของตน้ขา้วในชว่งตา่งๆ	(เซนตเิมตร)		

	 	

ตำรบัการทดลอง

	 ความสงูของตน้ขา้ว	(เซนตเิมตร)	

	 	 	 ครัง้ที	่1	 ครัง้ที	่2	 ครัง้ที	่3	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 75.63	 84.75	 88.25	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 73.00	 85.30	 91.75	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 70.75	 84.00	 92.00	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 74.50	 92.00	 94.25	

ตารางที	่12	ระดบัความสงูของตน้ขา้ว	(เซนตเิมตร)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 ความสงูของตน้ขา้ว(เซนตเิมตร)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 88.25	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 91.75	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 92.00	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 94.25	

cv	=	5.40	

	 	 3.2)	 จำนวนการแตกกอของต้นข้าว			

การเปลี่ยนแปลงระดับการแตกกอของ											

ต้นข้าว	 ปรากฏว่า	 การแตกกอของต้นข้าว

เฉลีย่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัยิง่

ทางสถติ	ิโดยการใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่

ของค่าวิเคราะห์ดิน	 สามารถทำให้การแตก

กอของตน้ขา้วเฉลีย่สงูสดุเทา่กบั	15.75	กอ	

อาจเป็นเพราะว่าจุลธาตุสังกะสีส่งเสริม							

การแตกกอของขา้ว	(ตารางที	่13)	
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ตารางที	่15	ระดบัความเขยีวของสีใบขา้ว	

	 	 ตำรบัการทดลอง	 ระดบัความเขยีวของสีใบขา้ว	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 1.50	b	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 1.75	ab	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 2.50	ab	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 2.75	a	

cv	=	32.34	

ตารางที	่13	การแตกกอของตน้ขา้ว	(กอ)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 การแตกกอของตน้ขา้ว	(กอ)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 12.75	b	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 13.25	b	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 13.25	b	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 15.75	a	

cv	=	7.73	

ตารางที	่14	จำนวนรวงเฉลีย่ตอ่กอขา้ว	(รวง)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 จำนวนรวงตอ่กอขา้ว	(รวง)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 9.25	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 9.75	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 10.00	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 10.75	

cv = 13.23 

	 	 3.3)	 จำนวนรวงตอ่กอขา้ว	การเปลีย่นแปลงระดบัการออกรวงตอ่กอของตน้ขา้ว	ปรากฏวา่	 จำนวนรวง

ของต้นข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต	ิ โดยการใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเท่า										

ของค่าวิเคราะห์ดิน	 สามารถทำให้จำนวนรวงของต้นข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 10.75	 รวง	 อาจเป็นเพราะว่า											

จลุธาตสุงักะสสีง่เสรมิการแตกกอของขา้ว	จงึทำใหจ้ำนวนรวงของขา้วเพิม่จำนวนตามไปดว้ย	(ตารางที	่14)	

	 	 3.4)	 ระดับความเขียวของสีใบข้าว	 การเปลี่ยนแปลงระดับความเขียวของสีใบข้าว	 ปรากฏว่า	 ระดับ

ความเขียวของสีใบข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ โดยการใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเท่า

ของค่าวิเคราะห์ดิน	 สามารถทำให้ระดับความเขียวของสีใบข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 2.75	 อาจเป็นเพราะว่า													

จลุธาตสุงักะสเีปน็สว่นประกอบของคลอโรฟลิล์ในใบขา้ว	 จงึทำใหร้ะดบัสีใบขา้วมคีวามเขม้ตามไปดว้ย	 (การวดั

สีใบขา้วโดยเทยีบเคยีงระดบัความเขยีวของสีใบขา้วจากแถบวดัสีใบขา้วของกรมการขา้ว)	(ตารางที	่15)	
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ตารางที	่16	นำ้หนกัผลผลติขา้วเฉลีย่ตอ่กอ	(กรมั)	

	 	 ตำรบัการทดลอง	 นำ้หนกัผลผลติขา้วเฉลีย่ตอ่กอ	(กรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 14.98	b	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 15.03	b	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 20.49	a	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 19.17	a	

cv	=	9.47	

	 	 3.5)	 น้ำหนักผลผลิตข้าวต่อกอ	 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักผลผลิตข้าวต่อกอ	 (กรัม)	 ปรากฏว่า	 น้ำหนัก

ผลผลิตเฉลี่ยข้าวต่อกอมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิต	ิ โดยการใส	่ Zinc	 sulfate																					

ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 สามารถทำใหน้ำ้หนกัผลผลติเฉลีย่ขา้วตอ่กอสงูสดุเทา่กบั	 20.49	 กรมั	 อาจเปน็เพราะวา่

การใส่จุลธาตุสังกะสีสองเท่าของค่าวิเคราะห์ดินส่งเสริมการเจริญทางด้านลำต้นของข้าวมาก	 จึงทำให้การใส	่

Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิไดผ้ลผลติขา้วเฉลีย่ตอ่กอทีด่ทีีส่ดุ	(ตารางที	่16)	

	 	 3.6)	 น้ำหนักผลผลิตข้าวต่อไร	่ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก

ผลผลติขา้วตอ่ไร	่ (กโิลกรมั)	 ปรากฏวา่	 นำ้หนกัผลผลติเฉลีย่ขา้ว

ต่อไร่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิต	ิ โดยการใส	่

Zinc	 sulfate	 ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 สามารถทำใหน้ำ้หนกัผลผลติ

เฉลี่ยข้าวต่อไร่สูงสุดเท่ากับ	 524.48	 กโิลกรัม	 อาจเป็นเพราะว่า

การใส่จุลธาตุสังกะสีสองเท่าของค่าวิเคราะห์ดินส่งเสริมการ

เจริญทางด้านลำต้นของข้าวมาก	 จึงทำให้การใส	่ Zinc	 sulfate	

ตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ที่ดีที่สุด	 (คำนวณ

จากน้ำหนักผลผลิตข้าวต่อกระถาง	 ใช้ระยะปลูก	 25x25	

เซนตเิมตร)	(ตารางที	่17)	

ตารางที	่17	นำ้หนกัผลผลติขา้วเฉลีย่ตอ่ไร	่(กโิลกรมั)	

	 	 ตำรบัการทดลอง	 นำ้หนกัผลผลติขา้วเฉลีย่ตอ่ไร	่(กโิลกรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 383.55	b	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 384.77	b	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 524.48	a	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 490.75	a	

cv	=	9.47	

	 	 3.7)	 น้ำหนักหนึ่งร้อยเมล็ด	 (กรัม)	 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหนึ่งร้อยเมล็ด	 (กรัม)	 ปรากฏว่า	 น้ำหนัก					

หนึง่รอ้ยเมลด็ของขา้วเฉลีย่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ	ิ โดยการใส	่Zinc	 sulfate	ครึง่หนึง่

ของคา่วเิคราะหด์นิ	สามารถทำใหน้ำ้หนกัหนึง่รอ้ยเมลด็ของขา้วเฉลีย่สงูสดุเทา่กบั	2.78	กรมั	(ตารางที	่18)	
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ตารางที	่18	นำ้หนกัหนึง่รอ้ยเมลด็เฉลีย่	(กรมั)	

	 	 ตำรบัการทดลอง	 นำ้หนกัหนึง่รอ้ยเมลด็	(กรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 2.75	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 2.78	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 2.76	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 2.74	

cv	=	4.26	

 	 3.8)	 นำ้หนกัตน้ขา้วตอ่กอการเปลีย่นแปลง

นำ้หนกัตน้ขา้วตอ่กอ	 (กรมั)	 ปรากฏวา่	 นำ้หนกั

ต้นข้าวเฉลี่ยข้าวต่อกอของต้นข้าวมีความ

แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ	ิ โดยการ

ใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดิน	

สามารถทำให้น้ำหนักต้นข้าวเฉลี่ยต่อกอสูงสุด

เท่ากับ	 42.54	 กรัม	 อาจเป็นเพราะว่าจุลธาตุ

สังกะสีส่งเสริมการแตกกอของข้าว	 จึงทำให้

น้ ำหนักต้นข้ าวเฉลี่ ยต่อกอสูงตามไปด้วย														

(ตารางที	่19)	

ตารางที	่19	นำ้หนกัผลผลติขา้วเฉลีย่ตอ่กอ	(กรมั)	

	 	 ตำรบัการทดลอง	 นำ้หนกัตน้ขา้วเฉลีย่ตอ่กอ	(กรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 30.85	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 34.84	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 40.70	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 42.54	

cv	=	19.38	

 	 4)	การสะสมระดบัสงักะสีในขา้ว	

	 	 ศกึษาการเปลีย่นแปลงระดบัสงักะสีในขา้ว		โดยเปรยีบเทยีบระหวา่ง		การใชจ้ลุธาตสุงักะสีในระดบัตา่งๆ 

กนั	 (ตามตำรบัการทดลอง)		พบวา่ระดบัสงักะสีในรากตน้ขา้ว	ระดบัสงักะสีในลำตน้ขา้ว	ระดบัสงักะสีในเมลด็

ขา้วเปลอืก	ระดบัสงักะสีในเมลด็ขา้วกลอ้ง	มรีายละเอยีดดงันี้	

	 	 4.1)	 ระดับสังกะสีในรากต้นข้าว	 	 	 การสะสมระดับสังกะสีในรากต้นข้าว	 ปรากฏว่า	 ระดับสังกะสีใน													

รากขา้วเฉลีย่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิโดยการใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ 

สามารถทำให้ระดับสังกะสีในรากข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 28.08	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 อาจเป็นเพราะว่า													

ธาตสุงักะสีในดนิมคีา่สงู	จงึขา้วดดูซบัสงักะสมีากขึน้ตามไปดว้ย	(ตารางที	่20)	
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ตารางที	่20	ระดบัสงักะสีในรากตน้ขา้ว	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 ระดบัสงักะส	ี(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 8.17	d	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 14.44	c	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 20.24	b	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 28.08	a	

cv	=	10.14	

ตารางที	่21	ระดบัสงักะสีในลำตน้ขา้ว	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 ระดบัสงักะส(ีมลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 13.45	c	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 17.53	c	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 27.74	b	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 40.19	a	

cv	=	14.29	

ตารางที	่22	ระดบัสงักะสีในเมลด็ขา้วเปลอืก	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 ระดบัสงักะส	ี(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 9.10	d	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 17.38	c	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 26.66	b	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 49.29	a	

cv	=	10.76	

	 	 4.2)	 ระดับสังกะสีในลำต้นข้าว	 การสะสมระดับสังกะสีในลำต้นข้าว	 ปรากฏว่า	 ระดับสังกะสีในลำต้น

ข้าวเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต	ิ โดยการใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดิน	

สามารถทำให้ระดับสังกะสีในลำต้นข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 40.19	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 อาจเป็นเพราะว่า											

ธาตสุงักะสีในดนิมคีา่สงู	จงึขา้วดดูซบัสงักะสมีากขึน้ตามไปดว้ย	(ตารางที	่21)	

	 	 4.3)	 ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวเปลือก	 การสะสมระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวเปลือก	 ปรากฏว่า	 ระดับ

สงักะสีในเมลด็ขา้วเปลอืก	มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิโดยการใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของ

ค่าวิเคราะห์ดิน	 สามารถทำให้ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวเปลือกสูงสุดเท่ากับ	 49.29	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม														

อาจเปน็เพราะระดบัสงักะสีในดนิสงู	จงึทำใหก้ารสะสมธาตสุงักะสสีงูตามไปดว้ย	(ตารางที	่22)	
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	 	 4.4)	 ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวกล้อง	 การสะสมระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวกล้อง	 ระดับสังกะสีในเมล็ด

ขา้วกลอ้งเฉลีย่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิโดยการใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะห์

ดิน	 สามารถทำให้ระดับสังกะสีในเมล็ดข้าวกล้องเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	 30.39	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 อาจเป็น

เพราะวา่ธาตสุงักะสีในดนิมคีา่สงู	จงึทำใหข้า้วดดูซบัสงักะสมีากขึน้ตามไปดว้ย	ปรากฏวา่	(ตารางที	่23)	

ตารางที	่23	ระดบัสงักะสีในเมลด็ขา้วกลอ้ง	(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)		

	 	 ตำรบัการทดลอง	 ระดบัสงักะส	ี(มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

	 วธิกีารที	่1	ไม่ใส	่Zinc	sulfate	 6.63	d	

	 วธิกีารที	่2	ใส	่Zinc	sulfate	ครึง่หนึง่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 13.89	c	

	 วธิกีารที	่3	ใส	่Zinc	sulfate	ตามคา่วเิคราะหด์นิ	 23.5	b	

	 วธิกีารที	่4	ใส	่Zinc	sulfate	สองเทา่ของคา่วเิคราะหด์นิ	 30.39	a	

cv	=	10.60	

	 สรปุผลการทดลอง	

	 	 พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ของโครงการฯ	 มีความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นกรดจัด	 ปริมาณฟอสฟอรัสอ													

ยู่ในระดบัตำ่	 ปรมิาณโพแทสเซยีมอยู่ในระดบัปานกลาง	 แตป่รมิาณอนิทรยีวตัถทุีอ่ยู่ในปรมิาณสงู	 ซึง่สง่ผลให้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูง	 และปุ๋ยโพแทสเซียมในปริมาณที่น้อยลง																	

แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่สูง	 ก็สามารถให้ผลผลิตสูงได	้ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

ผลติลงได้	

	 	 แตร่ะดบัจลุธาตสุงักะสีในดนิอยู่ในระดบัปานกลาง	และมแีนวโนม้ทีจ่ะลดลง	ซึง่สง่ผลใหก้ารสะสมสงักะสี

ในเมล็ดข้าวลดน้อยลงไปด้วย	 เป็นสาเหตุให้คุณค่าทางโภชนาการของข้าวลดลง	 ดังนั้น	 ในพื้นที่ปลูกข้าวจึง											

มคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเตมิจลุธาตสุงักะสลีงไปในดนิ	เพือ่คงความอดุมสมบรูณข์องดนิไว	้ 	

	 	 จากการศึกษาการใส	่ Zinc	 sulfate	 ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดิน	 ได้แก	่ อินทรียวัตถ	ุ

ฟอสฟอรัส	 โพแทสเซียมและค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	 แต่การใส	่ Zinc	 sulfate	 เป็นสองเท่าของค่า

วิเคราะห์ดินมีผลทำให้ระดับสังกะสีในดินเพิ่มขึ้นสูงสุดและการใส	่ Zinc	 sulfate	 สองเท่าของค่าวิเคราะห์ดิน

สามารถทำให้ความสูงของต้นข้าว	 จำนวนการแตกกอของข้าว	 จำนวนรวงต่อกอข้าว	 ระดับความเขียวของ															

สีใบข้าว	 อยู่ในอัตราที่ดีที่สุด	 ทั้งยังมีผลทำให้ระดับ

สังกะสี ในข้าว	 ได้แก	่ รากข้าว	 ลำต้นข้าว	 เมล็ด

ข้าวเปลือก	 และเมล็ดข้าวกล้อง	 เพิ่มขึ้นสูงสุดซึ่ง											

สง่ผลใหค้ณุภาพขา้วมคีณุคา่ดา้นโภชนาการสงูขึน้		

	 	 แต่ทั้งนี	้ ในพื้นที่ เพาะปลูกข้าวจำเป็นต้อง

วิเคราะห์ระดับสังกะสีในดินก่อนเพาะปลูก	 เพื่อหาค่า

ความต้องการสังกะสีที่แท้จริง	 และให้ ได้ผลผลิตข้าว				

ทีด่ทีีส่ดุ	
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  กลาวไดวา ในปัจจุบันนี้ ไม่มีพระมหาเถระรูปใดของ

ประเทศไทยที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทยมาก

เท่ากับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ (ป.อ.ปยุตฺโต)	

แนวคดิและผลงานของทา่นเกอืบทัง้หมด	 แมจ้ะนำเสนอ

จากแงม่มุของพระพทุธศาสนา	แตท่า่นกม็ุง่นำเสนอหลกั

พุทธธรรมในแง่ของการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย	์

ทีท่า่นมองวา่	 เปน็ศาสนาทีเ่ชือ่มัน่ในศกัยภาพของมนษุย	์

ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พร้อมได้ด้วยความเพียรของตนเอง	 ท่านจึงมองว่า	

พระพทุธศาสนาจงึเปน็ศาสนาแหง่การศกึษาอยา่งแทจ้รงิ	

	 	 ทา่นเจา้ประคณุสมเดจ็	 มองวา่	 ตามหลกัการทีแ่ทจ้รงิของ

พระพทุธศาสนาแลว้	 พระพทุธศาสนายอ่มประกอบดว้ยหลกัธรรมวนิยั

เป็นหลักสำคัญ	 กล่าวคือ	 หลักธรรม	 เป็นหลักคำสอนที่แสดงความจริง	 ความดีงาม	 เป็นเรื่องเนื้อหา	

หลกัการ	 สิง่ทีค่น้พบ	 เนน้ทีช่วีติดา้นใน	 ทีจ่ติใจและทีต่วับคุคลหรอืปจัเจกบคุคล	 และหลกัวนิยั	 คอื	 ระเบยีบ

และการจัดระเบียบ	 เป็นเรื่องของรูปแบบ	 วิธีปฏิบัติตามหลักการ	 ข้อบัญญัต	ิ การวางกฎและจัดระบบสังคม

หรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักธรรม	 เน้นที่การแสดงออกหรือชีวิตด้านนอก	 ความเป็นอยู่

ประจำวนั	สภาพแวดลอ้มสงัคม	ความสมัพนัธแ์ละความรบัผดิชอบตอ่ประโยชนส์ขุรว่มกนั	

	 	 หลักธรรมวินัยดังกล่าวนี	้ จึงเป็นหลักที่แสดงให้เห็นว่า	 พระพุทธศาสนา	 นอกจากจะให้ความสำคัญ									

ในเรื่องของจิตใจของแต่ละบุคคล	 อันเป็นองค์ประกอบที่คงที่และเป็นแก่นของแต่ละบุคคลแล้ว	 ยังให้ความ

สำคญักบัการจดัระเบยีบหรอืสภาพทีเ่อือ้ตอ่การทีจ่ะพฒันาจติใจใหส้งูยิง่ขึน้	

	 	 ในส่วนของบุคคลซึ่งเป็นเขตแดนที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเป็นพิเศษนั้น	 ก็เพราะว่าธรรมชาต	ิ												

ของมนษุยน์ัน้	 เปน็ธรรมชาตทิีค่งตวั	ทีต่อ้งไดร้บัการฝกึฝนและพฒันา	การจดัการ	การฝกึหดับคุคลจงึควรเปน็

สว่นทีส่ามารถฝกึฝนและพฒันาได	้ไมข่ึน้กบักาลเทศะ	

	 	 นอกจากนี้แล้ว	 บุคคลยังมีสถานภาพที่สำคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคม		

ในฐานะพลเมอืงหรอืสมาชกิของสงัคม	เมือ่บคุคลดแีลว้หรอืพฒันาแลว้สงัคมยอ่มจะดแีละพฒันาตามไปดว้ย	

	 	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 บุคคลที่ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหรือมีการศึกษาดีแล้ว	 ย่อมจะช่วยพัฒนาหรือ

สรา้งสรรคส์งัคมใหด้งีามตามไปดว้ย	

 

รุงอรณุของการศกึษาไทย :  

ในปัจจุบันนี้ ไม่มีพระมหาเถระรูปใดของ

	 	 ทา่นเจา้ประคณุสมเดจ็	 มองวา่	 ตามหลกัการทีแ่ทจ้รงิของ

พระพทุธศาสนาแลว้	 พระพทุธศาสนายอ่มประกอบดว้ยหลกัธรรมวนิยั

หลักธรรม	 เป็นหลักคำสอนที่แสดงความจริง	 ความดีงาม	 เป็นเรื่องเนื้อหา	
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	 	 ในส่วนของบุคคล	 พระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลโดยการพัฒนาทางด้านจิตใจ															

เปน็แกนสำคญั	โดยมุง่พฒันาใน	3	ดา้น	ใหเ้ชือ่มโยงประสานเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	คอื	

	 	 1.	 ในด้านพฤติกรรมหรือในด้านศีล	 มุ่งพัฒนาให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามกับบุคคลและสิ่งของ

ภายนอก	

	 	 2.	 ในด้านจิตใจหรือในด้านสมาธ	ิ มุ่งพัฒนาให้จิตใจมีความสุข	 มีสมรรถภาพและศักยภาพที่จะคิดและ

พฒันาได้	

	 	 3.	ในสตปิญัญาหรอืในดา้นปญัญา	มุง่พฒันาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตติามทีเ่ปน็จรงิ	

	 	 ในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการในการฝึกฝนอบรมใน	 3	 ด้าน	 ซึ่งต้องเชื่อมโยง

ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 การที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาใน	 3	 ด้าน	 ดังกล่าวนั้น	 จะต้องมีกระบวนการ												

ทีจ่ะชว่ยในการพฒันา	หรอืชว่ยนำเขา้สูห่นทางแหง่การศกึษาดว้ย	เจา้ประคณุสมเดจ็	ไดเ้รยีกหลกัธรรมชดุนีว้า่	

“รุ่งอรุณของการศึกษา”	 ซึ่งท่านเห็นว่า	 มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่อแสดง	 หรือเครื่องหมาย									

นำหนา้	ในการทีบ่คุคลจะกา้วเขา้สูก่ารพฒันาตนเอง	หรอืกา้วเขา้สูก่ารศกึษาทีเ่รยีกวา่	บพุนมิติแหง่มรรค	หรอื

เรยีกวา่	รุง่อรณุของการศกึษา	และใชค้ำไทยงา่ยๆ	วา่	แสงเงนิแสงทองของชวีติทีด่งีาม	ม	ี7	ประการ	คอื	

  1.	 กลัยาณมติตตา	การรูจ้กัเลอืกหาแหลง่ความรู	้และแบบอยา่งทีด่	ีขอ้นีเ้ปน็จดุเริม่ตน้	ทีจ่ะชว่ยให้

เยาวชนที่จะเติบโตไปสู่ชีวิตที่ดีงาม	 สามารถพัฒนาชีวิตของเขาเองก็ด	ี พัฒนาสังคมก็ด	ี จะต้องเป็นคนที่รู้จัก

เลือกหาแหล่งความรู	้ และแบบอย่างที่ด	ี เด็กที่จะเติบโตและรุ่งเรืองขึ้นมาได	้ ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม													

โดยเฉพาะในทางสงัคม	การรูจ้กัเลอืกหาแหลง่ความรู	้และแบบอยา่งทีด่นีี	้ เปน็จดุเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง	ในการ

สัมพันธ์กับสังคม	 เมื่อสัมพันธ์อย่างถูกต้อง	 ก็ทำให้เกิดการพัฒนาแก่ชีวิต	 สังคมปัจจุบัน	 จึงควรคำนึงถึง														

การสรา้งบรรยากาศแหง่ความเป็นกลัยาณมิตร	 พ่อแม	่ ครอูาจารย	์ สื่อสารมวลชน	 และผู้ ใหญ่ทั่วไป	 มีหนา้ที่

เปน็กลัยาณมติร	 โดยเปน็สิง่แวดลอ้มทีด่	ี และชว่ยจดัสรรสภาพแวดลอ้มทีด่ีใหแ้กเ่ดก็	 รวมทัง้จะตอ้งกา้วตอ่ไป

ให้ถึงขั้นที่ชี้แนะให้เด็กรู้จักเลือก	 รู้จักหากัลยาณมิตรด้วยตนเอง	 คือ	 รู้จักคบคน	 รู้จักเลือกหนังสือ	 รู้จักเลือก

รายการโทรทศัน	์รูจ้กัรบัเอาตวัอยา่งทีด่ดีว้ยตนเอง	ตอ้งถงึขัน้นีจ้งึจะมัน่ใจและไว้ใจได้	

 	 2.	 สีลสัมปทา	 การรู้จักจัดระเบียบชีวิต	 และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	 คือ	 ความมีวินัยหรือการ

รู้จักจัดระเบียบชีวิตของตน	 และรู้จักจัดระเบียบความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 หรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 วินัยเป็นสิ่ง

สำคัญ	 เพราะเป็นตัวเอื้ออำนวยให้เรามีโอกาส	 มีเวลา	 ที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้สะดวกขึ้น	 ถ้าชีวิตไม่เป็น

ระเบียบ	 สับสน	 ก็ต้องมัวแต่วุ่นวายติดขัด	 ไม่ปลอดโปร่ง	 และไม่รู้จะเอาเวลาที่ ไหนมาใช้ประโยชน	์ ชีวิตที	่												

จดัระเบยีบไดด้แีลว้	 เปน็ชวีติซึง่พรอ้มทีจ่ะรบัการพฒันา	 การจดัระเบยีบชวีติ	 และระเบยีบการอยูร่ว่มในสงัคม												

จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก	 ชีวิตมีวินัย	 จึงเอื้ออำนวยให้ชีวิตนั้น	 มีเวลาและโอกาส	 เป็นชีวิต	 ที่มีสภาพความเป็นอยู่

เอือ้อำนวยตอ่การพฒันาตนเอง	

	 	 3.	 ฉันทสัมปทา	 การมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง	 คือ	 ใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค	์ คนเราที่จะพัฒนาชีวิตไปได	้											

จะต้องมีแรงจูงใจ	 ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ	 หรือจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีแรงจูงใจ	 คือมีความอยาก	 มีความ

ปรารถนา	 ถ้าเด็กมีความใฝ่รู	้ อยากรู้ความจริงของสิ่งต่างๆ	 และอยากรู้วิชาการนั้นๆ	 เช่น	 อยากรู้กฎ																	

ทางวทิยาศาสตร	์อยากรูค้วามจรงิของเรือ่งราวนัน้ๆ	วา่เปน็อยา่งไร	เขากจ็ะตอ้งตัง้ใจอา่นหนงัสอืคน้ควา้ตำรบั	

ตำรา	ตัง้ใจทดลองสิง่ตา่งๆ	ซึง่ทำใหเ้กดิความรู	้แรงจงูใจจงึเปน็สิง่สำคญัมาก	
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	 	 ทา่นเจา้ประคณุสมเดจ็เหน็วา่	แรงจงูใจทีถ่กูตอ้ง	ทีจ่ะทำใหม้นษุยพ์ฒันาตนเองได	้คอื	แรงจงูใจทีเ่รยีกวา่	

ฉันทะ	 ได้แก	่ ความใฝ่รู	้ และใฝ่สร้าง	 สรรค	์ หรือใฝ่ทำ	 ต้องการทำ	 ไม่ใช่ต้องการเสพ	 ความใฝ่สร้างสรรค์นี	้								

ถ้าเอามาใช้ ในการผลิตต่างๆ	 ทางด้านอุตสาหกรรม	 ก็คือ	 ความใฝ่ผลิต	 ถ้าใช้ ในทาง	 ที่ดีงามทั่วๆ	 ไป	 ก็คือ	

ความตอ้งการสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีาม	 ทำประโยชน์ใหเ้กดิมเีปน็จรงิขึน้	 ซึง่ตรงขา้มกบัแรงจงูใจทีผ่ดิ	 คอืความใฝ่

เสพ	 หรอืความใฝห่าสิง่บำรงุปรนเปรอ	 ซึง่ไมต่อ้งการความรูอ้ะไร	 ไมต่อ้งการทำงานอะไร	 แตอ่ยากไดส้ิง่ตา่งๆ															

มาบำรงุ	บำเรอ	ห	ูตา	จมกู	ปาก	ลิน้	โดยไมต่อ้งทำ	เราจงึจำเปน็ตอ้งสรา้งแรงจงูใจทีถ่กูตอ้ง	คอื	แรงจงูใจใฝรู่	้

ใฝท่ำ	ใฝผ่ลติ	และใฝส่รา้งสรรค์ใหแ้กน่กัศกึษา	

	 	 4.	 อตัตสมัปทา	 การพฒันาศกัยภาพของตนใหเ้ตม็ที	่ พระพทุธศาสนาถอืวา่	 มนษุยเ์ปน็สตัว	์ ทีฝ่กึได	้

คือ	 พัฒนาได	้ ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า	 มีศักยภาพ	 มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์											

ทัง้ศกัยภาพเฉพาะตวั	คอื	มคีวามถนดั	จดัเจนของตนเอง	ถา้ไมพ่ฒันา	 ไมฝ่กึฝนขึน้มา	ก็ไมม่ีโอกาสแสดงออก	

ไม่สามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน	์ และศักยภาพของมนุษย	์ คือ	 มีความเป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถเข้าถึง

ปรชีาญาณ	ความดงีาม	และอสิรภาพทีส่มบรูณ	์ดงันัน้	จงึตอ้งพฒันาศกัยภาพนัน้ขึน้มา	โดยมคีวามเชือ่มัน่ตาม

หลกัการทีว่า่	มนษุยส์ามารถพฒันาตนได	้จนเปน็สตัวท์ีป่ระเสรฐิอยา่งยิง่	แมแ้ตจ่ะเปน็พทุธะก็ได	้เปน็ผูท้ีเ่ทวดา	

มาร	ตลอดจนพระพรหม	เคารพบชูาก็ได	้ เพราะฉะนัน้	ทา่นจงึใหม้นษุยฝ์กึฝนตนเอง	 เรยีกวา่	พฒันาศกัยภาพ

ของตนจนสมบูรณ	์ การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สมบูรณ์นี	้ นอกจากทำให้มีการศึกษาตามหลักการทั่วไป

แล้ว	 ก็ทำให้ต้องค้นหาว่าตนเองมีความถนัด	 มีความ	 สามารถด้านไหน	 แล้วก็พัฒนาตนขึ้นไปให้เต็มที	่																	

แหง่ศกัยภาพนัน้	

  5.	 ทฏิฐสิมัปทา	การมทีศันคต	ิและคา่นยิมทีด่	ีหลกัขอ้นีส้ำคญัมาก	เพราะชวีติและสงัคม	จะดำเนนิไป

อย่างไร	 จะเป็นไปตามทัศนคติและค่านิยม	 คนในสังคมมีค่านิยมอย่างไร	 ก็หันเหวิถีของสังคมไปอย่างนั้น																							

เช่น	 ในการมองภาพความเจริญ	 ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมในการผลิต	 ก็มองภาพความเจริญอย่างนักผลิตว่า																

เจรญิอยา่งเขา	คอื	ทำไดอ้ยา่งเขา	ถา้มคีา่นยิมบรโิภค	กม็องภาพความเจรญิแบบ	นกับรโิภควา่	เจรญิอยา่งเขา	

คอืมกีนิมีใชอ้ยา่งเขา	เราตอ้งสรา้งคา่นยิมและทศันคตทิีถ่กูตอ้ง	

	 	 โดยเริ่มด้วยการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย	 ซึ่งเป็นท่าทีของจิตใจที่นำมาซึ่งปัญญาและการกระทำ

ตามเหตตุามผล	 เพราะเชือ่การกระทำทีเ่ปน็ไปตามกระบวนการของเหตผุลวา่	 ทำเหตอุยา่งไร	 ผลเกดิอยา่งนัน้	

ซึง่กค็อืหลกักรรมนัน่เอง	

	 	 6.	 อัปปมาทสัมปทา	 การมีความกระตือรือร้นขวนขวาย	 ไม่ประมาท	 หลักการศึกษาข้อนี	้ เป็นการ

ปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาและเยาวชนให้เกิดความตื่นรู้อยู่เสมอ	 เพราะสภาพแวดล้อมทั่วไป	 เป็นสภาพ

แวดลอ้มทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	สิง่ทัง้หลายเกดิจากปจัจยัปรงุแตง่	มแีตก่ารเปลีย่นแปลง	ไมห่ยดุนิง่ 

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา	 เป็นอนิจจัง	 เมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง	 ไม่เที่ยงแท้แน่นอน	 มนุษย์จะต้องม	ี														

จิตสำนึกต่อความเปลี่ยนแปลง	 จึงจะนำไปสู่ความไม่ประมาท	 คือ	 ความกระตือรือร้นขวนขวายไม่อยู่นิ่งเฉย										

ไมป่ลอ่ยเวลาใหล้ว่งไปเปลา่	 รบีสรา้งสรรค	์ ซึง่เตอืนใจมนษุย์ใหต้ระหนกัถงึความสำคญัของกาลเวลาวา่	 เวลา

แต่ละวัน	 อย่าให้ผ่านไปเปล่า	 ให้ ได้อะไรบ้าง	 ไม่มากก็น้อย	 นี่เป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนพิจารณา	 เจ้าประคุณ

สมเด็จได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง	 ความเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วยกัน	 กับหลักความเป็นไป

ตามเหตุปัจจัย	 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก	 ความไม่เที่ยงนี	้ ไม่ได้เป็นไปอย่างเลื่อนลอย	 แต่เป็นไปตามเหตุ

ปจัจยั	หลกัการนีส้ำคญัมาก	พระพทุธเจา้	 จงึสอนให้ ไมป่ระมาท	 เพือ่จะไดรู้เ้ทา่ทนั	ตืน่ตวัตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้	 อะไร	
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เกดิขึน้เปน็สญัญาณ	เปน็นมิติหมาย	ทีจ่ะเปน็

เหตุปัจจัยของความเสื่อม	 ก็รีบค้นหาให้รู	้			

แล้วป้องกันแก้ ไข	 อะไรเกิดขึ้นเป็นสัญญาณ									

เป็นนิมิตหมายที่จะนำไปสู่ความสุข	 ความ

เจริญ	 ก็ให้รีบสร้างเสริมขึ้นมา	 พัฒนาขึ้นมา	

หลักธรรมนี	้ จึงเป็นเครื่องชี้บ่งว่าคนที่อยู่ใน

พระพุทธศาสนา	 และการศึกษาจะต้อง

พยายามสร้างคนให้เป็นคนที่กระตือรือร้น

ตลอดเวลา	ไม่ใชค่นเฉือ่ยชา	

	 	 7.	 โยนิโสมนสิการสัมปทา	 การรู้จัก

คิดพิจารณาให้เกิดปญญาที่จะรู้ เข้าใจ												

สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง	 เมื่อรู้สิ่ง

ทัง้หลายตามความเปน็จรงิ	เราจงึจะปฏบิตัติอ่มนัไดถ้กูตอ้ง	การทีม่ปีญัหาตา่งๆ	เกดิขึน้นัน้	เปน็เพราะเราปฏบิตัิ

ตอ่สิง่ทัง้หลายไมถ่กูตอ้ง	 ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งกเ็พราะไมรู่ว้า่มนัคอือะไร	 มนัเปน็ไปอยา่งไร	 มคีณุหรอืมีโทษอยา่งไร	

ทำให้ ไมรู่ว้า่	 เราจะปฏบิตัติอ่มนัอยา่งไร	 ดงันัน้	 จงึตอ้งรูจ้กั	 สิง่ทัง้หลายตามความเปน็จรงิ	 รูจ้กัโลก	 รูจ้กัชวีติ	

รูจ้กัปญัหา	รูจ้กัเหตขุองปญัหา	เมือ่รูแ้ลว้	กป็ฏบิตัติอ่	สิง่นัน้ไดถ้กูตอ้ง	นีแ่หละคอืการแกป้ญัหา	แกท้กุข	์ซึง่เกดิ

ขึน้ไดด้ว้ยสตปิญัญาทีรู่	้ทีเ่ขา้ใจสิง่ตา่งๆ	ทีจ่ะทำใหป้ฏบิตัติอ่สิง่นัน้ๆ	ไดถ้กูตอ้ง	

	 	 การที่จะมีปัญญานั้น	 สิ่งหนึ่งที่จะต้องสร้างขึ้นให้เป็นตัวนำมาซึ่งปัญญา	 ก็คือการรู้จักคิด	 รู้จักพิจารณา										

ทีส่มยันี	้ เนน้กนันกัหนาในวงการศกึษา	 เรยีกวา่	การคดิเปน็	ทางพระเรยีกวา่	 โยนโิสมนสกิาร	แปลวา่	การทำ			

ในใจโดยแยบคาย	หรอืการรูจ้กัคดิ	คดิเปน็	คดิวเิคราะหส์ิง่ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	 แยกแยะมนัออกไปใหเ้หน็ชดัวา่	 สว่นใด

เป็นส่วนด	ี ส่วนใดเป็นส่วนเสีย	 ส่วนไหนเป็นเหตุปัจจัยของความเจริญ	 ส่วนไหนเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อม	

พรอ้มกนันัน้	กร็ูจ้กัคดิสบืสาว	ตามกระบวนการของเหตปุจัจยั	การคดิพจิารณาสิง่ตา่งๆ	อยา่งถกูตอ้ง	จะทำให้

เกดิปญัญา	และเกดิคณุธรรม	ความดงีาม	ทา่ทขีองจติใจในการมองสิง่ตา่งๆ	ใหรู้จ้กัคดิรูจ้กัพจิารณานี	้เปน็สิง่ที่

การศกึษาจะตอ้งฝกึนกัศกึษาใหม้องใหเ้ปน็	คดิใหเ้ปน็	ใหค้ดิแลว้ไดป้ญัญา	และไดค้ณุธรรม	

	 	 ในสังคมไทยที่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่นี	้ เป็นหน้าที่ของการศึกษาและ															

ทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู	้ รวมทั้งการจัดระบบการศึกษาที่จะนำ

ไปสูก่ารการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ	

	 	 หลักรุ่งอรุณของการศึกษา	 ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ นำเสนอ	 จึงเป็นหลักที่ควรแก่การ

ไตร่ตรองพิจารณา	 เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยในมิติต่างๆ	 เมื่อได้พัฒนาตามหลักนี้แล้ว			

กเ็ชือ่มัน่ไดว้า่	แสงเงนิแสงทองแหง่การศกึษาของไทยไดเ้ริม่ขึน้แลว้	

ทีม่า:	ผศ.ธนภณ	สมหวงั	สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	

	 	 รุง่อรณุของการศกึษาไทย	ธรรมทศันข์องสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย	์(ป.อ.ปยตุโฺต)		

	 	 สบืคน้จาก	https://www.matichon.co.th/columnists/news_1517457	เมือ่	14	มถินุายน	2562	
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