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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศักราชใหม่ และในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 
คณะผู้จัดท าวาราสารข่าวเกษตรชลประทาน ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกท่านครับ 
ปี 2565 ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา
ทุกคนนั้นก็คือ โควิด-19 ด้วยความเสียสละ อดทน ร่วมมือกันปฏิบัติตามค าแนะน าตามมาตรการด้านสาธารณสุข 
จนสามารถกลับมาใช้ชีวิต และไปมาหาสู่กันได้ แบบ New normal ครับ

วารสารข่าวฉบับที่ 102 นี้ ในคอลัมน์บทความ ทางกองบรรณาธิการได้เดินทางลงไปที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ที่ 2 จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่มีความโดดเด่นด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ สามารถท าการขยายพันธุ์
และเก็บรวบรวมพันธุ์ของภาคใต้ไว้ได้ถึง 70 ชนิด คอลัมน์วิชาการ เรื่องการศึกษาดัชนีรวมคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ า
ในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผลงานของส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับส่วนการใช้น้ าชลประทาน กรมชลประทาน คอลัมน์ในวงงาน เรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน
ดีเด่นบ้านช าตาเรือง จ.จันทบุรี และในคอลัมน์ที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ คอลัมน์ปกิณกะ เรื่องยางพาราแค่ผลัดใบหรือ
เป็นโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่กันแน่นะ โดยกองบรรณาธิการจะพาท่านไปหาค าตอบกันที่สวนยางพาราของคุณลุง
ธีรพล ไพวงษ์ อาสาเกษตรหมู่บ้านเจ้าของสวนยางพารา จ.ตราด คอลัมน์สาระเพื่อชีวิต “หอมแดง” สมุนไพรพื้นบ้าน
มากประโยชน์ และคอลัมน์ท่านถามเราตอบ จะพาท่านผู้อ่านไปค้นหาค าตอบกันว่าเราต้องนอนเท่าไรถึงจะพอดีถึงจะ
ส่งผลดีต่อร่างกายของเราครับ

คณะผู้จัดท าวารสารข่าวเกษตรชลประทาน ยังคงเดินหน้าท าหน้าที่หาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาน าเสนอ
ให้กับผู้อ่าน และจะพยายามพัฒนาเนื้อหาในคอลัมน์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านให้ได้มากที่สุดครับ แล้วพบกันใหม่
ในวารสารข่าวเกษตรชลประทานฉบับท่ี 103 ครับ

กองบรรณาธิการ
วารสารข่าวเกษตรชลประทาน

บทบรรณาธิการ
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- การขยายพันธ์ุกล้วยไม้พื้นเมืองภาคใต้ โดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือ 3

วิชาการ
- การศึกษาดัชนีรวมคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

ล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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ในวงงาน
- กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่นบ้านช าตาเรือง จ.จันทบุรี 22

ปกิณกะ
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สาระเพ่ือชีวิต
- “หอมแดง” สมุนไพรพื้นบ้านมากประโยชน์ 36

ท่านถามเราตอบ 39

- ต้องนอนเท่าไร ถึงจะพอดี?
- สาเหตุที่ท าให้นอนไม่หลับ?
- หากนอนน้อยไปจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรนะ?
- แล้วถ้าเรานอนเยอะเกินไปล่ะ?
- ความต้องการการนอนหลับในแต่ละวัยเท่ากันหรือไม่ แล้วเมื่อไรถึงจะเพียงพอ?
- ท าอย่างไรถึงจะช่วยให้นอนหลับได้ดี?
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สวัสดีค่ะ ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และทางศูนย์มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคใต้กว่า 70 ชนิด 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้ไว้ให้คงอยู่สืบไปค่ะ
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กล้วยไม้หายากของไทยมีอยู่หลายชนดิ 
สมควรวางกฎหมายและระเบียบในการผลิตหรือคัดพันธุใ์ห้ดี 

วางรูปแบบและควบคุมให้ดี อย่าให้ใครมาเอาเปรียบได้
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้หายากแก่

นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษ์์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534

“
”

กล้วยไม้ไทยมีความงามมากและมีกลิ่นหอมมาก ซ่ึงนับวันจะหาดูได้ยาก 
และใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวมและอนรัุกษ์ไว้ พร้อมกับ

การขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรมชาติ
พระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัแม่โจ ้เกี่ยวกับกลว้ยไม้ป่าเมืองไทย

เมื่อครั้งที่เสด็จเปน็องค์ประธานงานกลว้ยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 4 ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

“
”

ปัจจุบันประชากรกล้วยไม้ป่าลดลง เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าลดลง ความผันแปร
ของสภาพภูมิอากาศ และการเก็บกล้วยไม้ป่าออกมาขาย ท าให้กล้วยไม้ป่ามีจ านวนลดลง
เป็นอย่างมาก บางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปแล้ว บางชนิดอาจใกล้สูญพันธ์ุปัญหานี้จึงมี
ความส าคัญและหลายหน่วยงานท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ที่เห็นโอกาสในการช่วยขยายพันธุ์กล้วยไม้
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ทั้งในป่าและในเมืองให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กล้วยไม้ สกุล Paphiopedilum ได้แก่ พวกรองเท้านารี เป็นต้น 

กล้วยไม้พ้ืนเมือง หรือกล้วยไม้ที่เจริญอยู่ในป่าของประเทศไทย มีจ านวนชนิดและปริมาณ ลดลง
อย่างมาก เมื่อเทียบกับในอดีต สาเหตุหลักเนื่องจากสภาพป่าถูกท าลาย และมนุษย์เก็บกล้วยไม้ที่ตลาดต้องการน ามาขาย 
นอกจากนี้การที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เช่น สภาวะโลกร้อน แห้งแล้ง น้ าท่วม หรือเกิดพายุ อันเป็น
ผลกระทบมาจากขาดความสมดุล ของระบบนิเวศ ท าให้พืช รวมทั้งกล้วยไม้ไม่สามารถปรับตัวได้ ชะงักการเจริญเติบโต 
และตายในท่ีสุด (สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2551) 

การอนุรักษ์กล้วยไม้ปา่หรือกลว้ยไม้พืน้เมือง

บทความ

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

https://www.kasikornbank.com/Pages/mother-birthday2021.aspx
https://www.mhesi.go.th/index.php/en/all-media/video/4900-2021-10-18-17-59-57.html


เมื่อเข้ามาภายในศูนย์ฯ เราพบกับพ่ียัพนางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เป็นวิทยากรแนะน าศูนย์ฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องราวของการขยายพันธ์ุพืช
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรังจะเป็นอย่างไร มาดูกันค่ะ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ (Propagation) คือ การเพ่ิมจ านวนซึ่งจ านวนท่ีเพ่ิมอาจแตกต่างหรือเหมือนเดิม 
การเพิ่มจ านวนจากการเพาะเมล็ดมักจะได้รูปร่าง ลักษณะแตกต่างจากต้นแม่และต้นพ่อ ส่วนการเพิ่มจ านวนที่เหมือนต้น
เดิมเรียกว่า “โคลนนิ่ง”(cloning) ส าหรับกล้วยไม้การโคลนนิ่ง กระท าได้โดย การตัดแยกล า การตัดยอด การตัดตะเกียง
หรือแขนง การตัดข้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ มี 2 วิธีการคือ
1. การขยายพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศ (asexual propagation) ที่ท าได้ง่ายคือ การตัดแยก (division) 

ซึ่งจะได้ต้นที่มีพันธุกรรมเหมือนต้นเดิม ในการตัดแยกจะใช้ปูนแดงป้ายรอยแผลของต้น เพื่อให้มีสภาพเป็นด่าง 
ท าให้เช้ือจุลินทรีย์ไม่เข้าล าต้น ตรงรอยตัด ซึ่งการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศสามารถแยกเป็นวิธีการต่างๆ ตามลักษณะ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้พันธ์ุพื้นเมืองของภาคใต้ได้ ดังนี้

1.1 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ประเภทแตกกอ เช่นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในการตัดแยกทุกล าควรมีรากงอก
และแยกเป็นกลุ่ม 2-3 ล า ควรแยกล าที่อ่อนมาปลูกในเครื่องปลูกใหม่ ส่วนล าที่แก่ควรปลูกในเครื่องปลูกเดิม 

1.2 การตัดตะเกียง ในกลุ่มกล้วยไม้ที่มีล าต้นยาว เป็นสาย จะมีการแตกของต้นใหม่ที่เรียกว่าตะเกียง 
ซึ่งตะเกียงมีรากติดอยู่จะสามารถตัดออกแล้วน าไปปลูกได้

2. การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual propagation) ได้จากการผสมเกสร เหมาะส าหรับการคัดเลือก
ต้นเพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ (ครรชิต ธรรมศิริ, 2550) เป็นการขยายพันธุ์โดยการผสมเกสร (pollination) แล้วพัฒนาเป็นฝัก 
ในฝักกล้วยไม้ 1 ฝัก มีเมล็ดขนาดเล็กและจ านวนมากขึ้นอยู่กับขนาดของฝักเมื่อฝักแตกเมล็ดจะปลิวตกตามโคนต้น แต่เมล็ด
เหล่านี้มีอาหารสะสมน้อย ไม่เพียงพอต่อการงอก และในการงอกของเมล็ดต้องอาศัยเช้ือราที่อยู่รอบๆต้นกล้วยไม้ 
ซึ่งมีโอกาสงอกน้อยมาก เราจึงไม่ค่อยเห็นต้นกล้ากล้วยไม้งอกใต้ต้นแม่ 

ในปี พ.ศ.2465 Dr.Lewis Knudson ประสบความส าเร็จในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในอาหารสังเคราะห์
ที่ฆ่าเชื้อ โดยไม่ต้องอาศัยเชื้อรา วิธีนี้ท าให้อัตรางอกของเมล็ดสูง 
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การผสมเกสรกล้วยไม้ ด้วยการน าเอากลุ่มเรณวูางลงบนแอ่งยอดเกสรตัวเมีย สามารถท าไดด้ังนี้ 

1) เลือกต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ ดอกบานประมาณ 2-3 วัน
2) เขี่ยกลุ่มเรณูของดอกที่เป็นต้นแม่ออก
3) เขี่ยกลุ่มเรณูของดอกที่เป็นต้นพ่อลงบนแผ่นกระดาษ
4) ใช้ไม้จิ้มฟันแตะกลุ่มเรณู ไปวางไว้ในแอ่งยอดเกสร

ตัวเมีย ซ่ึงจะมีน้ าเหนียวๆอยู่
5) ติดป้าย บอกวันที่ผสม และชื่อต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

6) หลังผสมเกสร กลีบชั้นนอก กลีบชั้นในและปากมี
อาการเหี่ยว ถ้าผสมไม่ติด ดอกจะร่วงหลุดไป ถ้าผสมติดก้าน
ดอกส่วนที่เป็นรังไข่ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและขยายตัว เจริญ
ไปเป็นฝัก ฝักแก่ผิวของฝักจากเดิมเป็นสีเขียวจะค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีน้ าตาลในที่สุด 
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2.. การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้ออย่างง่าย 
แบ่งการท างานเป็น 3 ส่วน คือ 1) การเตรียมอาหารสังเคราะห์ 2) การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ และ 3) การวางเลี้ยง

การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ เป็นการน าเอาเมล็ดจากฝักมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์ที่เราเตรียมไว้ เนื่องจากในเมล็ดกล้วยไม้มีอาหารที่สะสมในเมล็ด
(endosperm) ไม่เพียงพอต่อการงอก ถ้าผสมเกสรติด ก้านดอกส่วนที่เป็น
รังไข่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเจริญไปเป็นฝัก ฝักแก่จะสังเกตได้ที่ผิวของฝัก 
สีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีน้ าตาลในที่สุด ระยะฝักที่น ามาเพาะเมล็ด
ในสภาพปลอดเช้ือ คือ ระยะที่เป็นสีเขียวอมเหลือง แต่ไม่ควรเก็บฝักสีน้ าตาล 
เพราะเมื่อเราน ามาเผาฆ่าเช้ืออาจท าให้ฝักแตกได้

การปลูกเลี้ยงต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ที่ได้จากการ
เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดอ่อน 
เพราะต้นกล้าที่ได้จากห้องปฏิบัติการยังไม่แข็งแรง ดังนั้นการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
ต้องไม่ให้มีการบอบช้ าของระบบราก และใบ เพราะเมื่อเกิดรอยช้ า              
หรือบาดแผลท าให้เช้ือโรคเข้าได้ง่าย เมื่อน าต้นกล้ากล้วยไม้ออกมา
สู่ภายนอก เพื่อท าการอนุบาลจ าเป็นต้องมีการปรับสภาพต้นกล้า 
เพื่อให้เจริญเติบโตและแข็งแรง มีอัตราการรอดสูง พร้อมท่ี
จะน าออกมาปลูกในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก วิธีการเตรียมอาหาร
สังเคราะห์การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ืออย่างง่ายนี้ ใช้อาหารสังเคราะห์ สูตร Modified 
Vacin and Went (1949)
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การเตรียมอาหารสังเคราะห์

การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ

การเตรียมอาหารสังเคราะห์

ภายในฝักดอกว่านเพชรหึง
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ห้องวางเล้ียง

น าเมล็ดหรือต้นกล้าที่เปลี่ยนอาหารสงัเคราะห์ใหม่ไปวางเลี้ยงใน
ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส และให้แสง 14-16 ช่ัวโมง
ต่อวัน ซึ่งการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ซึ่งเป็นการน าเมล็ดไปวางเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะห์ (subculture) ต้องอาศัยเทคนิคการปลอดเช้ือเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อน โดยระยะเวลาในการวางเลี้ยง จากระยะเมล็ดสู่ต้น
กล้ากล้วยไม้ที่มี ใบและรากที่แข็งแรง จะใช้ระยะเวลาประมาณ 
8-10 เดือน ข้ึนอยู่กับชนิดของกล้วยไม้

การวางเลี้ยงต้นกล้าในห้องวางเลี้ยง
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การย้ายเลี้ยง หรือ subculture

การจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยงต้นกล้ากล้วยไม้
โดยทั่วไปเรียกกันว่า “เรือนเพาะช า” หมายถึงสถานท่ีส าหรับขยายพันธุ์ไม้ ดูแลรักษาพันธุ์ไม้อ่อนที่มีอายุน้อย หรือ

ต้นกล้าก่อนน าไปปลูกในแปลงหรือในสภาวะแวดล้อมจริง เป็นสถานที่ที่ใช้ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างดี 
เนื่องจากต้นกล้ายังไม่สามารถต่อสู้กับธรรมชาติหรือดินฟ้าอากาศได้ดีพอ เปรียบเหมือนสถานท่ีเลี้ยงทารก
เพื่อให้เจริญเติบโตแข็งแรงต่อไป หรือหมายถึงโรงเรือนที่มีหลังคาฝาสี่ด้านมิดชิด ภายในมีที่ส าหรับ
วางต้นกล้า หรืออาจเป็นที่กลางแจ้ง มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการปลูกเลี้ยง
ต้นกล้า หรือมีเพียงเพิงที่มีหลังคาไว้ส าหรับเป็นร่มเงากันแดดและกันฝน 
แต่ในการอนุบาลต้นกล้าของเกษตรกร จะปลูกเลี้ยงและอนุบาลในโรงเรือน
ท่ีเลี้ยงต้นแม่พันธ์ุแต่หามุมที่ไม่โดนแดดและฝนมากนัก

โรงเรือนเพาะเลี้ยงต้นกล้ากล้วยไม้ ณ ศูนย์ขยายพันธุพ์ืชที ่2 จังหวัดตรัง
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ขั้นตอนการย้ายปลูกต้นกล้ากล้วยไม้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
1) การปรับสภาพพืช (Hardening) การปรับสภาพพืชให้เคยชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ สภาพแวดล้อมในขวด

เพาะเลี้ยง ต้นกล้าเติบโตจากอาหารสังเคราะห์ที่ทีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบปราศจากเช้ือโรค ความช้ืนสูง อุณหภูมิต่ า ท าให้ต้นพืช
ผลิตสารเคลือบใบ (cuticle) น้อย  ปากใบเปิดกว้างและยังไม่สามารถท างานได้ตามปกติ การย้ายปลูกต้นกล้าจากอาหารวุ้น
สู่โรงเรือน ถ้าไม่มีการปรับสภาพพืชให้ค่อยๆเข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงเรือนก่อน จะท าให้ต้นพืชมีอัตราการรอดน้อย 
การปรับสภาพต้นกล้ากล้วยไม้ท าได้โดยการน าต้นกล้าซึ่งยังอยู่ ในขวด ไปไว้ในโรงเรือนก่อนย้ายปลูก 3-5 วัน 
แล้วค่อยๆ คลายฝาขวดเพื่อให้ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง 

2) การน าพืชออกจากขวด การน าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ืออกจากขวด จะต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวัง โดยต้นกล้าต้องไม่ช้ าหรือหัก เพราะต้นพืชมีขนาดเล็กบอบช้ าได้ง่าย น าต้นกล้าออกจากขวด
แล้วล้างวุ้นท่ีติดอยู่ให้หมด (อย่าให้รากขาด) ถ้าหากล้างวุ้นออกไม่หมด เมื่อน าไปปลูกจะเกิดโรคและเน่าตายได้ง่าย

3) การป้องกันก าจัดโรค ต้นกล้ากล้วยไม้หลังจากล้างวุ้นแล้ว ควรแช่ในสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน ประมาณ
3-5 นาที (การเตรียมสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน โดยเตรียมน้ าประมาณ 1-2 ลิตร แล้วหยดทิงเจอร์ไอโอดีนให้น้ าพอ
เป็นสีเหลือง) หลังจากแช่สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน น าต้นกล้ามาแช่ในสารเพิ่มผลผลิตทางชีวภาพของกล้วยไม้ ออร์คิด-80 
ปริมาณ 1 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร แช่นาน 10 นาที ข้อระมัดระวังคืออย่าให้รากบอบช ้าหรือหัก

4.) การเก็บต้นกล้าใส่ภาชนะ ควรเก็บในภาชนะที่สามารถรักษาความช้ืนได้ดี เช่น ตะกร้าพลาสติกที่รองด้วยผ้า
ชุบน้ าให้ชุ่ม เพื่อให้มีความช้ืนเพียงพอที่จะรักษาต้นกล้าไม่ให้เหี่ยวเฉาก่อนปลูก วางต้นกล้าให้เป็นระเบียบ โดยแบ่งพืชที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพื่อสะดวกต่อการปลูก

5) การเตรียมวัสดุปลูก วัสดุปลูกต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะใช้ใยมะพร้าว หรือกาบมะพร้าวสับ 
ควรแช่และล้างน้ าหลายๆน้ า โดยสังเกตจากน้ าล้างจากสีน้ าตาลเข้ม เริ่มเจือจางลง ส่วนกล้วยไม้รองเท้านารี ใช้ โฟมหัก ถ่านทุบ 
หินภูเขาไฟ ไฮโดรตรอน และกรวดขนาดเล็ก วัสดุปลูกทุกชนิดก่อนน ามาใช้ควรแช่น้ า 1 คืนและแช่สารละลายทิงเจอร์
ไอโอดีนอีก 1 คืน

6) การปลูก การปลูกควรเตรียมตะกร้าพลาสติกขนาดพอเหมาะ ใส่วัสดุปลูกท่ีเตรียมไว้ แล้วน าตันกล้ากล้วยไม้ลงปลูก
ในกล้วยไม้ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมิใช่กล้วยไม้รองเท้านารี ให้วางบนใยมะพราว หรือกาบมะพร้าวได้เลย รากจะไชเข้าไปท่ีวัสดุปลูกเอง 
ส่วนต้นกล้ากล้วยไม้รองเท้านารีให้ปลูกลงในวัสดุปลูก โดยให้รากจมอยู่ในวัสดุปลูก แล้วน าไปวางไว้ในโรงเรือนที่มีอากาศ
ถ่ายเทดี ความช้ืนพอเหมาะ (ใช้ความรู้สึกวัดโดยเมือเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกสบายไม่ร้อนและเย็นจนเกินไป ) และในช่วง 1 
เดือนแรกไม่ควรถูกฝนหรือแดดจัด 

7) การให้ปุ๋ย เนื่องจากในวัสดุปลูกมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงต้องให้ปุ๋ยเสริมทางใบ 
เพื่อให้พืชได้ธาตุอาหารเพียงพอ ในช่วงหลังปลูกประมาณ 7-10 วัน พืชจะเริ่มตั้งตัวได้ การให้ปุ๋ยทางใบนี้ควรระมัดระวัง
เรื่องความเข้มข้นของปุ๋ยต้องเหมาะสมกับสภาวะการเจริญเติบโตของต้นอ่อน หากเป็นกล้วยไม้รองเท้านารีควรใช้ความ
เข้มข้นเพียงครึ่งหนึ่งของค าแนะน า ช่วงแรกควรเน้นเรื่องการให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตทางล าต้นดี 
และหากใช้สารเพิ่มผลผลิตทางชีวภาพส าหรับกล้วยไม้ ออร์คิด 80 ฉีดพ่นทุกร่วมกับปุ๋ยทุกเดือน ในอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อน้ า 
1 ลิตร ใช้กับกล้วยไม้ทั่วไป อัตรา 0.5 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร ส าหรับกล้วยไม้รองเท้านาร ีจะช่วยให้กล้วยไม้แข็งแรง และลด
ปัญหาโรคคอเน่าได้โดยเฉพาะต้นกล้ากล้วยไม้รองเท้านารี
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง

เริ่มด าเนินงานศึกษาวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยเริ่มต้นได้รับ
งบประมาณจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า
แนวเทือกเขาบรรทัด  หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนองพระราชด าริทุกปี 
ซึ่งปัจจุบันพ้ืนท่ีที่เข้าร่วมโครงการดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธ์ุพืช  จ านวน  9 ไร่ ดังนี้

- แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ พ้ืนที่ 4 ไร่
- แปลงรวบรวมพันธุ์ดาหลา พื้นที่ 2 ไร่
- แปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนเทศ พ้ืนที่ 1 ไร่
- แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย พื้นที่ 2 ไร่เป็นสาธิตรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ของภาคใต้ ท่ีมีถิ่นอาศัยตามแนวเทือกเขา

บรรทัด และพื้นที่ใกล้เคียงหลากหลายสายพันธุ์กว่า 70 ชนิด มาปลูกเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้ศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

รองเท้านารีขาวสตูล รองเท้านารีเหลืองกระบี่ รองเท้านารีขาวชุมพร

รองเท้านารีขาวพังงา รองเท้านารีเหลืองตรังรองเท้านารีม่วงสงขลา รองเท้านารีคางกบใต้

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

บทความ



รองเท้านารีชอ่งอา่งทอง (ซ้าย) ต่างจากรองเทา้นารขีาวชมุพร (ขวา) 
ตรงที่รองเทา้ ซ่ึงช่องอ่างทองรองเทา้จะไมม่ีลาย 

ส่วนขาวชุมพรรองเท้าจะมีลายนั่นเอง

“อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์และพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์” (The convention on 
international Trade in Endangered species of wild 
Flora หรือ CITES) หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า อนุสัญญาวอชิงตัน 
(Washington Convention) ประเทศไทยเป็นสมาชิกล าดับที่ 80 
โดยลงนามรับรอง อนุสัญญาในปี 2518 และให้สัตยาบันใน
วันที่ 21 มกราคม 2526

จุดประสงค์ของ CITES คือ การอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าและพืชป่าในโลกเพื่อประโยชน์แห่งมวล มนุษย์ชาติ
โดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือมี
การคุกคามท าให้มีปริมาณลดลงจน อาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์

• ควรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีที่อากาศเย็นสบาย 
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ปริมาณแสง 20-30% และ
รดน้ าช่วงเช้า วันละ 1 ครั้ง

กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์แท้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชี 1 (CITES) ต้นแม่พันธุ์และสถานที่เพาะเลี้ยงต้องขึ้นทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  2 จังหวัดตรังได้ขึ้นทะเบียนต้นแม่พันธุ์และสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์
ตามทะเบียนเลขที่ P-TH-000294

CITES

สุดท้ายน้ีทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณ 
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นางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
นายสุริวัฒน์ ช่วยบ ารุง และนางสาวพรรณกร แซ่อั้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
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การศึกษาดัชนีรวมคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ า
ในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

The Study of Water Quality Index for Reservoir of Lam Nangrong Operation and 
Maintenance Project Buriram province

สุขลัคน์ นาเนกรังสรรค์1 สถาพร นาคคนึง2

ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ส านักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน นนทบุรี1

ส่วนการใช้น้ าชลประทาน ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรุงเทพฯ2

Email: bow369@yahoo.com1 sataporn7312@gmail.com2

บทคัดย่อ 
งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เปรียบเทียบคุณภาพน้ ากับเกณฑ์มาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

และ 2) สร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าแต่ละฤดูกาลโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพน้ าของ
อ่างเก็บน้ าในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า และ 2) แบบจ าลองคุณภาพน้ าของฤดูร้อน 
คือ Index = 36.496 + 16.174EC + 0.325DO + 0.150pH – 0.112Tw แบบจ าลองคุณภาพน้ าของฤดูฝน คือ Index = 
38.811 + 17.498EC + 0.245DO + 0.179pH – 0.062Tw และแบบจ าลองคุณภาพน้ าของฤดูหนาว คือ Index = 30.775 
+ 16.843EC + 0.276DO – 0.070pH – 0.189Tw ดัชนีคุณภาพน้ าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ ามากที่สุด คือ ความน าไฟฟ้า 
เพราะคุณภาพน้ าของฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวจะเพ่ิมขึ้น 16.174 17.498 และ 16.843 หน่วย ตามล าดับ เมื่อความน า
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย สรุปผลการวิจัยได้ว่า 1) คุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2 และ 2) ดัชนีคุณภาพน้ า
ที่อยู่ในแบบจ าลองคุณภาพน้ าทั้ง 3 ฤดูกาล ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ความเป็นกรด - ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า และ
ความน าไฟฟ้า แสดงว่าดัชนีคุณภาพน้ าเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กันและเป็นดัชนีคุณภาพน้ าที่เด่นของอ่างเก็บน้ า

ค าส าคัญ: แบบจ าลองคุณภาพน้ า, อ่างเก็บน้ า, โครงการส่งน้ าและบ ารงุรักษาล านางรอง

Abstract
This research is divided into 2 parts: 1) comparison of water quality with standard criteria and 

statistical analysis and 2) creating water quality model of seasonal by multiple regression analysis. The 
result of the research shows that 1) water quality of Lam Nangrong Operation and Maintenance Project 
was within the standard range and 2) water quality index of each season : summer season’s model 
were Index = 36.496 + 16.174EC + 0.325DO + 0.150pH – 0.112Tw , rainy season’s model were Index = 
38.811 + 17.498EC + 0.245DO + 0.179pH – 0.062Tw and winter season’s model were Index = 30.775 + 
16.843EC + 0.276DO – 0.070pH – 0.189Tw . The most is related to water quality was EC because all 
season’s model increased 16.174, 17.498 และ 16.843 unit when EC increased one unit. The results are 
as follows : 1) water quality of Lam Nangrong Operation and Maintenance Project is categorized as 
surface water type 2 and 2) water quality index of each season’s model were temp. pH, DO and EC, 
indicated that their were dominant water quality index 

Keyword : Water Quality Model, Reservoir, Lam Nangrong Operation and Maintenance Project
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ าและคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า เนื่องจากอุณหภูมิ 
ปริมาณน้ าฝน และการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบอ่างเก็บน้ าในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน เกษตรกรในเขตชลประทาน
ต้องอาศัยน้ าจากอ่างเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งมีการใช้น้ าปริมาณมาก อ่างเก็บน้ าเป็นแหล่งน้ า
ต้นทุนของพ้ืนท่ีชลประทานการบริหารจัดการน้ าจึงต้องค านึงถึงปริมาณน้ าและคุณภาพน้ าควบคู่กัน การตรวจวัดคุณภาพน้ า
โดยใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบหัวรวมเป็นวิธีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าท่ีรวดเร็วจึงควรสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ส าหรับอ่างเก็บน้ าในแต่ละฤดูกาลเพื่อประเมินความเหมาะสมในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตร 

จากผลงานวิจัยโครงการการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าตามแผนการส่งน้ าเพื่อการเกษตร
ในรอบฤดูกาลของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง (สุขลัคน์และสถาพร, 2560) ซึ่งเป็นการสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ า
ของฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยใช้ข้อมูลคุณภาพน้ าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - สิงหาคม 2560 ของอ่างเก็บน้ า
ในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง ได้แก่ เขื่อนล านางรอง อ่างเก็บน้ าคลองมะนาว อ่างเก็บน้ าล าปะเทีย และ
อ่างเก็บน้ าล าจังหัน โดยแบบจ าลองคุณภาพน้ าของฤดูร้อน คือ Index = 128.873 + 50.318PO4-P + 102.968Cl
แบบจ าลองคุณภาพน้ าของฤดูฝน คือ Index = 240.991 + 53.801SS + 11.937PO4-P + 69.711K + 44.882Cl และ
แบบจ าลองคุณภาพน้ าในช่วงฤดูหนาว คือ Index = 234.685 + 62.522pH - 55.566DO + 127.966NO2-N + 28.595Cl
งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในการน าแบบจ าลองคุณภาพน้ าไปใช้ประโยชน์ คือ ดัชนีคุณภาพน้ าที่อยู่ในแบบจ าลองประกอบด้วย
ดัชนีคุณภาพน้ าที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบหัวรวม ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ า (DO) และต้องเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณฟอสเฟต
ฟอตฟอรัส (PO4-P) ปริมาณไนไตรท์ - ไนโตรเจน (NO2-N) ปริมาณโพแทสเซียม (K) และปริมาณคลอไรด์ (Cl)

จึงเกิดแนวความคิดว่าควรมีการสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าจากดัชนีคุณภาพน้ าที่สามารถตรวจวัดในภาคสนาม
ซึ่งจะท าให้ง่ายและสะดวกในการน าไปใช้เพื่อบอกระดับคุณภาพน้ า โดยเลือกดัชนีคุณภาพน้ าที่จะศึกษาทั้งหมด 6 ดัชนี 
ได้แก่ อุณหภูมิน้ า (Tw) ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ความน าไฟฟ้า (EC) ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายในน้ า (TDS) และความเค็ม (Sal) ซึ่งสามารถตรวจวัดได้จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบหัวรวมและ
มีความส าคัญในการบ่งช้ีระดับคุณภาพน้ า เมื่อสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าแล้วจะสะดวกในการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือบอก
เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรเนื่องจากเป็นดัชนีที่สามารถตรวจวัดได้ในภาคสนามไม่ต้องเก็บตัวอย่างน้ าส่ง
ห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าตามฤดูกาลของอ่างเก็บน้ าในพ้ืนท่ีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง

2. เพื่อสร้างเกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรของอ่างเก็บน้ าในพ้ืนท่ีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง
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วิธีการศึกษา

1. ส ารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง จ านวน 4 
อ่างเก็บน้ า ได้แก่ เขื่อนล านางรอง อ่างเก็บน้ าคลองมะนาว อ่างเก็บน้ าล าจังหัน และอ่างเก็บน้ าล าปะเทีย จึงก าหนดจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ าจ านวนอ่างเก็บน้ าละ 1 จุด มีจ านวนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ังหมด 4 จุด แผนท่ี
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าดังแสดงในภาพท่ี 1 และการตรวจวัดคุณภาพน้ าดังแสดงในภาพท่ี 2

2. ตรวจวัดคุณภาพน้ าตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบหัวรวมยี่ห้อ YSI รุ่น 556 MPS และรุ่น PROFESSIONAL PLUS โดยดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจวัด
ทั้งหมด 6 ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิน้ า (Tw) ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ความน าไฟฟ้า (EC)
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ า (TDS) และความเค็ม (Sal) จากช่วงระยะเวลาที่ตรวจวัดคุณภาพน้ าเมื่อพิจารณาจาก
ประกาศการเริ่มต้นฤดูกาลของกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2558 – 2563 สามารถแบ่งข้อมูลคุณภาพน้ าออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ 
ฤดูร้อน (n = 96) ฤดูฝน (n = 80) และฤดูหนาว (n = 48)

3. เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ ากับเกณฑ์มาตรฐานน้ าชลประทานของ FAO (1985) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน (ราชกิจจานุเบกษา, 2537) มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงในทางน้ าชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) และเกณฑ์คุณภาพน้ า
ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า (สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ, 2530 อ้างอิงในกรมควบคุมมลพิษ, 2540)

4. เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหว่างฤดูกาลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) 
ด้วยวิธี F – test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์

5. สร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าทางคณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression)
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ภาพที่ 1 แผนที่ของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง
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ภาพที่ 2  การตรวจวัดคุณภาพน้ า

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล

1. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ าระหว่าง 3 ฤดูกาล
คุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ดังแสดง

ในภาพที่ 3 จัดอยู่ในคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2 เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามากกว่า 
6 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าระหว่าง 3 ฤดูกาล 
ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ อุณหภูมิน้ าและปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 
ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงว่าฤดูกาลมีผลต่ออุณหภูมิน้ าและปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิน้ าและปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในแต่ละฤดูกาล โดยอุณหภูมิน้ าในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
มีค่ามากท่ีสุด และช่วงฤดูหนาวมีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากน้ าฝนไปชะล้างหน้าดินท าให้มีปริมาณอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร
ไหลลงสู่แหล่งน้ าซึ่งจะไปดูดซับความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิน้ าสูงกว่าช่วงที่ไม่มีฝนตก (สุขลัคน์และคณะ, 2554) จากข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง พบว่า ในช่วงฤดูหนาวมีฝนตกน้อยกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
ท าให้อุณหภูมิน้ าช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูหนาว ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าในช่วงฤดูหนาวมีค่ามากที่สุด

และช่วงฤดูฝนมีค่าน้อยที่สุด เนื่องจาก
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามีค่าเพิ่มขึ้น
เมื่ออุณหภูมิลดลง จากข้อมูลอุณหภูมิของ
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิน้อย
กว่าช่วงฤดู ร้ อนและฤดูฝนท าให้ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ าช่วงฤดูหนาวสูงกว่า
ช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ ากับค่าเฉลี่ย (a) อุณหภูมิน้ า (b) ความเป็น
กรด – ด่าง (c) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (d) ความน าไฟฟ้า (e) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่
ละลายในน้ า และ (f) ความเค็ม
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ าระหว่างฤดูกาลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05

ดัชนีคุณภาพน้ า ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว Sig.

อุณหภูมิน้ า (Tw) 29.27 a 29.01 a 27.57 b *

ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 7.88 7.75 7.86 ns

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) 6.80 ab 6.44 b 7.01 a *

ความน าไฟฟ้า (EC) 98 94 89 ns

ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ า (TDS) 60 58 56 ns

ความเค็ม (Sal) 0.04 0.04 0.04 ns

หมายเหตุ : 1. ในแนวนอนท่ีตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
2. อุณหภูมิน้ า (Tw) หน่วยองศาเซลเซียส ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ไม่มีหน่วย ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO)

หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร ความน าไฟฟ้า (EC) หน่วยไมโครโมส์ต่อเซนติเมตร ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ า (TDS)
หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร และความเค็ม (Sal) หน่วยกรัมต่อลิตร

2. การสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าทางคณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
2.1 การสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าทางคณิตศาสตร์ส าหรับอ่างเก็บน้ าในแต่ละฤดูกาลเป็นการน าผลวิเคราะห์

คุณภาพน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประเมินความเหมาะสมในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตร โดยก าหนดให้ปัจจัยต่างๆ 
คงที่เป็นการพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีคุณภาพน้ าและคุณภาพน้ าเท่านั้นเพราะปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ า
มีหลายชนิดและควบคุมยาก จึงสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าทางคณิตศาสตร์ที่มีเฉพาะดัชนีคุณภาพน้ าและสามารถตรวจวัด
ได้ในภาคสนามด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบหัวรวมซึ่งส านักงานชลประทานทุกแห่งมีเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ า
แบบหัวรวม การสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าทางคณิตศาสตร์มี 5 ขั้นตอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 และกัลยา วานิชย์บัญชา
2548) ได้แก่

1) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อหาองค์ประกอบของดัชนีคุณภาพน้ าโดยการใช้สมการที่แสดง
องค์ประกอบย่อยของดัชนีคุณภาพน้ าแต่ละพารามิเตอร์ของแต่ละจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จะได้ค่า factor loading หรือน้ าหนักองค์ประกอบรวมของแต่ละดัชนีคุณภาพน้ า เมื่อแทนค่าลงในสมการจะได้ค่า Index 
ของแต่ละจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุต่อไป การตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อมูลโดยใช้ KMO and Bartlett’s Test ถ้าค่า KMO > 0.5 จะถือว่าข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2 ค่า KMO = 0.669 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลคุณภาพน้ าที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเนื่องจากมีค่า KMO > 0.5

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.699

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi – Square 1993.865

df 15

Sig. 0.000

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลดัชนคีุณภาพน้ า
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ฤดูกาล แบบจ าลองคุณภาพน้ า

ฤดูร้อน Index = 36.496 + 16.174EC + 0.325DO + 0.150pH – 0.112Tw

ฤดูฝน Index = 38.811 + 17.498EC + 0.245DO + 0.179pH – 0.062TW

ฤดูหนาว Index = 30.775 + 16.843EC + 0.276DO – 0.070pH – 0.189TW

2) วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พิจารณาตาราง ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน
3) ทดสอบสมมติฐานว่าดัชนีคุณภาพน้ ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับคุณภาพน้ าหรือสามารถอธิบายความแปร

ผันของคุณภาพน้ าได้ โดยพิจารณาจากค่า Sig < 0.05 ของสถิติทดสอบ t
4) พิจารณาค่า Variance inflation factor (VIF) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ เป็นการพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multiple correlation) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ถ้าหากตัวแปร
ใดมีค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระดังกล่าวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ควรท าการเลือกออกจากการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุซึ่งตัวแปรอิสระทุกตัวต้องเป็นอิสระกันเพื่อแยกอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัว

5) น าตัวแปรอิสระที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เชิงซ้อนมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น ถ้าไม่มีตัวแปร
อิสระตัวใดถูกเลือกเข้าหรือออกจากสมการอีก จะได้สมการถดถอยส าหรับเป็นแบบจ าลองคุณภาพน้ าทางคณิตศาสตร์
แบบจ าลองคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังแสดงในตารางที่ 3 ดัชนีคุณภาพน้ าที่อยู่ใน
แบบจ าลองคุณภาพน้ าท้ัง 3 ฤดูกาล ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ความเป็นกรด – ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า และความน า
ไฟฟ้า แสดงว่าดัชนีคุณภาพน้ าเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กันและเป็นดัชนีคุณภาพน้ าที่เด่นของอ่างเก็บน้ า ดัชนีคุณภาพน้ าที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ ามากที่สุด คือ ความน าไฟฟ้า เพราะคุณภาพน้ าของฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวจะเพิ่มขึ้น 
16.174 17.498 และ 16.843 หน่วย ตามล าดับ เมื่อความน าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

หมายเหตุ : Index คือ ดัชนีรวมคุณภาพน ้า 

2.2 การสร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินความเหมาะสมในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตรด้วยการแทนค่าลงในแบบจ าลอง
คุณภาพน้ า ก าหนดให้เกณฑ์คุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับการเกษตร คือ ค่าต่ าสุดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า เกณฑ์
คุณภาพน้ าท่ีเหมาะสมปานกลางส าหรับการเกษตร คือ ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ า และเกณฑ์คุณภาพน้ าท่ีไม่
เหมาะสมส าหรับการเกษตร คือ ค่าสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 แบบจ าลองคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง

หมายเหตุ : 1 ไม่มีข้อจ ากัดในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตร
2 มีข้อจ ากัดในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตรบางอย่าง  
3 มีข้อจ ากัดในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตร ควรปลูกพืชทนเค็มและมีระบบระบายเกลือ

ตารางที่ 4 เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง

แบบจ าลองคุณภาพน้ า
เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตร

เหมาะสม 1 เหมาะสมปานกลาง 2 ไม่เหมาะสม 3

ฤดูร้อน 37 1621 48556

ฤดูฝน 40 1684 52532

ฤดูหนาว 28 1525 50552
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2.3 การน าแบบจ าลองคุณภาพน้ าไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรองได้จากการใช้

ข้อมูลคุณภาพน้ าที่ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบหัวรวมแล้วน ามาสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าของฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว เมื่อแทนค่าดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจวัดลงในแบบจ าลองคุณภาพน้ าจะสามารถบอกความเหมาะสม
ของการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น เมื่อแทนค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าของเขื่อนล านางรอง อ่างเก็บ
น้ าคลองมะนาว อ่างเก็บน้ าล าจังหัน และอ่างเก็บน้ าล าปะเทีย ลงในแบบจ าลองคุณภาพน้ าสามารถบอกความเหมาะสม
ในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 5 คุณภาพน้ าในช่วงฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว ของเขื่อนล านางรอง อ่างเก็บน้ าคลองมะนาว อ่างเก็บน้ าล าจังหัน และอ่างเก็บน้ าล าปะเทีย ไม่มี
ข้อจ ากัดในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตร แต่คุณภาพน้ าในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวของอ่างเก็บน้ าคลองมะนาวมีข้อจ ากัด
ในการน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตรบางอย่าง พืชที่มีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดของอ่างเก็บน้ าทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ข้าว 
จากข้อมูลของ FAO (1985) ระบุว่าข้าวสามารถให้ผลผลิต 100 90 75 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อความน าไฟฟ้า
ไม่เกิน 2,000 2,600 3,400 และ 4,800 ไมโครโมส์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งความน าไฟฟ้าของอ่างเก็บน้ าทั้ง 4 แห่ง
ที่น าไปแทนค่าลงในแบบจ าลองคุณภาพน้ าในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีค่าไม่เกิน 2,000 ไมโครโมส์ต่อเซนติเมตร 
ดังนั้นคุณภาพน้ ามีความเหมาะสมในการใช้ปลูกข้าว

ตารางที่ 5 ความเหมาะสมในการน าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตรของอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง

แบบจ าลองคุณภาพน้ า
อ่างเก็บน้ า

ล านางรอง คลองมะนาว ล าจังหัน ล าปะเทีย

ฤดูร้อน 1056 3207 1104 1250

เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตร เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม

ฤดูฝน 1072 3260 1125 1282

เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตร เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม เหมาะสม

ฤดูหนาว 987 2873 1038 1206

เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตร เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม เหมาะสม

การสรุปผลการศึกษา

5.1 คุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรองจัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินประเภท

ท่ี 2 เป็นแหล่งน้ าท่ีได้รับน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน

การฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์

สัตว์น้ า การประมง และการว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า

5.2 ดัชนีคุณภาพน้ าที่อยู่ในแบบจ าลองคุณภาพน้ าท้ัง 3 ฤดูกาล ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ความเป็นกรด – ด่าง ปริมาณ

ออกซิเจนละลายในน้ า และความน าไฟฟ้า แสดงว่าดัชนีคุณภาพน้ าเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กันและเป็นดัชนีคุณภาพน้ าที่

เด่นของอ่างเก็บน้ าในพ้ืนท่ีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง
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5.3 แบบจ าลองคุณภาพน้ าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเกษตรของอ่างเก็บน้ า

ในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง โดยการแทนค่าต่ าสุดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ า

ของอ่างเก็บน้ า และค่าสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ลงในแบบจ าลองคุณภาพน้ า จะได้เกณฑ์คุณภาพน้ าท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเกษตร เกณฑ์คุณภาพน้ าที่เหมาะสมปานกลางส าหรับการเกษตร และเกณฑ์คุณภาพน้ าที่ไม่เหมาะสมส าหรับ

การเกษตร ตามล าดับ
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ส่งน้ าเพื่อการเกษตรของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง

2560
การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าตามแผนการส่งน้ าเพื่อการเกษตรในรอบฤดูกาลของ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง

2561 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าชลประทานในแปลงนาจากพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย

2561 การวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจต่อวารสารข่าวเกษตรชลประทาน

2561
การวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงานต่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานท่ี 9 (ท่าม่วง)

2563
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ าและแผนการส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืชของคลองส่งน้ าใน

พื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2563
การศึกษาดัชนีรวมคุณภาพน้ าของอ่างเก็บน้ าในพื้นที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์

2563 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีในเขตชลประทานต่อคุณภาพน้ าของคลองส่งน้ า

ช่ือ - นามสกุล : นายสถาพร นาคคนึง
Name : Mr. Sathaporn Nakkanung
ที่อยู่ : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ าชลประทาน 

ส่วนการใช้น้ าชลประทาน 
ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2241-4794
อีเมลล์ : sataporn7312@gmail.com

ประวัตินักวิจัย 2

ผลงานวิจัย : 
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สวัสดีคะท่านผู้อ่านวารสาร ในคอลัมน์ในวงงาน ทางกองบรรณาธิการจะพาท่านเดินทางไปท าความรู้จักกับ
กลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง โครงการอ่างเก็บน้ าศาลทราย ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี เป็นกลุ่มองค์กรต้นแบบผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่น ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ าภายในพ้ืนท่ี สามารถช่วยให้เกษตรกรได้ใช้น้ าชลประทานเอย่างเท่าเทียมกัน สามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี สร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ 

ส าหรับโครงการอ่างเก็บน้ าศาลทราย จังหวัดจันทบุรี เป็น 1 ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ าจันทบุรี อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่มีความส าคัญต่อจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ าขนาดกลางเพียงแห่งเดียว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตอนบนของจังหวัดจันทบุรี โดยมีความจุเก็บกักประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานด้านท้ายอ่างเก็บน้ า
ประมาณ 13,900 ไร่ มีการส่งน้ าให้กับเกษตรกร โดยการปล่อยน้ าลงตามล าน้ าธรรมชาติ มีฝายทดน้ า เก็บน้ าไว้เป็น ช่วงๆ
เพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามล าน้ าสูบน้ าไปใช้ท าการ แต่เนื่องจากพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ าศาลทรายส่วนใหญ่
อยู่ทางตอนล่าง ท าให้เกษตรกรโดยรอบที่อยู่ทางตอนบนของอ่างฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ในช่วงฤดูแล้ง
ได้รับน้ าไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและราคาต่ า 

กลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานคืออะไร?
กลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน คือ องค์กรของเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน มีการบริหารในรูป
คณะกรรมการที่เลือกมาจากสมาชิกผู้ใช้น้ า มีระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
สมาชิกขององค์กร คือ ผู้ใช้น้ าจากระบบชลประทานสายเดียวกัน ขอบเขตพื้นที่กลุ่มบริหารฯ ใช้ขอบเขต
ของระบบส่งน้ าเป็นหลัก ครอบคลุมพื้นที่คลองส่งน้ าสายใหญ่ หรือคลองซอยหรือคลองแยกซอยหรือ
โซนส่งน้ า 1 โซน

กรมชลประทาน จึงได้ประสานกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการระบบท่อ
ส่งน้ าบ้านช าตาเรือง เพื่อท าหน้าที่สูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าศาลทราย ส่งให้กับ
พื้นที่ชลประทานตอนบนของอ่างฯ ประมาณ 2,185 ไร่ สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าให้แก่เกษตรกรที่อยู่ทางตอนบนของอ่างฯ ได้ ที่ส าคัญ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ าด้วยตัวเอง มีการ
จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อบ้านช าตาเรือง เพื่อบริหารจัดการน้ าที่ส่ง
เข้าพื้นที่แปลงเพาะปลูกของแต่ละรายตามรอบเวร จึงท าให้ได้รับน้ าอย่าง
เต็มที่ ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ ไม่ต่างจากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกที่อยู่
ทางตอนล่างของอ่างฯ นับได้ว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังตอนบนและตอนล่างของอ่างฯ 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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พวกเราได้เดินทางไปพบกับคุณวิฑูรย์ มานะนิยมไทย ต าแหน่งประธานท่ีปรึกษา และคุณศิลาพร ทองรอด 

ต าแหน่งเหรัญญิก ของกลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง จังหวัดจันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี 
ส านักงานชลประทานที่ 9 ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ที่มาที่ไป และวิธีการบริหารจัดการสมาชิกภายในกลุ่มผู้ใช้น้ าให้
พวกเราได้รับทราบค่ะ  

คุณวิฑูรย์ มานะนิยมไทย
ประธานท่ีปรึกษากลุ่มบริหาร

การใช้น้ าระบบท่อส่งน้ า
บ้านช าตาเรือง 

คุณศิลาพร ทองรอด 
เหรัญญิก กลุ่มบริหารการใช้น้ า
ระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง 

อ่างเก็บน้ าศาลทราย มีความจุเก็บกัก 10.00 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งการใช้
น้ าออกเป็น 3 จุด  คือ  ตอนบน ตอนกลาง  และตอนล่ า ง  ซึ่ งกลุ่ มบริหาร
การใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง อยู่ในช่วงตอนกลาง จะได้ใช้น้ าจากการสูบขึ้น
ไปให้กับสมาชิกจากสถานีสูบน้ า เพราะพื้นที่บางช่วงเป็นเนินเขา แต่ละปีทางกลุ่ม
บริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง จะใช้น้ าอยู่ปีละประมาณ 1.00 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร บางปีท่ีแล้งจัดก็จะใช้อยู่ประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร



ฝ่ าย เผยแพร่การ ใช้ น ้า ชลปร ะทาน 2 4

ในวงงาน
ดังนั้นการบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าศาลทราย จึงบริหารโดยสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อบ้านช าตาเรือง 

ซึ่งจะเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สมาชิกกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า โดยมีโครงสร้างกลุ่มฯ ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อบ้านช าตาเรือง 

ที่มา กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
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กลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง มีโครงสร้างบริหารองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ
รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ มีก์ระเบียบอย่างชัดเจน

การบริหารจัดการน้ าชลประทาน จะยึดหลักให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม เกิดการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรม สังคม สภาพภูมิประเทศ และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยที่มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานจันทบุรี เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง มีการแบ่งขอบเขตและจุดจ่ายน้ าอย่างชัดเจน สมาชิกให้
ความส าคัญต่อการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมใหญ่ประจ าปี เพ่ือแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาการ
ส่งน้ า หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาล กลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรืองจะมีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป
บทเรียนการส่งน้ า โดยใช้หลักการ ฟัง คิด ถาม ยึดหลักอริยสัจ 4 มาใช้เพื่อลดมาตรการความขัดแย้งเรื่องน้ า ตั งแต่จัดตั ง
กลุ่มบริหารการใช้น ้าระบบท่อส่งน ้าบ้านช้าตาเรือง ยังไม่มีสมาชิกกลุ่มฯ ท่านใดท่ีท้าผิดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ สมาชิก
ทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

3. มีการประชุมคณะกรรมการสม่ าเสมอ พร้อมจัดท าและปฏิบัติตามปฏิทินแผนการด าเนินการประจ า

5. มีการบันทึกรายงานการประชุม พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้แก่สมาชิกได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

4. มีการจัดประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างน้อย 1 ครั้ง/ฤดูกาลใช้น้ า และสามารถเลือกคณะกรรมการบริหารองค์กร
ได้เอง ตามวาระการด ารงต าแหน่ง (2 ปี/ครั้ง) 

2. มีคณะกรรมการต้องมีความสามารถบริหารแบบบูรณาการ ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
ของสถาบัน 

1. มีสถานที่จัดบอร์ดแสดงโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ แผนที่แสดงขอบเขตกลุ่ม แผน /ผลปฏิทินประจ าปี 
รายงานการประชุม บัญชีกองทุน และภาพกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบได้ 

ระเบียบข้อบังคับขององค์กร

แนวทางบริหารจัดการน้ า และบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ
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นางสาวศิลาพร ทองรอด เล่าว่า ตนเองท าหน้าที่ส ารวจและรวบรวมความต้องการการเพาะปลูกพืชของสมาชิก

กลุ่มผู้ใช้น้ าในช่วงก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก จัดประชุมวางแผน ก าหนดพื้นที่เพาะปลูกก่อนเริ่มฤดูกาลส่งน้ าให้เหมาะสม
กับน้ าต้นทุนท่ีมี ช่วยติดตามการส่งน้ าชลประทาน ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวการส่งน้ าให้กับสมาชิกได้รับทราบ ช่วยดูแลและ
แจ้งเจ้าหน้าท่ีชลประทานหากพบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับอาคารชลประทาน ถ้าหากอาคารชลประทานเกิดความเสียหาย 
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น ้าก็จะสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันซ่อมแซมระบบส่งน ้าด้วยสมาชิกในกลุ่มเอง แต่ละกลุ่มจะช่วยกัน
ซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าที่ช้ารุดเสียหายโดยไม่มีการจัดจ้างช่างภายนอก จึงท้าให้การแก้ไขซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และสามารถจ่ายน ้าได้อย่างทันท่วงที สถานีสูบน ้าได้รับการดูแลและมักอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานเสมอ

การบริหารจัดการน ้า จะแบ่งตามการใช้น ้าแบบรอบเวร โดยจะปล่อย
น ้าจากอ่างเก็บน ้าตามระบบท่อ ส่งน ้าไปยังหัวจ่ายน ้า ก่อนจะปล่อยลงสู่สระเก็บ
น ้าจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบ พิจารณาการเปิด-ปิดหัวจ่าย โดยสมาชิก
สามารถน้าน ้าจากอ่างเก็บน ้าศาลทรายไปใช้ได้ตลอด

สถานีสูบน้ าบ้านช าตาเรือง
โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ า จ.จันทบุรี
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ปริมาณการใช้น้ าและก าหนดการส่งน้ าของกลุ่มบริหารการส่งน้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง

1. เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปริมาณการใช้น้ า = 64,260 ลบ.ม/เดือน
(ก าหนดการส่งน้ า ส่งทุกวัน วันละ 7 ช่ัวโมง และถ้าสมาชิกมีความต้องการน้ าจะขยายเวลาเพิ่ม)

2. เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปริมาณการใช้น้ า = 128,520 ลบ.ม/เดือน
(ก าหนดการส่งน้ า ส่งทุกวัน วันละ 14 ช่ัวโมง)

3. เดือนมีนาคม-เมษายน ปริมาณการใช้น้ า = 220,320 ลบ.ม/เดือน
(ก าหนดการส่งน้ า ส่งทุกวัน วันละ 14 ช่ัวโมง)

4. เดือนพฤษภาคม ปริมาณการใช้น้ า = 128,520 ลบ.ม/เดือน
(ก าหนดการส่งน้ า ส่งทุกวัน วันละ 14 ช่ัวโมง กรณีถ้าฝนตกก็งดการจ่ายน้ า)

สรุปปริมาณการใช้น้ าตลอดฤดูกาลส่งน้ าช่วงเดือน พฤศจิกายน-พฤษภาคม
ปริมาณการใช้น้ ารวมประมาณ = 954,720 ลบ.ม/ปี

(สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ามีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้น้ าตามสภาพฤดูกาล)

นอกจากนั้นแล้ว องค์กรผู้ใช้น้ าบ้านช าตาเรือง ยังได้ท า
การจัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ า
และบ ารุงรักษาของกลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตา
เรือง โดยเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มีกองทุนเงินกู้เพื่อส่งเสริมการผลิต เรือนหุ้น หุ้นละ 100 
บาท สมาชิกถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 10 หุ้น ท าแบบสหกรณ์ พอถึง
สิ้นปีก็จะมีการปันผลให้กับสมาชิก โดยมีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงิน
จากกองทุนอย่างรัดกุมและโปร่งใส

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - จัดเก็บจากสมาชิก รายละ 50 บาท
เงินซ่อมบ ารุง - เก็บตามขนาดมิเตอร์ของสมาชิกนิ้วละ 400 บาท
เงินส ารองค่าไฟฟ้า - เก็บตามขนาดมิเตอร์ของสมาชิกนิ้วละ 800 บาท
เงินค่าปรับ - จากสมาชิกท าผิดก์ระเบียบของทางกลุ่มฯ เช่น ขาดการประชุม ขาดการซ่อมท่อ 

เป็นต้น
เงินค่าไฟฟ้า - การติดค่าไฟฟ้า + ค่าบริหารจัดการ 20 สตางค์ ของหน่วยน้ า
เงินหุ้น - ระดมหุ้น หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเป็นกองทุน และมีปันผลคืนให้แก่สมาชิกทุกปี
ดอกเบี้ย - จากเงินฝาก และกองทุนของกลุ่มฯ

แหล่งท่ีมาของเงินกองทุน
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เพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการตอกย้ าและเชิดชูแนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดการน้ าของภาคเกษตร
กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ า จึงเดินหน้าคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานการบริหาร
จัดการน้ าดีเด่น ด้วยการมอบ รางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่น เพื่อเป็นการสานพลังใจให้เกษตรกรเหล่านี้ 

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มผู้ใช้น ้าบ้านช้าตาเรืองได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกรมชลประทาน 
ในปี พ.ศ.2565

เมื่อพูดถึงการใช้น้ า ภาคการเกษตร นับเป็นภาคส่วนส าคัญของสังคม ที่มีความจ าเป็นในการใช้น้ าอย่างมาก 
จึงต้องมีกระบวนการหรือวิธีการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ซึ ่งทุกวันนี้เกษตรกร
หลายพื้นที่ได้หันมาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ า และระดมพลังเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ที่มา กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
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นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวว่า 

การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทานดีเด่น เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ ต้องการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรกลุ่มผู้ ใ ช้น้ า  มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ า
ชลประทานร่วมกันระหว่างสมาชิก อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีปริมาณน้ า
ที่เพียงพอต่อการท าเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุดครับ
กลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อบ้านช าตาเรือง เกิดขึ้นภายใต้โครงการ
ระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรืองท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2546

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว
เสริมว่า “การจัดท้าและด้าเนินโครงการดังกล่าว ท้าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน ้าได้ ส้าคัญยิ่งกว่านั น การร่วมแก้ไขปัญหาครั ง
นี  เป็นความร่วมมือของกลุ ่มเกษตรกรในพื  นที ่ ที ่เข้ามามีบทบาท
บริหารจัดการน ้าด้วยตนเอง มีการจัดตั งกลุ่มบริหารการใช้น ้าระบบ
ท่อบ้านช้าตาเรือง เพื่อบริหารจัดการน ้าที่ส่งเข้าพื นที่แปลงเพาะปลูก
ของเกษตรกร ท้าให้ได้รับน ้าอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมามี
คุณภาพ ไม่ต่างจากพื นที่การเพาะปลูกที ่อยู ่ทางตอนล่างของอ่าง
ฯ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอื อประโยชน์ต่อเกษตรกร ที่มีพื นที่
เพาะปลูกทั งตอนบนและตอนล่างของอ่างฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ นอย่างยั่งยืนครับ”

เริ ่มต้นกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลเรื ่องค่าไฟฟ้าให้ทั้งหมด ต่อมาสมาชิกกลุ่มเป็นผู ้ดูแลค่าใช้ส่วนนี้ด้วยตนเอง 
“อดีตเกษตรกรยึดอาชีพท้าสวนยางพาราและท้าไร่มันส้าปะหลังเป็นหลัก เนื่องจากพื นดินบริเวณนี มีความแห้งแล้ง 
ท้าให้มีปัญหาขาดแคลนน ้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต แต่เมื่อเริ่มมีการส่งน ้าให้
พื นที่การเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ น โดยเฉพาะท้าสวนผลไม้ จ้าพวก เงาะ มังคุด 
ทุเรียน ท้าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ น”
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เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ าชลประทาน
ส่วนการใช้น้ าชลประทาน

เพราะการบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม ที่นอกจากจะหมายถึงความตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ของน ้าแล้ว ยังหมายถึงกรรมวิธีจัดการน ้าที่เอื อประโยชน์สูงสุด
ต่อการน้าไปใช้ ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูภายในตัว 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด

“

”

ขอขอบคุณ
นายวิฑูรย์ มานะนิยมไทย ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง 
นางสาวศิลาพร ทองรอด เหรัญญิกกลุ่มบริหารการใช้น้ าระบบท่อส่งน้ าบ้านช าตาเรือง 
นายธนิก ธโนภานวัุฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานจันทบุรี 



สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ผ่านมาผู้ เขียนได้เดินทางไปยังสุดเขตแดนประเทศไทย
ด้านทิศตะวันออก นั่นก็คือ จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ ระหว่างทางดิฉันสังเกตเห็นสวนผลไม้มากมาย นอกจากสวนทุเรียนแล้ว 
ก็คงมีสวนยางพารานี่แหละค่ะ ที่ปลูกขึ้นตลอดทางระหว่างไปจังหวัดตราด จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจ าแนกตาม
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาง ปี 2564/65 ตามที่ตั้งแปลง พบว่าจังหวัดระยองมีพื้นที่ปลูกยางพารา จ านวน 
310,465 ไร่  จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกยางพารา จ านวน 159,272 ไร่ และจังหวัดตราดมีพื้นที่ปลูกยางพารา จ านวน 
147,985 ไร่ (ทะเบียนเกษตรกร, 2565) ดิฉันสังเกตเห็นว่าต้นไม้มีการผลัดใบ กล่าวคือ ใบร่วงหล่นเพื่อรอการผลิใบใหม่ 
หรือเพราะเป็นโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่กันแน่นะ ปกิณกะฉบับน้ีดิฉันจะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปหาข้อมูลกันค่ะ
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ปกิณกะ

ท าให้ต้นยางต้องเคลื่อนย้ายอาหารที่เป็นแป้งและน้ าตาลจากใบแก่
ไปเก็บไว้ท่ีบริเวณล าต้น และเมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อน อาหารท่ีถูกเก็บ
ไว้ท่ีล าต้นจะถูกน าไปใช้สร้างใบอ่อนของต้นยาง ในช่วงนี้ ถ้าเกษตรกร
ยังฝืนกรีดยางก็จะเป็นเหมือนการแย่งอาหารต้นยาง ส่งผลให้
ยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ท าให้ต้นยางไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่ออายุ
การกรีดที่ไม่ยาวนานของต้นยางในอนาคต

นอกจากนี้ การฝืนกรีดยางในช่วงผลัดใบหรือแตกใบอ่อน 
ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เต็มที่ 
ส่งผลให้ต้นยางไม่สมบูรณ์และทรมานต้นยาง อาจท าให้ต้นยาง
เกิดอาการเปลือกแห้ง หรือกรีดแล้วไม่มีน้ ายาง ในระยะเวลา 2-3 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ 
เพื่อเป็นการพักต้นยางพารา ให้สามารถสะสมอาหารไปหล่อเลี้ยงใบ
อ่อนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นยาง ซึ่งชาวสวน
ยางสามารถเริ่มกรีดได้อีกครั้ง ในช่วงที่ใบยางที่แตกใหม่เจริญเต็มที่
และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม (การยางแห่งประเทศไทย, 2565)

สวนยางพาราปกติ

ตามวงจรธรรมชาติ ฤดูที่ยางผลัดใบจะเป็นช่วงหน้าร้อนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มผลัดใบช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
ซึ่งทุกพื้นที่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง และเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ โดยใบยางจะมีสีเหลือง และร่วงหล่นจากต้น เป็นสัญญาณเตือน
ให้เจ้าของสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ ทิ้งใบ ต้นยางจะไม่มีใบสีเขียว เพื่อการสังเคราะห์แสง

ในทางพฤกษศาสตร์และพืชกรรมสวน ไม้ผลัดใบ ซ่ึงรวมทั งต้นไม้ พุ่มไม้ และไม้ล้มลุก เป็นพืชที่สูญเสียใบ
ทั งหมดในช่วงเวลาหนึ่งของปี กระบวนการนี้เรียกว่าการร่วง (อังกฤษ: abscission) ในบางกรณีการสูญเสียใบจะเกิดขึ้น
ตอนฤดูหนาวในเขตอบอุ่นหรือขั้วโลก ในส่วนอื่น ๆ ของโลกรวมทั้งเขตร้อน กึ่งเขตร้อน และแห้งแล้ง พืชจะสูญเสียใบ
ในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน



สวนยางพาราอาย ุ3 ปี ที่พบการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนดิใหม่

เอาละค่ะ ในเมื่อตามวงจรตามธรรมชาติของยางพาราจะเริ่มผลัดใบในช่วงฤดูร้อน แต่ตอนที่ผู้เขียนไปนั้นเป็นช่วง
ปลายฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ยางพาราจะต้องผลิใบแล้วมากกว่าร้อยละ 50 แล้วท าไมยางพาราที่นี่ถึงยังผลิใบไม่เต็มพื้นที่ล่ะ 
หรือว่าเป็นโรคยอดฮิต โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่หรือเปล่านะ ?
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จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด มาพบกับคุณลุงธีรพล ไพวงษ์ อาสาเกษตรหมู่บ้าน
หมู่ 4 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อลงส ารวจในแปลงยางพารา
ที่พบ การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่

ยางพาราสวนนี มีอายุ 20 ปี มีต้นยางพารา 400 ต้น 
ขนาดพื นที่ 4 ไร่ ปกติจะได้ปริมาณน ้ายาง 230-240 กิโลกรัม 
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรค ท้าให้ได้ปริมาณน ้ายาง

เหลืองเพียง 190-200 กิโลกรัม

“
”นายธีรพล ไพวงษ์ อาสาเกษตรหมู่บ้าน หมู่ 4 ต าบลหนองคันทรง



โรคใบร่วงยางชนิดใหม่ พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย 
ในปี 2559 ประเทศมาเลเซีย ในปี 2560 และระบาดที่ภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยกระแสลมและ
สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือร้อนช้ืนและฝนตกชุก ต้นยาง
ที่มีอายุมากและขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อย
ขนาดเล็ก ลักษณะอาการจะปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการ
จะปรากฏเป็นรอยซ้ า ๆ เป็นกลุ่มซึ่งจะเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้น
จะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลือง
จะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีสนิม โดยมักพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า
1 แผล แนวก้างปลา อาจจะลุกลามซ้อนกันจนเป็นแผลขนาดใหญ่ จากนั้น
ใบยางจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการของโรคจะรุนแรงและใบร่วงมาก
หลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตน้ ายาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 ท าให้ปริมาณผลผลิต  
ลดลงร้อยละ 30–50 และพบในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่พันธุ์ RRIM 600
พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ PB 311 เป็นต้น
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• โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 
เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือเชื้อรา Collectotrichum sp. 
ในอาการเริ่มแรก จะเกิดจุดช้ าบริเวณใต้ใบ และด้านบนของใบบริเวณเดียวกันจะเป็นสีเหลืองลักษณะกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนใหญ่มากกว่า 0.5 เซนติเมตร ช่วงเริ่มแรกบนผิวใบเป็นรอยสีเหลืองค่อนข้างกลม (chlorosis) และ
ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง (necrosis) เป็น แผลกลมสีสนิมซีด ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นสีคล้ า ขอบแผล
ด า และกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีน้ าตาลจนถึงขีดขาวซีด รูปร่างจุดแผลค่อนข้างกลม รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ จ านวน
มากกว่า 1 จุด อาจซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ เมื่ออาการรุนแรงจะเกิดใบเหลืองและร่วง อาการโรครุนแรงและใบร่วงมาก
หลังมีฝนตกหนัก ติดต่อกัน อย่างน้อย 2 วัน โดยแปลงยางใหญ่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มากกว่าแปลงยางขนาดเล็ก

• โรคใบร่วงยางพารา 
หากเกิดจากเช้ือรา Phytophthora batryosa Chee 
หรือ P.palmivora (Butler) 

จะมีลักษณะใบแก่ เกิดจุดแผลฉ่ าน้ า  ขนาดไม่แน่นอน บริเวณก้านใบมีรอยช้ า 
จุดกึ่งกลางของรอยแผลช้ า มีหยดน้ ายางเกาะอยู่ ใบย่อยหลุดร่วงจากก้านใบ ใบร่วงทั้ง
ที่ยังมีสีเขียวสด หรือเหลือง หากเช้ือเข้าท าลายฝักจะเกิดอาการเน่า โดยอาจพบเช้ือ
ราสีขาวเจริญปกคลุม ฝักไม่แตก และไม่ล่วงหล่น

ภาพรอยแผล
ของโรคใบร่วง

ยางพาราชนิดใหม่
บนใบยางพารา



ภาพรอยแผลที่เกิดซ้อนทับ
กันมากกว่า 1 แผล
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของ

ยางพารา ได้แก่ สภาพอากาศมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ท าให้เชื้อราสาเหตุของโรค
สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายโดยอาศัยลมและฝน ซึ่งพบรายงานว่ามีพืชอาศัย
ในบริเวณสวนยางแสดงอาการคล้ายกัน ทั้งวัชพืชพืชปลูกร่วม พืชผักสวนครัว
และพืชยืนต้นอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงแปลงยางที่เกิดโรค ท าให้เช้ือสาเหตุ
สะสมอยู่ในสภาพแวดล้อมได้มากข้ึน

ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงยางพาราอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก หลีกเลี่ยงการน ากล้า
ยางพารา หรือวัสดุปลูกจากแหล่งท่ีพบการแพร่ระบาดเข้าพ้ืนท่ี ก าจัดใบยางพาราท่ีเกิดโรค หรือวัชพืชซึ่งอาจเป็นแหล่ง
สะสมหรือพืชอาศัยของ                 เชื้อสาเหตุโรค ใช้ระบบกรีดยางตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย และบ ารุง

เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
และใส่ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราตามค าแนะน าของการยาง

แห่งประเทศไทย ซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับยางพารา เป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างความทนทานต่อการเข้าท าลายของโรคพืชหลายชนิด

รวมถึงโรคใบร่วงยางพาราด้วย

แนวทางการป้องกันและก าจัดโรค
1. หมั่นส ารวจแปลงยางพาราอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มี

ฝนตกชุก หากพบต้นยางพารามีทรงพุ่มไม่สดชื่น ใบร่วง ให้ตรวจสอบอาการ
ของโรคบนใบ

2. หลีกเลี่ยงการน ากล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาด
เข้าสู่พื้นที่

3. บ ารุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพารา

4. ใช้ระบบกรีดยางตามค าแนะน าของการยางแห่งประเทศไทย
5. ก าจัดใบยางพาราที่เกิดโรคหรือวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือ

พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค
6. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อก าจัดและควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้นส าหรับ

การหว่าน ใช้อัตราเช้ือสด 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และร า 4 กิโลกรัมต่อไร่หรือส าหรับการฉีดพ่น ใช้อัตรา
เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ าหรือน้ าหมักชีวภาพ อัตรา 200 ลิตร ควรหว่านหรือฉีดพ่นให้ครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่น
ทั่วทั้งสวนทุก 3 เดือน

7. ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดโรคพืชตามค าแนะน าเบื้องต้นของการยางแห่งประเทศไทย โดยฉีดพ่นพุ่มใบยางจากใต้ทรงพุ่ม 
อัตรา 150-200 ซีซีต่อน้ า 200 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดยฉีดพ่นทุกๆ 1-2 สัปดาห์ จ านวน 2-3 ครั้ง เช่น คาร์เบ็นดาซิม 
หรือโพรพิโคนาโซล + ไดฟโินโคนาโซล หรือโพรพิโนโคนาโซล หรือเฮกซะโคนาโซล
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• เริ่มเปิดกรีดเมื่อต้นยางมีขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ ากว่า 50 เซนติเมตร (วัดตรงบริเวณที่สูงจาก
พื้นดิน 1.50 เมตร) และมีจ านวนต้นยางที่ได้ ขนาดเปิดกรีดนั้นไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนต้น
ยางที่จะเปิดกรีดทั้งหมด ปกติจะเร่ิมกรีดได้ในปีที่ 7

• ควรหยุดกรีดยางขณะยางผลัดใบ และหยุดกรีดเมื่อฝนตกหรือต้นยางเปียก

• มีดกรีดยางควรลับให้คมอยู่เสมอ

• การกรีดยางที่เหมาะสม 5 วิธี คือ
1. กรีดครึ่งล าต้นวันเว้นสองวัน 2. กรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวัน
3. กรีดครึ่งล าต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน 4. กรีดหนึ่งในสามของล าต้นสองวันเว้นวัน
5. กรีดหนึ่งในสามของล าต้นวันเวน้วนัควบคู่กับการใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์
โดยระบบกรีดเหล่านี้ ให้ผลผลิตต่อคร้ังดี ความสิ้นเปลืองเปลือกต่อปีน้อย เปลือกงอกใหม่หนาพอ

เมื่อกลับมากรีดใหม่ได้ ปริมาณเนื้อยางแห้งดี และต้นยางมีอาการเปลือกแห้งน้อย

ที่มา: 
การยางประเทศไทย. (2565). กยท. เตือนชาวสวนยาง งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน แนะปลูกพืชน้ าน้อย 

เลี้ยงสัตว์ เสริมรายได้ช่วงพักกรีด. สืบค้นจาก https://www.raot.co.th/mobile_detail.php?cid=386&nid=3989
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร . (2564). กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกร ระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่

ระบาดในพ้ืนที่. สืบค้นจาก  https://doaenews.doae.go.th/archives/11621
ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน). ยางพารา. สืบค้นจาก

https://www.arda.or.th/kasetinfo/south/para/controller/01-04-03.php
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565). เร่งสกัดโรคใบร่วงยาง สศท.9 เผยสถานการณ์ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด. สืบค้นจาก https://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าวทั้งหมด/38175/TH-TH
TRUEID. (2562). สาวใต้ชวนกรีดยางพารา ไปดูกันนะ. สืบค้นจากhttps://www.dailynews.co.th/news/1672135/

ที่มา: TRUEID

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณ
1. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดตราด
2. นางสาวสภาพร ขาวคม และนางสาวเกษรา ลีลาทรัพย์เลิศ นวส. ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มอารักขาพืช
3. นางสาวมณเฑียร เสาร์เมืองทอง และนางนิภาวรรณ ศรประดิษฐ์ นวส. สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด

4. นายธีรพล ไพวงษ์ อาสาเกษตรหมู่บ้าน หมู่ 4 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ าชลประทาน
ส่วนการใช้น้ าชลประทาน

https://www.raot.co.th/mobile_detail.php?cid=386&nid=3989
https://intrend.trueid.net/south/surat-thani/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-trueidintrend_130605


หอมแดง จัดเป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีอยู่กับคนไทยเรามาอย่างยาวนาน มีสรรพคุณท่ีโดดเด่นเลยนั่นก็คือ 
ช่วยเผาผลาญอาหารในร่างกาย เป็นยาถ่าย บ ารุงเลือดและช่วยแก้หวัดได้ และเป็นพืชที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในไทยและ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคเหนือในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ
ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกหอมแดงท่ีโด่งดังและมีคุณภาพ
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สาระเพื่อชีวิต

หอมแดง นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการหวัดภายนอกได้แล้ว 
ยังสามารถบริโภคเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ต้านทานโรคและ
ไข้หวัดได้ดีเลยทีเดียว เพราะในหัวหอมมีสารเคอร์ซิติน (Quercetin)
ที่ช่วยต้านการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการ
หวัดคัดจมูก ช่วยต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และยังมีฤทธิ์ต้านฮีสตามีน
ที่ช่วยขยายหลอดลมได้ดี ท้ังยังมีสารฟลาโวนอล (Flavanols) 
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ช่วยลดการอักเสบ ผู้ที่
รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยฟลาโวนอลเป็นประจ า 
จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจลดลง และที่ส าคัญยังมี
สรรพคุณที่ช่วยต้านทานCOVID-19 ได้ด้วย

หอมแดง เป็นพืชที่เติมโตในช้ันใต้ดิน ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนหัวและส่วนใบ ส่วนหัว จะมีรสเผ็ดร้อน ช่วยขับลมได้ดี
แก้ไข้ และสามารถขับเสมหะในทรวงอกได้ ส่วนใบ จะมีรสชาติหวาน
ปนเค็ม ใช้แก้ไข้หวัดและก าเดาได้ คนโบราณมักจะใช้หอมแดงนี้
บรรเทาอาการหวัดและคัดจมูก โดยการน าตัวหอมแดงมาทุบ
ให้แตก ห่อด้วยผ้า แล้วน าไปวางไว้บนกระหม่อม หรือบริเวณศรีษะ
การที่หอมแดงช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ด้วยวิธีนี้เป็นเพราะมีสาร
ไดโพรพิล ไดซัลไฟด์และไดโพรพิล ไดซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบหลัก

ในน้ ามันระเหยง่าย ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งแบคทีเรีย โดยเฉพาะ
เชื้อ Staphylococcus aureus

ส่วนใบ มีรสชาติหวานปนเค็ม

ส่วนหัว มีรสเผ็ดร้อน 
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หอมแดง อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการทั้งรสชาติเผ็ดและกลิ่นฉุน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดี
และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น อัลลิซิน (allicin) เควอซิติน (quercetin) และเปปไทด์ (Peptide) ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีคุณสมบัติต้านไวรัสและแบคทีเรีย

1. หอมแดงเต็มไปด้วยเปปไทด์และโปรตีน
ซึ่งช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และป้องกัน
การติดเช้ือทางเดินหายใจอ่ืนๆ เช่น ไข้หวัด คัดจมูก 
เจ็บคอ เป็นต้น

3. ป้องกันโรคอ้วนและน้ าหนักเกินได้ เพราะ
สารเอทิลอะซิเตทในหอมแดงช่วยป้องกันการก่อตัว
ของไขมันส่วนเกินได้ จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ควบคุมน้ าหนักเป็นอย่างยิ่ง

4.ป้องกันโรคเบาหวาน จากการวิจับพบว่า
สารฟลาโวนอยด์ในหอมแดงมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
เพราะมีการยับยั้งการสลายตัวของอินซูลินในตับ 
รวมไปถึงควบคุมการผลิตอินซูลินของร่างกายและ
ช่วยรักษาน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ดี

2. บ ารุงหัวใจให้แข็งแรง โดยการลดระดับ
คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและป้องกันการสะสมของ
ไขมัน (คราบพลัค) เกาะที่ผนังหลอดเลือดแดง 
หอมแดงยังสามารถลดอาการของโรคหัวใจได้

5. ช่วยบรรเทาและรักษาอาการแพ้
หอมแดงมีคุณสมบัติต้านไวรัสและต้านเช้ือ

แบคทีเรีย สามารถช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก เจ็บคอ 
และช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้

6. กระตุ้นการท างานของสมองสูง

7.ช่วยป้องกันและชะลอการเกิดปัญหา
สายตา ในหอมแดงมีวิตามินเออยู่มากซึ่งช่วยรักษา
สายตาและลดโอกาสการเกิดต้อกระจกได้

8.ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
ในหัวหอมมีสารเคมีเอทิลอะซิเตทที่ช่วย

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เพราะในหัว
หอมมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

9. หอมแดงที่มีธาตุเหล็กและทองแดงสูง
สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูง กระตุ้น

การไหลเวียนโลหิตและการขยายหลอดเลือดใน
ร่างกาย

10.หอมแดงมีเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ
มีคุณสมบัติต้านเช้ือแบคทีเรีย การอักเสบ ไวรัส 
และการติดเช้ือท้ังที่พบได้บ่อยและอาการรุนแรง

10 คุณประโยชน์น่าทึ่งของหอมแดง



ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรรับประทานหอมแดงมากจนเกินไปหรือรับประทานบ่อย เพราะ

ท าให้ผมหงอก มีกลิ่นตัว ตาฝ้ามัว ฟันเสีย และอาจท าให้มีอาการหลงลืมง่าย

จนประสาทเสียได้

2. น้ าจากหอมแดงมีสารก ามะถัน ซึ่งท าให้แสบตา แสบจมูก และผิวหนัง

อาจมีอาการระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนได้ จึงไม่ควรทาใกล้บริเวณ

ที่ผิวบอบบาง

3. หอมแดงอาจชะลอการแข็งตัวของเลือด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยง

ของการมีเลือดออก จึงควรหลีกเลี่ยงหอมแดง หากมีเลือดออกผิดปกติและ    

ควรหลีกเลี่ยงหอมแดงก่อนการผ่าตัด อย่างน้อย 2 สัปดาห์

ทีมา: 

ผู้จัดการออนไลน์ (2565). หอมแดง” สมุนไพรบ้าน ๆ มากประโยชน์. สืบค้นจาก 

https://mgronline.com/goodhealth/detail/9650000085990

ฝ่ าย เผยแพร่การ ใช้ น ้า ชลปร ะทาน 3 8

เรียบเรียงโดย       ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ าชลประทาน
ส่วนการใช้น้ าชลประทาน

สาระเพื่อชีวิต

ทีน้ีเราก็รู้จักสรรพคุณของเจ้าหอมแดงพืชสวนครัวบ้านๆ ที่มีฤทธิ์ไม่บ้านเลยใช่ไหมละคะ ยิ่งช่วงนี้การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ยังคงมีการแพร่เชื้ออยู่ อีกทั้งมีลมเย็นๆ ท าให้อากาศตอนต้นปีกลับมาหนาวอีกรอบ ผู้เขียนขอให้ท่าน
ผู้อ่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับคอลัมน์ดีๆ ท่ีมีสาระประโยชน์ในคอลัมน์สาระเพื่อชีวิตค่ะ



“การนอน” ถือว่าเป็นสุดยอดการพักผ่อน เพราะการนอนหลับนั้นจะช่วยให้คนเรารู้สึกถึงการพักผ่อน
และผ่อนคลายอย่างแท้จริง อีกท้ังยังช่วยเติมพลังงานให้แต่ละคนในแต่ละวันอีกด้วย ซึ่งในบางกรณีก็อาจจะนอนน้อยเกินไป 
อาจจะด้วยหลายปัจจัยที่แตกต่างกันไป แต่ถามว่าต้องนอนเท่าไหร่ถึงจะพอ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาค าตอบในเรื่องนี้กันครับ 
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ท่านถามสาเหตุที่ท าให้นอนไม่หลับ

เราตอบ

- เกิดจากความเครียด หรือคิดมาก

- การทานอาหารที่มีสารประกอบคาเฟอีน

- อาจจะเป็นด้วยโรคบางอย่าง เช่น OSA หรือ obstructive sleep apnea), 

การนอนดิ้น, การนอนกรน, โรคลมชักซึ่งแม้ว่าคนกลุ่มนี้ 

มีเวลานอนท่ีเพียงพอ แต่ก็เป็นการนอนที่ไม่มีคณุภาพ 

จึงท าให้รู้สึกได้ว่านอนไมพ่ออยู่ตลอด

- มีพฤติกรรมการนอนท่ีไม่ดี

ท่านถามหากนอนน้อยไปจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรนะ 

เราตอบ

การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หมายถึง การนอนน้อยกว่า 

6 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่ไม่นับการนอนกลางวัน ซึ่งหากเกิดการนอนน้อย

สะสมไปเรื่อยๆ นอกจากจะท าให้มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังแล้วยังก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพตามมามากมาย เช่น ระบบการย่อยอาหารแปรปรวน 

โรคเบาหวาน โรคอ้วน และสมองเสื่อมประสิทธิภาพ  เป็นต้น

ท่านถามเราตอบ



แต่การนอนที่มากไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะ หลายๆ คน ที่รู้สึกว่านอนเท่าไหร่

ก็ไม่พอสักที หรือนอนมากกว่า 8 ช่ัวโมงก็แล้วก็ยังรู้สึกง่วงอยู่ดี

ซึ่งการนอนหลับที่มากเกินไป ก็จะท าให้เป็นโรคขี้เซา เฉื่อยชา ไม่มีชีวิตชีวา

อ้วนง่ายและอาจท าให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วย แต่การนอนเยอะเกินไป

ก็ท าให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายได้ เช่น เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ

โดยจากการศึกษาคนท่ีนอนหลับมากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อคืน มีความเสี่ยง

ต่อการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และยังเสี่ยงเกิดภาวะ

หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน เป็นต้น

เราตอบ

ท่านถามแล้วถ้าเรานอนเยอะเกินไปล่ะ
ท่านถาม

ความต้องการการนอนหลับในแต่ละวัย

เท่ากันหรือไม่ แล้วเมื่อไรถึงจะเพียงพอ

การนอน 8 ช่ัวโมงทีคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเวลานอนที่เพียงพอนั้น แท้จริงแล้วคือช่วงเวลา

ทีเ่ป็นค่าเฉลี่ยเท่าน้ัน โดยในแต่ละช่วงเวลาของทุกวัยนั้น ก็มีความต้องการในการนอน

ที่ไม่เหมือนกันอีก ฉะนั้นมาดูกันว่า คนแต่ละช่วงวัย ต้องการเวลานอนจริงๆ กี่ช่ัวโมง

วัยเด็ก ช่วงอายุ 1–3 ขวบ 

วงจรการนอนจะนอนเป็นช่วงๆ เฉลี่ยแล้ว 

14 ชั่วโมง/วัน จากนั้นการนอนจะนอนเป็นช่วงๆ

จะคงอยู่จฝนถึงอายุ 5-7 ขวบ อยู่ที่ 9-12 ชั่วโมง และอยู่ได้

โดยที่ไม่ต้องการนอนกลางวันแล้ว

วัยรุ่น วัยท างานโดยในช่วงวัย 

13-20 ปี จะอยู่ที่ 8-9 ชั่วโมง 

และอายุ 20-65 ปี จะอยู่ที่ 

7-8 ชั่วโมง

ผู้สูงอายุ ขณะที่คนช่วงวัยมากกว่า 65 ปี จะมีการนอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง และเริ่มมีวงจร

การงีบหลับเป็นช่วงๆ เนื่องจากสมองที่ควบคุมการหลับจะท างานแย่ลง หลับยาก ตื่นบ่อย

และหลับได้ในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากความต้องการในการนอนน้อยกว่าในวัยอายุมากกว่า 

65 ปี แต่ถ้าคนช่วงวัยนี้มีการอดนอน ก็จะมีการฟื้นตัวได้ไวกว่าคนหนุ่มสาวที่ต้องการการนอนมากกว่า เช่น คนหนุ่ม

สาวอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันในการฟื้นตัว แต่คนแก่อาจจะใช้เวลาแค่ 1 วัน

เราตอบ

ท่านถามเราตอบ
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เคล็ดลับที่ช่วยให้นอนหลับได้ดี

เราตอบ

ท่านถามท าอย่างไรถึงจะช่วยให้นอนหลับได้ดี

• ท าการจัดเวลาตัวเองให้เข้านอนเป็นเวลา ไม่นอนดึกมาก เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่

• ออกก าลังกายในช่วงเย็น อย่างน้อย 

30-40 นาที ก่อนนอน 6 ช่ัวโมง

• ควรเลี่ยงกาแฟ หรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน

นอนประมาณ 4-6 ช่ัวโมง

• อาบน้ าอุ่นก่อนนอน

• ไม่น าเรื่องงาน หรือความเครียด

มาคิดก่อนนอน

• ไม่ทานอาหารประเภท

มื้อหนัก ก่อนนอน 4 

ช่ัวโมง

• จัดระเบียบห้อง ให้น่านอน 

และปิดไฟให้มืดสนิททุกครั้งเมื่อนอนหลับ

ที่มา: โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สืบค้นจาก https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/
บทความ-ทางเดินอาหารและตับ/นอนแค่ไหน--ถึงจะดี
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