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บทบรรณาธิการ 

 

ไตรมาสแรกของป 2561 ก็มาพบกับวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับท่ี 84 กันเปนประจําเชนเคย

ครับ ฉบับนี้อาจลาชาไปบางแตก็ยังไมหางหายไปไหน สําหรับวารสารขาวเกษตรชลประทานในฉบับนี้ เนื้อหา

ภายในฉบับเรานําความรูในบทความเรื่อง “อินทผาลัม” มาฝากพ่ีนองชาวเกษตรชลประทานท่ีสนใจเปนพืช

ทางเลือกนําไปปลูกในพ้ืนท่ี ในเรื่องบทความทางวิชาการไดนําเสนอในเรื่อง “การติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชของอางเก็บน้ําลํานางรอง (ธันวาคม 2558 – สิงหาคม 

2560)” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานดานคุณภาพน้ําจากผลงานวิชาการของคุณสถาพร นาคคนึง นักวิชาการ

เกษตรชํานาญของสวนการใชน้ําชลประทานการท่ีบูรณาการงานวิจัยรวมกับทางสํานักวิจัยและพัฒนา คอลัมน

ในวงงานเปนการนํานโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณทาน

ใหม นายกฤษฎา บุญราช ท่ีมีแนวคิด “ตอ เติม แตง” มาใหพ่ีนองชาวเกษตรชลประทานทราบกันเพ่ือใชเปน

แนวทางรับรูและปฏิบัติงานครับ และเหมือนเดิมกับเกร็ดความรูอ่ืนๆ ท่ีทางคณะผูจัดทําสรรหามาฝากผูอานกัน

ครับ ไมวาจะเปนเรื่องของ มันเทศ การปลูกมะละกอ และสาระเพ่ือชีวิตท่ีแนะนําในเรื่องของวิตามินซี  

หวังวาทานผูอานจะไดรับสาระและความบันเทิงจากวารสารฉบับนี้ไมมากก็นอยแลวพบกันใหมใน

ฉบับหนาในชวงไตรมาสท่ี 2 ของปนี้ครับ 

 

 

กองบรรณาธิการ 

     วารสารขาวเกษตรชลประทาน 
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อินทผลัมผลไมมหัศจรรย 

 
   

 อัสนี  หวังพิทยา  เรียบเรียง 

ช่ือวิทยาศาสตร : Phoenix dactylifera 
ช่ือวงศ : Palmae (Arecaceae)  
ช่ือสามัญ : Date Palm  
การกระจายพันธุ : ตะวันออกกลาง , อเมริกาใตเขตรอน  
ประโยชน : ไมประดับ บางชนิดผลรับประทาน 

 “อินทผลัม” (date palm) เปนพืชตระกลูปาลม มีถ่ินกําเนิดในแถบตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโต
ไดดีในภูมิภาคท่ีมีอากาศรอนและแหงแลงแบบทะเลทราย ซึ่งอินทผลัมเปนผลไมท่ีมีผูบริโภคมากเปนอันดับ
ตนๆ ของโลก ปจจุบันอินทผลัมไมไดถูกบริโภคเฉพาะในเดือนรอมฎอนสําหรับมุสลิมเทานั้น แตอินทผลัมได
กลายเปนผลไมยอดฮิตของประชาคมโลกตลอดทุกฤดูกาล จนทําใหหลายประเทศในตะวันออกกลางไดจัด
ใหอินทผลัมเปนสินคาสงออกท่ีสรางรายไดใหกับประเทศนั้นไดอยางมหาศาล 

 มีการคนหาเหตุผลกันในหมูนักวิชาการท้ังดานศาสนาและดานวิทยาศาสตรการแพทย วาทําไม 
อินทผลัมถึงเปนผลไมท่ีถูกกลาวถึงในคัมภีรอัลกุรอาน และฮาดิษตางๆ จํานวนมาก ผลการวิเคราะหวิจัย 
ตางก็ลงความเห็นพองตองกันวา อินทผลัมนั้นมีคุณประโยชนมากมายในหลายๆ ดาน ถึงขนาดวาถาจะ
เรียกวาอินทผลัมนั้นเปนผลไมท่ีมีความมหัศจรรยท่ีสุดก็วาได  ในแตละสภาพของผลอินผลัมต้ังแตกอนสุก 
เขาสี สุก จนถึงแหง ตางก็มีสรรพคุณท่ีเปนประโยชนตอรางกายมนุษยตางกัน 

  

ประโยชนของอินทผลัม  

บทความ 

http://www.halinst.psu.ac.th/th/knowledge-th/halalarticle-th/349-2013-07-17-07-14-47.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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สามารถแบงได 2 ดานใหญคือ 

1. ดานคุณคาทางโภชนาการ 

   1.1 เปนผลไมท่ีอุดมไปดวยเสนใย (Fiber) ชวยลดการทองผูกยอยงาย ภายในเวลาเพียง   
ครึ่งช่ัวโมงหลังจากท่ีรับประทานเขาไปรางกายก็ท่ีออนเปล้ียเพลียแรงก็จะกลับมีกําลังดังเดิม ท้ังนี้เพราะวา
อัตราน้ําตาลในเลือดท่ีตํ่าทําใหรางกายท่ีรูสึกหิวกระหายเมื่อไดดูดซึมเอาสารอาหารจากอินทผลัม             
จํานวนเล็กนอย ความรูสึกหิวก็จะลดลง หลายทานท่ีรับประทานอินทผลัมในการละศีลอด จะชวยหลีกเล่ียง
การรับประทานอาหารเกินความพอดี 

   1.2 ชวยบํารุงกลามเนื้อมดลูกและสรางน้ํานมแม อินทผลัมเปนผลไมท่ีมีความสําคัญ เพราะท้ัง
ผลและลําตนของมันไดถูกกลาวถึงในคัมภีรอัล-กุรฺอานถึง 20 ครั้ง และเนื่องจากอินทผลัมเปนอาหารท่ี      
พระผูเปนเจาประทานใหกับนางมัรยัม(หรือพระแมมาเรีย) ในขณะท่ีนางไดรับ ความเจ็บปวดหลังคลอด
ศาสดาอีซา(พระเยซู) ณ ใตตนอินผลัม พระเจาผูทรงเกรียงไกร ไดทรงส่ังยังนางวา “เจาจงเขยาตน
อินทผลัมเผ่ือวาลูกท่ีสุกงอมจะหลนมายังเจา ฉะนั้น เจาจงกิน ด่ืม และจงรับความสะดวกสบาย จากสิ่ง
ท่ีพระผูเปนเจาประทานใหเจา” (อัลกุรอาน 19.25) 

จากผลการทดลองพบวาอินทผลัมมีสารกระตุนชนิดหนึ่ง ท่ีสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ
มดลูก ในเดือนสุดทายของการต้ังครรภจะชวยใหการบีบตัวของมดลูกเปนไปอยางงายดาย ชวยใหลดการ
สูญเสียเลือดขณะคลอดอีกดวย  ซ่ึงผูเช่ียวชาญดานโภชนาการยกอินทผลัมใหเปนอาหารช้ันยอดอีกชนิด
หนึ่งสําหรับแมท่ีใหนมลูก ท้ังนี้เพราะอินทผลัมอุดมไปดวยแรธาตุจากธรรมชาติท่ีชวยใหมีน้ํานมคงท่ี 
และสรางความอุดมสมบูรณดวยคุณคาทางอาหารท่ีสําคัญสําหรับทารก และสรางภูมิคุมกันใหกับทารก
อีกดวย 

1.3 ชวยใหกระดูกแข็งแรง เนื่องจากธาตุแคลเซียมท่ีมีปริมาณมากในอินทผลัม จึงมีสวนชวย
ในการบํารุงรักษากระดูกใหสมบูรณแข็งแรง ดวยเหตุนี้เอง อินทผลัมจึงประโยชนสําหรับคนทุกเพศทุกวัย 
ไมวาเด็กหรือผูใหญ หรือคนชรา โดยเฉพาะสตรีควรจะรับประทานอินทผลัมใหมาก ๆ เพื่อกระดูก           
ท่ีแข็งแรง  

   1.4 ชวยบํารุงสายตา อินทผลัมมีสวนสําคัญในการรักษาระบบสายตาและปองกันโรคตามัว        
ในเวลากลางคืน ไดอยางมีประสิทธิภาพประวัติศาสตรอิสลามในยุคตนๆ อินทผลัมจะถูกสงไปยัง            
ทหารมุสลิม เพื่ อ เปน ตัวกระตุ นกล ามเนื้ อ  และเปนอาหาร ท่ี ดี สําหรับผู ท่ีจะออกทําสงคราม 
นอกจากนี้ ยังมีสารประเภท  Niacin Tryptophan คอตเตจชีส ท่ีมีประโยชนตอการบํารุงสมอง และ             
ระบบประสาท 
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2. ดานการรักษาโรค 

        2.1 ชวยปองกันโรคมะเร็งในชองทอง การแพทยปจจุบันยอมรับวา การรับประทาน
อินทผลัมเปนการปองกันโรคมะเร็งในชองทองได อินทผลัมนั้น เหนือกวาผลไมอื่น ๆ ในดานคุณคาทาง
โภชนาการ  เนื่องจากความรอนและความช้ืนของสสารท่ีอยูในตัวมัน การรับประทานอินทผลัมยามเชา
ในขณะทองวาง อินทผลัมจะทําการฆาเช้ือโรค พยาธิ และสารพิษตกคางท่ีอยูในลําใสและระบบทางเดิน
อาหาร เพราะอินทผลัมมีฤทธิ์ในการกําจัดพิษ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคบางตัวอันเปนสารกอ
มะเร็งได อินทผลัมมีสารแคลเซี่ยม ซัลเฟอร เหล็ก โปแตสเซี่ยม ฟอสฟอรัส แมงกานิส แมกนีเซี่ยม และ
น้ํามันโวลาไตล 

   2.2 บํารุงรางกายแกโรควิงเวียนศีรษะ ทานหญิงอาอีชะฮ (ภรรยาทานศาสดามูฮัมหมัด)          
เคยใหผูท่ีเปนโรควิงเวียนศีรษะรับประทานอินทผลัม ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาระดับน้ําตาลในเลือดตํ่า
และความดันในโลหิตตํ่านั้น เปนสาเหตุของโรคมึนเวียนศีรษะ  มีรายงานอีกวานางอาอีชะฮไดใชอินผลัม
ผสมแตงกวา แลวรับประทานแกโรคผอมผิดปกติของนาง นางไดกลาวไวตอนหนึ่งวา “พวกเขาไดแนะนํา
อาหารบํารุงรางกายตาง ๆ นานาใหกับฉันเพื่อเพิ่มน้ําหนัก แตก็ไมไดผลเลยสักอยาง พวกเขาเลยจัด
อินทผลัมสดกับแตงกวามาในม้ืออาหารของฉัน และมันก็ไดผลจริง ๆ” 
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ในเดือนรอมฎอน (เดือนแหงการถือศีลอด) จะละศีลอด ดวยการรับประทานอินทผลัม ทานศาสดามูฮัม
หมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลาม) สงเสริมใหมุสลิมละศีลอดดวยการรับประทานอินทผลัม กับน้ําเปลา
ทานไดกลาววา “ หากผูหนึ่งผูใดถือศีลอด ก็ขอใหเขาละศีลอดดวยอินทผลัม แทจริงน้ําเปลานั้น              
ทําใหสดช่ืน ” 
 
ทานศาสนดามูฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลาม) จะละศีลอดดวยการรับประทานอินทผลัม          
เปนประจํา ไมวาจะเปนอินทผลัมสดหรือแหง หากท้ังสองอยางหาไมได มีรายงานวาทานจะจิบน้ําแทน   
ท้ังนี้ดวยเหตุผลท่ีวา อินทผลัมนั้นอุดมไปดวย น้ํ าตาล ไขมัน โปรตีนและไวตามิน ท่ีสําคัญและ              
จําเปนตอรางกาย เนื่องจาก อินทผลัมนั้นเมื่อรับประทานเขาไปแลวจะดูดซึมเขาสูตับอยางรวดเร็ว             
และแปรสภาพเปนพลังงานท่ีกระจายไปตามสวนตางๆ ของรายกายไดอยางรวดเร็วกวาสารอาหารตัวอื่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนอินทผลัมสด ฉะนั้น อินทผลัมจึงเปนอาหารท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด ท่ีจะใชเปน
อาหารละศีลอด เนื่องจากเปนอาหารท่ีแปรสภาพเปนพลังงานไดอยางรวดเร็ว 

 
จากอดีตถึงปจจุบันอินทผลัมถูกจัดใหเปนอาหาร เครื่องด่ืม ผลไม ขนมหวาน สารอาหาร และยารักษาโรค 
อินทผลัมท่ีถูกเก็บรักษาไวจนแหงนั้นภาษาอาหรับเรียกวา “ตัมรฺ̣” ทานหญิงอาอีชะฮ (ขอความเมตตาจาก
พระองคจงประสพแดนาง) ไดรายงานวาทานศาสดาของพระผูเปนเจา ไดบอกวา 

“อัจวะห คือ อินทผลัม ท่ีเปนยารักษาโรคท่ีดีมาก” (รายงานโดย บุคอรีและมุสลิม) 

“อินทผลัมอัจวะห นั้นเปนอาหารท่ีดีเยี่ยมและสมบูรณแบบท่ีสุด”   

“อัจวะห คือ อินทผลัม ท่ีมาจากสวนสวรรคและมีความสามารถในการแกพิษ” 
  

ความสําคัญของผลอินทผลัมมีมากมายตามท่ีกลาวขางตน และคงไมไดมากเฉพาะในเรื่องประโยชน            
ทางโภชนาการและประโยชนดานการรักษาโรคเทานั้น เพราะทุกวันนี้อินทผลัมไดสรางมูลคาทางการสงออก
ใหกับประเทศมุสลิมหลายประเทศ อีกท้ังยังไดสรางรายไดใหกับพี่นองมุสลิมท่ีคาขายอินทผลัมผลไม
มหัศจรรยอีกดวย 

  

 

 

ท่ีมา 

http://www.halinst.psu.ac.th/th/knowledge-th/halalarticle-th/349-2013-07-17-07-14-
47.html 
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=74838817b5eb77ba&pli=1 
http://www.thislam.com/index.php/food-a-health/36-2009-07-16-04-20-44/58-datepalm 

  

http://www.baanlaesuan.com/43524/ideas/pink_sweet_plant/#cxrecs_s  

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=74838817b5eb77ba&pli=1
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=74838817b5eb77ba&pli=1
http://www.thislam.com/index.php/food-a-health/36-2009-07-16-04-20-44/58-datepalm
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“มุงม่ันพัฒนา  เกษตรกรรมกาวหนา  นําพาสูความย่ังยืน” 

โดย นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จากแนวคิดของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนปจจุบัน เรามาดูกันวาชาวเกษตรชลประทาน 

จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานกันอยางไร และกระทรวงมีแนวนโยบายในการดําเนินงานอยางไร

 

ในวงงาน 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืช 
ของอางเก็บน้ําลํานางรอง (ธันวาคม 2558 – สิงหาคม 2560) 

Monitoring on Irrigation Water Quality for Agriculture Activities According to 
Water Delivery Schedule of Lam Nangrong Reservoir 

สถาพร  นาคคนึง 
 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชของอางเก็บน้ําลํานางรอง กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําท้ังหมด 3 จุด ภายในอางเก็บน้ําลํา
นางรอง ซ่ึงแบงเปนบริเวณตนอางเก็บน้ํา บริเวณกลางอางเก็บน้ํา และบริเวณทายอางเก็บน้ํา เก็บ
ตัวอยางน้ําเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 – สิงหาคม พ.ศ. 2560 สามารถแบง
ขอมูลคุณภาพน้ําออกเปนแผนสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝน ไดแก1) แบงตามแผนการ
สงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (มกราคม –เมษายน พ.ศ. 2559 และธันวาคม พ.ศ. 2559 – 
เมษายน พ.ศ. 2560) และ 2) แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (พฤษภาคม – กันยายน 
พ.ศ. 2559 และพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560) ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพน้ําของอางเก็บน้ํา
ลํานางรองตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน 
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีมีคามากกวาเกณฑมาตรฐาน 2) ดัชนีคุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรอง
ระหวางแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อุณหภูมิน้ํา ความเปนกรด – ดาง ปริมาณออกซิเจนละลายใน
น้ํา ปริมาณแคลเซียม ปริมาณไบคารบอเนต ปริมาณคลอไรด ปริมาณโซเดียมคารบอเนตตกคาง 
(RSC) และปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3  และ 3) สามารถจัดกลุมของจุดเก็บตัวอยาง
น้ําภายในอางเก็บน้ําลํานางรองท่ีมีคุณภาพน้ําคลายคลึงกันใหอยูในกลุมตัวอยางน้ําเดียวกันดวย
วิธีการวิเคราะหกลุม (Cluster analysis) ไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไดแก บริเวณตนอางเก็บน้ํา  
และกลุมท่ี 2 ไดแก บริเวณกลางอางเก็บน้ําและบริเวณทายอางเก็บน้ํา     

สรุปผลการวิจัยไดวา 1) คุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรองตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชและตามฤดูกาลมีความอุดมสมบูรณสูงและเหมาะสมกับการนําไปใชในการชลประทาน  
จัดอยูในประเภทน้ําชลประทานชนิด C1S1 คือ เปนน้ําท่ีมีความนําไฟฟาไมเกิน 250 ไมโครโมสตอ
เซนติเมตร และมีคา SAR ไมเกิน 10 จัดเปนน้ําท่ีมีความเค็มต่ําและปริมาณโซเดียมต่ํา สามารถใชกับ
ดินและพืชเกือบทุกชนิด โดยพืชท่ีตอบสนองไวตอความเปนพิษของปริมาณโซเดียมจะสะสมความ
เสียหาย จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 เปนแหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอนุรักษสัตวน้ํา 
การประมง และการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา    

วชิาการ 
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1. คํานํา 
ปจจุบันปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอประเทศไทยในหลายดานท้ัง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อุณหภูมิอากาศท่ีมีคาสูงข้ึนจะทําใหการระเหยของน้ําใน
แหลงน้ําเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหฝนตกมากข้ึน ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากเกินไปจะทําใหเกิดอุทกภัย สวน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนนอยลงก็จะเกิดปญหาภัยแลง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิ
ทําใหวัฏจักรของน้ําเปลี่ยนแปลงไปดวย สงผลกระทบตอระบบน้ําผิวดินและใตดิน และระบบนิเวศ ใน
พ้ืน ท่ี ท่ี มีการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ ท่ี ทํ า ให ปริ มาณน้ํ าลดลงจะ มีผลต อผลผลิ ต 
ดานการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา เนื่องจากอุณหภูมิ 
ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันท่ีฝนตกในรอบป ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในรอบวัน ความแหงแลง และการใช
ประโยชนท่ีดินในแตละฤดูกาลมีความแตกตางกัน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง จังหวัด
บุรีรัมย มีพ้ืนท่ีชลประทาน 139,180 ไร ขอบเขตของโครงการ ฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ไดแก 
อําเภอโนนดินแดง อําเภอละหานทราย อําเภอปะคํา และอําเภอนางรอง มีอางเก็บน้ําอยูในความ
รับผิดชอบท้ังหมด 4 อางเก็บน้ํา คือ เข่ือนลํานางรอง อางเก็บน้ําคลองมะนาว อางเก็บน้ําลําจังหัน 
และอางเก็บน้ําลําปะเทีย เข่ือนลํานางรองไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยสงผลตอปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําและสรางความต่ืนตระหนกใหกับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี  
ท้ังในเรื่องน้ําทวมและน้ําแลง เชน เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เกิดเหตุการณน้ําลน spillway ของ
เข่ือนลํานางรอง รวมกับน้ําปาจากเทือกเขาในปาสงวนแหงชาติดงใหญไดไหลลงเข่ือนลํานางรอง  
ไดเออเขาทวมบานเรือนราษฎรแลวกวา 600 หลังคาเรือน ใน 7 หมูบาน อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย ถนนสายหลัก 2 สาย สายรองอีก 5 สาย ระดับน้ําสูงตั้งแต 40 - 50 เซนติเมตร พรอมท้ัง 
ยังไดเออทวมไรนาอีกกวา 6,000 ไร โดยระดับน้ํายังไหลหลากเขาทวมอยางตอเนื่อง         

งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดวาควรมีการประเมินคุณภาพน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนของอางเก็บน้ําลํานางรองเพ่ือใชประกอบในการบริหารจัดการน้ํา 
ในอางเก็บน้ําใหมีสมดุลของระบบนิเวศนและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังเปนการเฝาระวังคุณภาพน้ํา
ในอางเก็บน้ําตามแผนยุทธศาสตร 4 ป ตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2564 ของกรมชลประทาน ในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการตามวัตถุประสงคการใช
น้ํา เปาประสงค SG2 : การบริหารจัดการน้ําโดยใหทุกภาคสวนไดรับน้ําท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและ
เปนธรรมตามปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีในแตละป (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบ
นิเวศ) ตัวชี้วัด K8 : รอยละของอางเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานท่ีมีคุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน
กลางของกรมชลประทาน  กลยุทธท่ี 2.3 ควบคุมคุณภาพน้ําของลุมน้ําในแหลงน้ําชลประทานและ
รักษาระบบนิเวศ   
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

   1. การกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําภายในอางเก็บน้ําลํานางรอง 
กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรองออกเปนบริเวณตนอางเก็บน้ํา บริเวณ

กลางอางเก็บน้ํา และบริเวณทายอางเก็บน้ํา มีจุดเก็บตัวอยางน้ําท้ังหมด 3 จุด ซ่ึงมีท่ีตั้งและพิกัด 
แสดงดังตารางท่ี 1 ซ่ึงแผนท่ีจุดเก็บตัวอยางน้ําแสดงดังรูปท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1  ท่ีตั้งและพิกัดของจุดเก็บตัวอยางน้ําภายในอางเก็บน้ําลํานางรอง  

 

จุดท่ี ช่ือจุดเก็บตัวอยางน้ํา 
พิกัด 

E N 

1 บริเวณตนอางเก็บน้ําลํานางรอง 

ตําบลนางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

258728 1581771 

2 บริเวณกลางอางเก็บน้ําลํานางรอง 

ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

259131 1579444 

3 บริเวณทายอางเก็บน้ําลํานางรอง 

ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 

259550 1577121 

 
   2. การเก็บตัวอยางน้ํา 

การเก็บตัวอยางน้ําภายในอางเก็บน้ําลํานางรองท่ีก่ึงกลางความกวางของอางเก็บน้ํา  
ณ บริเวณตนอางเก็บน้ํา บริเวณกลางอางเก็บน้ํา และบริเวณทายอางเก็บน้ํา เก็บตัวอยางน้ําแบบแยก 
(Grab Samples) ท่ีระดับความลึก 1 เมตร โดยเก็บตัวอยางน้ําเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแตเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 จากชวงระยะเวลาท่ีเก็บตัวอยางน้ําสามารถแบงขอมูล
คุณภาพน้ําออกเปนแผนสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝน ดังนี้ 

1. แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ประกอบดวย แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูก
พืชฤดูแลง ป 2559 ไดแก เดือนมกราคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2560 ไดแก เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2560   

2. แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประกอบดวย แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูก
พืชฤดูฝน ป 2559 ไดแก เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
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รูปท่ี 1  จุดเก็บตัวอยางน้ําภายในเข่ือนลํานางรอง 
 
   3. การวิเคราะหคุณภาพน้าํ 

ดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีท่ีวิเคราะหมีท้ังหมด 24 ดัชนี  โดยอุณหภูมิน้ํา ความนํา
ไฟฟา ความเค็ม ความเปนกรด – ดาง และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา เปนดัชนีท่ีวิเคราะห 
ในภาคสนามโดยใชเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม Multi-Parameter Water Quality 

จุดท่ี 1 

จุดท่ี 2 

จุดท่ี 3 
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Monitor Model 556 MPS ระบบ YSI Environmental Monitoring Systems โดย บริษัท YSI 
Incorporated, Yellow Spring, Ohio 45387 USA ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 8 สวนดัชนีคุณภาพน้ําอ่ืน ๆ 
เปนการวิเคราะหในหองปฏิบัติการเคมี ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีวิเคราะหและวิธีการวิเคราะหแสดงดังตาราง
ท่ี 24 
 
ตารางท่ี 2  ดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีการตรวจสอบ 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการวิเคราะห 
1. อุณหภูมิน้ํา (Water Temperature) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม  ยี่หอ YSI  

รุน 556 MPS  วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 
2. ความเปนกรด – ดาง (pH) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม  ยี่หอ YSI  

รุน 556 MPS  ตามวิธีหาคาแบบ Electrometric   
วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

3. ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) 
 

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม  ยี่หอ YSI  
รุน 556 MPS  วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

4. ความนําไฟฟา (Electrical Conductivity) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม  ยี่หอ YSI  
รุน 556 MPS  วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

5. ความเค็ม (Salinity) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําชนิดหัวรวม  ยี่หอ YSI  
รุน 556 MPS  วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

6. ความขุน (Turbidity) เครื่องวัดความขุน (Turbidity Meter)  ยี่หอ 
HACH รุน 2100AN 

7. ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ํา (TDS) ระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ 103 - 105 องศาเซลเซียส  
ในเวลา 1 ชั่วโมง 

8. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber Filter 
Disc) 

9. ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส (PO4 – P) Ascorbic Acid Method 
10. ปริมาณไนเตรต – ไนโตรเจน (NO3 – N) Cadmium Reduction Method 
11. ปริมาณแอมโมเนีย – ไนโตรเจน (NH3 – N) Distillation – Titration Method 
12. ปริมาณไนไตรท – ไนโตรเจน (NO2 – N) Colorimetric Method 
13. ปริมาณแคลเซียม (Ca) EDTA Titrimetric Method 
14. ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) EDTA Titrimetric Method 
15. ปริมาณโซเดียม (Na) Flame Photometer 
16. ปริมาณโพแทสเซียม (K) Flame Photometer 
17. ปริมาณคารบอเนต (CO3) Titration with acid (H2SO4) 
18. ปริมาณไบคารบอเนต (HCO3) Titration with acid (H2SO4) 
19. ปริมาณคลอไรด (Cl) Argentometric Method 
20. ปริมาณซัลเฟต (SO4) Turbidimetric Method, Gravimetric Method 
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21. ปริมาณโซเดียมคารบอเนตตกคาง (RSC) Calculation 
22. เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ํา (SSP) Calculation 
23. สัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) Calculation 
24. ปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3 Calculation 
 
   4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ํา แบงเปนการเปรียบเทียบขอมูล 2 สวน ไดแก 
1) การวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา  

นําคาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีไปเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
น้ําชลประทานของ FAO (1985) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน มาตรฐานการระบายน้ําท่ีมี
คุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทานและทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการ
ชลประทาน และเกณฑคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา สวนเปอรเซ็นตโซเดียมท่ี
ละลายน้ํา (SSP) เทียบกับเกณฑของ Wilcox (1955) และปริมาณโซเดียมคารบอเนตตกคาง (RSC) 
เทียบกับเกณฑของ Eaton (1950) ซ่ึงท้ังเกณฑของ Wilcox (1955) และ Eaton (1950) ไดรับการ
ยอมรับและมีผูนําไปใชอางอิงอยางแพรหลาย และปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3 ใช
เกณฑท่ีนิยมใชท่ัวไปดังท่ีไดเผยแพรโดย USGS (Online) รวมท้ังแบงชนิดของน้ําชลประทานตาม
ความเค็มและปริมาณโซเดียมของ USDA Handbook No. 60 (1954) สําหรับการเปรียบเทียบดัชนี
คุณภาพน้ํากับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา 

2) วิเคราะหขอมูลทางสถิติของคุณภาพน้ํา สถิติท่ีใชทดสอบ ไดแก 
2.1) คาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีของอางเก็บน้ํา

ลํานางรอง  
2.2) ทดสอบการแจกแจงปกติของขอมูลคุณภาพน้ํากอนจะนําขอมูลคุณภาพน้ํา

มาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชกราฟในการทดสอบการแจกแจงปกติ พบวา ขอมูลคุณภาพน้ํามีการแจก
แจงแบบปกติ 

2.3) เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําทาง
กายภาพและเคมีในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนของอางเก็บน้ําลํา
นางรองระหวางบริเวณตนอางเก็บน้ํา บริเวณกลางอางเก็บน้ํา และบริเวณทายอางเก็บน้ํา โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) และทดสอบความแปรปรวนโดยใช 
Levene’s Test เม่ือมีความแปรปรวนของทุกกลุมเทากันใชวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธี LSD (Least – Significant Different) ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 สวนเม่ือมีความแปรปรวนของบางกลุมแตกตางกันใชวิธี Welch – test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธี Games – Howell ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.4) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีระหวาง
แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนของอางเก็บน้ําลํานางรอง โดยการใช t – test ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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2.5) การจําแนกกลุมของจุดเก็บตัวอยางน้ําภายในอางเก็บน้ําลํานางรองท่ีมี
คุณภาพน้ําคลายคลึงกันใหอยูในกลุมตัวอยางน้ําเดียวกันโดยการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการ
วิเคราะหกลุม (Cluster analysis) 

4.2 สรุปผลการศึกษาแกโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลํานางรองเพ่ือนําไปใชประกอบการ
บริหารจัดการน้ํา 

3. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาคุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรองซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาลํานางรอง ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 – สิงหาคม พ.ศ. 2560  
สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
 

  3.1 อภิปรายผล 
3.1.1 คุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรอง 

1) คุณภาพน้ําตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืช  
1.1) คุณภาพน้ํามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําชลประทานของ FAO (1985) เกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน เกณฑมาตรฐานการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทางน้ํา
ชลประทานและทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน และเกณฑ
คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ยกเวน ปริมาณโพแทสเซียม ซ่ึงมีคามากกวา
เกณฑมาตรฐานน้ําชลประทานของ FAO (1985) ท่ีกําหนดเกณฑมาตรฐานสูงสุดไมเกิน 2 มิลลิกรัม
ตอลิตร คือ มีคาเฉลี่ยในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนเทากับ 2.6 และ 
2.7 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ การท่ีมีปริมาณโพแทสเซียมมากกวาเกณฑมาตรฐานน้ําชลประทาน
ของ FAO (1985) เนื่องจากการใชปุยท่ีมีสารประกอบของโพแทสเซียมเปนสวนผสมซ่ึงสวนใหญ
สารประกอบโพแทสเซียมละลายน้ําไดดีมาก และอาจถูกชะจากดินในรูปของโพแทสเซียมไอออนไดดี  
จึงทําใหมีปริมาณโพแทสเซียมมาก มีหลายแหลงน้ําท่ีพบวามีปริมาณโพแทสเซียมมากกวาเกณฑ
มาตรฐานน้ําชลประทานของ FAO (1985)  ไดแก   

- ปริมาณโพแทสเซียมของคลองดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตามแผนการ
สงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายน 2558) และแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝน (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2558) ท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.4 และ 6.8 
มิลลกิรัมตอลิตร ตามลําดับ (สุขลัคนและสถาพร, 2559)   

- ปริมาณโพแทสเซียมของคลองธรรมชาติท่ีอยูเหนืออางเก็บน้ําหนอง 
ปลาไหลและอางเก็บน้ําหนองปลาไหล จังหวัดระยอง ตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 
(ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายน 2558) มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.3 และ 8.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
และแผนสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2558) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 11.5 และ 8.1 มิลลกิรัมตอลิตร ตามลําดับ (สุขลัคนและนิต,ิ 2559)   

- ปริมาณโพแทสเซียมของอางเก็บน้ํากระเสียว ระบบสงน้ํา คลองสงน้ํา 
ฝงซาย คลองสงน้ําฝงขวา และจุดเฝาระวังคุณภาพน้ํากอนไหลออกจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
กระเสียวตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง (ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2555)  
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.0, 5.3, 5.3, 5.3 และ 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ และแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝน (ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2555) มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.2, 6.1, 7.0, 7.0 
และ 8.0 มิลลกิรัมตอลิตร ตามลําดับ (สุขลัคนและนวพล, 2556)  

- ปริมาณโพแทสเซียมของอางเก็บน้ํากระเสียวและทางน้ําชลประทานในเขต
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียวชวงเดือนกุมภาพันธ 2553 – มกราคม 2554 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.4 และ 5.6 มิลลกิรัมตอลิตร ตามลําดับ (สุขลคัน, ศุภกฤษ และธีรเดช, 2554)   

- ปริมาณโพแทสเซียมของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลบน – ลําแชะ และโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง ตั้งแต พ.ศ. 2547 – 2553 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.9, 3.5, 3.8 และ 
4.5 มิลลกิรัมตอลิตร ตามลําดับ (สุขลคันและจงกลณี, 2553) 

1.2) คุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ําในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมากกวา 6 มิลลิกรัมตอลิตร 
คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.42 และ 6.63 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ  

1.3) คุณภาพน้ําไมมีความเปนพิษจากความเค็มเนื่องจากดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปน 
ตัวบงชี้ความเปนพิษจากความเค็ม คือ ความนําไฟฟา เพราะมีความนําไฟฟานอยกวา 750 ไมโครโมส
ตอเซนติเมตร โดยมีคาเฉลี่ยในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนเทากับ 58 
และ 58 ไมโครโมสตอเซนติเมตร ตามลําดับ แสดงวาคุณภาพน้ําจัดเปนน้ําท่ีอยูในเกณฑดีเหมาะสม
กับการนําไปใชในการชลประทานโดยไมมีปญหาเรื่องความเปนพิษจากความเค็ม 

1.4) คุณภาพน้ําไมมีความเปนพิษจากปริมาณโซเดียมเนื่องจากดัชนีคุณภาพน้ํา 
ท่ีเปนตัวบงชี้ความเปนพิษจากปริมาณโซเดียม คือ เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ํา (SSP) และสัดสวน
ของการดูดซับโซเดียม (SAR) ซ่ึงคุณภาพน้ําในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและ 
ฤดูฝนมีเปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ํา (SSP) ไมเกิน 40 เปอรเซ็นต คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 34.56 และ 
35.39 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีสัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) นอยกวา 10 คือ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.5 และ 0.5 ตามลําดับ แสดงวาคุณภาพน้ําจัดเปนน้ําท่ีอยูในเกณฑดีเหมาะสมกับการ
นําไปใชในการชลประทานโดยไมมีปญหาเรื่องความเปนพิษจากปริมาณโซเดียม 

1.5) คุณภาพน้ําไมมีความเปนพิษจากปริมาณไบคารบอเนตเนื่องจากดัชนี 
คุณภาพน้ําท่ีเปนตัวบงชี้ความเปนพิษจากปริมาณไบคารบอเนต คือ ปริมาณโซเดียมคารบอเนต
ตกคาง (RSC) ซ่ึงคุณภาพน้ําในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมีปริมาณ
โซเดียมคารบอเนตตกคาง (RSC) นอยกวา 1.25 มิลลิอิควิวาเลนซตอลิตร คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.01 
และ 0.00 มิลลิอิควิวาเลนซตอลิตร ตามลําดับ แสดงวาคุณภาพน้ําจัดเปนน้ําท่ีเหมาะสมกับการ
นําไปใชในการชลประทานโดยไมมีปญหาเรื่องความเปนพิษจากปริมาณไบคารบอเนต 

1.6) คุณภาพน้ําจัดเปนน้ําออนเม่ือจําแนกชนิดของน้ําโดยใชปริมาณความกระดาง
ท้ังหมดในรูป CaCO3 จากเกณฑของ USGS (Online) เพราะคุณภาพน้ําในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝนมีปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3 นอยกวา 60 มิลลิกรัมตอ
ลิตร คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.2 และ 15.6 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ แสดงวาปริมาณแคลเซียมและ
ปริมาณแมกนีเซียมมีคาไมมากพอท่ีจะทําใหเกิดเปนน้ํากระดาง 
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1.7) เม่ือจําแนกประเภทของน้ําชลประทานตามความเค็มและปริมาณโซเดียมของ 
USDA Handbook No. 60 (1954) สามารถจัดคุณภาพน้ําอยูในประเภทน้ําชลประทานชนิด C1S1 
เปนน้ําท่ีมีความเค็มและปริมาณโซเดียมต่ําสามารถใชกับดินและพืชเกือบทุกชนิดโดยพืชท่ีตอบสนอง
ไวตอความเปนพิษจากปริมาณโซเดียมจะเกิดความเสียหายจากการสะสมของปริมาณโซเดียม (เชน 
พืชตระกูลถ่ัวและผลไมจําพวกสม) เพราะมีความนําไฟฟาไมเกิน 250 ไมโครโมสตอเซนติเมตร และมี
สัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) ไมเกิน 10 แสดงวาคุณภาพน้ําไมมีความเปนพิษจากความเค็ม
และปริมาณโซเดียม 

1.8) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติระหวางแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะ 
ปลูกพืชฤดูแลงและฤดูฝน พบวา 

1.8.1) คาเฉลี่ยความนําไฟฟา ความเค็ม ความขุน ปริมาณสารแขวนลอย 
ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ํา ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส ปริมาณไนไตรท – ไนโตรเจน 
ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน ปริมาณแมกนีเซียม ปริมาณโซเดียม ปริมาณโพแทสเซียม ปริมาณ
ซัลเฟต เปอรเซ็นตโซเดียมท่ีละลายน้ํา (SSP) และสัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

1.8.2) คาเฉลี่ยอุณหภูมิน้ํา ความเปนกรด – ดาง ปริมาณออกซิเจนละลาย
ในน้ํา ปริมาณแคลเซียม ปริมาณไบคารบอเนต ปริมาณคลอไรด ปริมาณโซเดียมคารบอเนตตกคาง 
(RSC) และปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงคาเฉลี่ยอุณหภูมิน้ําและปริมาณคลอไรดมีคาในชวงแผนการสงน้ําเพ่ือการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝนมากกวาฤดูแลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  สวนคาเฉลี่ย
ความเปนกรด – ดาง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ปริมาณแคลเซียม ปริมาณไบคารบอเนต 
ปริมาณโซเดียมคารบอเนตตกคาง (RSC) และปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3 มีคาในชวง
แผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลงมากกวาฤดูฝนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 

 
  3.2 สรุปผล   

3.2.1 คุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรองตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง
และฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณสูงและเหมาะสมกับการนําไปใชในการชลประทาน จัดอยูในประเภทน้ํา
ชลประทานชนิด C1S1 คือ เปนน้ําท่ีมีความนําไฟฟาไมเกิน 250 ไมโครโมสตอเซนติเมตร และมีคา 
SAR ไมเกิน 10 จัดเปนน้ําท่ีมีความเค็มต่ําและปริมาณโซเดียมต่ํา สามารถใชกับดินและพืชเกือบทุก
ชนิด โดยพืชท่ีตอบสนองไวตอความเปนพิษของปริมาณโซเดียมจะสะสมความเสียหาย จัดอยูในแหลง
น้ําผิวดินประเภทท่ี 2 เปนแหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชน
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวาย
น้ําและกีฬาทางน้ํา    

3.2.2 คุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรองตามแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง
และฤดูฝนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําชลประทานของ FAO (1985) เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ในแหลงน้ําผิวดิน เกณฑมาตรฐานการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทานและทางน้ํา 
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ท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน และเกณฑคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสม 
ตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํายกเวน ปริมาณโพแทสเซียมท่ีมีคามากกวาเกณฑมาตรฐานน้ําชลประทาน
ของ FAO (1985)   

3.2.3 ดัชนีคุณภาพน้ําของอางเก็บน้ําลํานางรองระหวางแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืช
ฤดูแลงและแผนการสงน้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชฤดูฝนท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อุณหภูมิน้ํา ความเปนกรด – ดาง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 
ปริมาณแคลเซียม ปริมาณไบคารบอเนต ปริมาณคลอไรด ปริมาณโซเดียมคารบอเนตตกคาง (RSC) 
และปริมาณความกระดางท้ังหมดในรูป CaCO3  

 
4. ขอเสนอแนะ 

4.1 การบริหารน้ําของโครงการชลประทาน และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาควรพิจารณา
คุณภาพน้ําของแหลงน้ําประกอบดวย เพ่ือใหเกษตรกรท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีชลประทานไดรับประโยชน
สูงสุดจากการใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม 
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“มุงม่ันพัฒนา  เกษตรกรรมกาวหนา  นําพาสูความย่ังยืน” 

โดย นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จากแนวคิดของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนปจจุบัน เรามาดูกันวาชาวเกษตรชลประทาน 

จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานกันอยางไร และกระทรวงมีแนวนโยบายในการดําเนินงานอยางไร

 

ในวงงาน 
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  การปลูกมะละกอ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของมะละกอ มะละกอ ชื่อวิทยาศาสตรคือ Carica papyya L 

ชื่อวงศ: CARICACEAE 

ชื่อสามัญ: Papaya.  

ชื่อทองถ่ิน: มะกวยเต็ด กวยเท็ด ลอกอ 

มะละกอเปนพืชท่ีแทบทุกบานปลูก เนื่องจากผลมะละกออรอยและสามารถใชประโยชนได

หลากหลาย ไมวาจะเปนการนําผลมะละกอดิบมาทําแกง ตมเปนผักจิ้มน้ําพริก หรือจะเปนสมตําเมนูยอดฮิตท้ัง

ไทยและชาวตางชาติ อีกท้ังผลสุกยังรับประทานไดอรอยและมีประโยชนตอรางกาย ถากลัววามะละกอจะมีตน

สูงเกินไปเก็บผลไมสะดวก การปลูกมะละกอตนเอนหรือมะละกอเล้ือย ซ่ึงเปนเทคโนโลยีของไตหวันท่ีตองการ

แกปญหาโรคใบดางวงแหวนในมะละกอ และชวยลดความเสียหายจากการเขาทําลายของพายุไตฝุน เพราะ         

ตนมะละกอเติบโตในแนวต้ังและจะมีความสูงมาก เวลามีพายุพัดผานมาแรงๆ ตนมะละกอจะตานลมไวไมได

เกิดหักโคนเสียหาย 

  
 

ปกิณกะ 

http://www.farmerlanding.com/papaya.html
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จากหนังสือพันธพืชเทคโนโลยีและการจัดการพืชสวนในไตหวัน โดยผูเขียนคือ กาญจนา สุทธิกุล อธิบายไว  
(โดยอ.หนี เจิ้น จู) มีวิธีการปลูกใหตนมะละกอไมสูงมากอยู 5 วิธี แตขอนําเสนอวิธีเดียวเพราะดูแลวนาจะ
เขาใจและทําไดงายท่ีสุด นั่นคือ การดัดตนมะละกอตั้งแตตนยังเล็กอยู (Early training) โดยใชกับตนมะละกอ
ท่ีมีอายุ มีความสูงประมาณ 10 ซม. วิธีการคือ เอากอนหินทับโคนตนใหเอนไปดานใดดานหนึ่ง จากนั้นปลอย
ใหลําตนสวนปลายสูงข้ึนตามปกติ พรอมกับใชเชือกตรึงใหลําตนสวนโคนเอนลงในทิศทางเดิม วิธีนี ้              
เปนการบังคับใหลําตนมะละกอทํามุมกับแนวดิ่งประมาณ 45-60 องศา สําหรับในไทยวิธีนี้จะชวยในการเก็บ
ผลผลิตไดงายข้ึน และลดความเสียหายจากผลช้ําไดเยอะ โดยเรียกวิธีการปลูกกันนี้ สั้นๆ วา “ การปลูก

มะละกอแบบโนมตน ” ก็ไมผิด 
 
 

   
 

ขั้นตอนการปลูกมะละกอ 

การเพาะเมล็ดมะละกอ 
• นําเมล็ดมะละกอแชน้ําไว 3 คืน โดยเปลี่ยนน้ําท่ีแชบอยๆ อยางนอยวันละ 2-3 ครั้ง 
• นําเมล็ดมะละกอท่ีผานการแชน้ําแลวมาเพาะในถุงดินท่ีเตรียมไวโดยใหใส 3-4 เมล็ดตอถุง 
• รดน้ําทุกวันใหชุม ใชเวลาประมาณ 9-10 วัน เมล็ดมะละกอก็จะงอกเปนตนออน 
• เม่ือตนออนโตประมาณ 1 ขอนิ้ว ควรรดน้ําพอชุมวันละ 1 ครั้ง และวางในท่ีรม 

 
การเตรียมดินปลูกมะละกอ  

• เตรียมพ้ืนท่ีปลูกโดยการตากดินสําหรับปลูกมะละกอไวประมาณ 5 วัน เพ่ือฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ   
โรคในดิน 

• ขุดหลุมลึกประมาณ 30 ซม. กรณีปลูกเปนไร ใหระยะหางระหวางตนประมาณ 2.5X 2.5 เมตร พ้ืนท่ี
ปลูก 1 ไรจะปลูกไดราว 250 ตน และรองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยอินทรีย 

• นําตนมะละกอในถุงเพาะ (ไมตองแยกตน) ท่ีโตประมาณ 4-5 นิ้วลงปลูกในหลุมท้ังถุง (ตัดถุงออก) 
แลวกลบดินใหแนน รดน้ําใหชุม 2 วันครั้ง 

http://www.farmerlanding.com/papaya.html
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การดูแลรักษาตนมะละกอ 

 
• เม่ือผานไป 1 สัปดาห ใหรดน้ําพอชุมประมาณสัปดาหละ 3 ครั้ง หรือสังเกตจากดินหากแหงเกินไปรด

น้ําใหชุม 
• ใสปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยอินทรีย โดยระยะการใหปุยเดือนละ 2 ครั้ง 
• หลังจากท่ีปลูกมะละกอไดประมาณ 3 เดือน มะละกอท้ัง 3-4 ตนท่ีอยูในหลุมเดียวกันจะเริ่มออกดอก 

ใหตัดตนท่ีเปนตัวผูและตัวเมียท้ิง เหลือไวแต ตนกะเทย  เนื่องจากตนกะเทยจะใหผลท่ีดก และมีลูก
มะละกอท่ีออกมาจะสวยกวา เนื้อหนากวาตนท่ีเปนตัวเมียและตัวผู โดยการสังเกตตนกะเทยจากการ
แหวกกลีบดอกดู ถาตนไหนท่ีมีท้ังเกสรตัวเมียและตัวผูอยูในดอกเดียวกันนั่นแหละ ตนกระเทย 

• หลังจากตนมะละกออายุได 8 เดือนไปแลว ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได 3 ป ตนมะละกอจึงจะหมดอายุ 
ไมสามารถใหผลผลิตได ตองตัดท้ิงและปลูกใหม 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณท่ีมา 

http://www.farmerlanding.com/papaya.html 

http://www.kasetorganic.com/ปลูกมะละกอหลายพันธุ.html 

http://www.kasetorganic.com/การปลูกมะละกอ-โนมตน.html 

http://www.kasetorganic.com/การปลูกมะละกอ.html 

http://www.farmerlanding.com/papaya.html
http://www.kasetorganic.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD.html
http://www.kasetorganic.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.html
http://www.kasetorganic.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD.html
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รูจักชนิดวิตามินซี และการทานที่ถูกตอง  

       เม่ือเอยถึงวิตามินซี เชื่อแนวาทุกคนรูจักและทราบถึงประโยชนมากมายของมัน โดยเฉพาะ                 

การเพ่ิมภูมิตานทานและปองกันโรคหวัด และท่ีสําคัญคือสรรพคุณเพ่ิมความกระจางใสใหใบหนา                   

และผิวพรรณ แตใชวาทุกปญหาสุขภาพจะทานวิตามินซีในปริมาณเดียวกันหรือรูปแบบเดียวกันหมด              

การทานวิตามินซีก็มีวิธีการทานท่ีถูกตองและตามความเหมาะสมของรางกายแตละคนดวย 

เราควรไดรับปริมาณวิตามินซีเทาไหร 

      ในทางศาสตรชะลอวัยคนเราควรทานวิตามินซีวันละ 1000 มิลลิกรัมตอวัน ท่ีจะชวยในเรื่องภูมิตานทาน
รางกายและการบํารุงผิวพรรณ แตสําหรับผู ท่ีปวยเปนโรคหวัดหรือภูมิแพบอย ควรทานวิตามินซี                   
2000 มิลลิกรัมหรือมากกวานั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพรางกายของแตละบุคคลดวย ซ่ึงหากอยากรูแนชัดวา
รางกายเราตองการวิตามินเทาไหรตองปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ 

 ขอควรระวัง !!!  ควรปรึกษาแพทยกอนรับประทานวิตามินซีในปริมาณท่ีสูง 

รูจักชนิดของวิตามินซีรูปแบบตางๆ 

 

  

 
1) แบบอัดเม็ด 

วิตามินซีประเภทนี้โดยท่ัวมีขนาดตั้งแต 
25-1,000 มก. แตขนาดยอดนิยมท่ัวไปคือ 
500 และ 1,000 มก. ซ่ึงหากเปนไปไดควร
เลือกทานท่ีระบุวาเปนแบบ Buffered, 
Sustained release หรือ Slow release 
เพราะตัววิตามินซีจะคอยๆ ปลอยจากเม็ด
ยาชาๆ ทําใหวิตามินซีออกฤทธิ์ไดนานข้ึน 
อีกท้ังชวยใหไมระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร แตระดับวิตามินซีในกระแสเลือดท่ี
ไดรับนั้นไมแตกตางจากรูปแบบเม็ดท่ัวไปท่ี
ปลอยวิตามินซีแบบทันที 

 

สาระเพ่ือชีวิต 
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3) แบบเม็ดเค้ียว 
โดยปกติมีขนาด 30 มก. เหมาะกับเด็ก เพราะมี
รสหวานชวนทาน แตตองระวังไววา ดวยน้ําตาล
ท่ีมีปริมาณสู งอาจส งผลให เ กิดฟนผุ ได เ ม่ือ
รับประทานเปนประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) แบบเม็ดอม 

มีตั้งแต 25-500 มก. เหมาะกับผูท่ีไมชอบกลืนเปน
เม็ด แตพึงระลึกไวเสมอวา การอมวิตามินซีแบบ
เม็ดบอยๆ กรดท่ีออกมาจะทําใหเคลือบฟนบางจน
ฟนกรอน 

 

 

4) แบบเม็ดฟู 

มักมาในขนาด 500 และ 1,000 มก. วิธีการทานท่ี
ถูกตองควรนําไปละลายในน้ําจนฟองหมด เพราะ
ฟองแกสท่ีเกิดข้ึนเม่ือรับประทานเขาไปอาจเกิด
การแนนทองในภายหลังได วิตามินซีชนิดนี้เหมาะ
กับผูท่ีไมสามารถกลืนยาเม็ดขนาดใหญได ขอดีคือ
เหมาะกับผูสูงอายุท่ีมีปญหาเรื่องดูดซึม 
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“รูแบบนี้แลว” ก็ลองเลือกชนิดของวิตามินซีท่ีเหมาะกับคุณดู นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีคุณควรรูเก่ียวกับ
การทานวิตามินซีอีกดังนี ้

 วิตามินซีมีจุดอ่ิมตัวในการดูดซึม 

     การดูดซึมของวิตามินซีมีจุดอ่ิมตัวและข้ึนอยูกับปริมาณในการรับประทานเขาไป หากทานเกินจุดอ่ิมตัว
ของการดูดซึม รางกายก็ไมสามารถดูดซึมไปใชเพ่ิมได จึงควรทานวิตามินซีในปริมาณท่ีต่ํากวา 1 กรัม แตทาน
หลายครั้งจะดูดซึมไดดีกวาทานปริมาณมากในครั้งเดียว 

ยกตัวอยางเชน 

การรับประทานวิตามินซีครั้งละ 1,000-1,500 มก. มีขอมูลระบุวา รางกายดูดซึมวิตามินซีไดเพียง 
50% เปนตน 

6) แบบสารละลายเพ่ือฉีด 

ขนาดจะอยูท่ี 500 มก. เปนวิตามินซีแบบท่ีเหมาะกับการปองกันหวัดท่ีดี
ท่ีสุด แตควรปรึกษาแพทยกอนเขารับการฉีด ขอดีก็คือ ออกฤทธิ์เร็ว และ
รางกายสามารถเอาวิตามิซีไปบํารุงซอมแซมไดทันที เพราะไมตองผานการ
ยอยจากกระเพาะอาหาร 

 

5) แบบแคปซูล 

มีท้ังแบบแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่ม แต
ละแคปซูลมีขนาด 500 มก. ขอดีคือกลืน
งายสบายคอกวาวิตามินซีรปแบบอัดเม็ด 
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ทานวิตามินซีใหไดคุณคาสูงสุด 
 

  - ทานพรอมอาหารม้ือเชาและม้ือเย็น เพราะวิตามินซีจะถูกขับออกภายใน 2-3 ชั่วโมง ดังนั้น                 
การรักษาระดับวิตามินซีในเลือดใหสูงเปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพ 

- บรรเทาหวัดทานวิตามินซี 1,000 มก. วันละ 2 เวลา ชวยใหระดับฮิสตามีน สารท่ีทําใหน้ําตาน้ํามูก
ไหลลดลงไดถึงรอยละ 40 

- ผูท่ีเปนเบาหวาน ควรรับประทานวิตามินซีวันละ 1000 มก. เพราะวิตามินซีจะเขาไปชวยลดสาร
ตานอนุมูลอิสระและการอักเสบของหลอดเลือด อีกท้ังชวยปองกันอาการแทรกซอนตางๆ เชน โรคหัวใจ โรค
ไตวาย เปนตน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพวิตามินซี ดวยการทานรวมกับแคลเซียม แมกนีเซียม และไบโอฟลาโวนอยด 

- สัญญาวิตามินซีเกิน เชน อาการทองเสีย เปนตน ซ่ึงอาจเกิดไดกับคนท่ีทานวิตามินซีไดปริมาณท่ีสูง
มากๆ เชน 8000 มิลลิกรัม ข้ึนไป ซ่ึงไมใชทุกคนจะเปน เพราะรางกายของแตละคนไมเหมือนกัน บางคนก็
สามารถยอยวิตามินซีไดวันละหลายกรัมเลยทีเดียว 

 

ทานวิตามินซีเพ่ือผิวสวย VS ทานวิตามินซีเพ่ิมภูมิตานทาน 

      สําหรับการทานวิตามินซีใหผิวสวย เสริมสรางคอลลาเจนใหแข็งแรง ผิวขาวใสเปลงปลั่ง                    
โดยท่ัวไปตองทานวิตามินซีในปริมาณ 1,000 มก. ตอวันข้ึนไป ซ่ึงเปนปริมาณท่ีมากกวาการปองกันโรคหวัด 
และควรตองเปนวิตามินซีท่ีสกัดจากธรรมชาติ ซ่ึงหากเปนการรับวิตามินซีปริมาณสูง จะใหดีควรปรึกษา
แพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณหรือชะลอวัย เพ่ือรับคําแนะนําในการรับปริมาณวิตามินซีท่ีเหมาะกับ            
รางกายก็จะไดผลลัพธท่ีดีกวาและปลอดภัยกวา  
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ประโยชนของมันเทศ 
 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 
 

ถาม     ประโยชนของมันเทศมีอะไรบาง 
 

   
                          

             มนัเทศญ่ีปุ่น  (Sweet Potato) 
 

 
ประโยชนของมันเทศ 

• มันเทศสีมวง มีสาร “แอนโทไซยานิน” ชวยในการชะลอความชรา ความเสื่อมของดวงตาและ           
ลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเสนเลือดในสมองอุดตัน 

• มันเทศสีเหลือง และสีสม มีสาร “เบตาแคโรทีน” ชวยในการบํารุงสายตา เสริมสรางภูมิคุมกันให
รางกายลดอัตราการกลายพันธุของเซลลและทําลายเซลลมะเร็ง   

• เปนแหลงคารโบไฮเดรตท่ีใหพลังงานสูง 

• ชวยลดระดับไขมันในเลือด 

• มีวิตามินซี  ชวยบํารุงเนื้อเยื่อในรางกาย  และบํารุงผิวพรรณ 

• มีวิตามินบี 1 ชวยลดอาการเหน็บชา 

• มีเสนใยอาหารสูง ชวยในการลดน้ําหนัก บรรเทาอาการทองผูกและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลําไสใหญ  

 ทานถาม - เรา
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ขอขอบคุณผูอานวารสารขาวเกษตรชลประทาน        
ท่ีกรุณาใหความไววางใจทางกองบรรณาธิการวารสาร
ขาวเกษตรชลประทาน ไดคนควาหาขอมูลตาง ๆ มา
เพ่ือตอบขอซักถาม และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความกรุณาจากทานอีกในโอกาสตอไป 

....สวัสด.ี... 
 
 

โรงเรือนดีอยางไร…ทําไมตองมีโรงเรือน ? 
 

 
 
 ใชเปนสถานท่ีเพาะเมล็ด ขยายพันธุ และอนุบาลตนกลา 

 ชวยควบคุมและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช จึงวางแผนการปลูกพืชไดงาย 

และเสี่ยงนอยกวาการปลูกในพ้ืนท่ีโลง 

 ปกปองพืชใหปลอดภัยจากสัตวตางๆ เชน นก หนู แมลง 

 ปองกันปญหาโรคและแมลงรบกวนไดบางสวน จึงชวยลดการใชสารเคมี ทําใหผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ

ตกคาง 

 ควบคุมปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชไดงายกวาการปลูกนอกโรงเรือน ทําใหสามารถปลูกพืชได

หลายรุนในรอบป ปลูกพืชนอกฤดูได และยืดอายุการปลูกพืชบางชนิดใหยาวนานกวาปกต ิ

 เก็บรวบรวมพันธุไม และพักฟนตนไมท่ีนํามาใหม รวมท้ังใชเก็บของ เชน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณทําสวน 

 จัดเปนมุมสวยงามสําหรับพักผอนในสวนได 

 สามารถติดตั้งอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณพยุงลําตน แขวนผล เปนตน ติดตั้งเพียงครั้งเดียวสามารถใชงาน

ติดตอกันไดหลายฤดูปลูก 

 

ขอขอบคุณขอมูล 
http://book.baanlaesuan.com/blogs/garden-farm-vol-10/ 

แมวาในความเปนจริงตนไมสวนใหญ
สามารถปลูกเลี้ยงภายนอกไดโดยไมจําเปนตอง
ทําโรงเรือน โดยเฉพาะหากพ้ืนท่ีนั้นมี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ อยู
แลว แตสําหรับพืชบางชนิดการปลูกเลี้ยงใน
โรงเรือนชวยควบคุมสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
ไดดีกวา ทําใหตนไมเจริญเติบโตดีและสวยงาม
มากข้ึน โดยท่ัวไปเรามักนิยมทําโรงเรือนสําหรับ
ปลูกตนไมท่ีตองการสภาพแวดลอมแบบ
เฉพาะตัว ตนไมมีราคา และตนไมท่ีตองการ
ปลูกเลี้ยงใหสวยงามเปนพิเศษ เชน แคคตัส 
เฟรน หนาวัวใบ กลวยไม พืชผัก เปนตน 
ประโยชนของโรงเรือนพอสรุปงาย ๆ ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทางการเกษตรและเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น และ ประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน             
เจาหนาท่ีการเกษตร นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป 

ที่ปรึกษา  : อธิบดีกรมชลประทาน 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 หัวหนาฝายวิจัยการใชน้ําชลประทาน 
      หวัหนาฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน 

บรรณาธิการ  :  นายคณิต  โชติกะ 

กองบรรณาธิการ :  นางสาวพรทิพย  กาญจนพรหม  นายสถาพร  นาคคนึง      

หนวยงาน  :  ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน (ตึกอํานวยการช้ัน4  หอง 04-06) 
 สวนการใชน้ําชลประทาน  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 กรมชลประทาน สามเสน  เขตดุสิต กทม. 10300 
                http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/db/default.htm  
 โทร. (02) 241-0741-9   ตอ 2395    Fax: (02) 241-4794 
 
 
 
 
 
 
  

พิมพสําเนาโดย ฝายการพิมพ   
สํานักเลขานุการกรม กรมชลประทาน 
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