สวัสดีครับ กลับมาพบกันในวารสารเกษตรชลประทานประจาไตรมาสที่ 4 ไตรมาสสุดท้าย
ของปี พ.ศ. 2564 กันแล้วนะครับ มาเริ่มกันด้วยคอลัมน์ รอบรั้ว ทน. เราจะพาท่านผู้อ่านไปทาความรู้จัก
กับสถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) หน่วยงานในสังกัดส่วนการใช้น้าชลประทาน
สานัก บริ หารจัด การน้ าและอุ ทกวิท ยา กรมชลประทาน ซึ่ ง เป็ นสถานีฯ ที่ไ ด้ท าการศึ กษาทดลอง
ด้านการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการใช้น้ าชลประทานของพืชเศรษฐกิจ ในพื้ นที่จั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช
หลากหลายชนิด ในบทความทางวิชาการเรื่อง “ศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุยเคมีในเขตชลประทาน
ต่อคุณภาพน้าของคลองส่งน้า” ที่โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้ ปุย ของสมาชิ กกลุ่ มผู้ ใช้ น้าชลประทานรวมทั้ ง สภาพทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการผลิต ข้า ว
คอลัมน์ในวงงานได้นาเสนอเรื่อง “โครงการคลองระบายน้าหลากปุาสัก -อ่าวไทย ระยะที่ 1 จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและทาให้การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ตะวันออก
ตอนล่ า งของแม่ น้ าเจ้ า พระยามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ ในคอลั ม น์ ป กิ ณ กะได้ น าเสนอเรื่ อ ง
“ปี 2564” น้าท่วมใหญ่หรือไม่ และควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร
และเรื่ อ งราวในคอลั ม น์ อื่ น ๆ ที่ ค ณะผู้ จั ด ท าเชื่ อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า สนใจไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
สมุนไพรไทย ทางรอดโควิด–19 และเรื่องประวัติกัญชาไทยกับการทายาในคอลัมน์ท่านถามเราตอบ
กองบรรณาธิการพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเสาะหาเรื่องราวที่น่าสนใจและปรับปรุงให้วารสารฯ
มีความน่าอ่านน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากมีข้อติชมหรือต้องการให้คาแนะนา และหากหน่วยงานใดต้องการ
นาบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเกษตรชลประทานของเรา ทางกองบรรณาธิการยินดีจะน้อมรับ ขอให้
ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับการอ่านและการทางานครับ

กองบรรณาธิการ
วารสารข่าวเกษตรชลประทาน

หน้า
บทบรรณาธิการ
บทความ
รอบรั้ว ทน.8

3

วิชาการ
อิทธิพลของการใช้ปุยเคมีในเขตชลประทานต่อคุณภาพน้าของคลองส่งน้า

12

ในวงงาน
โครงการคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

21

ปกิณกะ
“ปี 2564” น้าท่วมใหญ่หรือไม่ และควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

29

สาระเพื่อชีวิต
สมุนไพรไทย ทางรอดโควิด - 19

33

ท่านถามเราตอบ
- กัญชาไทยสายพันธุ์ใด?...ใช้ทายาได้ดีที่สุด
- ปลูกกัญชาอย่างไร?…ใช้ทายา

38
39

สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ทาหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ในการศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับความต้องการใช้น้าชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช้น้า
แบบประหยัด ผลของคุณภาพน้าที่มีต่อเกษตรกร วิธีการชลประทาน ประสิทธิภาพการใช้น้า
ชลประทานและการปรับใช้ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
สาหรับเผยแพร่และสาธิตการใช้น้าชลประทาน รวมทั้ง การใช้พื้นที่
ชลประทานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศ
และภู มิ อ ากาศ รั บ ผิ ด ชอบในเขตส านั ก งานชลประทานที่ 15
(นครศรีธรรมราช)
สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตาบลท้องลาเจียก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80190
โทร/โทรสาร 0 7545 0849 E-mail : rid_8@hotmail.com

ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ชนิดเนื้อดินเป็นดินเหนียว
ชุดดินเชียรใหญ่
พิกัด 8.1558,100.1055
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 176 ไร่ แบ่งเป็น
- พื้นที่แปลงทดลอง
จานวน
151 ไร่
- พื้นที่บริเวณสานักงาน
และที่อยู่อาศัย
จานวน
25 ไร่

แผนผังการใช้พื้นที่สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)

ทน.1
ทน.8

พันธกิจ

1. ค้นคว้า ศึกษา วิจัย การหาค่าปริมาณการใช้น้าของพืชเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และสาธิต ข้อมูลการใช้น้าชลประทานของพืชจากงานวิจัยและ
การให้น้าชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
3. ทางานเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรให้ทันตามสถานภาพ
4. บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ เครื อ ข่ า ยและศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้
ด้านเกษตรชลประทานและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ทน.1
ทน.8

บทบาทหน้าที่

1. ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารในการศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการใช้ น้ า
ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช้น้าแบบประหยัด ผลของคุณภาพน้าที่มีต่อเกษตร วิธีการ
ชลประทาน ประสิทธิภาพการใช้น้าชลประทานและการปรับใช้ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับเผยแพร่และสาธิตการใช้น้าชลประทาน รวมทั้งการใช้พื้นที่ชลประทาน
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
2. เป็ นศู นย์ เ รีย นรู้ ด้ านการเกษตรชลประทาน เพื่อ เผยแพร่อ งค์ค วามรู้ด้ านการใช้ น้ า
ชลประทานให้กับกลุ่มยุวชลกร เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ
3. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการบริหารงานแบบ
บูรณาการในเรื่องการบริหารจัดการน้า เพื่อให้การใช้น้าชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด

โครงสร้างอัตราก้าลังของ สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
อัตราก้าลัง รวมทั้งหมด จ้านวน 17 อัตรา
(ปัจจุบัน)
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
2
13

ราย
ราย
ราย
ราย

นายสมชาย ชุมโจม
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8
(นครศรีธรรมราช)
นางสาวจิรัสติกานต์ วงษ์หนองแวง
เจ้าพนักงานการเกษตร

นายมนตรี ชมชื่น
พนักงานการเกษตร ส 3

นายสุพรชัย สาราพฤษ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ทน.1
ทน.8

ผลงานวิจัย ปี 2558

ผลกระทบจากการระบายน้้าท้าเทือกนาหว่านน้้าตมที่มีผลต่อคลองชลประทาน
และการอนุรักษ์ดินและน้้า
การทานาปรังในเขตชลประทาน เกษตรกรนิยมทานาหว่านน้าตม ซึ่งในกระบวนการเตรียมแปลง
จะมีการระบายน้าหลังจากทาเทือกลงสู่แม่น้าลาคลอง ทั้งแหล่ง น้าตามธรรมชาติและคลองชลประทาน
ที่สร้ างขึ้น มี ผลทาให้เ กิด การทั บถมของตะกอนที่ปะปนมากับ น้าระบาย ตลอดจนส่ง ผลต่อ ความอุด ม
สมบูรณ์ของดินลดลงเนื่องจากการสูญเสียหน้าดินในรูปตะกอนที่ติดออกไปกับการระบายน้าหลังการทาเทือก
มีผลต่อ คุณ ภาพน้าในคลองชลประทานและเกิด การตื้น เขิ นของคลองชลประทาน ท าให้ประสิ ทธิ ภาพ
การระบายน้าลดลงเกิดน้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้าในฤดูแล้งทาให้ต้องเสียเงินงบประมาณเป็นจานวนมาก
ในการขุดลอกคลองชลประทาน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการระบายน้าทาเทือกนาหว่านน้าตมที่มีผลต่อการตื้นเขิน
ของคลองชลประทาน การอนุรักษ์ดินและน้า และเพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการระบายน้า
หลังจากทาเทือกในนาหว่านน้าตม

ทน.1
ทน.8

ผลงานวิจัย ปี 2558

ผลกระทบจากการระบายน้้าท้าเทือกนาหว่านน้้าตมที่มีผลต่อคลองชลประทาน
และการอนุรักษ์ดินและน้้า (ต่อ)
วิธีด้าเนินการ ดาเนินการในแปลงนาทดลองสถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 5 มิถุนายน 2558 วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RBCD) ประกอบด้วย 4 วิธีการทดลอง 4 ซ้า ได้แก่ วิธีการที่ 1 ระบายน้าหลังจาก
การทาเทือกทันที วิธีการที่ 2, 3 และ 4 ระบายน้าหลังจากทาเทือกแล้ว 1, 2 และ 3 วัน ตามลาดับ มีขั้นตอน
การดาเนินงาน ดังนี้

เตรียมแปลงนาทดลองโดยทาการไถ ไถแปร คราด และทาเทือก
ติดตั้งถังทดลองขนาด 1.2 x 1.2 x 0.6 เมตร ฝังลึกลงไปในดิน 0.3 เมตร
เก็บตัวอย่างน้าระบายหลังทาเทือกตามวิธีการที่กาหนดโดยใช้ปั๊มสูบน้า
แบบพลาสติกสูบน้าออกจากถังทดลอง

วิเคราะห์คุณภาพ
น้าใน
ห้องปฏิบัติการ
(TDS, Ca, Mg, Na,
K, HCO3, Cl, SO4,
SAR และ SSP)

วิเคราะห์คุณภาพ
น้าในภาคสนาม
(EC, pH, DO,
Salinity)

วิเคราะห์น้าหนัก
แห้งตะกอน
แขวนลอย

ทน.1
ทน.8

ผลงานวิจัย ปี 2558

ผลกระทบจากการระบายน้้าท้าเทือกนาหว่านน้้าตมที่มีผลต่อคลองชลประทาน
และการอนุรักษ์ดินและน้้า (ต่อ)
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า (DO) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และ
ปริมาณซัลเฟต (SO4) ของวิธีการระบายน้าหลังทาเทือกมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ส่วน
ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) ปริมาณไบคาร์บอเนต (HCO3) ปริมาณคลอไรด์ (Cl) สัดส่วนของการดูดซับ
โซเดียม (SAR) และเปอร์เซ็นต์การละลายของโซเดียม (SSP) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับ
ค่าความนาไฟฟูา (EC) ความเค็ม (Salinity) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้า (TDS) ปริมาณแคลเซียม (Ca)
ปริมาณโซเดียม (Na) และปริมาณโพแทสเซียม (K) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนน้าหนักตะกอน
แขวนลอยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยวิธีการระบายน้าหลังจากทาเทือกทันที มีน้าหนัก
แห้ ง ตะกอนแขวนลอยเฉลี่ ย มากที่ สุ ด 4.592 กรั ม ต่ อ ลิต ร และจากข้อ มู ล การศึ ก ษาความต้ องการน้ า
ชลประทานที่ใช้ในการทาเทือก พบว่ามีน้านอนแปลงปริมาณ 87 มิลลิเมตร แสดงว่าพื้นที่นาหว่านน้าตม 1
ไร่ มี น้ าท าเทื อ กระบายออกถึ ง คลองระบายน้ าชลประทานเท่ า กั บ 139,200 ลิ ตร (น้ าระบายออก 87
มิลลิเมตร) หรือ 139.2 ลู กบาศก์เมตรต่อไร่ ซึ่งจะมี ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 639.26 กิ โลกรัมต่ อไร่ โดย
ตะกอนแขวนลอยนี้จะทาให้คลองชลประทานเกิดการตื้นเขิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระบายน้าลดลง เกิด
น้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง เนื่องจากเก็บกักน้าได้น้อยลง ทาให้ต้องเสียเงินงบประมาณเป็น
จานวนมากในการขุดลอกคลองชลประทาน

แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้าชลประทานของพืชภายใต้
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ภายในสถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
โดยแบ่งพื้นที่ทาการเกษตรตามความเหมาะสมใน พื้นที่จานวน 15 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บ่อเก็บน้า
ร้อยละ 20
พื้นที่รวม 3 ไร่ จานวน 2 บ่อ
ส่วนที่ 2 นาข้าว
ร้อยละ 30
พื้นที่รวม 4.5 ไร่ ปลูกข้าวกข 79
ส่วนที่ 3 ไม้ผลไม้ยืนต้น
ร้อยละ 40
พื้นที่รวม 6 ไร่
ส่วนที่ 4 ที่อยู่อาศัย
และเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 10
พื้นที่รวม 1.5 ไร่
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
แหล่งน้้า
เลี้ยงปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน
นาข้าว
ได้แก่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข79
พืชผสมผสาน ไม้ผลไม้ยืนต้น ได้ แก่ ส้ มโอทั บทิ มสยามมะพร้า วน้ าหอม ชมพู่ เพชรสายรุ้ ง
หมากเตี้ย มะพร้าวชุมพร 2
พืชผักสวนครัว ได้แก่ ข่าตะไคร้ ถั่วฝักยาว มะละกอ
พืชผักล้อมรั้ว ได้แก่ มะขามและผักหวานบ้าน
ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
ได้แก่ บ้านพักเกษตรกร โรงเรือนเป็ดไข่ และโรงเรือนไก่พื้นเมือง

ประมวลภาพกิจกรรม

เรียบเรียงโดย

ฝุายเผยแพร่การใช้น้าชลประทาน
ส่วนการใช้น้าชลประทาน

ที่มา: สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)

อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีในเขตชลประทานต่อคุณภาพน้้าของคลองส่งน้้า
The effect of fertilizer application with Irrigation water quality of Irrigational Canals
สุขลัคน์ นาเนกรังสรรค์ 1 สถาพร นาคคนึง 2 ธเรศ ปาปะกัง 1 และ กาญจนา ปิ่นวิเศษ 1
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุยเคมีในเขตชลประทานต่อคุณภาพน้าของคลองส่งน้า
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุยของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า
ชลประทานรวมทั้งสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการผลิตข้าว ทาการตรวจวัดคุณภาพน้าก่อนการใส่ปุย
หลังการใส่ปุย และก่อนการเก็บเกี่ยวในแปลงนาที่อยู่ในพื้นที่ส่งน้าของคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการ
จานวน 3 แปลง รวมทั้ ง ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ปุ ย
ในการปลูกข้าวและปัญ หาในการปลูกข้าวโดยสอบถามสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน จานวน 349 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการระบายน้าออกจากแปลงนาก่อนการเก็บเกี่ยว 16-20 วัน
ซึ่ง คุณภาพน้าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวมีปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจนมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ 2) ปัญหาในการปลูกข้าว ได้แก่ ขาดความรู้เรื่องการใช้ปุยเคมีในปริมาณมาก
มีความต้องการรับการสนับสนุนการปลูกข้าวด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งจาหน่ายปุยเคมีที่มีคุณภาพและ
ราคาไม่แพง รวมทั้งต้องการการส่งเสริมความรู้ในการดูแลรักษาด้านโรคและแมลงศัตรูพืช สรุปผลการวิจัย
ได้ว่า
1) คุณภาพน้าของแปลงนามีความอุดมสมบูรณ์สูงและเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการชลประทาน
จัดอยู่ในประเภทน้าชลประทานชนิด C1S1 เป็นน้าที่มีความเค็มและปริมาณโซเดียมต่า สามารถใช้กับดิน
และพืชเกือบทุกชนิด และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร
2) ควรมีการเฝูาระวังคุณภาพน้าในช่วงหลังการใส่ปุยครั้งที่ 1 และก่อนการเก็บเกี่ยว 16-20 วัน
เพราะมีปริมาณไนโตรเจนทั้ง หมดและปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมากกว่าช่วงเวลาอื่น ซึ่ง เป็น ธาตุอาหาร
สาคัญที่ก่อให้เกิดสภาพยูโทรฟิเคชั่น
3) โครงการชลประทานราชบุรีควรมีการจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตชลประทานให้
มีสภาพการผลิตข้าวและการใช้ปุยเคมีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทาให้ประหยัดต้นทุน
และเพิ่ ม ผลผลิ ต ข้ า วโดยสนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ าชลประทานเข้ า ร่ ว มกั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดราชบุรี

1
2

สานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

1. ความส้าคัญและที่มาของปัญหา
การปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตชลประทานนิยมใช้ปุยเคมีเพียงอย่างเดียว เพราะข้าว
มีการตอบสนองต่อการใช้ปุยเคมีอย่างเห็นได้ชัดโดยต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูง การใช้ปุยเคมี
ในการปลู ก ข้ า วเป็ น ที่ นิ ย มแม้ ว่ า จะมี ร าคาสู ง กว่ า ปุ ย ชนิ ด อื่ น เนื่ อ งจากปุ ย เคมี ห าซื้ อ ได้ ง่ า ย สะดวก
ในการใช้ และมีธาตุอาหารหลักที่ละลายออกมาอยู่ในรูปที่ต้นข้าวจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ดังนั้นปุยเคมี
จึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญและเป็นต้นทุนหลักในการปลูกข้าว นอกจากนี้ข้อมูลการปลูกข้าวนาปีรวมทั้ง
ประเทศปีเพาะปลูก 2562/63 มีเนื้อที่ใส่ปุยเคมี 56,836,380 ไร่ คิดเป็น 92.87 เปอร์เซ็นต์ (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, Online) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้ปุยเคมีต่อคุณภาพน้า
ชลประทาน เกษตรกรจะใช้ปุยเคมีในปริมาณมากในระยะข้าวแตกกอและระยะข้าวตั้งท้องเพื่อเป็นการเร่ง
การเจริญ เติบโตและเพิ่มผลผลิต เมื่อท าการระบายน้าออกจากแปลงนาก็จะมีผ ลกระทบต่อคุณภาพน้ า
ในคลองส่ง น้าที่อยู่ใกล้เคียง จากการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 วิธีทานาหว่านน้าตมในแปลงนาทดลอง
ภายในสถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า คุณภาพน้า
ในช่วงก่อนการใส่ปุย หลังการใส่ปุย และก่อนการเก็บเกี่ยว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างน้าในแปลงนาทดลองมีผลต่อคุณภาพน้าและควรมี
การเฝูาระวัง คุณภาพน้าในช่วงหลังการใส่ปุยครั้ง ที่ 1 เพราะมีจานวนของดัชนีคุณภาพน้าที่มีค่าสูง ที่สุด
มากกว่าช่วงเวลาอื่นและปุยที่ใส่เป็นปุยยูเรียซึ่งละลายน้าได้ดีจึงไปเพิ่มปริมาณของอิออนที่ละลายในน้าทาให้
มีค่าความนาไฟฟูา ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้า และปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในน้าสูงขึ้น
(สุขลัคน์ นาเนกรังสรรค์ และสถาพร นาคคนึง, 2561)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง ด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ เป็ น การศึ ก ษาผลกระทบของการใช้ ปุ ย เคมี
ในกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าในคลองส่งน้า
ของโครงการอ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยส านั ก ไม้ เ ต็ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ก ากั บ ดู แ ลโดยโครงการชลประทานราชบุ รี
สานักงานชลประทานที่ 13 เนื่องจากแปลงนาหรือพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานจะอยู่ใกล้กับ
คลองส่งน้า ดังนั้นควรมีการเก็บข้อมูลของคุณภาพน้าในคลองส่งน้าและมีการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
การใช้ปุยในกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้าเนื่องจากมีผลต่อคุณภาพน้า โดยเลือก
คลองส่งน้าของอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจาก 1) โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง
เป็น โครงการชลประทานขนาดกลาง มีค ลองส่ง น้าทั้ง หมด 8 สาย และมี พื้น ที่ช ลประทาน 14,446 ไร่
2) มีอ่างเก็บน้าเป็นแหล่งน้าต้นทุนในพื้นที่ คือ อ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็งซึ่งเป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลางและ
เป็นแหล่งน้าของโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็งเพื่อจัดสรรน้าสาหรับการเพาะปลูกพืชให้แก่เกษตรกร
ในเขตชลประทาน และ 3) มีกลุ่มบริหารการใช้น้าชลประทานจานวน 1 กลุ่ม จากเหตุผลเหล่านี้ โครงการ
อ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็งจึงมีความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยที่เป็นโครงการนาร่อง
รวมทั้ง สามารถเป็นตัวแทนของโครงการชลประทานขนาดกลางได้ ซึ่ง ผลการวิจัยนี้จะนาไปสู่การสร้า ง
รูปแบบของการวิจัยในพื้นที่ชลประทานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตรตามแผนการ
จัดสรรน้าเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งเกิดเป็นรูปแบบการวิจัยของการศึกษาผลกระทบจากการใช้ปุยเคมี

ของกิจกรรมการผลิตข้าวในเขตชลประทานต่อคุณภาพน้าของคลองส่งน้าในพื้นที่ที่มกี ารจัดตั้งกลุ่มการใช้น้า
ชลประทาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้าในคลองส่งน้าตามกิจกรรมการเกษตรกับพฤติกรรม
การใช้ปุยของเกษตรกรในเขตชลประทานโครงการชลประทานราชบุรี
2.2 เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการใช้ปุยของเกษตรกรในเขตชลประทาน
โครงการชลประทานราชบุรี
3. วิธีการวิจัย
3.1 การตรวจวัดคุณภาพน้้าในแปลงนา
1) สารวจพื้นที่และเลือกแปลงนาที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้า
ห้วยสานักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี จานวน 3 แปลง มีการใส่ปุยเคมี 2 ครั้ง อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยแปลงนา
ที่ 1 แปลงนาที่ 2 และแปลงนาที่ 3 ใส่ปุยเคมีครั้งที่ 1 คือ สูตร 30-0-0 46-0-0 และ 30-0-0 ตามลาดับ
และครั้ งที่ 2 คื อ สู ตร 16-16-8 18-8-8 และ 46-0-0 ตามล าดั บ โดยเก็ บตั วอย่ างน้ าจ านวน 5 ระยะ คื อ
ก่อนการใส่ปุยครั้งที่ 1 หลังการใส่ปุยครั้งที่ 1 ก่อนการใส่ปุยครั้งที่ 2 หลังการใส่ปุยครั้งที่ 2 และก่อนที่จะ
ระบายน้าออกจากแปลงนาในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้าและการเก็บตัวอย่างน้า
ดังภาพที่ 1 และแผนทีแ่ ปลงนาที่ตรวจวัดคุณภาพน้าดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 การตรวจวัดคุณภาพน้าและการเก็บตัวอย่างน้า

2) วิเคราะห์คุณภาพน้าทั้งหมด 21 ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิน้า ความนาไฟฟูา ความเค็ม ความขุ่น
ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้า ความเป็นกรด - ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
ปริ มาณไนโตรเจนทั้ ง หมด ปริม าณไนเตรท - ไนโตรเจน ปริ มาณฟอสฟอรัส ทั้ง หมด ปริ มาณฟอสเฟต
ฟอสฟอรัส ปริมาณแคลเซียม ปริมาณแมกนีเซียม ปริมาณโซเดียม ปริมาณโพแทสเซียม ปริมาณคาร์บอเนต
ปริมาณไบคาร์บอเนต ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณซัลเฟต และสัดส่วนของการดูดซับโซเดียม

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงตาแหน่งแปลงนาที่ตรวจวัดคุณภาพน้า

3) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งทางสถิ ติ ข องคุ ณ ภาพน้ าของแปลงนา ระหว่ า งก่ อ นการใส่ ปุ ย
หลังการใส่ปุย และก่อนการเก็บเกี่ยว โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวด้วยวิธี F–test ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
3.2 การแจกแบบสอบถาม
1) กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้าอ่างเก็บน้าห้วยสานัก
ไม้เต็งที่อยู่ในพื้นที่คลองส่งน้าฝั่งขวา จานวน 349 คน แจกแบบสอบถามตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
แสดงดังภาพที่ 3

รูปที่ 3 การสัมภาษณ์สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน

2) การทดสอบแบบสอบถามโดยการหาความเที่ ย งตรง (Validity) ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ดั ช นี
ความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.86 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ
แบบสอบถามว่ าตรงตามวั ต ถุ ประสงค์ และการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
เท่ากับ 0.804 ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดสามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อไป
3) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้้าในแปลงนากับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
แปลงนาที่ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ามีการใส่ปุยเคมี 2 ครั้ง โดยแปลงนาที่ 1 แปลงนาที่ 2 และแปลงนา
ที่ 3 ใส่ปุยเคมีครั้งที่ 1 คือ สูตร 30-0-0 46-0-0 และ 30-0-0 ตามลาดับ และครั้งที่ 2 คือ สูตร 16-16-8
18-8-8 และ 46-0-0 ตามล าดั บ สอดคล้อ งกับ ผลจากแบบสอบถามซึ่ง สมาชิก กลุ่ม ผู้ ใช้ น้าชลประทาน
มีการใส่ปุย 2 ครั้ง ส่วนใหญ่ครั้งที่ 1 ใส่ปุยสูตร 46-0-0 คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมา คือ ปุยสูตร 30-0-0
คิดเป็น ร้อยละ 29.8 ส่วนใหญ่ครั้ง ที่ 2 ใส่ปุยสูตร 16-20-0 คิดเป็น ร้อยละ 70.2 รองลงมา คือ ปุยสูตร
15-5-25 คิดเป็นร้อยละ 29.8 เนื่องจากแบบสอบถามเป็นการสอบถามข้อมูลการผลิตข้าวในครั้งที่ผ่านมา
ซึ่ ง ตรงกั บ ปี เ พาะปลู ก 2562/63 แต่ ปี ที่ มี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าเป็ น ปี เ พาะปลู ก 2563/64 ท าให้
มีสูตรปุยเคมีที่ใส่ในครั้งที่ 2 ไม่ตรงกับสูตรปุยเคมีที่ได้จากแบบสอบถาม

คุณภาพน้าในแปลงนาตามกิจกรรมการเกษตรกับพฤติกรรมการใช้ปุยของเกษตรกรในเขตชลประทาน
มีความสัมพันธ์กันเพราะ 1) คุณภาพน้าในช่วงก่อนการใส่ปุยครั้งที่ 1 มีค่าดัชนีคุณภาพน้ามากที่สุด ได้แก่
อุณหภูมิน้าและปริมาณออกซิเจนละลายในน้า เนื่องจากต้นข้าวยังมีขนาดเล็กกว่าช่วงระยะเวลาอื่นจึง มี
การบดบังแสงน้อยกว่า สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ในน้าจึงสังเคราะห์แสงได้มากกว่าทาให้มีอุณหภูมิน้าและ
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ามากกว่าช่วงระยะเวลาอื่น 2) คุณภาพน้าในช่วงหลังการใส่ปุยครั้งที่ 1 ที่มีค่า
มากที่สุด ได้แก่ ความนาไฟฟูา ความเค็ม ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
ปริมาณแคลเซียม ปริมาณแมกนีเซียม ปริมาณไบคาร์บอเนต และปริมาณซัลเฟต เนื่องจากการแตกตัวของ
ปริมาณอนินทรีย์สารซึ่งเป็นองค์ประกอบของปุยเคมีทาให้เพิ่มค่าความนาไฟฟูาและปริมาณของแข็งทั้งหมด
ที่ละลายในน้ารวมทั้งปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของอิออน และสูตรปุยเคมีที่ใส่มี ไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียมและไนเตรต มีธาตุซัลเฟต แคลเซียมรวมทั้งมี ดัชนีความเค็มมากกว่า 50 3) คุณภาพน้าในช่วง
หลังการใส่ปุยครั้งที่ 2 ที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ามากที่สุด ได้แก่ ปริมาณคลอไรด์ เนื่องจากปุยเคมีที่ใส่มาจาก
แม่ปุยที่มีปริมาณคลอไรด์ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปคลอไรด์ไม่ค่อยถูกดูดซับไว้กับดินมักจะถูกละลายไปกับน้า
จึงทาให้ในช่วงหลังการใส่ปุยครั้งที่ 2 มีปริมาณคลอไรด์มากกว่าช่วงระยะเวลาอื่น และ 4) คุณภาพน้าในช่วง
ก่อนการเก็บเกี่ ยวที่มีค่าดัชนีคุ ณภาพน้ามากที่ สุด ได้แก่ ปริ มาณไนเตรท – ไนโตรเจน ปริมาณโซเดีย ม
ปริมาณคลอไรด์ และสัดส่วนของการดูดซับโซเดียม เนื่องจากปุยที่ใส่ครั้งที่ 2 มาจากแม่ปุยที่มีแอมโมเนียม
ไอออนซึ่งในสภาวะที่มีออกซิเจนจะเปลี่ยนเป็นไนเตรท รวมทั้งอาจยังมีปริมาณคลอไรด์ที่เหลืออยู่จากการใส่ปุย
ครั้งที่ 2 จึงทาให้มีปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจนและปริมาณคลอไรด์มากกว่าช่วงระยะเวลาอื่น นอกจากนี้แม่ปุย
ยั ง มี ดั ช นี ค วามเค็ ม มากกว่ า 50 จึ ง มี ป ริ ม าณโซเดี ย มและสั ด ส่ ว นของการดู ด ซั บ โซเดี ย มที่ มี ค่ า สู ง กว่ า
ช่วงระยะเวลาอื่นอาจเนื่องจากการตกค้างของปุยโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ละลายอยู่ในน้า ส่วนคุณภาพน้า
ในช่วงก่อนการใส่ปุยครั้งที่ 2 ไม่มีดัชนีคุณภาพน้าที่มีค่ามากที่สุด แสดงว่าไม่มีการตกค้างของปุยเคมีที่ใส่
ครั้งที่ 1 ในน้าที่ขังไว้ในแปลงนา
4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทานที่อยู่ในพื้นที่คลองส่งน้้าฝั่งขวา
1) สภาพทางสังคม : ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกข้าว 10–20 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.7 และ
ทั้ง หมด เป็ น สมาชิ กกลุ่ มผู้ ใช้ น้ าชลประทาน รองลงมา คือ กลุ่ มเกษตรกร คิ ดเป็นร้ อยละ 37.7 ซึ่ ง ข้ อ ดี
ของการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน คือ การมีส่วนร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรีในการร่วมวาง
แผนการจัดสรรน้าเพื่อการเพาะปลูกพืชรวมทั้งการบารุงรักษาระบบชลประทานและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกพืช
2) สภาพเศรษฐกิจ : ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 99.4 ดังนั้นรายได้หลัก
จึงมาจากการเกษตรกรรม การถือครองที่ดินเพื่อการปลูกข้าวเป็นที่ดินของครอบครัว /ญาติ คิดเป็นร้อยละ
45.9 และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปลูกข้าวเป็นเงินทุนส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 79.1 เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้
จ้างแรงงานในการปลูกข้าวและที่ดินที่ใช้ปลูกข้าวไม่ได้เป็นที่ดินเช่าอีกทั้งใช้เงินทุนส่วนตัวในการปลูกข้าว
จึงถือว่าปัจจัยพื้นฐานในการปลูกข้าวไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน

3) สภาพการผลิตข้าว : ทั้งหมดใช้น้าจากคลองชลประทานในการปลูกข้าว รองลงมา คือ น้าฝน
คิดเป็นร้อยละ 48.0 โดยแหล่งน้าไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 96.8 ส่วนใหญ่สร้างสระน้า
เพื่อกักเก็บน้าในพื้นที่ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 94.5 ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 คิดเป็นร้อยละ
79.7 รองลงมา คือ ปทุมธานี 1 คิดเป็นร้อยละ 20.3 ทั้งหมดใช้เมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัม/ไร่ และส่วนใหญ่
มีการคัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 73.4 โดยนาเมล็ดพันธุ์ข้าวแช่น้าคัดแยก
เมล็ดที่ลีบออก คิดเป็นร้อยละ 69.9
4) การปฏิบัติในการผลิตข้าว : ส่วนใหญ่มีการระบายน้าออกจากแปลงนาก่อนการเก็บเกี่ยว 16 – 20 วัน
คิดเป็นร้อยละ 75.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวมีปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน
มากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งเป็นธาตุอาหารสาคัญที่เกิดสภาพยูโทรฟิเคชั่น
ดัง นั้ นจึ ง ควรมี การเฝู าระวังคุ ณภาพน้ าในคลองส่ ง น้ าในช่ วงระยะ เวลาการระบายน้ าออกจากแปลงนา
ก่อนการเก็บเกี่ยว 16 – 20 วัน
5) พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าว : ส่วนใหญ่ไม่เคยวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุย คิดเป็นร้อยละ 51.0
ทั้งหมดใส่ปุยในระยะแตกกอ รองลงมา คือ ระยะข้าวตั้งท้อง คิดเป็นร้อยละ 49.4 โดยใส่ปุยเคมีอย่างเดียว
คิดเป็นร้อยละ 65.9 ประโยชน์ของการวิเ คราะห์ดินก่อนใส่ปุย คือ เป็น การประเมินความอุดมสมบูร ณ์
ของดิ น นาเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการเลื อ กสู ต รและอั ต ราปุ ย ที่ จ ะใส่ ซึ่ ง งานวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การดิ น และปุ ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา (จุฑามาศ ไกรเพิ่ม, 2556) พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอัตราการใส่ปุยเคมีลดลงเมื่อเทียบกับก่อนได้รับคาแนะนาการจัดการดินตามค่าวิเคราะห์
ดินรวมทั้งมีต้นทุนการผลิตข้าวลดลงแต่มีผลผลิตข้าวและผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น
6) ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวครั้งที่ผ่านมา : มีผลผลิตเฉลี่ย คือ 736 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
ของพั นธุ์ ข้า วสุพ รรณบุ รี 1 และปทุม ธานี 1 เท่า กับ 737 และ 734 กิ โลกรั ม /ไร่ ตามลาดับ โดยทั่ว ไป
ควรมีผลผลิต 806 กิโลกรัม /ไร่ และ 650 – 774 กิโลกรัม /ไร่ ตามลาดับ (กรมการข้าว, Online) ดัง นั้ น
ผลผลิตที่ได้ของแปลงนาที่ใช้พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 มีค่าน้อยกว่าผลผลิตทั่วไปเล็กน้อย
7) ปั ญ หาในการปลู ก ข้ า ว : ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หา คื อ ปริ ม าณน้ าไม่ เ พี ย งพอ/สภาพภู มิ อ ากาศ
ไม่เอื้ออานวย คิดเป็นร้อยละ 36.6 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 ทาให้ในฤดูฝนมีฝนตกน้อยและ
ระดับน้าต้นทุนในอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็งมีปริมาณน้อย เกษตรกรจึงประสบปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอ
ต่อการปลูกข้าว
8) ความต้องการการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกข้าว : ส่วนใหญ่ไ ม่เคยได้รับการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 91.7 เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีการดาเนินกิจกรรมเรื่องข้าว ดังนั้นควรมีการจัดโครงการอบรมร่วมกับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้าว ซึ่ง ในปี 2563
มีเกษตรกรที่ เข้าร่ วมกั บศู นย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร (ศพก.) ร้ อ ยละ 64.92
ที่มีรายจ่ายการผลิตลดลง และร้อยละ 15.32 ที่มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563)

5. การสรุปผลการวิจัย
5.1 คุณภาพน้าของแปลงนาในช่วงก่อนการใส่ปุย หลังการใส่ปุย และก่อนการเก็บเกี่ยวมีความอุดมสมบูรณ์สูง
และเหมาะสมกับการนาไปใช้ในการชลประทาน จัดอยู่ในประเภทน้าชลประทานชนิด C1S1 เป็นน้าที่มี
ความเค็ ม และปริ ม าณโซเดี ย มต่ า สามารถใช้ กั บ ดิ น และพื ช เกื อ บทุ ก ชนิ ด และสามารถเป็ น ประโยชน์
เพื่อการเกษตร
5.2 ช่วงเวลาที่ตรวจวัดคุณภาพน้าที่มีค่าของดัชนีคุณภาพน้าสูงที่สุด ได้แก่ หลังการใส่ปุยครั้งที่ 1 ดังนั้น
ควรมีการเฝูาระวังคุณภาพน้าในช่วงหลังการใส่ปุยครั้งที่ 1 เพราะมีจานวนของดัชนีคุณภาพน้าที่มีค่าสูงที่สุด
มากกว่าช่วงเวลาอื่นและมีการใส่ปุยสูตร 30-0-0 และ 46-0-0 ซึ่งเป็นปุยที่ละลายน้าได้ดีทาให้มีค่าความนา
ไฟฟูา ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่
ในน้าสูงขึ้น ส่วนใหญ่ชาวนามีการระบายน้าออกจากแปลงนาก่อนการเก็บเกี่ยว 16–20 วัน จึงควรมีการเฝูาระวัง
คุณภาพน้าในคลองส่งน้าในช่วงระยะเวลานี้เนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว
มีปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจนมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งเป็นธาตุอาหาร
สาคัญที่ก่อให้เกิดสภาพยูโทรฟิเคชั่น
5.3 ปั ญ หาในการปลู ก ข้ า วของสมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ าชลประทาน ได้ แ ก่ ปริ ม าณน้ าไม่ เ พี ย งพอ /
สภาพภู มิ อ ากาศไม่ เ อื้ อ อ านวย เนื่ อ งจากสถานการณ์ ภั ย แล้ ง ปี 2562 ท าให้ ป ริ ม าณน้ าที่ จั ด สรรน้ า
เพื่อการเกษตรลดลงทาให้เกษตรกรประสบปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว ส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการใช้ปุยเคมีใ นการปลูกข้าว คื อ ใช้ปุยเคมีในปริมาณมาก และไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อ ง
กับการปลูกข้าว จึงควรมีการจัดโครงการอบรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมในเรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าว
ครบวงจร และการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรมีรายจ่ายการผลิตลดลงและมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
6. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวิจัยผลกระทบจากการใช้ปุยเคมีของกิจกรรมการผลิตข้าวในเขตชลประทานต่อคุณภาพน้า
ของคลองส่ง น้าในพื้นที่ที่มีการจัดตั้ งกลุ่มการใช้น้าชลประทานของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ผลจากงานวิจัยจะทาให้กรมชลประทานทราบภาพรวมของความต้องการ
ของเกษตรกรในเขตชลประทานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ และความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการและนาไปสู่การจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าเป็นข้อมูล
สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตชลประทานให้มีความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นรวมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ปุยเคมีในนาข้าวให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของ
คลองส่งน้า อีกทั้งทาให้เกษตรกรในเขตชลประทานตระหนักถึงความสาคัญของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของกรมชลประทานในการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาการส่งน้าอย่างมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2579 ของกรมชลประทาน
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เรียบเรียงโดย

ฝุายเผยแพร่การใช้น้าชลประทาน
ส่วนการใช้น้าชลประทาน

สถานการณ์น้าหลาก และท่วมบ้านเรือนนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน ในวงงานฉบับนี้ เราจึงขอ
นาเสนอโครงการคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ าและท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ าในพื้ น ที่ ต ะวั น ออกตอนล่ า งของแม่ น้ าเจ้ า พระยา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเป็นมาของโครงการ
สภาพปั จ จุ บั น ปั ญหาน้ าเหนื อ หลากยั ง คงเป็ น ปัญ หาหลั ก ที่ ส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด อุท กภั ย ในลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณน้าหลากจากภาคเหนือค่อนข้างสูง
ทาให้มีปริมาณน้าที่เกินศักยภาพการระบายน้าในปัจจุบันที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา และคลองชลประทาน
ทั้งทางฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย เกิดน้าไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สองฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยา
สร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย แหล่ ง อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรมและ
การท่องเที่ยวถึง 20 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ในปี พ.ศ.2555 กรมชลประทานได้มีการศึกษาโครงการบริหารจัดการน้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการบริหารจัดการน้าพื้นที่
ฝั่ ง ตะวั น ออกของลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยา ตั้ ง แต่ ท้ า ยเขื่ อ นเจ้ า พระยาจนไหลลงทะเลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ง โครงการคลองระบายน้าหลากฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นโครงการที่เ หมาะสมสามารถ
ช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย ในลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยาในภาพรวมของทั้ ง ลุ่ ม น้ าได้ สามารถตั ด ยอดน้ าหลาก
ที่ผ่ านเขื่ อนเจ้ า พระยาได้สู งถึ ง 1,000 ลบ.ม./วิน าที โดยพั ฒนาด้ วยการปรั บปรุง คลองชั ยนาท-ปุา สั ก
ร่วมกับการก่อสร้างคลองระบายน้าหลาก แนวใหม่แม่น้าปุาสัก -อ่าวไทย เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญ หา
อุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างที่เกิดขึ้นซ้าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที่1.com//index.php#gallery-224-3

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการคลองระบายน้้าหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งนี้ในการบริหาร
จัดการน้าหลากที่เกิดจากพายุจรพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยหลายลูก ทาให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เกิดน้าหลากไหลล้นตลิ่งแม่น้าเจ้าพระยาและลาน้าสาขา สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชน
ที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นในการปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของแม่น้าเจ้าพระยา
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและทาให้การบริหารจัดการน้าในพื้น ที่ตะวัน ออกตอนล่าง
ของแม่น้าเจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

ภาพที่ 1 แผนผังโครงการ
ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที่1.com/index.php

ลักษณะและที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
โครงการคลองระบายน้้าหลากป่าสัก-อ่าวไทย เป็นคลองชุดใหม่ทาหน้าที่ระบายน้าหลากจากแม่น้า
เจ้าพระยาและ/หรือ แม่น้าปุาสัก รวมถึงพื้นที่บริเวณริมคลองระบายน้า มีความยาวประมาณ 135.9 กิโลเมตร
แนวคลองระบายน้าหลากเริ่มจากแม่น้าปุาสักบริเวณ ตาบลเริงราง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผ่านพื้นที่
38 ต าบล 11 อ าเภอใน 5 จัง หวั ด คื อ จั ง หวั ด สระบุ รี นครนายก ปทุ มธานี ฉะเชิ ง เทรา และจั ง หวั ด
สมุทรปราการ โดยคลองระบายน้าหลากจะมีถนนคันคลองทั้งสองฝั่ง ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 10 เมตร
องค์ประกอบสาคัญของโครงการประกอบด้วย เขื่อนทดน้าปุาสัก และคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย

ภาพที่ 2 ตาแหน่งเขื่อนทดน้าปุาสัก และทานบดินปิดแม่น้าปุาสัก
ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที1่ .com/index.php

ขอบเขตการด้าเนินงาน
โครงการคลองระบายน้้าหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดงานจ้าง
โดยประมาณ ดังนี้ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ
1. จัดทาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ทางด้านชลศาสตร์ของคลองระบายน้า
หลากปุาสัก-อ่าวไทยทั้งสาย (ตั้งแต่ปลายคลองชัยนาท-ปุาสัก เข้าสู่คลองปุาสัก-อ่าวไทย กม. 0+000 จนถึง
กม. 135+900) เพื่อแสดงผลกระทบบริเวณต่อเนื่องระหว่างคลองชัยนาท-ปุาสัก เข้าสู่คลองปุาสัก-อ่าวไทย
2. คานวณและออกแบบเบื้องต้นเพื่อกาหนดรูปแบบทางชลศาสตร์คลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย
ทั้งสาย (ตั้งแต่ กม. 0+000 จนถึง กม. 135+900)
3. คานวณและออกแบบเบื้องต้น เพื่อกาหนดรูปแบบทางชลศาสตร์คลองระบายน้าหลากปุาสักอ่าวไทยทั้งสาย (ตั้งแต่ กม. 0+000 จนถึง กม. 135+900)

4. คานวณออกแบบเขื่อนทดน้าปุาสัก
• เขื่อนทดน้าปุาสัก ตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนพระรามหกไปทางด้านเหนือน้าประมาณ 1.5 กม. ระบาย
น้าได้สูงสุด 1,800 ลบ.ม./วินาที ระดับสันตอม่อเขื่อนอยู่ที่ระดับ +13.20 ม.รทก.
• ทานบดินปิดแม่น้าปุาสัก (homogenous earth dam) สันทานบอยู่ที่ระดับ +13.20 ม.รทก.
5. คานวณออกแบบคลองระบายน้าหลากและอาคารประกอบ พร้อมอาคารชั่วคราวเพื่อการก่อสร้าง
• คลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ช่วงตั้งแต่ กม. 81+000 ไปจนถึง ปตร.ปลายคลองที่ กม.
134+350 เป็นคลองดาดคอนกรีต อัตราการระบายน้า 600 ลบ.ม./วินาที
• คลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ช่วงตั้งแต่ท้าย ปตร.ปลายคลอง (กม. 134+350) ถึง กม.
135+900 ทาการขยายความกว้างท้องคลองเพื่ อระบายน้าลงสู่ท ะเล บริ เวณ ต.คลองสอง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
• ประตูระบายน้าในคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
• ปตร. กลางคลอง ที่ กม. 102+000
• ปตร. ปลายคลอง ที่ กม. 134+350 พร้อมจัดภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
• อาคารเชื่อมจุดตัดคลอง จานวน 14 แห่ง
• อาคารเชื่อมจุดตัดคลองพร้อมประตูเรือสัญ จร รวม 5 แห่ง ได้แก่ คลองนครเนื่องเขตคลอง
ประเวศบุรีรมย์ คลองสาโรง คลองปีกกา และคลองชายทะเล
• สะพานรถยนต์ จานวน 15 แห่ง
• สะพานรถไฟ จานวน 1 แห่ง
• อาคารจุดตัดทางคมนาคมทางบก จุดสาคัญ 2 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
• บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์) กม.116+706
• บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) บริเวณ กม.123+807
6. โครงการคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จัง หวัดฉะเชิง เทรา โดยมีขอบเขตงาน
ที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
• ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ
• ทบทวนข้อมูลงานสารวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
• ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
• จัดทารายงานแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)
• จัดทาเกณฑ์กาหนดในการคานวณออกแบบ (Design Criteria)
• จัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์ ในการออกแบบของโครงการให้กับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของกรม
• คานวณออกแบบและจัดทาแบบ
• จัดทาแบบจาลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)

• คานวณปริมาณงานก่อสร้างและจัดทารายการปริมาณงาน (Bill of Quantity) พร้อมประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างของโครงการ
• กาหนดและจัดทารายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)
• จัดพิมพ์แบบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ด้วยวิธีการถ่ายเอกสารขนาดเท่าต้นฉบับและฉบับย่อพร้อม
เย็บเข้าเล่ม
• จัดทากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
(รวม 16 เวที) ประกอบด้วย
• ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 เวที
• ประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง ๆ ละ 4 เวที
• ปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 เวที
• จัดสัมมนาสรุปโครงการขั้น ออกแบบรายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบ ให้กับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของกรม ดังนี้
• เกณฑ์การพิจารณาการกาหนดที่ตั้งและประเภทของอาคาร
• การทบทวนข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบอาคาร
• สรุป อุปสรรคและปัญหาระหว่างการคานวณออกแบบ
• สรุป องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ
• จัดทาคู่มือการบริหารจัดการน้าของโครงการ
• จัดทาคู่มือการบริหารการจัดการงานก่อสร้าง
• จัดทาวีดีทัศน์ Animation ของงานจ้างสารวจ ออกแบบ ของโครงการ
• จัดทา Website ของงานจ้างสารวจ ออกแบบ ของโครงการ
• จัดทาแบบจาลองพื้นที่และรายละเอียดโครงการ (Model)
• จัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า จานวน 2 ครั้ง

ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที่1.com//index.php#gallery-224-6

ระยะเวลาการด้าเนินงาน
การด้าเนินงานทั้งหมดของโครงการ กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน
1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566 โดยมีแผนการปฏิบัติงานสารวจ ออกแบบรายละเอียด
โครงการ และความก้าวหน้าของงาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การดาเนินงานทั้งหมดของโครงการ
ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที่1.com/index.php/2021-08-31-03-19-46/2021-09-03-16-12-24#gallery-224-6

ภาพที่ 4 แผนที่โครงการคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 5 แผนที่งานสารวจออกแบบคลองระบายน้าหลาก
ปุาสัก-อ่าวไทยและอาคารประกอบของโครงการ
ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที1่ .com//index.php#gallery-224-6

ภาพที่ 6 ลักษณะภูมิประเทศ

ภาพที่ 7 การดาเนินงานทั้งหมดของโครงการ
ที่มา: https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที่1.com/index.php/2021-08-31-03-19-46/2021-09-03-16-12-24#gallery-224-6

ขณะนี้ น ะคะ โครงการได้ด าเนิ นการวางหมุ ดหลั ก
แผนที่ RID – GNSS 007 โครงการคลองระบายน้าหลาก
ปุา สั ก -อ่ า วไทย จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ระยะที่ 1 เมื่ อ เดื อ น
มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 ซึ่ ง โครงการมี ก าหนดให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน 720 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564
สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566 หากโครงการนี้ดาเนินการ
เสร็ จสิ้นตามแผนแล้ว โครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการระบายน้ าและท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ าในพื้ น ที่
ตะวั น ออกตอนล่ า งของแม่ น้ าเจ้ า พระยามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้นค่ะ
เรียบเรียงโดย

ฝุายเผยแพร่การใช้น้าชลประทาน
ส่วนการใช้น้าชลประทาน

ที่มา:

โครงการคลองระบายน้าหลากปุาสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
จาก https://ปุาสัก-อ่าวไทย-ระยะที่1.com/index.php

ขณะนี้หลายภูมิภาคของไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ กาลังเผชิญ ฝนตกหนัก
และหลายพื้นที่เกิดน้าท่วม น้าปุาไหลหลาก จากผลกระทบของ "พายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่" ที่เข้ามาในช่วง
ปลายเดือนกันยายน ส่งผลทาให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งทาให้หลายพื้นที่เกิดน้าท่วมฉับพลัน และน้าปุาไหลหลากไว้ด้วย ทาให้ท่านผู้อ่านหลายท่านเป็นกังวลว่า
ปี พ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทยจะเกิดน้าท่วมใหญ่เหมือนอย่าง 10 ปีที่แล้วหรือไม่

ย้อ นกลั บ ไปเมื่ อ 10 ปี ที่ แ ล้ ว ได้เ กิด น้า ท่ ว มใหญ่
ของประเทศไทย จนถู ก ยกว่ า เป็ น "มหาอุ ท กภั ย
แห่ ง ทศวรรษ" และจากเหตุ ก ารณ์ ค รั งนั นท้ า ให้ เ กิ ด
การเรียนรู้และเกิดการรับมือ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
ที่มา: https://www.facebook.com/nrctofficial

จากการประชุมเสวนา เรื่อง “2564 จะมีน้าท่วมใหญ่
หรือไม่ เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร" จัดโดยสานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานพันธมิตรด้านการบริหารจัดการน้า
ของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรม
ทัศน์ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าว
มาว่าปีนี้จะเกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ ประเทศไทยจะต้องเจอกับฝน
ที่มากขึ้น ฝนจะตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่สถานการณ์ช่วงนี้
ยั ง ต้ อ งเฝู า ระวั ง ฝนตกหนั ก แต่ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด น้ าท่ ว มแบบ
ปี พ.ศ. 2554 มีน้อย เพราะน้าในเขื่อนยัง มีปริมาณน้อยเพียง
4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น และปัจจัยจากน้าทะเลหนุนปี
นี้ก็มีไม่มาก จึงเหลือปัจจัยเดียวที่จะต้องเตรียมรับมือคือ น้าฝน
ที่ต กลงในพื้ น ที่ ชุม ชนเมื อ งเท่ านั้ น แต่ ที่ น่ า กั ง วลคื อ น้ าแล้ ง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอน จึงต้องเตรียมการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบขณะที่ปูองกันน้าท่วมก็ต้องเตรียมกักเก็บ
น้าไปด้วย การใช้น้ าอย่า งมีป ระสิท ธิภาพ จึง เป็น เรื่องสาคั ญ
การบริหารจัดการน้าที่ดีจะปูองกันน้าท่วม-น้าแล้ง

ในวงเสวนาเรื่อง “2564 จะมีน้าท่วมใหญ่หรือไม่ เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร” ในครั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนา
ได้ให้ความเห็น ไว้ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อ้านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประเมินว่า ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไทยมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้าท่วมใหญ่
สาเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งอุณหภูมิน้าทะเลสูงทาให้เกิดฝนได้ง่าย ประกอบกับปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าและ
เขื่อนต่าง ๆ มีมากกว่าปีที่แล้ว และพายุ “โกนเซิน” ที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามใน 1-2 วันนี้ อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ไม่น่าจะหนักเท่าเหตุน้าท่วมปี พ.ศ. 2554 เพราะปริมาณฝนมีน้อยกว่า แต่ต้องเฝูาระวังตั้งแต่
เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายนปีนี้ เพราะมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักกว่าปกติ ทาให้ภาคกลาง จังหวัด
อยุ ธ ยา เสี่ ยงท่ ว มหนั ก โดยเฉพาะพื้น ที่ ริ ม น้ าและนอกคั น กั้ น น้ า ส่ ว นจั ง หวัด กรุ ง เทพมหานครคาดว่ า
จะไม่ท่วมหนักเท่าปี พ.ศ. 2554 แต่จะมีน้ารอการระบาย สถานการณ์น้าท่วม และภัยแล้ง ทั่วโลกมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้นทุกปีจากภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ทาได้อย่างเดียวคือการยอมรับ ปรับตัว และจัดการ
บริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ กล่าวว่าจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมโดยใช้
ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าปริมาณน้าในเขื่อนลุ่มน้า
เจ้าพระยาค่อนข้างน้อย หากจะประเมินความเสียหาย โดยยกตัวอย่าง ข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ถ้าไม่มีพายุ
มาช่วยเติมฝนเหนือเขื่อนจะมีความเสี่ยงขาดแคลนน้าช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 แต่หากฝนตกใต้เขื่อนอาจทาให้
เกิดภาวะน้าท่วมในบางพื้นที่
ด้านนายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อ้านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพ ยากรน้้า (องค์การมหาชน) ชี้ว่า
สถานการณ์น้าในประเทศไทย 8 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยฝนตกน้อยประมาณร้อยละ 5 ซึ่ง น้อยกว่า
ค่าปกติ โดยเฉพาะเดือนสิง หาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในฤดูฝนอย่างชัดเจน ปริมาณฝนตกน้อยผิดปกติไ ปมาก
มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 13 ส่วนปริมาณฝนสะสม 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วง 2 สัปดาห์แรกของ
เดือนกันยายนมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่ง ตะวั น ตก เนื่ อ งจากร่ อ งมรสุ ม พาดผ่ า นบริ เ วณภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ และภาคกลาง
ประกอบกับลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยที่มีกาลัง แรง
ส่ง ผลให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน และน้าปุาไหลหลากในพื้น ที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวัน อออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สาหรับพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีฝนตกน้อย

ที่มา: https://www.facebook.com/Kromchon

ทั้ง นี้จากการที่ประเทศไทยเป็น ประเทศเกษตรกรรม จาเป็น ต้องใช้น้าเพื่อ การเกษตรเป็น หลั ก
แต่ลุ่มน้าเจ้าพระยาเป็นพื้นที่เพาะปลูกใหญ่ของประเทศใช้น้าจาก 4 เขื่อนหลักได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่ อ นแควน้ อ ย และเขื่ อ นปุ าสั ก ซึ่ ง เมื่ อ ปลายปี ที่ ผ่า นมาฤดู แ ล้ ง เริ่ ม ตั้ง แต่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563
จนกระทั่งถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน ประเทศไทยมีน้าอยู่ประมาณ 5,771 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง ในฤดูแล้ง ไม่มีฝนตกจึง เกิดการใช้มากกว่าเก็บ ส่ง ผลให้เหลือน้าประมาณ 2,263 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร จนกระทั่ง เริ่มต้น ฤดูฝน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีน้าอยู่ประมาณ 2,265 ลูกบาศก์เมตร
จนถึง ปัจจุบันเก็บน้าได้แค่ 1 พัน ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น รวมประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร จนถึง
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ควรมีน้าประมาณ 8 พัน ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้าในการบริหารจัดการ
ทาการเกษตรและท าให้ ชาวนาสามารถทานาปรัง ได้ใ นปีห น้าแต่ดู เหมื อนว่ าเป็น โจทย์ ที่ย ากพอสมควร
หากเปรียบเที ยบข้อมูลปั จจุบั นปริ มาณน้ าของ 4 เขื่อนหลักกับปี พ.ศ. 2554 ที่เกิ ดสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่
แสดงให้เห็นชัดว่าปีนี้มีน้าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งจาก 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการปล่อยน้าจากเขื่อนที่จะส่งผลต่อ
อุทกภัยจึงเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องเก็บกักน้าไว้
ต่อมาเป็นการคาดการณ์ในอีกประมาณ 1-2 เดือนต่อจากนี้ ซึ่งเป็นเดือนที่จาเป็นอย่างมากที่จะต้อง
ติดตามสถานการณ์การใช้ดัชนี หรือ มหาสมุทรทั้ง 3 อย่าง คือค่าดัชนี ONI ของมหาสมุทรแปซิฟิก ค่าดัชนี
PDO มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ และดัชนี DMI ของมหาสมุทรอินเดีย ทั้ง 3 มหาสมุทรส่งผลต่อสภาพอากาศ
และอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย จากการคาดการณ์พบว่าสภาพฝนของประเทศไทยใน 3 เดือนนับจากนี้
(กัน ยายน ถึงพฤศจิกายน 2464) จะคล้ายกับสภาพฝนปี พ.ศ. 2551 คาดว่าฝนจะตกถึง เกือบร้อยละ 40
ของฝนปีนี้ โดยเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ฝนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติ และคาดว่ามีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่
ประเทศไทยอย่างน้อย 1 ลูกประมาณปลายเดือนกันยายน อาจทาให้เกิดอุทกภัยในระดับเมือง และท้องถิ่น
เป็ น จุ ด และตามริ ม ตลิ่ ง จึ ง ควรเตรี ย มพร้ อ ม แต่ ใ นช่ ว งนี้ จ ะมี น้ าไหลลงเขื่ อ นเพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น เขื่ อ น
จึง จาเป็นต้องเก็บกักน้าไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมทั้งประชาชนและเครือข่ายชุมชน
พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเก็บน้าสร้างอาชีพ
ส่วนเดือนพฤศจิกายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจามีกาลังแรง และอาจมีหย่อมความกดอากาศต่า
เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ ทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยได้
จึงควรเตรียมพร้อมรับมือและเก็บน้าไว้ใช้เช่นเดียวกัน
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ทางด้านนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า
สถานการณ์น้าของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่กว่า 35 แห่ง มีปริมาณน้าเก็บกัก
ร้อยละ 57 และปริมาณน้าใช้การร้อยละ 35 ส่วนในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณน้าประมาณร้อยละ 83 ทั้ง นี้
หากดูในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาระหว่างปี พ.ศ. 2554 กับปี พ.ศ. 2564 ต่างกันค่อนข้างจะมาก ซึ่งปี พ.ศ. 2554
มีประมาณร้อยละ 90 ส่วนปี พ.ศ. 2564 มีเพียงร้อยละ 39 สามารถรับน้าได้อีก 1.5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร
จึงค่อนข้างแตกต่างอย่างมาก
โดยกรมชลประทานมีการเตรียมตัวรับสถานการณ์อย่างไรนั้นจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดต้นน้าคือกักเก็บน้า
กลางน้าคือหน่วงน้า และปลายน้าคือเร่งระบายน้า นี่คือแนวทางการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
ที่กาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากน้าท่วมเกิดได้จากน้าเหนือ น้าฝน และน้าทะเลหนุนจะเห็น
ได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันอ่างเก็บน้าทั้ง 4 มีน้าใช้การเพียง 3.2 พันล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทั้งนี้ต้องระวัง
ในเรื่องของน้าฝนและน้าทะเลหนุนที่อาจส่งผลต่อน้าท่วมได้
ทั้งนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้าในเขตกรุงเทพฯ และรอยต่อกรุงเทพฯ ตอนนี้ร่องมรสุมยัง
พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีกาลังแรง อีกทั้ง
พายุที่ยังมีช่วงปลายเดือน เราจึงเพิ่มศักยภาพในการติดตั้งเครื่องสูบน้าริมแม่น้าบางปะกง และติดตั้งเพิ่มริม
คลองชายทะเลเพื่อเร่งการระบายน้าตั้งแต่ทุ่งรังสิต สู่ลาดกระบัง บางบ่อ เพื่อตัดน้าออก ทั้งหมดนี้เป็นแผน
ในการรับมือที่อาจจะมีฝนตกมากในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่าง
ส่วนในปี พ.ศ. 2565 ที่อาจจะเกิดภาวะแล้ง โดยทางหลากหลายองค์กรได้มีการประสานงาน
ร่วมกันกับเครือข่าย เพื่อก้าหนดทรัพยากร คน เพื่อลงสู่พื้นที่ได้ทันการณ์ โดยจะบริหารจัดการน้้าโดย
เรียงล้าดับความส้าคัญ คือ สาหรับการอุปโภค บริโภคของลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะกรุงเทพฯ
ต้องไม่เกิดการขาดแคลน 2.ระบบนิเวศประปาต้องไม่เค็ม และสารองน้าต้นฤดูฝนปีหน้า 3.เพื่อการเกษตร
และเพื่ออุตสาหกรรมและอื่นๆ
เป็นอย่างไรบางคะ จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นนั้น ทาให้สรุปได้ว่าปี พ.ศ. 2564 นี้ หากมีน้าท่ว ม
แต่ จ ะไม่ ห นั ก เท่ า ปี พ.ศ. 2554 แน่ น อนค่ ะ เนื่ อ งจากปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น ในเขื่ อ นมี ค่ อ นข้ า งน้ อ ยค่ ะ
เนื่องจากอิทธิพลของพายุทาให้ฝนตกหนัก และบางพื้นที่ต้องเฝูาระวัง น้าท่วมหลาก ขอให้ท่านผู้อ่าน
ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ

เรียบเรียงโดย

ฝุายเผยแพร่การใช้น้าชลประทาน
ส่วนการใช้น้าชลประทาน

ที่มา:
กรมชลประทาน จาก https://www.facebook.com/Kromchon
กรุงเทพธุรกิจ จาก https://www.bangkokbiznews.com/tech/960605
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ จาก https://www.facebook.com/nrctofficial

ในช่วงกลางปี 2564 ของประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกที่ 3 และมีการกระจายของเชื้อโรคออกเป็นวงกว้าง
ทาให้ประชาชนเกิดอาการเจ็บปุวยเป็นจานวนมากและมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง
ผู้ปุวยล้นระบบสาธารณสุข ขาดแคลนทั้งเตียง ทาให้มีคนนอนรอเตียงอยู่ที่บ้าน บางคนทนไม่ไหวจนเสียชีวิต
ด้ว ยเหตุ นี้ท างกรมการแพทย์ ไ ทยและการแพทย์ ท างเลือ กจึ งได้ มีก ารแนะนาให้ ประชาชนดูแ ลตนเอง
ในเบื้อ งต้ นก่อ น เพื่ อเสริม สร้ างภู มิคุ้ มกั นให้ ร่า งกาย หรื อแม้แต่ ผู้ที่ รู้ว่ าตนเองติ ดเชื้ อเข้า สู่ร่า งกายแล้ ว
แต่อาการไม่รุนแรงก็สามารถปฏิบัติได้ คือ การรับประทานยาสมุนไพรไทย
ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า
สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสารสาคัญหลากหลาย ช่วยสร้างกลไกให้ร่างกาย
ปูองกันตัวเองจากโรคหลายชนิด สมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสได้ผลดี
จึ ง มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ในหลอดทดลองกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง พบว่ า
มีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นยา ช่วยยับยั้งเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดี
ก็คือ“ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว
เป็นส่วนช่วยยับยั้งการแบ่งตัวเชื้อโควิดเข้าสู่เซลล์ร่างกาย กรมการแพทย์
หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์
จึงนาสมุนไพรฟูาทะลายโจรมาใช้ในกลุ่มผู้ปุวยที่มีอาการไม่รุนแรง ให้รับยา ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ภายใน 72 ชม. เพื่อชะลอยับยั้งไม่ให้เชื้อลงปอดในเบื้องต้น
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อ เป็น การลดภาระงานให้กับ บุค ลากรทางด้ านสาธารณสุข และเราสามารถใช้ฟูา ทะลายโจร
ได้อย่างถูกต้องตามคาแนะนาของแพทย์ เรามาทาความรู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้นกันดีกว่าค่ะ

ข้อมูลทั่วไปฟ้าทะลายโจร

โครงสร้างสาร andrographolide

ฟูาทะลายโจร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.)
Wall. ex Nees ส่วนที่อยู่เหนือดิน (aerial parts) ถูกนามาใช้ในการแพทย์แผนจีน
มานานเพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ เจ็บคอ แผลในปาก หรือบนลิ้น อาการไอเฉียบพลัน
หรือเรื้อรัง ลาไส้อักเสบ โรคบิด ติดเชื้อ ในทางเดินปัสสาวะ และอาการปวดเวลา
ปัสสาวะ มีสารสาคัญ คือ andrographolide (ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 โดย
น้าหนักแห้ง)

ข้อมูลงานศึกษาที่เกี่ยวช้อง
นักวิจัยของจีนได้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรค SARS (antiviral activity) ของสารสาคัญ
กลุ่มไดแลคโตนและแอนโดรกราฟโฟไลด์จากสารสกัดจากฟูาทะลายโจรในหลอดทดลอง ซึ่งนักวิจัยพบว่า
สารดังกล่าวมีกลไกสามารถยับยั้งไวรัสที่ก่อโรค SARS ได้ ต่อมาเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ และศูน ย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเสิ่น เจิน้ ได้ใช้
เทคนิค molecular docking ศึกษาภาพจาลอง 3 มิติของสารสาคัญของสมุนไพรที่เป็นตัวยาในตารับยาจีนต่างๆ
ที่ใช้แก้โรคทางเดินหายใจ 95 สาร รวมทั้งแอนโดรกราฟโฟไลด์ (andrographolide) จากฟูาทะลายโจรด้วย
ในการจับกันของภาพจาลอง 3 มิติของโปรตีน M Protease ของเชื้อไวรัส COVID-19 และตัวรับไวรัส COVID-19
ในทางเดินหายใจของคน (ACE2 receptor) พบว่าสารแอนโดรกราฟโฟไลด์สามารถจับกับ M protease และ
ACE2 receptor ได้ แสดงให้เห็นว่าสารแอนโดรกราฟโฟไลด์มีศักยภาพในการปูองกันเชื้อไวรัสเข้าเซลล์และ
ลดการแบ่งตัวของไวรัสได้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาผลของสารสกัดฟูา
ทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ปุวยโรคโควิด-19 ระดับความรุนแรงน้อย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรม เก็บข้อมูล
อาสาสมัครผู้ปุวยโควิด-19 อาการแสดงระดับความรุนแรงน้อย จานวน 6 ราย อายุเฉลี่ย 31.0±11.8 ปี
ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ร่วมกับการได้รับสารสกัดฟูาทะลายโจร (ที่มี andrographolide 20 มิลลิกรัม
ต่อแคปซูล) ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง นาน 5 วัน พบว่าความรุนแรงของอาการไอ ความถี่ของการไอ
ความรุนแรงของอาการเจ็บคอ ปริมาณเสมหะ และความรุนแรงของความปวดศีรษะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value< 0.05) ทั้งในวันที่ 3 และ 5 ของการรับประทานสารสกัดฟูาทะลายโจร นอกจากนี้พบว่า
ผู้ปุวย 3 ราย ตรวจไม่พ บเชื้อไวรัสในวัน ที่ 5 ของการรักษา จึง วิเ คราะห์ไ ด้ว่า สารแอนโดรกราฟโฟไลด์
มีส่วนช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้

ถึ ง แม้ ว่ า การศึ ก ษาจะบ่ ง บอกสรรพคุ ณ ของฟ้ า ทะลายโจรได้ ว่ า
“ช่ ว ยต้ า นไวรั ส ปรั บ ภู มิ คุ้ ม กั น ลดการอั ก เสบ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ รั ก ษาโควิ ด ยั บ ยั้ ง เชื้ อ ลงปอดได้ ดี ”
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจงระลึ ก เสมอว่ า “สิ่ ง ใดน้า เข้ า ปาก
มั ก มี ค วามเสี่ ย งผลกระทบต่ อ ร่ า งกายทั้ ง สิ้ น ”
ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ ย าสมุ น ไพรฟ้ า ทะลายโจรให้ ดี
ปฏิ บั ติ ต ามค้า แนะน้า ของแพทย์ แ ละเภสั ช กรอย่ า งเคร่ ง ครั ด

ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 แต่ไม่มีอาการ (asymptomatic COVID-19) แนะนาใช้
สารสกัดฟูาทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน
และเย็น (รวม 60 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกัน นาน 5 วัน ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการแนะนาให้ใช้สารสกัด
ฟูาทะลายโจรที่มี ปริมาณ andrographolide 60 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น
(รวม 180 มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกันนาน 5 วัน และผู้ที่ต้องการรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน แนะนาใช้
สารสกัดฟูาทะลายโจรที่มีปริมาณ andrographolide 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง นาน 5 วัน เว้น 2 วัน ต่อเนื่องกัน
ไม่เกิน 12 สัปดาห์

นอกจากสมุนไพรฟูาทะลายโจรแล้ว ยังมีสมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่น ขิง ข่า กระชาย ที่หลายท่านได้ยิน
ตามสื่อต่างๆ ว่าช่วยบรรเทาอาการปุวยจากเชื้อโควิด -19 ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านควรจะศึกษาการรับประทาน
สมุนไพรแต่ละชนิดให้ดี เพราะการทานสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน ก็ใช่ว่าจะเกิดผลดี แถมยังเกิดผลเสีย
ตามมา เช่น การรับประทานขิง ข่า เครื่องเทศ กระชาย และกระเทียม ที่เป็นสมุนไพรคุณลักษณะรสเผ็ดร้อน
ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน แต่เมื่อทานพร้อมกัน จะเกิดการกระตุ้นธาตุไฟมากเกินกว่าร่างกายรับได้ ส่งผล
ให้ มี อ าการไม่ พึ ง ประสงค์ รุ น แรงตามมา ดั ง นั้ น การรั บ ประทานสมุ น ไพรที่ เ ป็ น เสมื อ นยาทางเลื อ ก
ต้ อ งเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะรสยามาประกอบให้ เ หมาะสม ดั ง นั้ น อย่ า งผู้ เ ริ่ ม ติ ด เชื้ อ ที่ มี อ าการไข้ ตั ว ร้ อ น
ควรรับประทานฟูาทะลายโจรที่จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มยาเย็น เพื่อลดความร้อนในร่างกายก่อน
ถ้าหากความเย็นลดลง จะสังเกตได้จากการมีน้ามูก หลังจากนั้นหากรู้สึกร่างกายยังไม่ฟื้นปกติ ก็สามารถทาน
สมุนไพรประเภทรสเผ็ดร้อนเติมเข้าไป เช่น กระชาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันกลับมาอีกครั้ง

“เมื่อรู้ ว่ าติดเชื้อโควิด -19 ให้รี บทานฟู าทะลายโจรควบคุมอาการไข้ 5 วั น
ระหว่ า งนี้ ห ากมี นามู
้ กให้ ดื่ มน้าต้ ม เครื่อ งเทศ กระชาย หอมแดง
หากมี เ สมหะเหนีย วติ ด คอ ต้ ม น้ามะขามปู อ มดื่ ม ช่ วยชุ่ มคอ ลดการระคายเคื อ ง
และดื่ ม น้าขิ งตอนเช้ าบารุงปอด ถ้ า ใช้ ย ามาถูกทางมักดี ขึ้ นถัด จากใช้ ยา 1 วั น ”

โควิ ด –19 เ ป็ น โรคใ หม่ หากต้ อ งน้ า ย าส มุ น ไพ รไทย ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ น ท้ อ งถิ ่ น มา
รั ก ษาอาการตามภู ม ิ ปั ญ ญาบรรพบุ รุ ษ ต้ อ งใ ช้ ใ ห้ ถู ก หลั ก ส อ ดคล้ อ งกั บ ร่ า งกาย
หากใช้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งมั ก ก่ อ โทษอั น ตรายต่ อ ผู้ ใ ช้ ไ ด้

เรียบเรียงโดย

ฝุายเผยแพร่การใช้น้าชลประทาน
ส่วนการใช้น้าชลประทาน

ที่มา:
1. หนังสือค้าแนะน้าการใช้ฟ้าทะลายโจร ส้าหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
2. หนังสืออาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ในสมัยก่อนหลานท่านคงรู้จักกับกัญชาในฐานะพืชกลุ่มยาเสพติดให้โทษ แต่ปัจจุบันได้มีการประกาศ
ราชกิจจานุเบกศา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ที่ ให้ เสพเพื่ อการรั กษาโรคหรื อการศึ กษาวิ จั ยได้ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2564 และให้ บ างส่ ว นของต้ น กั ญ ชา
ไม่จัดเป็นสารเสพติด ได้แก่ เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา ด้วยเหตุนี้
จึงทาให้มีการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาตารับยาแผนไทยกันมากขึ้น
ว่าแต่ท่านทราบหรือไม่ว่ากัญชาไทยสายพันธุ์ใด เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และมีวิธีการปลูกอย่างไร จึงจะนาไป
ทาเป็นยาได้ เราจะพาท่านไปหาคาตอบกันครับ

ค้าถาม

โดรนเพื
กี่ประเภท?นธุ์ใด?...ใช้ท้ายาได้ดีที่สุด
กัญ่อการเกษตรมี
ชาไทยสายพั

ค้าตอบ

สายพันธุ์กัญชาไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งในคัมภีร์ตัวยาได้ระบุไว้
ชัดเจนว่า กัญชาสายพันธุ์ “หางกระรอกภูพาน” และจะให้ดีที่สุดต้องเป็นต้นกัญชา
ที่มี 7 ใบ เรียกว่า ใบเพสลาด ซึ่งถือเป็นยา จากประวัติศาสตร์พบว่ากัญชาสายพันธุ์
ดังกล่าวมีการปลูกบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรก ด้านหนองหานหลวง
ด้านตะวันออกไม่ใช่ฝั่งกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ที่ติดภูเขามี 3 อาเภอ คือ ภูพาน กุดบาก
วาริช กัญชาพันธุ์หางกระรอก (Thai Stick) เป็นกัญชาสายพันธุ์ไทย ว่ากันว่าเป็นหนึ่ง
ในสายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลก เพราะมีค่า THC (Tetrahydrocannabinol)
หรือสารที่ทาให้เคลิ้ม และใช้ในการ
รั ก ษานั้ น มี อ ยู่ สู ง มาก จากเว็ บ ไซต์
ของต่ า งประเทศที่ ห าข้ อ มู ล ชี้ ว่ า
มีราวๆ 18-22% เลยทีเดียว
สรรพคุณของหางกระรอก
ช่วยลดความเครียด ทาให้รู้สึก
เคลิบเคลิ้ม และช่วยทาให้เจริญ
https://www.thebangkokinsight.com/news/columnists/130057/ อาหารได้

ค้าถาม

ปลูกกัญชาอย่างไร?…ใช้ท้ายา

โดรนเพื่อการเกษตรมีกี่ประเภท?

ค้าตอบ

นพ.สมนึก ศิ ริพ านทอง กล่า วว่ าทุ กคนมั ก
เข้ า ใจผิ ด ในการน ากั ญ ชาแห้ ง มาใช้ ท าเป็ น ยา เช่ น
พวกที่กาลังทายากัญชาใต้ดิน แท้จริงแล้วกัญชาแห้ง
เป็ นกั ญ ชาสู บ ในต ารับ ยาไทยกว่ า 10 ต ารั บ จะใช้
“กั ญ ชาสด” ในการท ายา นี่ คื อ เหตุ ผ ลว่ า ท าไม
ประเทศต่างๆ เช่น อิสราเอลเอากัญชาจากไทยไป 40 ปี
อังกฤษเอาไป 20 กว่าปี สเปนเอาไป 20 ปี ทุกแห่ง
นาไปรักษามะเร็งไม่ได้ บอกแต่ว่าใช้เพื่อวิจัย เพราะว่าไม่ได้นาเอากัญชาสดไปใช้ทา
เป็นยา แต่เอากัญชาแห้งไป
ในส่วนของประเทศไทย ถ้าจะใช้กัญชาทายาต้องไม่ปลูกลงดิน ส่วนกัญชาสูบ
ต้องปลูกลงดิน และใส่ปุยขี้ไก่ เพื่อให้กัญชามีกลิ่นหอม แต่สาหรับกัญชาที่จะใช้ทาเป็นยา
ต้องไม่ใส่ปุย เพราะจะเป็นสารพิษตกค้าง และต้องปลูกกัญชาในถุง เมื่อปลูกในถุงเสร็จ
ประมาณ 2 เดือนกว่าๆ รากจะแทงตัวออกมา และใช้รากกัญชานี้เพื่อนาไปทาเป็นยา
รั ก ษาเด็ ก ชื่ อ ว่ า “ยาไฟอาวุ ธ ” เหตุ ที่ ใ ช้ ร ากกั ญ ชาเพราะเด็ ก ไม่ ต้ อ งการสารเมา
เคลิบเคลิ้ม (THC) เมื่อใช้รากทาเป็นยา จึงต้องปลูกกัญชาในถุง หลังจากนั้นสักระยะ
รอกัญชาเป็นดอกโต จนออกดอกเรียกว่า “ไส้ปลาช่อน” ซึ่งยังไม่ใช่ดอกแก่ โดยจะดูที่
ต้นครึ่งล่างของกัญชาแล้วริดใบแก่ออกมา จากนั้นนาใบไปคั่วเหมือนชาอู่หลง และเอา
ไปทายาชื่อว่า “ยาทัพยาธิคุณ” รักษาโรคเบาหวาน กล่าวคือโรคเบาหวานไม่ใช้ดอก
กัญชา แต่จะใช้ใบกัญชาแก่ครึ่งต้นล่าง จากนั้นปล่อยให้ดอกแทงหน่อ พอดอกเป็นไส้
ปลาช่อน ก็จะเก็บดอกที่เป็นไส้ปลาช่อนไปทายาชื่อว่า “ยาพรหมพักตร์น้อย” รักษา
โรคเข้าเสื่อม และเมื่อดอกกัญชาแก่จะออกมาคล้ายหางจะเป็นกระรอก จึงเรียกว่า
พันธุ์หางกระรอก ซึ่งจะถูกนาไปส่องดูเรซิน ถ้าหากตัวเรซินใสๆ หมายถึง ไม่มีสารยา
THC แต่ถ้าหากดอกมีลักษณะสีขุ่นครึ่งหนึ่งให้เก็บทันที และเมื่อได้ดอกกัญชา
แก่เต็มที่กับใบส่วนบน มักจะเอาไปปั่นเป็นน้าสดๆ แบบพวกน้าผลไม้ปั่น (juicer)
แล้วนาน้ากัญชาปั่นไปหุงกับน้ามันงาจะได้เป็นยา ซึ่งมีบันทึกไว้ที่วัดโพธิ์ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อว่า “ยาสนั่นไตรภพ” ใช้รักษาโรคมะเร็งตับ

ค้าถาม

ปลูกกัญชาอย่างไร?…ใช้ท้ายา (ต่อ)

โดรนเพื่อการเกษตรมีกี่ประเภท?

ค้าตอบ

ในขณะเดียวกันทางสถาบันภูพานได้แจ้งว่า รากแก่ของกัญชาเมื่อนาไปดอง
เป็นยาดองเหล้า ดื่มไป 1 เปฺก จะช่วยรักษา โรคเข่าเสื่อม โรคเกาต์ได้ แต่จะไม่ใช้เหล้าขาว
ในการดองราก เพราะเหล้าขาวในประเทศไทยใช้ดองยาไม่ได้ เนื่องจากมีสารสกัดจาก
กากน้าตาลหรือโมลาส (Molasses) จึงนาเหล้าใสกลั่นจากข้าวเหนียว ซึ่งมีบอกในตารายา
มาใช้ดองรากแทน ซึ่งในตอนนี้ในประเทศไทยแทบไม่มี เพราะส่วนใหญ่เหล้าสกุลหงส์
จะกลั่นจากกากน้าตาลหมด แต่ทั้งนี้ทางภาคเหนือน่าจะมีเหล้าแมวดา หรือทางเมือง
คงเซโดน แขวงสาละวัน ประเทศลาว ยังคงมีเหล้ากลั่นจากข้าวเหนียวอยู่ ทางสถาบัน
ภูพานจึงใช้ตัวอย่างเหล้าเหล่านั้นมาดองกัญชาเพื่อทาเป็นยา
กัญชาไทยมีทั้งหมด 18 จังหวัด แต่ถูกบันทึกว่าบางพื้นที่ปลูกแล้ว
ใช้ท้าเป็นยาไม่ได้ เพราะกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก ต้องการลักษณะดิน
และภูมิอากาศที่จ้าเพาะ เปรียบเหมือนกับถ้าเราเอาข้าวหอมมะลิไปปลูกที่
จังหวัดอยุธยา ข้าวจะไม่มีกลิ่นหอม เหมือนกับปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เรียบเรียงโดย

ฝุายเผยแพร่การใช้น้าชลประทาน
ส่วนการใช้น้าชลประทาน

ที่มา :
ประวัติกัญชาไทย..กับการท้ายา บรรยายโดย นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง
กรรมการสมาคมเซลล์บาบัดไทย เวทีเสวนาวิชาการ การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์
https://www.cannhealth.org/content/5938/cannabis-molasses?fbclid=IwAR3EjlqzEFBjSHtRXu3eoiiXeKOS884DXCJuv1nWr5URELGXFWHSsXtP5g
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