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บทคัดย่ อ
จังหวัดอ่างทองตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ไม่มีภูเขาไม่มีพ้นื ที่ป่าไม้
มีตน้ ไม้ยางนาเป็ นไม้ด้ งั เดิม ส่ วนใหญ่อยูใ่ น เขตวัดต่างๆ ตามแนวแม่น้ าํ เจ้าพระยาและ
แม่น้ าํ น้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ ของจังหวัดทําเกษตรกรรม เป็ นนาข้าว ไม่จดั เป็ นพื้นที่สีเขียว
ยัง่ ยืน ปัญหา ที่พบ คือ คุณภาพ ดิน นํ้าท่วมขัง ทําให้เป็ นข้อจํากัดในการดําเนินการ
ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในบางพื้นที่ จึงมีความจําเป็ นอย่างมากที่ คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การป่ าไม้จะต้องเข้ามา ส่ งเสริ มให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดย
ทุกภาคส่ วนเข้ามา มีส่วนร่ วม และให้ความร่ วมมือในการ ปลูก ต้นไม้ยนื ต้น ของจังหวัด
อ่างทอง เพื่อลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน
การส่ งเสริ มปลูก
ต้นไม้ในเขตวัด ของจังหวัดอ่างทอง ได้ ประสบผลดี จาก
การศึกษาหาแนวทาง และเทคนิคในการดําเนินการ ปลูก ต้นไม้ยนื ต้น โดยรวบรวมองค์
ความรู ้ ประสบการณ์ดา้ นวิชาการป่ าไม้ที่ได้ออกไป ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จริ งกับ การได้
ศึกษาด้านการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ โดยทําการรวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ส่ งเสริ มปลูกต้นไม้ นํามาศึกษาเชิงวิเคราะห์ หาข้อสรุ ป และแนวทางในการส่ งเสริ มปลูก
ต้นไม้ให้ เกิดผลสําเร็จ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและทุกภาคส่ วน ทํา การศึกษา
สํารวจพันธุ์ไม้ด้ งั เดิม พันธุ์ไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง เพื่อใช้ คัด เลือกชนิดพันธุ์ไม้ปลูกที่
เหมาะสม ปัญหาและ การแก้ไขคุณภาพดิน ให้เหมาะสม รวมทั้ง การปลูก ต้นไม้ แบบ
ประณี ต ซึ่งใช้งบประมาณสู ง เพราะเป็ น การปลูก ปลูกซ่อมและดูแลบํารุ งรักษาอย่างดี
ทําให้มีอตั รา การรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนการใช้ประโยชน์ไม้ในพื้นที่จงั หวัด
อ่างทอง ไม่มี ผลกระทบต่อ การปลูกต้นไม้ และ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้
สนับสนุนโครงการในระดับมากถึงร้อยละ 100 และการมีส่วนร่ วมของชุมชน อยูใ่ น
ระดับมาก ร้อยละ 95.24และขอให้มีการจัดทําโครงการส่ งเสริ มปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สี เขียวของจังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่อง ปลูกต้นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ให้มากขึ้นกว่าเดิม
เช่นไม้ยางนา ในเขตวัดทุกปี อย่างต่อเนื่อง การติดตามผลการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
นํามาศึกษาเชิงวิเคราะห์ เพื่อบันทึก เป็ นความรู ้นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิ ในการปลูกต้นไม้ ให้
ประสบผลสําเร็จมากขึ้นในครั้งต่อไป

ข

การปลูกต้นไม้ ในเขตวัด ศาสนสถาน โรงเรี ยน สถานที่ราชการ ในพื้นที่จงั หวัด
อ่างทอง ประสบผลสําเร็จค่อนข้างสู ง เนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ทุกภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการปลูกต้นไม้ ทําให้ ประชา ชนได้เห็นความสําคัญ
ตระหนักและเกิดจิตสํานึกที่ดี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ทําให้มีการขยายผลการ
ปลูกต้นไม้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ มากขึ้น เกิดความร่ มรื่ น สวยงาม เป็ น สถานที่ พกั ผ่อนหย่อน
ใจ สถานที่ ท่องเที่ยว สําหรับการปลูกต้นไม้ในบางพื้นที่ เช่น ริ มหนองนํ้า ริ มแม่น้ าํ ลํา
คลอง มีการปรับปรุ งพัฒนา น้อย เนื่องจากใช้งบประมาณสู ง และท้องถิ่นบางแห่ง ต้อง
นํางบประมาณ พัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชนเป็ นอันดับแรก สําหรับ การส่ งเสริ ม
การปลูก ต้นไม้ในที่ดินเอกชน จะต้องส่ งเสริ มให้ปลูก ต้นไม้ให้มากขึ้นตามหัวไร่ ปลาย
นา พร้อมทั้ง ปลูกจิตสํานึก ให้แก่เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้
ช่วยกันอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้ด้ งั เดิมและปลูกต้นไม้ ใหม่ให้มากขึ้น ในพื้นที่วา่ ง ๆ ทัว่ ไป ทําให้
เกิดประโยชน์ต่อการรักษาสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อสิ่ งมีชีวติ ไม่วา่ จะเป็ น
มนุษย์หรื อสัตว์อื่น ๆ เพราะป่ าไม้มีประโยชน์ท้ งั การเป็ นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย สี่ คือ
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการ
รักษาสมดุลของสิ่ งแวดล้อม ป่ าถูกทําลายไปปี ละนับแสนตารางกิโลเมตร ทุกวันนี้เรา
ภูมิใจในความเจริ ญทางวัตถุ ภูมิใจในวัฒนธรรม แต่เราไม่เคยภูมิใจในการอยูร่ ่ วมกับ
สิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ เช่น ต้นไม้ สัตว์ป่า ประเทศไทยเราอยูใ่ นป่ าเขตร้อนมีธรรมชาติท่ี
สวยงาม ประกอบไปด้วยภูเขาลํานํ้า ป่ าไม้นานาชนิดขึ้นอยูต่ ามสภาพภูมิประเทศที่มี
ความแตกต่างจากเหนือจรดใต้ มีน้ าํ ตก ลําธาร บึงบาง ซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิดของแหล่งนํ้า
หล่อเลี้ยงผูค้ นและพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารได้ดว้ ยดีตลอดมาจวบจนกระทัง่ ทรัพยากรป่ าไม้ได้
ถูกทําลายจนเป็ นผลทําให้เกิดความแห้งแล้ง อากาศร้อนอบอ้าว นํ้าขาดแคลน พื้นดิน
แตกระแหง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรื อฝนตกมากเกินไปทําให้เกิดนํ้าท่วม เกิดนํ้าป่ า
เกิดแผ่นดินทรุ ดตัว แผ่นดินถล่ม ในขณะที่กาํ ลังเผชิญกับภัยแล้งอยูก่ ต็ อ้ งเตรี ยมตัว
ป้ องกันภัยจากนํ้าท่วมในเวลาไล่เลี่ยกันเป็ นภาวะโลกร้อนซึ่งส่ งผลกระทบในหลายๆ ด้าน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวเกิดจากฝี มือมนุษย์ท้ งั สิ้ น หากปล่อยให้มีการทําลาย
ทรัพยากรป่ าไม้อยูเ่ ช่นนี้อีกต่อไป มหัตภัยย่อมเกิดแก่ประเทศชาติ โดยส่ วนรวม
สิ่ งมีชีวติ ทั้งหลายคงจะต้องร่ วมกัน อย่างทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ชุมชนเมืองทุกระดับของประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาคุณภาพชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อมของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาพแวดล้อมตาม
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ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นแม่น้ าํ ภูเขา หรื อต้นไม้ได้ถูกทําลายลงไปเป็ นจํานวนมาก มีการ
เร่ งพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พัฒนา กระบวนการผลิตและบริ การ รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร มีผลทําให้ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตามไปด้วย จน
ขาดความสมดุลในการใช้พ้นื ที่ ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม การปลูกต้นไม้เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมและเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับมนุษย์ การขาดแคลน
ต้นไม้ใหญ่ในเมือง ประการแรก คือ ความเจริ ญของบ้านเมือง เช่น การสร้างถนนหนทาง
อาคารบ้านเรื อน และสาธารณูปโภคต่างๆ อันที่จริ งเป็ นความเจริ ญจริ งหรื อไม่ เพราะ
หากมีการพัฒนาแล้ว เหตุใดจึง มีการทําลายธรรมชาติ อีกประการหนึ่งว่ากันว่าเป็ นนิสัย
ของคนไทยที่ไม่ชอบต้นไม้ใหญ่ๆ เมื่อเห็นต้นไม้เจริ ญเติบโตร่ มครึ้ มก็จะรี บโค่นทิง้ หรื อ
ตัดยอดให้เล็กลงเสมอ เพราะต้นไม้ใหญ่มกั สร้างปัญหา ซึ่งเป็ นค่านิยมและวิธีปฏิบตั ิ
ในอดีตที่ผา่ นมา จึงทําให้มีตน้ ไม้ใหญ่เหลืออยูน่ อ้ ย และเป็ นต้นไม้ที่คนคิดว่ามีเจ้าพ่อ เจ้าแม่
หรื อรุ กขเทวดาสิ งสถิตอยู่ ประโยชน์ของต้นไม้จะทําหน้าที่เสมือนปอดของชุมชนเมือง
ที่จะช่วยกรองมลพิษ เพิ่มก๊าซออกซิเจน และลดอุณหภูมิความร้อนภายในเมือง รวมทั้งมี
ความสําคัญสําหรับชีวติ และความเป็ นอยูแ่ บบเมืองที่ตอ้ งการผ่อนคลายจากความเครี ยด
ใกล้ชิดกับธรรมชาติและชื่นชมภูมิทศั น์ของเมือง ประกอบกับชุมชนส่ วนใหญ่
ขาดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและป่ าไม้ ส่ วนการปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการบํารุ ง
ดูแลรักษาต้นไม้นอ้ ย จึงทําให้ตน้ ไม้ท่ีปลูกมีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย ตํ่า เนื่องจากขาดการ
ดูแลจากชุมชนและไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน จึงควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
บํารุ งดูแลรักษาต้นไม้ให้มากขึ้น
ปัจจุบนั เราจะเห็นว่าประชาชนทัว่ ไปเริ่ มจะเห็นคุณค่าของต้นไม้ใหญ่กนั มากขึ้น
และเขตชุมชนเมืองยังมีพ้นื ที่ที่มีศกั ยภาพและมีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเป็ นพื้นที่
สี เขียวโดยการปลูกต้นไม้ การมีส่วนร่ วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ของคนในชาติทุกภาคส่ วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกหมู่เหล่าเพื่อรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ จึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นและต้องรี บดําเนินการก่อนที่จะสายเกินไป พร้อมทั้งให้
หยุด ยั้งการ ทําลายป่ าไม้แล้วหันมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนส่ วนที่สูญเสี ยไป
เพือ่ ให้มีพ้นื ที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ให้สภาพแวดล้อมดีข้ ึน มีความร่ มรื่ น คุณภาพชีวติ ของเราก็
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จะดีข้ ึนได้อย่างแน่นอน และต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาจะได้เป็ นมรดกตกทอดให้อนุชนรุ่ นหลังได้
อาศัยเป็ นเครื่ องปรับ อากาศธรรมชาติ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นประโยชน์ดา้ นไม้ใช้สใน
อย
อนาคต รักษาสภาพแวดล้อและสมดุ
ม
ลของธรรมชาติ เป็ นแหล่งปัจจัยสี่ แหล่งพันธุกรรม
ในระบบนิเวศ และแหล่งต้นนํ้าลําธาร ตลอดจนมีบทบาทควบคุม สภาวะอากาศและช่วย
ลดความรุ นแรงของภัยธรรมชาติ ลดความวิปริ ตของลมฟ้ าอากาศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
การปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ในที่ดินของรัฐ บริ เวณสถานที่ราชการ
สถานศึกษา ศาสนสถานต่าง ๆ ดังนั้น ในปัจจุบนั ภาครัฐจึงได้มีแนวคิด และนโยบายเพื่อ
ดําเนินการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่ าเพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ า
และโครงการปลูกป่ าเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การเพิม่ พื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนเป็ นการสร้างแหล่งไม้ใช้สอย และยังจะส่ งผลให้
สภาพแวดล้อมดีข้ ึน
สภาพป่ าไม้ของจังหวัดอ่างทองปัจจุบนั มีอยูน่ อ้ ย เนื่องจากจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่
บริ เวณที่ราบลุ่มภาคกลางเหมาะสําหรับ ปลูกข้าว ไม่มีภูเขา ไม่มีพ้นื ที่ป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ จะมีพ้นื ที่ ที่ตน้ ไม้ด้ งั เดิมอยูต่ ามแนวแม่น้ าํ เจ้าพระยาและแม่น้ าํ น้อย
โดยมีพนั ธุ์ไม้เดิมขึ้นอยู่ ได้แก่ไม้ยางนา ขึ้น อยูบ่ ริ เวณวัด พื้นที่ ส่วนใหญ่ ของจังหวัด
อ่างทองเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ร้อยละ 80 ซึ่งลักษณะของดินมีความเหมาะสมใน
การทํานา อีกประมาณร้อยละ 20 ทําสวนและพืชผัก พื้นที่เกษตรกรรมส่ วนใหญ่อยูใ่ น
เขตชลประทานประมาณร้อยละ 90 จากการเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมส่ วนใหญ่และอยูใ่ น
เขตชลประทาน จึงทําให้พ้นื ที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัด มีนอ้ ย จึงมีความจําเป็ นต้องส่ งเสริ ม
การปลูกต้นไม้ในเขตวัด ศาสนสถาน หรื อสถานที่ราชการต่าง ๆ เพราะพื้นที่นาข้ไม่
าวได้คง
อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนถาวร เนื่องจาก พื้นที่สีเขียวที่ยง่ั ยืนควรมีไม้ยนื ต้นเป็ นองค์ประกอบหลัก
ปัญหาของจังหวัดอ่างทองที่มีผลกระทบต่อต้นไม้ คือ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นเป็ น
ประจําและท่วมขังเป็ นเวลานาน และภัยแล้ง ทําให้ตน้ ไม้ที่ปลูกไว้เกิดความเสี ยหาย
จําเป็ นต้องปลูกฟื้ นฟูใหม่ สู ญเสี ยงบประมาณและเวลา ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาความ
เสื่ อมโทรมของดิน ปัญหาดินเปรี้ ยวดินเป็ นกรด โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่นาํ
ดิน ที่เกิดจากการขุดบ่อมาถม หรื อบ่อทราย พื้นที่ดา้ นบนซึ่งเป็ นดินชั้นล่างไม่มี
อินทรี ยวัตถุ และโครงสร้างของดินไม่ดี พื้นที่เหล่านี้ ปลูกต้นไม้ทาํ ให้ตน้ ไม้ไม่สามารถ
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เจริ ญเติบโตได้ดี ดินไม่ซึมนํ้า การปลูกต้นไม้ในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใช้ทุนสู งตอ้ งปลูกอย่าง
ประณี ตและใช้พนั ธุ์ไม้ที่ทนทานสู ง เป็ นไม้เบิกนํา ได้แก่ ต้นกระถินเทพา ต้น ขี้เหล็กบ้าน
ต้นสะเดา นําไปปลูกก่อนแล้วค่อยปลูก ต้นไม้ที่สาํ คัญตามมาโดยจะต้องขุดหลุมปลูกให้
ใหญ่ และลึก และเปลี่ยนดินใหม่เพื่อให้ตน้ ไม้เจริ ญเติบโตดี ซึ่งพบอยูใ่ นหลายพื้นที่
การอนุรักษ์และส่ งเสริ มปลูกต้นไม้ในท้องที่จงั หวัดอ่างทอง จึงมีความจําเป็ น
มากที่จะต้องมีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในเขตวัด ศาสนสถานต่าง ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอในการปลูกต้นไม้ อยูอ่ ีกมาก
ประกอบกับความเป็ นชาวพุทธและความสนใจเอาใจใส่ ของเจ้าอาวาส โดยการร่ วมมือ
ของทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเพิม่ พื้นที่ การปลูก
ต้นไม้ในเขตวัดของจังหวัดอ่างทอง และเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐ อย่างหนึ่ง ถ้า
สามารถดําเนินการอย่างได้ผล มีการปลูกต้นไม้เพิ่มกันเป็ นจํานวนมาก เป็ นส่ วนหนึ่งที่
ทําให้สิ่งแวดล้อมของจังหวัดดีข้ ึน และจะมีไม้ใช้สอยในอนาคตรวมทั้งการปลูกต้นไม้
เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ ก็เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจกลุ่มไม้ยางดั้งเดิมในเขตวัดของจังหวัดอ่างทอง
2. เพื่อสํารวจพันธุ์ไม้ที่ปลูกและทนต่อนํ้าท่วมขัง ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
ในการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
3. เพื่อสํารวจลักษณะดินที่ใช้ปลูกในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
4. เพือ่ สํารวจความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อโครงการ
ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด
5. เพื่อศึกษาการปลูกต้นไม้แบบประณี ตในเขตวัดขุนอินทประมูลและพื้นที่
อุทยานสวรรค์115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2559
พืน้ ทีด่ ําเนินการ
พื้นที่วดั ในเขตจังหวัดอ่างทองและอุทยานสวรรค์115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
1

5

สั ดส่ วนของผลงาน
กิจกรรมผลงานที่ดาํ เนินการ
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากผลการศึกษาวิจยั ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
2. การสํารวจกลุ่มไม้ยางนาดั้งเดิมในบริ เวณวัดจังหวัดอ่างทอง
3. การสํารวจพันธุไ์ ม้ ท่ีปลูกที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง ในเขตวัดและพื้นที่บางแห่ง ของ
จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่ปี 2551 - 2557
4. การสํารวจลักษณะดินในพื้นที่ส่งเสริ มการปลูกต้นไม้
5. การสํารวจความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้ในเขตวัด
6. การศึกษาการปลูกต้นไม้แบบประณี ตในเขตวัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทองและการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อุทยานสวรรค์115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมดําเนินการ 3 นาย ประกอบด้วย
1. นายชัชวุฒิ โกมลมรรค นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการ สัดส่ วนผลงาน 80%
2. นายสุ ธี ศรี สุวรรณ นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการพิเศษ สัดส่ วนผลงาน 10%
3. นายสุ ชาติ ศรี ไทย เจ้าพนักงานป่ าไม้อาวุโส สัดส่ วนผลงาน 10
%
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ หมายถึง การนําความรู ้ วิธีการ และเทคนิคใหม่ ๆ
ทางการป่ าไม้ ไปแนะนําเผยแพร่ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่ งเสริ มกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ในท้องที่จงั หวัดอ่างทองโดยเฉพาะในเขตวัด แล้วติดตามให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ
จนบังเกิดผลสําเร็จ ขณะเดียวกันก็นาํ เอาปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์หาหนทางแก้ไข
2. กระบวนการส่ งเสริ ม มีส่วนร่ วม หมายถึง การร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ หรื อหน่วยงาน
ภาคเอกชน ประชาชน ซึ่งทําให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ปัญหาจากการร่ วมมือทํางานเป็ นหลัก
3. วัด หมายถึง สถานที่ ต้ งั วัดทางพระพุทธศาสนา และศาสนสถานที่อยูใ่ นการ
กํากับดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด้วย
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ความยุ่งยากซับซ้ อนของผลงาน
การดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง มีความ
ยุง่ ยากพอสมควร เนื่องจากปัญหาระดับนํ้าใต้ดิน ปัญหาคุณภาพของดิน และบ่อทราย
กล่าวคือ จังหวัดอ่างทองมีระบบคลองชลประทานอยูเ่ ป็ นจํานวนมากถึง 90 % พื้นที่เป็ น
ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานา และทําสวนผลไม้ สามารถทํานาได้ปีละ 3-4 ครั้ง จึงทําให้มี
การใช้สารเคมี เช่นปุ๋ ยเคมี และยาฆ่าแมลงเป็ นจํานวนมาก ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีวา่ สารเคมี
เหล่านี้เมื่อใช้ติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน ๆ ทําให้เกิดสารเคมีตกค้างในดิน หรื อนํ้า มี
ผลทําให้ส่วนประกอบของดินเปลี่ยนไป คุณภาพนํ้าตํ่าลง ทําให้ดินและนํ้า ไม่เหมาะสม
ที่จะใช้ สาํ หรับ ปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ปัญหาที่ราบลุ่ม นํ้าท่วมขัง บ่อยและที่ดิน ด้านการ
เกษตรกรรม มีราคาสู งขึ้น ทําให้พ้นื ที่ที่ ดินจังหวัดอ่างทอง มีอยูอ่ ย่างจํากัดไม่สามารถ
นํามาปลูกต้นไม้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประชาชนเจ้าของที่ดินมีความเห็นว่าไม่คุม้ ทุน
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ มการ ป่ าไม้ที่ออกไปส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ จําเป็ นต้อง สร้าง
ความรู ้ให้แก่ตนเอง ทั้งจากการศึกษา ในตํารา การเข้ารับการอบรม สัมมนา ค้นคว้าหา
ความรู ้และประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่ อง ปัญหาดิน การปรับปรุ งดิน ปัญหา
คุณภาพนํ้า การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ในการปลูก การ
ปลูกและบํารุ งรักษา โรค แมลง และด้านการประชาสัมพันธ์ในทุกรู ปแบบเพื่อให้เห็น
ประโยชน์ความสําคัญของการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้และ
วันสําคัญ ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมหระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันต้นไม้แห่งชาติ วันบํารุ งรักษาต้นไม้แห่งชาติ เป็ นต้น
การส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ของสํานักงานฯ ปัจจุบนั ไม่ ได้รับ งบประมาณในการปลูก
ต้นไม้โดยตรงจากกรมป่ าไม้หรื อจังหวัด งบประมาณที่ใช้เป็ นงบประมาณเฉียดจ่ายจาก
งบประมาณด้านอื่นมา สนับสนุน บ้างเล็กน้อยหรื อไม่มีเลย ทําให้มีความยากลําบากใน
การดําเนิน งานส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม การป่ าไม้ ทั้งในด้าน การ
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน การปรับปรุ งบํารุ งดิน การขนส่ งกล้าไม้ ดังนั้น
โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้จะประสบผลสําเร็จและได้ผลดี ขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ ม การป่ าไม้ จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยสละในการดําเนินงานด้านต่าง ๆเป็ นผูป้ ระสานงานที่ดี
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชนโดยทัว่ ไป
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ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในกิจกรรมการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ จึงนับ ว่าเป็ นการยุง่ ยากของการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขต วัดรวมทั้ง
ในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดอ่างทองด้วย จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงต้องใช้หลักวิชาการ
ป่ าไม้และหลักการบริ หารในการปฏิบตั ิงานในการแก้ไขปัญหาและต้องตัดสิ นใจให้
รวดเร็วและถูกต้อง
ประโยชน์ ของผลงาน
1. ทําให้ทราบจํานวนกลุ่มไม้ยางดั้งเดิมในพื้นที่วดั จังหวัดอ่างทอง ใช้เป็ นแหล่ง
ศึกษาหาความรู ้ดา้ นพันธุ์ไม้ ทําให้ระบบนิเวศน์ของจังหวัดดีข้ ึน ช่วยลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน รวมทั้งใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
2. ทําให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการส่ งเสริ มปลูกต้นไม้ในเขตวัด และเทคนิค
ความรู ้ต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ การปลูก บํารุ งรักษา ลักษณะดิน และสามารถใช้เป็ นแนวทาง
ในการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปยังพื้นที่อื่น ๆของจังหวัด และจังหวัด
อื่นที่ไม่มีป่า โดยเฉพาะวัดจังหวัดในภาคกลาง
3. ทําให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการปลูกต้นไม้ในเขตวัด ทําให้ ประชา ชนได้เห็นความสําคัญ ตระหนัก และเกิด
จิตสํานึกที่ดี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ทําให้มีการขยายผลการปลูกต้นไม้ไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ มากขึ้น
4. ทําให้องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนทุก
หมู่เหล่า เกิดมี ทศั นคติที่ดีต่อ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และมีความพร้อมที่
จะให้ความร่ วมมือด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานขอความร่ วมมือในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทองนี้มีเป้ าหมายคือ เพิ่มพื้นที่
การปลูกต้นไม้(เพิ่มพื้นที่สีเขียว) การศึกษาหาความรู ้ของพันธุ์ไม้ที่จะปลูกขึ้น การ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม และขั้นตอน วิธีดาํ เนินการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ ดังนั้น แนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคําต่าง ๆ ดังนี้
1. การปลูกต้ นไม้
1.1 ความหมาย
ป่ า ตามความหมายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( Food
and Agriculture Organization FAO ) ได้ให้ความหมายของป่ าไม้วา่ คือพื้นที่ที่มพี ฤกษชาติ
หลายชนิดขึ้นปกคลุมอยูโ่ ดยมีตน้ ไม้ (tree) ขนาดต่าง ๆ เป็ นส่ วนประกอบสําคัญและไม่
จําเป็ นต้องมีการทําไม้ในพื้นที่ดงั กล่าว สามารถก่อให้เกิดหรื อมีอิทธิพลต่อลม ฟ้ า อากาศ
ตลอดจนระบบนํ้า ในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
“ป่ าไม้” (forest) หมายถึง บริ เวณที่มีตน้ ไม้หลายชนิดขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยูห่ นาแน่น และ
กว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณนั้น เช่น มีบทบาทต่อความ
เปลี่ยนแปลงของลม ฟ้ า อากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้า มีสัตว์ป่าและ
สิ่ งมีชีวติ อันซึ่งมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน
พืน้ ที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ซ่ ึงมีพืชพันธุ์เป็ นองค์ประกอบหลัก ได้รับการ
จัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยา และหลักการทางภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริ มสร้างภูมิทศั น์
ให้เอื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริ มสภาพแวดล้อมอันจะทําให้ชุมชน
เป็ นเมืองสี เขียวที่ร่มรื่ นสวยงามและน่าอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จะเป็ นที่ดินของรัฐ เอกชน
หรื อที่ดินประเภทพิเศษก็ได้และให้นบั รวมถึงพื้นที่ธรรมชาติ อันได้แก่ แม่น้ าํ คู คลอง
หนอง บึง ภูเขา และป่ าไม้เข้าไปด้วย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ควรได้รับการปกป้ อง และอนุรักษ์
ให้คงอยูต่ ลอดไป สําหรับพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืนนั้น จะต้องมีตน้ ไม้ใหญ่หรื อไม้ยนื ต้นเป็ น

9

องค์ประกอบหลัก เนื่องจากไม้ยนื ต้นมีอายุยนื นาน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางจิตใจ
และสามารถเสริ มสร้างคุณค่าทางสิ่ งแวดล้อมได้ดีกว่าไม้ลม้ ลุก ส่ วนการพิจารณา
คัดเลือกชนิดไม้ปลูกในพื้นที่สีเขียวที่ยงั่ ยืนควรเน้นบทบาทหน้าที่ของต้นไม้ และความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์เป็ นสําคัญ หากเป็ นไปได้ควรพิจารณาเลือกพันธุ์ไม้ ท้องถิ่น
มากกว่าพันธุ์ไม้ต่างถิ่น สําหรับพื้นที่เกษตรประเภทไร่ นา และสวนผักนั้น จัดเป็ นแหล่ง
อาหารของชุมชนที่จาํ เป็ นต่อการอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ลอดไป แต่พ้นื ที่เหล่านี้ไม่ได้มี
บทบาทในการเป็ นพื้นที่สีเขียวบริ การ ประกอบกับพืชพันธุท์ ่ีปลูกส่ วนใหญ่ มีอายุส้ ัน จึง
ไม่เข้าเกณฑ์ตามนิยามพื้นที่สีเขียวดังกล่าวข้างต้น
(สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2547, หน้า 1)
พืน้ ที่สีเขียวที่ย่งั ยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่สามารถสนองความต้องการของ
ชุมชนปัจจุบนั โดยไม่ทาํ ให้ความสามารถที่จะสนองต่อความต้องการของชุมชนใน
อนาคตต้องลดน้อยหรื อด้อยลง พื้นที่สีเขียวที่จะมีคุณสมบัติดงั กล่าวควรเป็ นพื้นที่สีเขียว
ที่มีใบไม้ใหญ่หรื อไม้ยนื ต้นเป็ นองค์ประกอบ เนื่องจากไม้ยนื ต้นมีอายุขยั ที่ยนื ยาวกว่าไม้
พุ่มและไม้ลม้ ลุก อีกทั้งยังมีความสามารถในการเสริ มสร้าง คุณค่าทางสิ่ งแวดล้อมได้
ดีกว่าไม้ลม้ ลุก ไม่วา่ ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มก๊าซออกซิเจน การ
ลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง การกรองฝุ่ นละออง และเสี ยง (บุญวงศ์ ไทยอุตส่ าห์ ,
2538, หน้า 12 )
จะเห็นได้วา่ เมื่อกล่าวถึงคําว่าพื้นที่สีเขียว นั้น หมายถึง พื้นที่ปลูกต้นไม้
จะต้องมีตน้ ไม้ใหญ่หรื อไม้ยนื ต้นเป็ นองค์ประกอบหลัก เนื่องจากไม้ยนื ต้นมีอายุยนื นาน
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางจิตใจ และสามารถเสริ มสร้างคุณค่าทางสิ่ งแวดล้อมได้
ดีกว่าไม้ลม้ ลุก ไม่ใช่พ้นื ที่เกษตรกรรมแต่อย่างใด
1.2 บทบาท ความสํ าคัญ และประโยชน์ ของการปลูกต้ นไม้
1.2.1 บทบาทความสํ าคัญของพืน้ ทีท่ ปี่ ลูกต้ นไม้
พื้นที่ที่จดั ว่าเป็ นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ในเขตชุมชนและวัดนั้น จะต้องเป็ น
พื้นที่สีเขียวที่เอื้อประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และ /หรื อปรับปรุ งคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน และวัด อย่างใดอย่างหนึ่ง และสํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (2547, หน้า 4-5) ได้แบ่ง พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน
ตามบทบาทหน้าที่ได้ 5 ประเภท ดังนี้
1) พื้นที่ธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติที่มีอยูด่ ้ งั เดิม ได้แก่ พื้นที่
แหล่งนํ้า ลําธาร คูคลอง ทะเลสาบ พรุ บึง ชายหาด เนินเขา ภูเขา และป่ าไม้ พื้นที่
ธรรมชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของรัฐ หรื อชุมชน เป็ นพื้นที่
ที่ตอ้ งได้รับการดูแลรักษาเพื่อพิทกั ษ์ไว้ให้คงสภาพสมบูรณ์ ไม่นาํ ไปใช้ประโยชน์ใน
รู ปแบบอื่นๆ เนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่ีมีความสําคัญต่อระบบนิเวศสู งมาก
2) พื้นที่ปลูกต้นไม้เพือ่ บริ การ หมายถึง พื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ประชาชน
สามารถเข้าไปใช้ บริ การเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย ศึกษาทางธรรมชาติ
วิทยา และเสริ มสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กบั เมือง ส่ วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ที่อยูภ่ ายใต้
การดูแลของชุมชน ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่นลานเมือง
สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุ กขชาติ ฯ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริ การได้
3) พื้นที่ปลูกต้นไม้เพือ่ สิ่ งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่ปลูกต้นไม้ท่ีช่วย
เสริ มสร้างคุณค่าด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั ชุมชน เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน หรื อการลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิความร้อนในเมือง ส่ วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ของ
เอกชน แม้ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริ การได้โดยตรง
แต่มีคุณค่าด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรวม ได้แก่ พื้นที่สวนไม้ผล สวนป่ าสวนในบ้าน พื้นที่สีเขียว
ของสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ
4) พื้นที่ปลูกต้นไม้ริมเส้นทางสัญจร หมายถึง พื้นที่ปลูกต้นไม้ท่ีอยูต่ าม
แนวเส้นทาง สัญจรสาธารณะ ซึ่งมีบทบาททั้งการเสริ มสร้างคุณค่าด้านสิ่ งแวดล้อม
ก่อให้เกิดสุ นทรี ยภาพแก่เมืองรวมทั้งการให้บริ การด้านการพักผ่อนหย่อนใจ
ได้แก่
พื้นที่แนวถนน เกาะกลางถนนทางเดิน แนวถอยร่ น ริ มแม่น้ าํ และริ มทางรถไฟ
5) พื้นที่สีเขียวเพือ่ เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พื้นที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ว่างของเอกชนหรื อส่ วนราชการ มีการใช้พ้นื ที่โดยการตกแต่งเสริ มทัศนียภาพ เพื่อสร้าง
บรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่ดีแก่ผเู ้ ข้าใช้บริ การ เป็ นการเสริ มคุณค่าด้านการใช้พ้นื ที่
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่วา่ งภายนอกอาคารพาณิ ชย์ ห้างสรรพสิ นค้า หมู่บา้ น
จัดสรร
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สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น ไร่ สวนผัก นาข้าว และนาหญ้านั้น ถือ
ว่าเป็ นพื้นที่สีเขียวที่จาํ เป็ นต้องอนุรักษ์เพื่อเป็ นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน แต่จะไม่นบั
รวมเป็ นพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าว มักมีการ
ประกอบกิจกรรมระยะสั้น ง่ายต่อการเปลี่ยนแปรสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความเป็ น
สี เขียวจึงไม่ได้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนถาวร เงื่อนไขอันดับแรกของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคือ
จะต้องมีพ้นื ที่วา่ งที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนา
1.2.2 ประโยชน์ ของการปลูกต้ นไม้
ประโยชน์ของ การปลูกต้นไม้น้ นั สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม(2547, หน้า 2-3) ได้จาํ แนกไว้ ดังนี้
1) ปรับปรุ งคุณภาพอากาศ ต้นไม้ช่วยดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เข้าไป เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
ในขณะเดียวกันก็จะปลดปล่อยก๊าซ
ออกซิเจนออกมา ต้นไม้จึงทําหน้าที่เสมือนปอดที่ฟอกอากาศของชุมชน และวัด ให้
บริ สุทธิ์ การสร้างเนื้อไม้ของต้นไม้ข้ ึนมา 1 ตันนั้น จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 1.84 ตัน นอกจากนี้ตน้ ไม้ยงั ช่วยดูดสารมลพิษต่างๆ และฝุ่ นละอองในอากาศอีกด้วย
2) ลดอุณหภูมิของเมือง การคายนํ้าของต้นไม้และร่ มเงาที่ช่วยปกป้ อง
รังสี จากดวงอาทิตย์ ทําให้อุณหภูมิความร้อนในเขตเมืองลดลง
3) ลดการพังทลายของดิน รากต้นไม้ช่วยลดปัญหาการพังทลายของดิน
ริ มตลิ่งโดยการยึดเกาะกับดิน
4) ลดความเร็วของลม การปลูกต้นไม้ในทิศทางที่เหมาะสม จะช่วยต้าน
กระแสความเร็วของลมหรื อเปลี่ยนทิศทางลม
5) ลดมลภาวะทางเสี ยง เรื อนพุ่มของต้นไม้จะเป็ นตัวดูดซับเสี ยง และ
รองรับการสะท้อนของเสี ยง
6) ส่ งเสริ มระบบนิเวศ การปลูกต้นไม้ท่ีหลากหลายชนิด ก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นานาชนิด
7) คุณค่าทางด้านวิศวกรรม การปลูกต้นไม้ตามแนวถนนในตําแหน่งที่
เหมาะสม ช่วยลดการสะท้อนของแสงไฟจากยวดยานที่แล่นสวนทางมา
8) เพิ่มมูลค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ดินหรื อสิ่ งก่อสร้างที่มีการจัดภูมิทศั น์
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ด้วยการปลูกต้นไม้ มักจะทําให้มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น
9) คุณค่าทางด้านสุ นทรี ยภาพ พื้นที่สีเขียวช่วยเพิ่มความสวยงามร่ มรื่ น
เพิ่มความเป็ นธรรมชาติให้แก่เมืองต้นไม้สามารถใช้เป็ นฉากกําบังภาพอันไม่พึงประสงค์
10) เป็ นพื้นที่นนั ทนาการ พื้นที่สีเขียวที่มีการจัดรู ปแบบที่เหมาะสม
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมด้านนันทนาการ การออกกําลังกาย
รวมทั้งการศึกษาทางพฤกษศาสตร์และธรรมชาติวทิ ยา
ส่ วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ (2546,
หน้า 3-6) ได้สรุ ปประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาเมืองไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสิ่ งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ : ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของต้นไม้
จะดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคายก๊าซออกซิเจน ซึ่งเป็ นก๊าซที่สาํ คัญที่สุดในการ
ดํารงชีวติ ของทั้งมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น ยิง่ ต้นไม้มีจาํ นวนมากขึ้นเท่าใด อัตราการดูดซับ
ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก็จะยิง่ เพิ่ม โดยต้นไม้ใหญ่ที่ข้ ึนหนาแน่นบนเนื้อที่
ประมาณ 6 ไร่ จะมีพ้นื ที่ผวิ ใบประมาณ 50,000 ตารางเมตร สามารถดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ถึง 900 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง และคายออกซิเจน
ได้ 600 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง นอกจากนี้ถนนที่ปราศจากต้นไม้ใหญ่ จะตรวจพบ
ฝุ่ นละอองได้ถึง 10,000-20,000 อณูต่ออากาศ 1 ลิตร แต่บนถนนที่มีสภาพเดียวกัน
แต่มีตน้ ไม้ร่มรื่ นตรวจพบฝุ่ นละอองเพียง 3,000 อณูต่ออากาศ 1 ลิตร
2) ช่วยลดอุณหภูม:ิ ร่ มเงาของต้นไม้ช่วยปกป้ องรังสี ท่ีแผ่มาจากดวง
อาทิตย์ การคายนํ้าตามกิ่งและใบสี เขียวของต้นไม้สามารถช่วยเพิ่มความเย็นให้กบั
บริ เวณรอบ ๆ และยังช่วยดูดซับคลื่นความร้อนซึ่งมีอยูม่ ากในเขตเมืองได้ โดยการที่
ต้นไม้คายนํ้าระหว่างที่มีการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ต้นไม้จะดูดความร้อนจากอากาศ
โดยรอบเต็มเนื้อที่ ประมาณ 60 ตารางวา ซึ่งจะดูดความร้อนคิดเป็ นค่าประมาณ 1.2 ล้าน
กิโลกรัม/แคลอรี่ /วัน ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่ องปรับอากาศสําหรับบ้านขนาด 2 หลัง เปิ ดใช้
วันละ 12 ชัว่ โมง
3) รักษาคุณภาพนํ้า: การปลูกต้นไม้ริมตลิ่งช่วยลดปัญหาการพังทลาย
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ของดินโดยการยึดเกาะของรากไม้ตามขอบตลิ่ง และต้นไม้ยงั ช่วยลดการตกตะกอนลง
ไปในลํานํ้า และช่วยดูดซับสารเคมีและปุ๋ ยก่อนไหลลงในแม่น้ าํ ได้ส่วนหนึ่งด้วย
4) ต้านกระแสลม : การปลูกต้นไม้ในทิศทางที่เหมาะสม จะช่วยต้าน
กระแสความเร็วของลมได้ เช่น การปลูกต้นไม้แน่นทึบเป็ นแถบ 2-4 แถว โดยมีไม้พุ่มอยู่
ระดับล่าง ไม้ใหญ่อยูร่ ะดับบนเป็ นชั้น ๆ จะสามารถป้ องกันลมได้เป็ นอย่างดี และ
ขณะเดียวกันก็ยงั สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ หากปลูกต้นไม้ในตําแหน่งที่เหมาะสม
5) ลดมลภาวะทางเสี ยง : ต้นไม้ท่ีปลูกจะช่วยลดมลภาวะทางเสี ยง
โดยต้นไม้จะเป็ นตัวดูดซับเสี ยงและรองรับการสะท้อนของเสี ยง ซึ่งการปลูกต้นไม้
ร่ วมกับฉนวนป้ องกันเสี ยงจะช่วยลดระดับเสี ยงได้ถึง 5-8 เดซิเบล ซึ่งการปลูกต้นไม้ท่ีมี
พุ่มแน่นและพุ่มหนาซ้อน จะช่วยลดเสี ยงได้เป็ นอย่างดี
6) นิเวศวิทยา: การปลูกต้นไม้ที่หลากหลายชนิด ก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ส่ งผลดีในเชิงนิเวศวิทยาและยังเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์
หลายชนิด เช่น กระรอก กระแต ฯลฯ
7) วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม: การปลูกต้นไม้ตามแนวถนนในตําแหน่งที่
เหมาะสม ช่วยลดการสะท้อนของรังสี และแสงไฟจากยวดยานที่แล่นสวนทางมา รวมทั้ง
สามารถใช้ตน้ ไม้ท่ีปลูกสองข้างทางบอกทิศทางการจราจรได้ดว้ ย
2. ด้านเศรษฐกิจ
1) ประหยัดพลังงาน : ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกเป็ นจํานวนมากบริ เวณรอบ
อาคารสํานักงานที่พกั อาศัยที่มีความสู งไม่เกิน 3 ชั้น โดยให้กิ่งใบของต้นไม้ปกคลุมรอบ
บริ เวณอาคารจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในการเปิ ดเครื่ องปรับอากาศลงได้ถึง
25-50 % โดยเฉพาะบริ เวณที่มีหน้าต่างและทางทิศตะวันตก เพือ่ ป้ องกันการแผ่รังสี
โดยตรงจาก ดวงอาทิตย์ในช่วงตอนบ่าย หากปลูกต้นไม้บงั แดด อุณหภูมิจะลดลง
ถึง 11 องศาเซลเซียส
2) เพิ่มมูลค่าที่ดิน : การปลูกต้นไม้ในบริ เวณท้องที่ท่ีพกั อาศัยเป็ น
การช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้นได้ ดังจะสังเกตเห็นได้จากโครงการบ้านจัดสรรที่มีราคา
ซื้อขายอยูก่ นั ในระดับสู ง มักจะผนวกแผนงานการจัดการพื้นที่สีเขียวไว้ดว้ ยเพื่อเป็ นการ
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ดึงดูดใจผูซ้ ้ือ ในประเทศที่พฒั นาแล้วก็เช่นเดียวกัน ที่ดินที่มีตน้ ไม้ข้ ึนอยูอ่ ย่างเขียวครึ้ ม
มักจะมีราคาสู งกว่าราคาปกติ
3) ความมัง่ คัง่ ของเมือง : เมืองใดที่มีสภาพป่ าไม้ของเมืองขึ้นอยู่
อย่าง อุดมสมบูรณ์ เมืองนั้นมักเป็ นที่ดึงดูดใจแก่นกั ท่องเที่ยวและนักลงทุน เพราะ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเมือง ในขณะที่หาซื้อสิ นค้าภายใต้ความร่ มรื่ นของเงาไม้ที่
ปกคลุมทางเดินเท้า อาคารสํานักงานที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่สีเขียวจึงมักจะมีผมู ้ าติดต่อ
ขอซื้อ หรื อขอเช่าได้เร็ว และอยูเ่ ป็ นระยะยาวนานกว่าย่านที่ปราศจากความเขียวของต้นไม้
4) เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน : การจ้างงาน การจัดการดูแลต้นไม้ช่วยให้
เกิดมีการจ้างงานในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถเพิม่ รายได้พิเศษให้แก่
ตนเองได้ดว้ ยการทําเกษตรครัวเรื อนในพื้นที่ของตนเองหรื อในพื้นที่เช่าภายในเขตเมือง
เพือ่ นําผลผลิตรวมตัวออกสู่ ตลาดเพือ่ จําหน่าย ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ ึนตามมา
5) จํากัดการเจริ ญเติบโตของเมือง : การสร้างพื้นที่ป่าของเมืองช่วย
จํากัดการขยายตัวอย่างไม่มีขอบเขต เป็ นการสกัดการขยายตัวของเมืองออกสู่ ชนบทหรื อ
บุกรุ กพื้นที่ทางการเกษตร และช่วยป้ องกันปัญหาความแออัดของเมือง
3. ด้านสังคม
1) สถานที่ศึกษาธรรมชาติ : ความเจริ ญในสังคมเมืองที่เป็ นอยูท่ ุก
วันนี้ ได้แยกห่างจากชีวติ ความเป็ นอยูด่ ้ งั เดิมของสังคมไทย ซึ่งเคยใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ให้ขาดจากกัน ส่ งผลเป็ นอย่างมากต่อการเรี ยนรู ้และวิธีคิดของคนไทยในสังคมใหม่
เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ขาดการเชื่อมโยง ขาดความเข้าใจในธรรมชาติอย่างเป็ นองค์รวม
การมีพ้นื ที่ สี เขียวหรื อป่ าไม้ของเมืองจึงเท่ากับเป็ นโอกาสอันดีในการที่จะดึงคนใน
สังคมเมืองให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อศึกษาทําความเข้าใจในระบบ
นิเวศธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด อันจะนําไปสู่ การสร้างจิตสํานึกในงานด้านการอนุรักษ์
เพือ่ ทุกชีวติ ในปัจจุบนั และอนาคตอย่างเป็ นรู ปธรรม
2) พื้นที่นนั ทนาการและความสวยงามของเมือง : ป่ าไม้ของเมือง
ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กบั คนในสังคมเมืองได้มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติมากขึ้น
นอกจากเป็ นสถานที่ที่ให้คนในเมืองได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แล้ว ป่ าไม้ของเมืองยัง
เป็ นสถานที่ที่ช่วยบําบัดความตึงเครี ยดให้แก่คนในเมืองได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
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นอกจากนี้ รู ปทรง สี สันและโครงสร้างของต้นไม้ หากเลือกให้เหมาะสมก็จะเกิดความ
สวยงามกลมกลืน เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
3) เอกลักษณ์ของเมือง : ต้นไม้ทอ้ งถิ่นบางชนิดที่ข้ ึนอยูอ่ ย่าง
หนาแน่นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ย่อมเป็ นความภาคภูมิใจแก่ผทู ้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆ จน
สถานที่บางแห่งได้รับการกล่าวขานหรื อถูกเรี ยกชื่อตามชนิดชื่อของต้นไม้ เช่น ต้นลําพูบางลําพู กรุ งเทพฯ, ต้นสําโรง-สําโรง สมุทรปราการ, ต้นกรวย-บางกรวย นนทบุรี เป็ น
ต้น นอกจากนี้แล้ว พรรณไม้ที่มีอยูอ่ ย่างหนาแน่นนั้นยังสามารถพัฒนาให้เป็ นจุดขาย
เพือ่ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นได้ดีอีกด้วย
4) เพิม่ สุ นทรี ยภาพ : จากงานวิจยั ที่สหรัฐอเมริ กาพบว่า เมืองใดที่มี
ป่ าไม้ของเมืองขึ้นอยูอ่ ย่างหนาแน่นและมีการดูแลรักษาให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เมือง
นั้นจะมีการเกิดอาชญากรรมน้อยกว่าเมืองที่มีตึกสู ง นัน่ เป็ นเพราะสี เขียวของต้นไม้มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อสุ ขภาพจิตของผูพ้ บเห็น สี เขียวเป็ นสี ท่ีได้รับการยอมรับว่า สามารถ
ลดความตึงเครี ยดทางจิตใจได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งต้นไม้ท่ีปลูกตามบริ เวณสํานักงาน
บ้านพัก
อาศัย ยังสามารถช่วยลดความแข็งกระด้างของรู ปทรงอาคารก่ออิฐได้ดี นอกจากนี้
สามารถปลูกต้นไม้เพื่อบดบังพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกที่ดีข้ ึนได้
5) เพิ่มคุณค่าสิ่ งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม : เมื่อเรานําต้นไม้มา
ปลูกใกล้อาคาร หรื อจัดภูมิทศั น์ประกอบอาคาร จะทําให้อาคารหรื อสถาปัตยกรรมมองดู
นุ่มนวลขึ้น กว้างขึ้น สู งขึ้น ใหญ่ข้ ึน กลมกลืน สมดุล และมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น
จะเห็นได้วา่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน
คือ 1)ด้านสิ่ งแวดล้อมช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไออกไซด์ ช่วยลดอุณหภูมิ รักษา
คุณภาพนํ้า ต้านกระแสลม 2)ด้านเศรษฐกิจช่วยในการประหยัดพลังงาน เพิ่มมูลค่าทาง
ที่ดินและเศรษฐกิจ และ3)ด้านสังคมเป็ นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพื้นที่นนั ทนาการ
ของชุมชน
2. การศึกษาพันธุ์ไม้ ทจี่ ะปลูก
2,1 การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ เพือ่ ปลูกต้ นไม้
เมื่อมีพ้นื ที่สาํ หรับการ ปลูกต้นไม้ แล้ว ขั้นต่อไปคือการพิจารณาเลือกชนิด
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมและขึ้นได้ดี ซึ่งพันธุ์ไม้ที่เป็ นองค์ประกอบหลักควรเป็ นพันธุ์ไม้ยนื ต้น
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ตามความหมายของพื้นที่สีเขียวยัง่ ยืน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม(2547, หน้า 7-10) ได้จดั หมวดหมู่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ไว้ ดังนี้
2.1.1 พันธุ์ไม้ให้ร่ม ได้แก่ไม้ยนื ต้นที่เรื อนยอดขนาดใหญ่ สามารถให้ร่มเงาได้
ดีเหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่สาธารณะที่มีบริ เวณกว้าง เช่น
วัด ศาสนสถาน
สวนสาธารณะ สถาบันการศึกษา ลานจอดรถยนต์ และพื้นที่ของเอกชนที่มีบริ เวณกว้าง
ตัวอย่างชนิดไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดี ได้แก่ กันเกรา จามจุรี ตะเคียนทอง ทองกวาว นนทรี
บุนนาค พิกลุ ประดู่ป่า ประดู่แดง มะเกลือ มะฮอกกานี สะเดา สัตตบรรณ หางนกยูงฝรั่ง
สารภี ยางนา และหูกวาง ไม้ผลยืนต้นบางชนิดสามารถให้ร่มเงาได้ดี และให้ผล
รับประทานได้ เช่น กระท้อน ขนุน ชมพู่ น้อยหน่า มะขาม มะม่วง มังคุด ลําไยและลิน้ จี่
2.1.2 พันธุ์ไม้ให้ดอก ได้แก่ ไม้ยนื ต้นที่ให้ดอกที่มีสีสันสวยงาม บางชนิดอาจมีกลิ่น
หอม สร้างความร่ มรื่ นและสวยงาม ซึ่งอาจแบ่งตามสี สัน และกลิ่นหอมของดอก สามารถ
เลือกปลูกได้ตามวัตถุประสงค์ของผูป้ ลูกไม่วา่ จะเป็ น วัด ศาสนสถาน สวนสาธารณะ ริ ม
ถนน ริ มทางเดิน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และพื้นที่เอกชนดังต่อไปนี้
1) กลุ่มดอกสี ขาว เช่น กันเกรา กระทิง แคฝรั่ง จําปี บุหงาส่ าหรี และสารภี
2) กลุ่มดอกสี ครี ม เช่น กุ่มนํ้า กุ่มบก จันทร์กะพ้อ ตะเคียนทอง บุนนาค
พฤกษ์ พิกลุ มะม่วง สะเดา สัตตบรรณ และอโศกอินเดีย
3) กลุ่มดอกสี ส้ม เช่น คอเดีย แคแสด งิ้ว ถ่อน ทองหลางด่าง ทองกวาว
ปี บทอง โสกนํ้า และหางนกยูงฝรั่ง
4) กลุ่มดอกสี ชมพู เช่น กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ จามจุรี ชงโคตะแบก แต้ว
ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ ชัยพฤกษ์ และลัน่ ทม
5) กลุ่มดอกสี แดง เช่น ชงโค ประดู่แดง พู่จอมพล สาละลังกา ลัน่ ทม
โสกระย้า และโสกสปัน
6) กลุ่มดอกสี ม่วง เช่น แก้วเจ้าจอม กระพี้จนั่ ตะแบก เลี่ยน ศรี ตรัง เสลา
อินทนิลบก และอินทรชิต
7) กลุ่มดอกสี เหลือง เช่น กระถินณรงค์ กันเกรา จําปา ขี้เหล็ก นนทรี
ขี้เหล็กอเมริ กนั ตันหยง ประดู่บา้ น ฝ้ ายคํา พะยอม รัตมา ราชพฤกษ์ ลัน่ ทม แสมสาร
โสกเหลือง สุ พรรณิ การ์ และ เหลืองอินเดีย
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8) กลุ่มดอกหอม เช่น กระดังงาไทย กระถินณรงค์ แก้วเจ้าจอม กระทิง
กระทุ่ม กฤษณา กันเกรา จันทร์กะพ้อ จําปี จําปา จําปูน ชงโค ตะเคียนทอง ตันหยง แต้ว
นนทรี บุนนาค บุหงาส่ าหรี ประดู่บา้ น พะยอม พิกลุ ลัน่ ทม ลําดวน สารภี สาละลังกา
โสกนํ้า และโสกเหลือง
2.1.3 พันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ การปลูกไม้ยนื ต้นในสวนสาธารณะมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้เกิดความร่ มรื่ นสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้น
ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสี ยง ลดกระแสลม เป็ น
องค์ประกอบของ การจัดภูมิทศั น์ให้สวยงาม สําหรับการคัดเลือกพันธุ์ไม้ เพื่อปลูกใน
บริ เวณสวนสาธารณะ หากเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สามารถนําพันธุ์ไม้ยนื ต้นมา
ปลูกได้หลากหลายชนิดไม่แตกต่างกัน ซึ่งการปลูกพันธุ์ไม้ตน้ ในบริ เวณสวนสาธารณะนี้
ควรจะเน้นในเรื่ องของความหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยคัดเลือกให้เหมาะสมตาม
สภาพดิน ลักษณะพื้นที่ บทบาทการใช้ประโยชน์ ตลอดจนความสวยงาม โดยอาจ
แบ่งออกเป็ นกลุ่มไม้ให้ร่มเงา กลุ่มไม้ดอกหอม หรื อตามสี สันของดอกก็ได้ หากเป็ น
สวนหย่อม หรื อสวนสาธารณะ ขนาดเล็ก การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ควรเน้นในเรื่ องของ
ลักษณะทรงพุ่มที่สวยงาม ไม่แผ่กว้างเกินไป ให้ร่มเงาได้ดี ให้ดอกสวยงาม ให้ดอกหอม
ไม่มียางที่เป็ นพิษ ไม่มีโรคและแมลงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยคํานึงถึงสภาพดิน
และลักษณะพื้นที่ การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้จะต้องคํานึงถึงภาระในการดูแลรักษาด้วย
เนื่องจากสวนหย่อมนั้น ประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาซึ่งไม้ตน้ ขนาด
กลางถึงขนาดเล็กอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าไม้ตน้ ขนาดใหญ่ เช่น กระทิง กุ่มบก
แก้วเจ้าจอม ข่อย คอเดีย จําปา จําปี ชงโค ชัยพฤกษ์ ตะแบก แตรชมพู บุหงาส่ าหรี ปี บ
นํ้าเต้าต้น พิกลุ รัตมา ลําดวน เสลา สุ พรรณิ การ์ เหลืองอินเดีย อโศกอินเดีย อินทนิลนํ้า
อินทนิลบก และไม้ตระกูลหมาก หรื อตระกูลไผ่
2.1.4 พันธุ์ไม้ตามริ มถนนและเกาะกลางถนน ควรเป็ นพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษ
ทางอากาศและ ฝุ่ นละออง ทนต่อความร้อนและความแล้งไม่ผลัดใบ ปลูกได้ง่าย มีการ
เติบโตรวดเร็ว ไม่ควรมีขนาดใหญ่และสู งเกินไป กิ่งก้านเหนียวไม่เปราะ หักง่าย ใบเล็กฝอย
ให้ดอกสวยงามและอยูไ่ ด้นานไม่มีผลขนาดใหญ่ซ่ ึงจะหล่นจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ผสู ้ ัญจร
มีระบบรากลึกไม่ทาํ ลายพื้นผิวจราจร หากมีพ้นื ที่แคบควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็ก แต่
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หากมีพ้นื ที่กว้างควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเรื อนยอดกว้างเพื่อให้เกิดร่ มเงา และเสริ มสร้างภูมิ
ทัศน์ตลอดแนวสัญจร ชนิดไม้ที่ควรปลูกตามริ มถนน ได้แก่ กระทิง มะเกลือ มะขาม
มะฮอกกานี สะเดา เสลา สารภี อินทนิลนํ้า อินทนิลบก และอินทรชิต
2.1.5 พันธุ์ไม้ตามริ มทางเท้า เป็ นการสร้างความร่ มรื่ นและสวยงามแก่ผใู ้ ช้
ทางเดิน โดยปกติริมทางเท้าจะมีพ้นื ที่ในการปลูกต้นไม้ที่ค่อนข้างจํากัด เนื่องจากมักมี
สิ่ งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคกีดขวางพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ควรมีทรงพุ่มที่ไม่กว้าง
ใหญ่มาก ไม่ควรมีขนาดใหญ่และสู งจนเกินไป เติบโตช้ามีลาํ ต้นเดี่ยว ไม้แตกกิ่ง ใน
ระดับตํ่า ดอกมีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงาม ระบบรากไม่ลึกจนทําลายระบบนํ้า และ
ระบบระบายนํ้าใต้ผวิ ดิน ชนิดไม้ที่ควรปลูกตามริ มทางเท้า ได้แก่ กันเกรา ตะแบก
ตะเคียนทอง พิกลุ มะเกลือ สะเดา สารภี อินทนิลนํ้า และอินทนิลบก
2.1.6 พันธุ์ไม้ตามริ มนํ้า เป็ นการปลูกต้นไม้ตามริ มแม่น้ าํ ลําคลอง สร้างความ
ร่ มรื่ น สวยงามแก่ผสู ้ ัญจร และยังใช้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจได้ พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะต้อง เป็ น
พันธุ์ไม้ ที่ชอบขึ้นริ มนํ้า ไม่มีใบ ดอก ผลที่ร่วงง่าย เพราะจะทําให้ลาํ นํ้าสกปรก พันธุ์ไม้
ที่สามารถขึ้นได้บริ เวณริ มนํ้า ได้แก่ กุ่มนํ้า จามจุรี จิกนํ้า ตีนเป็ ดนํ้า ไทรย้อยใบแหลม
แปรงล้างขวด มะกอกนํ้า โมก โสกนํ้า โสกพวง และหลิว หากอยูร่ ิ มทะเลควรเลือกปลูก
พันธุ์ไม้ที่ทนต่อนํ้าเค็ม เช่น กระทิง ตะบูน ตีนเป็ ดทะเล นนทรี โปรง ฝาด โพธิ์ทะเล
ลําพู ลําแพน สนประดิพทั ธ์ สนทะเล และแสม เป็ นต้น
2.1.7 พันธุ์ไม้ตามศูนย์การค้า อาคารพาณิ ชย์และย่านธุรกิจ การเลือก
ปลูกต้นไม้จะมุ่งเน้นความสวยงาม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ พันธุ์ไม้ที่เลือกใช้จึงควรมี
ดอกสวยงาม ให้ร่มเงา ลําต้นตรง ใบร่ วงน้อยกิ่งก้านไม่เปราะแตกหักง่าย ไม่มีผลขนาด
ใหญ่ที่ร่วงหล่นเป็ นอันตรายต่อยานพาหนะ และผูส้ ัญจร พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับ
พื้นที่ศนู ย์การค้า อาคารพาณิ ชย์ และย่านธุรกิจ ได้แก่ กัลปพฤกษ์ ทองหลาง ตะแบก
นนทรี บุนนาค ประดู่ พิกลุ ราชพฤกษ์ ศรี ตรัง เสลา อินทนิลนํ้า และอินทนิลบก
2.1.8 พันธุ์ไม้บริ เวณลานจอดรถยนต์ พื้นที่ลานจอดรถยนต์เป็ น
อีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถพัฒนา เป็ นพื้นที่สีเขียวได้ โดยการปลูกต้นไม้แทนการทําหลังคา
เพื่อให้ร่มเงา พันธุ์ไม้ที่เลือกใช้ในบริ เวณลานจอดรถยนต์ ควรมีเรื อนยอดที่ให้ร่มเงาได้
ใบมีขนาดใหญ่ไม่เล็กฝอย เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บกวาดทําความสะอาดเมื่อตกลงมา
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ไม่ผลัดใบ กิ่งก้านเหนียวไม่เปราะหักง่าย ไม่มีน้ าํ ยางที่จะหยดลงมาทําความเสี ยหายแก่
รถยนต์ ทนต่อมลพิษทางอากาศและความร้อน มีระบบรากลึกไม่ทาํ ลายพื้นผิวจราจร
ชนิดไม้ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ลานจอดรถยนต์ ได้แก่ กระทิง กระพี้จนั่ จําปี จําปา
ตะเคียนทอง ตะแบก ประดู่ พะยอม พิกลุ ยางนา เสลา อินทนิลนํ้า และอินทนิลบก
3. การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
3.1 การส่ งเสริม
การส่ งเสริ มโดยใช้จาํ นวนบุคคลเป้าหมายเป็ นหลักนี้ สุ รพล เศรษฐบุตร
(http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/Course_online/Course_352721.html) กล่าวถึง
วิธีการส่ งเสริ มอยู่ 3วิธี คือ
3.1.1 การสื่ อสารแบบบุคคล (Individual Methods)
การส่ งเสริ มแบบรายบุคคลเป็ นการส่ งเสริ มแก่บุคคลเป้ าหมายเป็ น
รายตัวหรื อส่ งเสริ มเป็ นครอบครัว เน้นการส่ งเสริ มเฉพาะเรื่ องที่จะต้องใช้ทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิ วิธีการส่ งเสริ มแบบนี้ มีวธิ ีการปฏิบตั ิหลายวิธี การส่ งเสริ มแก่บุคคลเป้ าหมายใน
ครั้งหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นการส่ งเสริ มให้ความรู ้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มโดยตรง ทําให้
สามารถซักถาม แลกเปลี่ยน โต้ตอบหรื อให้คาํ แนะนําได้ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่เกษตรกรและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
3.1.2 วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม (Group Methods)
การส่ งเสริ มแบบกลุ่มเป็ นการถ่ายทอดความรู ้หรื อการสื่ อสาร การ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ฯ กับเกษตรกรเป้ าหมาย อาจจะเป็ น
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร การส่ งเสริ มแบบกลุ่ม เป็ น
วิธีการที่มีประสิ ทธิภาพและใช้กนั อย่างแพร่ หลายเพราะเป็ นวิธีการ ที่มีผไู ้ ด้รับประโยชน์
จํานวนมากพอสมควร เกษตรกรผูท้ ่ีร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน นักส่ งเสริ มผูท้ าํ หน้าที่ถ่ายทอดความรู ้ สามารถจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม
ลักษณะของความรู ้
เทคโนโลยีท่ีตอ้ งการถ่ายทอด และสภาพสิ่ งแวดล้อมได้ นอกจากนั้นวิธีการส่ งเสริ มแบบ
กลุ่ม ยังเปิ ดโอกาสให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความเหมาะสมของ
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เทคโนโลยีระหว่างผูถ้ ่ายทอดและผูร้ ับ
เป็ นวิธีการที่สามารถส่ งเสริ มให้เกษตรกร
นําความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆไปทดลองปฏิบตั ิได้ดีกว่าการส่ งเสริ มแบบรายบุคคล
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการส่ งเสริ มแบบกลุ่ม คือ
1) ความครอบคลุม วิธีการส่ งเสริ มแบบกลุ่มเป็ นไปอย่างครอบคลุมและ
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ฯ ยังมีโอกาสได้พบปะกับเกษตรกรมากยิง่ ขึ้น
2) สิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้เกษตรกรที่มาร่ วมจะได้ฟัง อภิปรายและมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมของการส่ งเสริ มอย่างทัว่ ถึง กลุ่มสามารถจะช่วยเกษตรกรแต่ละคน
ให้ตดั สิ นใจและทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างดี กลุ่มจะช่วยสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และช่วยให้เกษตรกรแต่ละคนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู งขึ้น ให้
ทุกคนในกลุ่มมาร่ วมกันอภิปรายวิเคราะห์ถึงความรู ้ใหม่ ๆ ที่ได้รับ และทดลองปฏิบตั ิ
ตามสิ่ งใหม่ ๆ
3) การปฏิบตั ิ การส่ งเสริ มแบบกลุ่มจะชักนําให้เกษตรกรที่มีปัญหา
คล้ายคลึงกันมารวมกลุ่มกัน การแก้ปัญหาของเกษตรกรที่คล้ายคลึงกันต้องการความ
ร่ วมมือร่ วมแรงกันของผูท้ ี่มีปัญหาเหมือนกัน การแก้ปัญหาลักษณะนี้จะได้ผลต้องอาศัย
การรวมกลุ่มกันมากกว่าที่จะทําโดยเกษตรกรเพียงคนเดียว
3.1.3 วิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชน (Mass Methods)
วิธีการส่ งเสริ มแบบมวลชนเป็ น วิธีการส่ งเสริ มที่สามารถส่ งข่าวสาร
ข้อมูลถึงบุคคลกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นจํานวนมาก เช่น การใช้วทิ ยุ โทรทัศน์ ภาพยนต์
หนังสื อพิมพ์ วารสาร การจัดนิทรรศการ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆซึ่งวิธีการส่ งเสริ มแบบนี้
เหมาะสําหรับ ทําให้คนที่ได้รับข่าวสารทราบถึงความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ ให้
ตระหนัก(awareness) และเกิดความสนใจ (interest) ที่จะศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์
เพิม่ เติม หากข่าวสาร ที่ได้รับมีความสําคัญต่ออาชีพและชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนเอง
ตัวอย่างสื่ อที่ใช้ในการส่ งเสริ มแบบมวลชนมีดงั นี้ สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Printed Media) สื่ อโสตทัศน์
(Audio-Visual Media) ป้ ายประกาศ (poster) นิทรรศการ (exhibition) แผนที่ (map)
แผ่นพลิก (flip chart) การประกวด ( contest) การรณรงค์ (campaigns )
แนวทางเลือกวิธีการส่ งเสริ ม
การเลือกวิธีการส่ งเสริ ม เลือกใช้วธิ ีการใด พิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง
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1.ความต้องการ/ความสนใจ/ความสามารถของบุคคล เป้ าหมาย
2.ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
3.จํานวนบุคคลเป้ าหมาย
4.ระยะเวลาดําเนินการ
5.งบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลกรสนับสนุน
6.ความรู ้ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ
3.2 การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนนั้น สหประชาชาติ กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพิทกั ษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นส่ วนหนึ่งของ
บทบาทประชาชนในกระบวนการพัฒนา คือการมีส่วนร่ วมด้วยการเข้าร่ วมอย่างมีความ
กระตือรื อร้น มีพลังของประชาชนในกระบวนการตัดสิ นใจเพื่อกําหนดเป้ าหมายของ
สังคมและการจัดการทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้ าหมายนั้น และเป็ นการปฏิบตั ิตามแผนการ
หรื อโครงการต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ และได้ให้หมายความถึงการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็ นกระบวนการที่นาํ เอาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเข้าไป
บูรณาการร่ วมในการตัดสิ นใจกําหนดโครงการ
หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนนั้น สุ นีย ์ มัลลิกะมาลย์ (2545, หน้า 30) กล่าว
ว่าระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีการแบ่งหยาบ ๆ ไว้ 2 ระดับ คือการมีส่วนร่ วม
อย่างตํ่าหมายถึง หน่วยงานของรัฐเป็ นฝ่ ายริ เริ่ ม คิด ตัดสิ นใจให้มีโครงการหรื อกิจกรรม
และเห็นสมควรที่จะให้ประชาชนเข้าดําเนินการ การมีส่วนร่ วมในระดับนี้จึงมีลกั ษณะ
เป็ นการสัง่ การจากรัฐลงสู่ ประชาชน ส่ งผลให้โครงการหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ประสบ
ความสําเร็จ เพราะมิได้เกิดจากความต้องการของประชาชนเอง การมีส่วนร่ วมอีกระดับหนึ่ง
คือ การมีส่วนร่ วมระดับสู ง หมายถึง ประชาชนเป็ นฝ่ ายคิด ริ เริ่ ม ตัดสิ นใจและดําเนิน
โครงการและกิจกรรมนั้น ๆ กันเอง การมีส่วนร่ วมระดับนี้น่าจะมีประสิ ทธิภาพสู ง แต่ก็
มีปัญหาเช่นกัน กล่าวคือในบางครั้งการดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมยังคงต้องพึ่งพา
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน อย่างไรก็ตาม สุ นีย ์ มัลลิกามาลย์ (2545, หน้า 35) ได้แยก
ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกรพิทกั ษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมไว้ 6 ระดับ ดังนี้
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ระดับที่ 1 ร่ วมรับรู ้ หมายถึง เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรื อมีโครงการหรื อมีกิจกรรม
ใดก็จะให้ขอ้ มูลข่าวสารในโครงการหรื อกิจกรรมใดก็จะให้ขอ้ มูลข่าวสารในโครงการ
หรื อกิจกรรมของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน หรื อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารนั้น ๆ เพื่อประชนจะได้รับรู ้
ระดับที่ 2 ร่ วมคิด ร่ วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู ้
แล้ว ก็จะมีส่วนร่ วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุปัญหา ความจําเป็ น และความต้องการ
ที่ตอ้ งให้ มีโครงการหรื อกิจกรรมนั้น พร้อมร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรื อกิจกรรมหรื อหน่วยงานหรื อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ เพื่อได้นาํ ความคิดเห็นไป
ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
ระดับที่ 3 ร่ วมพิจารณา ร่ วมตัดสิ นใจ หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่ วมพิจารณา
หรื อร่ วมตัดสิ นใจที่จะให้โครงการกิจกรรมดําเนินการหรื อปฏิเสธไม่ให้ดาํ เนินการ
ระดับที่ 4 ร่ วมดําเนินการ หมายถึง การเข้าร่ วมดําเนินการหรื อกิจกรรมใน
โครงการหรื อกิจกรรมนั้น ๆ การมีส่วนร่ วมในระดับนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทโครงการหรื อ
กิจกรรมที่สามารถจะเข้าร่ วมด้วยได้เท่านั้น
ระดับที่ 5 ร่ วมคิดตาม ตรวจสอบ และประเมิน หมายถึง การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการมีส่วนร่ วมระดับนี้นบั ว่ามีประโยชน์อย่างมาก
เพราะประชาชนจะทําหน้าที่ในการเฝ้ าระวัง และเตือนภัยหากมีระบบการตรวจสอบที่ดี
ระดับที่ 6 ร่ วมรับผล หมายถึง โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาํ เนินการโดยผ่าน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับต่าง ๆ ทั้ง 5 ระดับ แล้วประชาชนย่อมต้องร่ วมรับ
ผลที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นผลในด้านบวกหรื อด้านลบก็ตาม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน 6 ระดับนี้ หากโครงการหรื อกิจกรรมใดให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในทุกระดับย่อมถือว่าเป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่สมบูรณ์
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้
การส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดของจังหวัดอ่างทอง ได้ดาํ เนินการโดยอาศัย
ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจยั ของหน่วยงานราชการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเชิง
วิเคราะห์และนําไปประกอบการพิจารณาส่ งเสริ มร่ วมกับความรู ้และประสบการณ์ดา้ น
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วิชาการป่ าไม้ ที่ได้ออกไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่จริ งกับประสบการณ์ท่ีได้ศกึ ษาอบรมและ
ดูงานด้านการส่ งเสริ มการปลูกป่ าจากกรมป่ าไม้ ในโอกาสต่าง ๆ กัน โดยมีวธิ ีและ
ขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
การรวบรวมข้ อมูล
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากผลการศึกษาและวิจยั ของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณาวางแผนการส่ งเสริ มการปลูก ต้นไม้ โดยมี
ข้อมูลที่น่าจะเป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของสภาพพืน้ ทีท่ ท่ี าํ การศึกษา
ประวัติความเป็ นมา
จังหวัดอ่างทองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอ่างทองเป็ น
ชุมชนโบราณขนาดเล็ก ตั้งแต่สมัยทวารวดีในสมัยกรุ งศรี อยุธยา อ่างทองเป็ นชานเมือง
ของ กรุ งศรี อยุธยา มีช่ือเดิมว่า “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ” ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ น้อย บทบาท
ความสําคัญของเมืองอ่างทองเป็ นเมืองหน้าด่านที่สาํ คัญของกรุ งศรี อยุธยาในการสู่ รบกับ
กองทัพพม่า ทั้งนี้ สื บเนื่องมาจากทําเลที่ต้ งั ของเมืองอ่างทอง และสภาพภูมิประเทศที่
เป็ นที่ราบ มีแม่น้ าํ สายสําคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าํ เจ้าพระยา ทําให้เมืองอ่างทองกลายเป็ น
เส้นทางเดินทัพ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
เป็ นที่ต้ งั ค่ายตีกรุ งศรี อยุธยาและเกิดการสู ร้ บครั้งสําคัญที่จารึ กไว้ในประวัติศาสตร์ไทย
คือ ศึกบางระจันที่บา้ นบางระจันจังหวัดสิ งห์บุรี ซึ่งชาวอ่างทองได้ร่วมสู ร้ บกับกองทัพพม่า
อย่างห้าวหาญดังนั้น อ่างทองสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่“วีง รไทยใจกล้า”
สภาพทัว่ ไป
จังหวัดอ่างทองตั้งอยูใ่ นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย เป็ นเมืองอู่
ข้าว อู่น้ าํ ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็ นเวลาช้านาน ผลิตผลด้านการเกษตร
โดยเฉพาะข่าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่ งไปขาย ยังต่างประเทศได้มากเป็ นอันดับหนึ่ง
ทํารายได้เลี้ยงประชากรและใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริ ญก้าวหน้าตลอดมา แม่น้ าํ
เจ้าพระยาเป็ นแม่น้ าํ สายที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ ไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่ง
เริ่ มต้นจากจังหวัดนครสวรรค์ลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนส่ วนมากตาม
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พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง จึงประกอบอาชีพทํานา กล่าวได้วา่ ภูมิประเทศเป็ นตัวกําหนด
อาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองอย่างสําคัญ
สภาพทางภูมศิ าสตร์
ที่ต้ งั และอาณาเขต
จังหวัดอ่างทองตั้งอยูใ่ นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
ห่างจาก
กรุ งเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย ) ระยะทางประมาณ
105 กิโลเมตร และเส้นทางตามลําแม่น้ าํ เจ้าพระยาถึงตลาดท่ าเตียนระยะทางประมาณ
120 กิโลเมตร มีรูปร่ างลักษณะคล้ายรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่ วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกันประมาณ
40 กิโลเมตรพื้นที่ท้ งั หมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรื อ 605,232.5 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อําเภอ ค่ายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และ
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิ งห์บุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ อําเภอผักไห่ และอําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช แ ละ
อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอเมืองสุ พรรณบุรี อําเภอศรี ประจันต์
อําเภอสามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอ่างทองมีลกั ษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นพื้นที่ราบลุ่มลักษณะคล้าย
อ่าง ไม่มีป่าไม้ ดินเป็ นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การ เกษตรกรรม มี
แม่น้ าํ ไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ าํ เจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อาํ เภอไชโย อําเภอเมืองอ่างทอง
และอํา เภอป่ าโมก
จากนั้นไหลเข้าสู่ เขตท้องที่อาํ เภอบางปะหัน
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และแม่น้ าํ น้อยเป็ นแม่น้ าํ ที่แยกจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่อาํ เภอเมืองชัยนาท
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ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิ งห์บุรี และจังหวัดอ่างทองในเขตพื้นที่อาํ เภอโพธิ์ทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบแม่น้ าํ เจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่ง ระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัด
อ่างทอง 50 กิโลเมตร ตามแผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของจังหวัดอ่างทอง
(ภาคผนวก ก.)
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดอ่างทองตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ร้อนชุ่มชื้น ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเป็ น
แบบฝนเมืองร้อน
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทําให้มี
เมฆมากและมีฝนตกชุก ฤดูกาลแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ด้ านการปกครอง
จังหวัดอ่ างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 7 อําเภอ 73 ตําบล 513 หมู่บา้ น
และการปกครองท้องถิ่น 65 แห่ ง ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาล 21 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบล 43 แห่ง
ด้ านประชากร
จํานวนประชากรจังหวัดอ่ างทองตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง ณ เดือน
สิ งหาคม 2558 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 283,174 คน เป็ นชาย 135,851 คน หญิง 147,323 คน
ประชากรอาศัยอยูใ่ นอําเภอวิเศษชัยชาญมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.61 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด รองลงมาได้แก่อาํ เภอเมืองอ่ างทอง ร้อยละ 19.95 และอําเภอโพธิ์ทอง
ร้อยละ 19.09 อําเภอที่ประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อําเภอสามโก้คิดเป็ นร้อยละ 6.82
(ที่มา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือน สิ งหาคม 2558 )
ด้ านเกษตรกรรม
การใช้พ้นื ที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร
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จังหวัดอ่ างทอง มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 605,232.5 ไร่ เป็ นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สาํ คัญ
ของประเทศ โดยจังหวัดอ่ างทองเป็ น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีพ้นื ที่ป่าไม้หรื อป่ าสงวน
แห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดอ่างทองมีพ้นื ที่การเกษตร 458,698 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 75.79 ของ
พื้นที่ท้ งั หมด (ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 )
ตาราง 1
การใช้ ประโยชน์ ท่ีดินของจังหวัดอ่ างทอง
ประเภทการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
พ.ศ.2544
พ.ศ.2549
พ.ศ.2551
พื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง
72.79
124.09
150.70
(7.52)
(12.81)
(15.56)
พื้นที่เกษตรกรรม
859.56
786.16
753.34
(88.76)
(81.18)
(77.79)
พื้นที่ป่าไม้
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
พื้นที่แหล่งนํ้า
23.85
52.29
46.09
(2.46)
(5.40)
(4.76)
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
12.17
5.83
18.24
(1.26)
(0.60)
(1.88)
รวม
968.37
968.37
968.37
(100.00)
(100.00)
(100.00)
ที่มา : โครงการจัดทําแผนบริ หารจัดการและพัฒนาทรั พยากรนํา้ แบบบูรณาการ 4 ปี
(พ.ศ.2557-2560) ระดับจังหวัด จังหวัดอ่ างทอง
ด้ านการศาสนา
จังหวัดอ่ างทอง มีประชากรนับถือศาสนาต่ าง ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ 210,613
คน คริ สต์ 257 คน อิสลาม 2,204 คน ศาสนสถานศาสนาพุทธ ประกอบด้วย วัด จํานวน
219 วัด วัดพระอารามหลวง 3 วัด (วัดอ่างทองวรวิหาร อําเภอเมืองฯ ,วัดไชโยวรวิหาร
อําเภอไชโย และวัดป่ าโมกวรวิหาร อําเภอป่ าโมก) ที่พกั สงฆ์ 3 แห่ง (อําเภอเมืองฯ วัด
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หลุมไก่ ตําบลศาลาแดง สวนศิลาวรรณ ตําบลมหาดไทย และวัดโพธิ์โกลน อําเภอป่ า
โมก) ศาสนาคริ สต์นิกายคาทอริ ก โบสถ์ 1 แห่ง นิกายโปรแตสแตนท์ คริ สตจักร 6 แห่ง
ศาสนาอิสลาม มัสยิด 3 แห่ง คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย จํานวน 211 วัด สังกัดธรรมยุต
จํานวน 8 วัด รวม 219 วัด ปี 2557 แยกเป็ น
อําเภอเมืองอ่างทอง จํานวน 40 วัด
อําเภอวิ เศษชัยชาญ จํานวน 53 วัด
อําเภอโพธิ์ทอง จํานวน 45 วัด
อําเภอไชโย จํานวน 26 วัด
อําเภอป่ าโมก จํานวน 22 วัด
อําเภอแสวงหา จํานวน 22 วัด
อําเภอสามโก้ จํานวน 11 วัด
มีพระภิกษุ จํานวน 1,854 รู ป สามเณร จํานวน 262 รู ป
(ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนสิ งหาคม 2558)
วัดสําคัญในจังหวัดอ่างทอง
วัดไชโยวรวิหารตั้งอยูท่ ่ีตาํ บลไชโย อําเภอไชโย เป็ นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธ
พิมพ์ หรื อที่เรี ยกว่า “หลวงพ่อโต” เป็ นพระพุทธรู ปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6
นิ้ว สู ง 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว พระวิหารมีรูปทรงแปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาลลายรดนํ้า
เป็ นรู ปเสี้ ยวกวาง เสาวิหารด้านหน้า -หลังพระวิหารมีขนาดใหญ่โตมาก ภายในพระ
อุโบสถผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝี มือช่ างสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นเรื่ องพุทธประวัติที่
วิจิตรงดงาม นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่ งหนึ่งที่ทาํ ให้ประชาชนรู ้จกั วัดนี้เป็ นอย่างดี ได้แก่ “พระ
สมเด็จเกษไชโย” พระเครื่ องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ซึ่งเปี่ ยมไป
ด้วยพุทธคุณนานัปการ
วัดขุนอินทประมูลตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลอินทประมูลอําเภอโพธิ์ทองเป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 50 เมตร เดิมพระพุทธ
ไสยาสน์ประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมดเหลือแต่เสา จึงมองดูคล้าย
ประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้านจึงเรี ยกว่ า “โคกพระนอน” ด้านหน้าพระประธานเป็ น
ลานกว้าง ด้านปลายพระบาทเป็ นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้านตะวันตกถัดจาก
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ถนนเป็ นอาคารโบราณตั้งอยูบ่ นเนินสู ง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือแต่ผนังก่ออิฐและ
เจดียเ์ ล็ก ๆ 2 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดป่ าโมกวรวิหาร มีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็ นลักษณะสถาปัตยกรรม
อยุธยาตอนปลายโดยแท้มีรูปทรงหลังคาเป็ นฐานวิหารอ่อนโค้งรู ปสําเภา ไม้สูงมากนัก
เป็ นหลังคาลด 2 ชั้น ต่อด้วยปี กนกด้านละ 2 แถบ มี 9 ห้อง เจาะช่องหน้าต่างด้านละ 7 บาน
ด้านหน้าเจาะเป็ นประตู ทางเข้าประตูเขียนลายรดนํ้าลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์กา้ นแย่ง
ยอดพระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐปูนปั้นลงรักปิ ดทองทั้งองค์
นอนตะแคงขวาแบบ
สี หไสยาท มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรู ปทรง
กระบอก 3 ใบ ลดหลัน่ กันจากใหญ่ข้ ึนไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์จดั เป็ นผ้าทิพย์ที่มี
ลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด
วัดสี่ ร้อย ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลสี่ ร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญภายในบริ เวณวัดมีพระพุทธรู ป
ปางพระปาลิไลยก์องค์ใหญ่อยูก่ ลางแจ้งสร้างเมื่อปี พ.ศ.2452 องค์พระทําด้วยปูน มีหน้าตัก
กว้าง 6 เมตร สู ง 21 เมตร อยูด่ า้ นหน้าพระอุโบสถและเจดียส์ ี่ เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเป็ น
ศิลปะสมัยรัตนโกสิ นทร์ชาวบ้านเรี ยกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ ร้อย” หรื อ “หลวงพ่อร้องไห้”
วัดท่าสุ ทธาวาสตั้งอยูใ่ นท้องที่อาํ เภอป่ าโมกเป็ นวัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เป็ นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรี ย ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ และเป็ นสถานที่ต้ งั พลับพลาที่
ประทับกลางนํ้า ภายในพระอุโบสถมีภาพฝี พระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่งใช้เป็ นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
วัดม่วง ตั้งอยูใ่ นท้องที่ตาํ บลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญเป็ นที่ประดิษฐานของ
“พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนศรี
ี วเิ ศษชัยชาญ” ขนาดหน้าตักกว้าง 62 เมตร สู ง 93 เมตร
พุทธลักษณะงดงามสี ทองอร่ าม ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ นถึง 16 ปี โบสถ์วดั ม่วงมีความ
วิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้บริ
า เวณรอบๆ วัดมีรูปปูนปั้นพระอรหันต์เทพเจ้าาง
ต่ ๆ
ทั้งจีนและพราหมณ์มีการจําลองเมืองนรกสวรรค์ และเหตุการณ์สาํ คัญของค่ายบางระจัน
วัดจันทรังษี ตั้งอยูใ่ นตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง ภายในวัดมีวหิ ารจัตุรมุข
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มียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สู ง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอัน
วิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานรู ปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากนํ้า (หลวงพ่อสด จันทสโร)
หล่อด้วยโลหะ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สู ง 9 เมตร 9 นิ้ว
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ด้ านทรัพยากรนํา้
แหล่งนํ้าธรรมชาติ จังหวัดอ่างทองทํากสิ กรรมโดยอาศัยนํ้าชลประทานเป็ น
หลัก แต่การปลูกข้าวในฤดูนาปี นํ้าฝนยังคงเป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีความสําคัญ
สําหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองมีปริ มาณนํ้าฝน และการกระจายตัวของ
ฝนค่อนข้างสมํ่าเสมอ โดยมีปริ มาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปี 921.16 มิลลิเมตร จํานวนวันฝน
ตกเฉลี่ย 64 วันต่อปี
แหล่งนํ้าผิวดิน ประกอบด้วยแม่น้ าํ ลําคลอง หนองบึงต่าง ๆ จังหวัดอ่างทองมี
แม่น้ าํ สายสําคัญไหลผ่าน 2 สายได้แก่
1. แม่น้ าํ เจ้าพระยา ไหลผ่านเข้าสู่ จงั หวัดอ่างทองตอนกลางของอําเภอไชโย
ผ่านเข้าสู่ อาํ เภอเมืองอ่างทอง อําเภอป่ าโมก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และผ่านเข้า
สู่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา การใช้ประโยชน์จากนํ้าในแม่น้ าํ เจ้าพระยาโดยตรงมีค่อนข้าง
น้อย ส่ วนใหญ่จะใช้น้ าํ จากโครงการชลประทานของโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ดังนั้น
แม่น้ าํ เจ้าพระยาจึงใช้ประโยชน์เป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งสิ นค้าทางนํ้า
2. แม่น้ าํ น้อย แม่น้ าํ สายนี้แยกจากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ที่จงั หวัด ชัยนาท ไหลผ่าน
เข้า สู่ จงั หวัดอ่างทองที่อาํ เภอโพธิ์ทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ
และเข้าสู่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาที่อาํ เภอผักไห่ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบนั ใช้ประโยชน์
เป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งสิ นค้าทางนํ้า
(ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง)
ด้ านระบบชลประทานและพืน้ ทีร่ ับนํา้ ชลประทาน
แหล่งนํ้าผิวดินที่สาํ คัญของจังหวัดอ่างทอง คือ แหล่งนํ้าชลประทาน ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ทาํ การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดอ่างทองจํานวน 500,055 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
82 ของพื้นที่ท้ งั หมด มีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จงั หวัดอ่างทอง
จํานวน 5 โครงการ ได้แก่
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1. โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษายางมณี มีพ้นื ที่ชลประทาน 158,740 ไร่ คิด
เป็ นร้อยละ 26.22 ของพื้นที่จงั หวัด พื้นที่รับผิดชอบโครงการฯ ตั้งแต่ตอนกลางของ
จังหวัดฝั่งขวาของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ดา้ นเหนือถึงด้านใต้ในเขตอําเภอ
ไชโย อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอป่ าโมก และอําเภอเมืองอ่างทอง
2. โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาชัณสู ตร
เป็ นโครงการชลประทานที่
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีพ้นื ที่ชลประทาน 255,900 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
42.28 ของพื้นที่จงั หวัด พื้นที่รับผิดชอบโครงการฯ จะอยูใ่ นเขตจัดรู ปที่ดินประเภท 1, 2
และแบบประชาอาสา ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางไปทางด้านตะวันตกของจังหวัดยาว
ตลอดแนวเหนือใต้บริ เวณอําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก้ อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอ
แสวงหา เนื่องจากพื้นที่บริ เวณนี้ได้ผา่ นการจัดรู ปที่ดินดีแล้ว การส่ งนํ้าชลประทาน
สามารถทําได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นเขตพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังสําคัญของจังหวัด
3. โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษามหาราช มีพ้นื ที่ชลประทาน 68,655 ไร่ คิด
เป็ นร้อยละ 11.34ของพื้นที่จงั หวัด พื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ อยูท่ างทิศตะวันออก
ของจังหวัด เริ่ มตั้งแต่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าํ เจ้าพระยาจนสุ ดเขตจังหวัดอ่างทองตามแนวเหนือ
ใต้ ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอเมืองอ่างทอง อําเภอไชโย และอําเภอป่ าโมก
4. โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาผักไห่ มีพ้นื ที่ชลประทาน 10,500 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.73 ของพื้นที่จงั หวัด พื้นที่รับผิดชอบโครงการฯ อยูท่ างทิศใต้ของจังหวัดด้าน
อําเภอป่ าโมก
5. โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาสามชุก มีพ้นื ที่ชลประทานน้อยที่สุด 6,260 ไร่
คิดเป็ นร้อยละ 1.03 ของพื้นที่จงั หวัด พื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ อยูท่ างทิศตะวันตก
ของจังหวัดด้านอําเภอสามโก้
ด้ านทรัพยากรป่ าไม้
สภาพทัว่ ไปของจังหวัดอ่างทองเป็ นพื้นที่ท่ีใช้เพือ่ การเกษตรมาตั้งแต่ด้ งั เดิม
พื้นที่ท้ งั หมดเป็ นพื้นที่ที่มีกรรมสิ ทธิ์ครอบครองทั้งสิ้ นจําแนกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของเอกชนและ
ของส่ วนราชการต่างๆ จึงไม่มีพ้นื ที่ที่เป็ นป่ าไม้สวนรุ กขชาติอุทยาน วนอุทยานแต่อย่างใด
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ
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คุณภาพอากาศในจังหวัดางทอง
อ่ ได้ตรวจวัดค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่
า 10 ไมครอน
(PM 10) มีคาํ เฉลี่ยที่ 69.80 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2538)
ขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดอ่างทอง มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 110,104 ตันต่อปี หรื อ
ประมาณ 302 ตันต่อวัน คิดเป็ นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 1.04 กิโลกรัม ต่อคน
ต่อวัน มีการเก็บขนไปกําจัดประมาณ 52,768 ตันต่อปี หรื อประมาณ 145 ตันต่อวัน
คุณภาพนํ้า
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ ได้แก่ แม่น้ าํ เจ้าพระยา จํานวน
2 สถานี บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ตําบลบางแก้ว อําเภอ
เมืองอ่างทอง และบริ เวณวัดท่ าสุ ทธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่ าโมก และแม่น้ าํ น้อย
จํานวน 1 สถานี คือ บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าํ น้อย ตําบลอ่ างแก้ว อําเภอโพธิ์ทอง
เก็บตัวอย่ างนํ้าทําการวิเคราะห์ทุก 3 เดือน นอกจากนี้ ยังมีสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า
อัตโนมัติที่ติดตั้งโดยกรมควบคุมมลพิษ สําหรับแม่เจ้าพระยา 1 สถานี ตั้งอยูท่ ่ีบริ เวณ
หน้าวัดท่ าสุ ธาวาส ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่ าโมก สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
ทุก 30 นาที ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชัว่ โมง ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแม่น้ าํ สายหลัก
ทั้ง 2 สาย พบว่า แม่น้ าํ เจ้าพระยา ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
เท่ากับ 5.8 และ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ แม่น้ าํ น้อย ปริ มาณออกซิเจน
ละลายนํ้า(DO) เฉลี่ยย้อนหลัง5 ปี เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตรจัดอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้เช่นกัน
4.2 การปลูกต้ นไม้ แบบประณีต
“เกษตรกรรมแบบประณี ต” ( www.gotoknow.org) หมายถึง พื้นที่การเรี ยนรู ้
ในการทําเกษตรผสมผสานอย่างเป็ นระบบ เป็ นวิธีการเรี ยนเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
อาชีพของตนที่เริ่ มต้นจากจุดเล็ก ๆ มีการดูแลเอาใจใส่ หมัน่ ศึกษา หมัน่ ทดลอง และใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และคุม้ ค่ามากที่สุด ในการทําเกษตรแบบประณี ตนั้น ต้องอาศัย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรื อเศรษฐกิจพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเริ่ มจากการรู ้จกั ตัวเองด้วยการรู ้จกั พอ รู ้จกั อุดรู ร่ัวเพื่อ
ลดรายจ่ายและการรู ้จกั ออกด้วยการออมนํออมดิ
้ า น ออมสัตว์ออมต้นไม้ยนื ต้นออมเงินและ
2

2
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สั่งสมภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา และที่สาํ คัญในการที่จะทําเกษตรกรรมแบบประณี ต
ให้ประสบผลสําเร็จนั้นเกษตรกรจะต้องมีทุน และทุนที่มีความสําคัญใน การประกอบ
อาชีพคือทุนทางปัญญา หรื อที่เรี ยกว่าความรู ้นนั่ เอง
จากความหมายเกษตรประณี ตพอสรุ ปได้วา่ เกษตรประณี ต เป็ นกระบวนการ
วิธีการ ทําเกษตรที่ตอ้ งทําด้วยแรงกาย แรงใจรวมถึงการวางแผน การจัดการ อย่างเป็ น
ระบบ โดยทําจากเล็ก ๆ ด้วยความใส่ ใจ ไปหาใหญ่ จากง่ายไปหายาก รวมทั้งคํานึงถึง
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี ก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ น
ความสุ ขมากกว่าตัวเงิน
ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
(http://rungpet-1234.blogspot.com/2012/10/ blog-post_6153.html) กล่าวว่า ขั้นตอนทํา
เกษตรประณี ตให้ประสบความสําเร็จต้องมีอย่างน้อย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็ นการ
กําหนดเป้ าหมาย ขั้นตอนที่สองเป็ นการรวมพลัง ขั้นตอนที่สามเป็ นการตั้งมัน่ และ
ขั้นตอนที่สี่เป็ นการตั้งเป้ าหมายต้องอาศัยการคิดการคํานวณ และที่สาํ คัญต้องคิดถูกทํา
ถูก การรวมพลังคนในบ้าน คนในชุมชนมาช่วยกันสร้างอาหารให้เป็ นพลังของคนทั้ง
แผ่นดิน การตั้งมัน่ คือ ต้องรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ผูอ้ ื่นและรู ้จกั สิ่ งแวดล้อม สําหรับการตั้งใจ
หมายถึงตั้งใจทํามาหากิน เกษตรกรที่ทาํ เกษตรประณี ต 1 ไร่ เมื่อมัน่ ใจแล้วขยายผลจาก
เล็กไปหาใหญ่ ซึ่งจะมีอยูม่ ีกิน ลดหนี้ปลดสิ น มีความสุ ขและ มีบาํ นาญชีวติ ในระยะยาว
ตลอดจนคนในครอบครัวกลับมาอยูด่ ว้ ยกันอย่างอบอุ่น ชุมชนมีเวลามาปรึ กษาหารื อ
เพื่อแก้ปัญหายาก ๆ ได้
การปลูกและบํารุงรักษาต้ นไม้
การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้ ส่ วนเพาะชํากล้าไม้ สํานักส่ งเสริ มการปลูกป่ า
กรมป่ าไม้ (https://new.forest.go.th/nursery) มีลาํ ดับขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ที่จะปลูก ในกรณี ที่พ้นื ที่เตรี ยมการปลูกเป็ นดินเหนียวจัด
ควรเอานํ้ารดให้ชุ่มเสี ยก่อนเพื่อให้ขดุ ง่ายเบาแรงขึ้นดินที่ขดุ ขึ้นควรใช้ปูนขาว หรื อ
สารเคมีปรับปรุ งดินบางชนิด เช่นโดโรไมค์ ผสมกับทรายและปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ยหมัก
คลุกเคล้ากับเนื้อดินตากแดดทิ้งไว้นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ รดนํ้าเป็ นระยะพร้อมกับ
พรวนดินตามสมควร จะทําให้ดินร่ วนและดีข้ ึน สําหรับพื้นที่ที่ดินเป็ นดินปนทรายมาก
1

1

1

1

33

การปรับปรุ งดินจําเป็ นต้องใส่ ปูนขาวและปุ๋ ยคอก เพื่อทําให้ดินจับเป็ นก้อนแน่นอุม้ นํ้า
และมีอาหารพืชมากขึ้น
2. สํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดเป็ นที่ปลูก และคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก รวมทั้ง
จัดหากล้าไม้
การกําหนดพื้นที่ปลูก เมื่อผูป้ ลูกได้ตดั สิ นใจกําหนดวัตถุประสงค์ของการปลูก
ต้นไม้ไว้เรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งที่จาํ เป็ นต้องกระทําต่อไปคือ การกําหนดพื้นที่เพือ่ ให้มีความ
เหมาะสมกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก หากเลือกพื้นที่ปลูกไม่สอดคล้องกับชนิดพันธุ์ไม้
ที่ปลูกจะทําให้ได้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยทัว่ ไปแล้วมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นํามาประกอบการพิจารณาดังนี้
ปัจจัยแรกเกี่ยวกับลักษณะของดิน ผูป้ ลูกควรพิจารณาสภาพของดินว่ามีความ
อุดมสมบูรณ์หรื อลักษณะดินเป็ นดินประเภทใด มีสภาพความเป็ นกรดหรื อเป็ นด่าง
อย่างไร เป็ นดินเหนียว ดินร่ วน หรื อดินร่ วนปนทราย มีการระบายนํ้าได้ดีหรื อไม่เพียงใด
พื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มหรื อมีความลาดเอียง ใกล้ไกลแหล่งนํ้าเหมาะสมกับพันธุ์ไม้ชนิดใด
นอกจากนี้ยงั ต้องคํานึงถึงสภาพดินฟ้ าอากาศประกอบอีกด้วย ประการต่อมาต้องคํานึงถึง
สิ่ งแวดล้อมพื้นที่ที่จะกําหนดปลูกว่ามีสภาพเป็ นอย่างไร ต้องให้มีความปลอดภัยกับ
ต้นไม้ และปัจจัยสุ ดท้ายคือ การกําหนดระยะปลูก ผูป้ ลูกจะต้องกําหนดระยะปลูก
ระหว่างต้นไม้ให้มีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของต้นไม้ที่จะปลูก
การจัดหากล้าไม้ ประสานงานกับกรมป่ าไม้ หรื อหน่วยงานในสังกัดกรมป่ าไม้
เพือ่ ขอรับกล้าไม้
3. การเตรี ยมพื้นที่ปลูก การเตรี ยมดินเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างยิง่ ของการปลูกต้นไม้
และจะให้ได้ผลดีจะต้องมีการเตรี ยมการล่วงหน้าพอสมควร ปรับระดับพื้นที่ให้ได้ตาม
ต้องการเสี ยก่อน และเพือ่ ความสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ผูป้ ลูกควรได้กาํ หนด
แผนผังการปลูกต้นไม้ไว้ก่อน ขั้นตอนต่อไปเป็ นเรื่ องปกติไม่วา่ ดินจะเป็ นดินชนิดใด
หรื อมีทาํ เลเป็ นอย่างไร จะต้องทําการขุดหลุมดังนี้
4. จัดหาอุปกรณ์และเตรี ยมวัสดุสาํ หรับใช้ปลูกต้นไม้
1) อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปลูกต้นไม้ ควรจัดหาและเตรี ยมให้
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พร้อมเพื่อความสะดวกใน การปลูกต้นไม้ มีจอบ เสี ยม พลัว่ ตักดิน บุง้ กี๋ ตลอดจนยานพาหนะ
ลําเลียงขนส่ งกล้าไม้ไปยังจุดที่เตรี ยมหลุมปลูก
2) หน้าดินผสมสําหรับกลบหลุมปลูก ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก สําหรับรองก้นหลุม
ตลอดจนสารอุม้ นํ้า(ถ้ามี) และใช้ในกรณี ปลูกก่อนหรื อหลังฤดูฝน
4) หลักคํ้ายัน ยึดต้นไม้ กันลมพัดโยกและช่วยในการทรงตัวของต้นไม้
ให้ต้ งั ตรง เชือก สําหรับผูกยึดต้นไม้กบั หลัก
5. การปลูก ต้นไม้ที่นาํ มาปลูกส่ วนใหญ่มกั จะบรรจุในถุงพลาสติกให้ใช้มีดกรี ด
ถุงออก ควรระวังคือ อย่าให้รากของต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จ
แล้ววางต้นไม้ลงในหลุมที่ขดุ ให้ระดับรอยต่อระหว่างลําต้นกับรากอยูเ่ สมอกับระดับ
ขอบหลุม แล้วกลบหลุมด้วยดินผสมที่เตรี ยมไว้สาํ หรับปลูกหรื อใช้ดินที่ขดุ ขึ้นจากหลุม
ที่เป็ นดินร่ วนปนทราย หรื อดินที่มีความร่ วนซุยดี อย่าใช้ดินเหนียวที่แน่นหรื อดินที่มี
กรวดหินมาก ๆ กลบหลุม เพราะจะเป็ นปัญหาทําให้รากต้นไม้เจริ ญเติบโตได้ไม่ดี เมื่อ
กลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินให้แน่นพอประมาณ นําเศษใบไม้หญ้าหรื อฟางมา
คลุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและป้ องกันการกัดเซาะของนํ้าในขณะรดนํ้าต้นไม้
หาไม้หลักซึ่งมีความสู งมากกว่าต้นไม้พอประมาณมาปักข้าง ๆ ผูกเชือกยึดกับต้นไม้
อย่างหลวม ๆ เพือ่ ช่วยในการทรงตัวของต้นไม้และป้ องกันลมพัดโยก เมื่อปลูกเสร็จรด
นํ้าให้ชุ่มและถ้าเป็ นไปได้ควรรดนํ้าวันละครั้ง จนต้นไม้ต้ งั ตัวได้ กรณี ที่ปลูกเป็ นพื้นที่
มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ขณะฝนตกหรื อหลังฝนตกใหม่ ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการรดนํ้าต้นไม้ ภายหลังการปลูกต้นไม้โดยปกติควรรดนํ้าติดต่อกันทุกวันในเวลา
เย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์ การรดนํ้าควรรดนํ้าให้ชุ่ม ถ้าต้องการทราบ
ว่าได้รดนํ้าเพียงพอแล้วหรื อไม่ ให้ทดลองขุดดินดูวา่ นํ้าซึมลง ไปถึงบริ เวณรากต้นไม้
หรื อยัง ถ้ารดนํ้าน้อยไปนํ้าจะซึมลงไปไม่ถึงบริ เวณรากต้นไม้ การพรวนดินใส่ ปุ๋ยและ
การกําจัดวัชพืช วัชพืชเป็ นตัวการที่ทาํ ให้ตน้ ไม้เจริ ญเติบโตช้า ควรมีการกําจัดวัชพืช
โดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคนต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร ปี ละ 2 ครั้ง ในขณะพรวน
ดินถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนต้นประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วรดนํ้าหรื อใส่
ปุ๋ ยคอกเพิ่มเติมก็ได้
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6. การดูแลบํารุ งรักษา หลังจากได้ปลูกต้นไม้แล้วผูป้ ลูกควรคํานึงถึงอันตรายที่
อาจจะเกิดกับต้นไม้ในระยะเริ่ มแรกที่มีขนาดเล็กยังตั้งตัวไม่ได้ เช่น อันตรายจากสัตว์
เลี้ยง ยานพาหนะต่าง ๆ หากปลูกจํานวนน้อยอาจทําคอกป้ องกันหรื ออาจทํารั้วกั้นเป็ น
แนวไว้ได้ สําหรับต้นไม้บางชนิดที่ตอ้ งการความเอาใจใส่ มากตั้งตัวได้ยากควรจะมีการ
บังแดดให้ในระยะที่ต้ งั ตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้ให้สามารถเจริ ญเติบโตได้
ดีจาํ เป็ นต้องได้รับการเอาใจใส่ ดูแลบํารุ งรักษาที่ดีจากผูป้ ลูกมากพอสมควร
ภายหลังการปลูกต้นไม้โดยปกติควรรดนํ้าติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็นอย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาจให้ลดลงเป็ นวันเว้นวัน หรื อ 2 วัน
ครั้งจนสังเกตเห็นต้นไม้ต้ งั ตัวได้
การพรวนดินใส่ ปุ๋ยและการกําจัดวัชพืช วัชพืชเป็ นตัวการที่ทาํ ให้ตน้ ไม้
เจริ ญเติบโตช้าควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการ ถากถาง และพรวนดินรอบโคนต้นไม้ใน
รัศมี 1 เมตร ปี ละ 2 ครั้ง ในขณะพรวนดินถ้ามีปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนต้น
ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วรดนํ้าหรื อใส่ ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมก็ได้
การตรวจดูแลต้นไม้และฉีดยาป้ องกันกําจัดโรคและแมลง ตลอดจนระวังไฟ
โดยปกติตน้ ไม้เป็ นสิ่ งมีชีวติ เหมือนกับมนุษย์ยอ่ มถูกแมลง โรค เห็ด รา รบกวนเป็ น
ธรรมดา การเจริ ญเติบโตของต้นไม้โดยธรรมชาติมีความแข็งแรงอยูใ่ นตัวพอสามารถสู ้
ต้านทานกับโรค แมลงและเห็ดราต่าง ๆ ได้ดีพอสมควร หากผูป้ ลูกช่วยบํารุ งรักษาต้นไม้
ให้ถกู วิธี ต้นไม้จะเจริ ญเติบโตได้รวดเร็วมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะต่อต้านอันตราย
จากสิ่ งเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการหมัน่ ตรวจตราดูแลโรค แมลงที่เกิดกับ
ต้นไม้ และใช้ยาฉีดกําจัดได้ทนั เหตุการณ์ในกรณี ที่ปลูกเป็ นแปลงใหญ่ ๆ จะต้องมีการ
ระวังไฟ ควรมีการแผ้วถางวัชพืชปี ละ 2 ครั้งเป็ นอย่างน้อย และทําแนวป้ องกันไฟ
ล้อมรอบ ถ้าหากปลูกเป็ นแนวยาว เช่น ตามแนวถนนต้องกําจัดวัชพืชที่จะเป็ นเชื้อเพลิง
ในช่วงปลายฤดูฝน หรื อก่อนเข้าฤดูแล้งตลอดแนวทาง การดูแลบํารุ งรักษาต้นไม้อย่าง
เอาใจใส่ และการปลูกต้นไม้จะสําเร็จหรื อไม่กอ็ ยูท่ ี่การป้ องกันให้ตน้ ไม้พน้ จากอันตราย
จากไฟและอันตรายจากสิ่ งแวดล้อมทั้งปวง
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง มีแนวทางการศึกษา โดยใช้
วิธีนาํ เสนอขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล ในลักษณะของการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนมีส่วนร่ วมในการคิด การร่ วมทํา การร่ วมรับผิดชอบ
ในความสําเร็จ
ของการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดในจังหวัดอ่างทองได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ปัญหาจาก
การร่ วมมือทํางานกับชุมชนในพื้นที่อื่นๆ นําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยนําเสนอใน
รู ปแบบตารางข้อมูล และการบรรยายพร้อมภาพผลของการดําเนินการศึกษา
การศึกษาในประเด็นเพื่อพัฒนาการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดและบาง
พื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. การสํ ารวจกลุ่มไม้ ยางดั้งเดิมในเขตวัดของจังหวัดอ่างทอง
การสํารวจครั้งนี้ตอ้ งการทราบข้อมูลต้นไม้ยางนา ในพื้นที่ของวัดต่าง ๆ ที่อยู่
เป็ นกลุ่ม ๆ โดยการออกไปสํารวจวัดทุกวัดของจังหวัดอ่างทอง จํานวนทั้งหมด 219 วัด
โดยการตรวจนับจํานวนต้นไม้ยางนา ขนาดความโตของเส้นรอบวง 100 เซนติเมตรขึ้นไป
(ที่ความสู ง 1.30 เมตร) เพื่อจะได้ทราบว่าวัดต่าง ๆในจังหวัดอ่างทอง มีวดั ใดบ้างท่ีมีตน้ ไม้
ยางนาขึ้นอยู่ จํานวนเท่าไร นําผลการสํารวจมาศึกษา โดยใช้สถิติร้อยละ และ แสดงใน
แผนที่จงั หวัดอ่างทองเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชดั เจน
2. การสํ ารวจโครงการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้ในเขตวัด และบางพืน้ ทีข่ องจังหวัดอ่างทอง
ปี 2551-2557
การออกไปสํารวจแปลงปลูกต้นไม้ตามโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด
และพื้นที่บางส่ วนของจังหวัดอ่างทองเช่น วัด โรงเรี ยน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งปลูก
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและปลูกในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 12 โครงการ (ภาคผนวก ข.) เพื่อ
ติดตามอัตราการรอดตายและสํารวจชนิดพันธุ์ไม้ปลูกที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง ได้นานเพียงใด
หนึ่งเดือน สองเดือน สามเดือนหรื อกว่านั้น โดยใช้แบบสอบถามถามองค์กรปกครอง
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ส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีโครงการเพื่อนํามา เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในการเลือกชนิด
พันธุ์ไม้ปลูกให้เหมาะสม
3. การสํ ารวจลักษณะดินในพืน้ ทีโ่ ครงการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้ แบบประณีต
การสํารวจครั้งนี้เพือ่ ให้ทราบข้อมูลลักษณะดิน โดยศึกษาข้อมูลลักษณะดิน และ
คุณภาพของดินจากสถานีพฒั นาที่ดินอ่างทอง บริ เวณ พื้นที่ท่ีปลูกต้นไม้แบบประณี ต ใน
เขตวัดขุนอินทประมูล ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอ
งและ เขต
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงอุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง อําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อแก้ปัญหาดิน ให้
ดินที่จะปลูกต้นไม้มีความเหมาะสม ต้นไม้สามารถเจริ ญเติบโตดีโดยการบรรยาย
4. การสํ ารวจความคิดเห็นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้
การสํารวจความคิดเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
ครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 21 แห่ง เป็ นเทศบาล 3 แห่ง
เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบล 18 แห่ง เกี่ยวกับอัตราการรอดตายของต้นไม้ท่ีปลูก ชนิด
พันธุ์ไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง การมีส่วนร่ วมของชุมชนในพื้น(ภาคผนวก
ที่
ค.)และนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละโดยนําเสนอในรู ปแบบตารางข้อมูล
5. การศึกษาการปลูกต้ นไม้ แบบประณีต
การศึกษาการปลูกต้นไม้แบบประณี ต โดย การ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่ มวาง
แผนการปลูก ต้นไม้ ลักษณะดิน การปลูก ต้นไม้และการบํารุ งรักษา ต้นไม้ที่ปลูก ในทุก
ขั้นตอนการดําเนิน งาน เป็ นการปลูก ต้นไม้ที่หวัง ผลสําเร็จสู ง โดยมีเป้ าหมายให้ตน้ ไม้มี
การอัตราการรอดตายสู ง โดยการสํารวจ คํานวณเป็ นร้อยละ และเจริ ญเติบโตดี โดยการวัด
ความสู งของค้นไม้ 5 ชนิด ใน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงอุทยานสวรรค์115 ปี อ่างทอง
หนองเจ็ดเส้น ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง อําเภอป่ าโมก และสํารวจ
อัตราการรอดตาย คํานวณเป็ นร้อยละในโครงการปลูก ต้นไม้ในบริ เวณวัดขุนอินทประมูล
ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยนําเสนอในรู ปแบบตารางข้อมูล
และการบรรยายพร้อมภาพผลของการดําเนินการศึกษา
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
1. ผลการ สํ ารวจกลุ่มไม้ ยางดั้งเดิมในเขตวัดของจังหวัดอ่างทอง
วัดในพื้นที่จงั หวัดอ่างทอง ได้อนุรักษ์ ต้นไม้ด้ งั เดิม ไว้ในพื้นที่ เขตวัด คือ ต้นไม้
ยางนา ส่ วนใหญ่จะเป็ นวัดที่อยู่ สองฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาและแม่น้ าํ น้อย ประมาณ 20 –
2,000 เมตร ต้นไม้ยางนาจะอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มในบริ เวณวัด ผลการสํารวจดังนี้
ตาราง 2
ผลการสํารวจต้ นไม้ ยางนาในเขตวัดของจังหวัดอ่ างทอง
อําเภอ
1. อําเภอเมืองอ่างทอง
2. อําเภอวิเศษชัยชาญ
3. อําเภอโพธิ์ทอง
4. อําเภอไชโย
5. อําเภอป่ าโมก
6. อําเภอแสวงหา
7. อําเภอสามโก้
รวม

จํานวนวัด
40
53
45
26
22
22
11
219

จํานวนวัดทีม่ ไี ม้ ยางนา
18
9
21
12
16
5
81

ร้ อยละ
45.00
16.98
46.67
46.15
72.73
22.73
36.98

ตาราง 2 จากการสํารวจต้นไม้ยางนาในเขตวัดของ จังหวัดอ่างทอง พบว่า มีวดั
ทั้งหมด 2 19 วัด จะมี ต้น ไม้ยางนาดั้งเดิมขึ้นอยู่ จํานวน 81 วัด คิดเป็ นร้อยละ 3 6.98
บริ เวณวัดใน อําเภอโพธิ์ทอง มีไม้ยางนาขึ้นอยูม่ ากที่สุด คือ จํานวน 21 วัด รองลงมา
ได้แก่ วัดในเขตอําเภอเมืองอ่างทอง จํานวน 18 วัด วัดลําดับที่สามคือวัดในอําเภอป่ าโมก
จํานวน 16 วัด วัดในอําเภอไชโย จํานวน 12 วัด วัดในอําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 9 วัด
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และวัดในอําเภอแสวงหา จํานวน 5วัด ตามลําดับ ส่ วนอําเภอสามโก้ ไม่พบ ต้นไม้ยางนา
ดั้งเดิมขึ้นอยูใ่ นบริ เวณวัดแต่อย่างใด
หากคิดเป็ นอัตราส่ วน ของวัดที่มี ต้น ไม้ยางนาต่อจํานวนวัดทั้งหมดในแต่ละ
อําเภอจะพบว่าอําเภอป่ าโมกจะมีตน้ ไม้ยางนาดั้งเดิมขึ้นอยูม่ ากที่สุด คิดเป็ นอัตราส่ วน
ร้อยละ 72.73 แสดงว่าวัดในท้องที่อาํ เภอป่ าโมกมีการอนุรักษ์ ต้นไม้ยางนาสู ง วัดมีการ
อนุรักษ์ดูแลต้นไม้ยางนามาก รองลงมาได้แก่วดั ในอําเภอโพธิ์ทอง คือร้อยละ 46.67
วัดที่มีการอนุรักษ์ตน้ ไม้ยางนา โดยการจัดกิจกรรมบวชต้นไม้ยาง ได้แก่
วัดจันทรังษี ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง วัดนางเล่ว ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย
เพื่อที่จะอนุรักษ์ตน้ ไม้ยางนาไว้ตลอดไปจะไม่มีการตัด บางวัดได้เอารั้วมาล้อม หรื อ
ก่อปูนล้อมรอบโคนต้นไม้ยางนาที่ใหญ่ และมีรูปทรงสวยงามเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ ได้แก่
วัดท้ายย่าน ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง และวัดเยื้อง ตําบลเทวราช อําเภอไชโย
เป็ นต้น ปัจจุบนั ประชาชนในชุมชนมีแนวการอนุรักษ์อย่างสู งมาก ทําให้มีวดั บางวัดที่
ขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ยางเพื่อการใช้สอย แต่จะมีประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยจน
ต้องขอยกเลิกไป เช่น วัดชัยสิ ทธาราม ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย วัดป่ ามุณี ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง แสดงว่าประชาชนที่คดั ค้านมีความรักและหวงแหนต้นไม้ยาง
นาดั้งเดิม ซึ่งลักษณะนี้เป็ นนิมิตหมายที่ดีในการอนุรักษ์ให้ตน้ ไม้ยางนาคงอยูต่ ลอดไป
จากการสํารวจและ
เจ้าหน้าที่ได้ ลงตําแหน่งของวัดที่พบ ต้นไม้ยางนาดั้งเดิม ใน
แผนที่ของจังหวัดอ่างทอง จะพบว่าการกระจายพันธุ์ของ ต้นไม้ยางนาดั้งเดิม จะขึ้นอยู่
บริ เวณแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่า นอําเภอไชโย อําเภอเมืองอ่างทอง และอําเภอป่ าโมก
ด้านตะวันออกของจังหวัด และขึ้นอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าํ น้อย ซึ่งไหลผ่านอําเภอโพธิ์ทอง
และอําเภอวิเศษชัยชาญ ด้านตะวันตกของจังหวัด ดังรายละเอียดแผนที่ที่ได้แสดงกลุ่ม
ต้นไม้ยางนาดั้งเดิม โดยแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
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จากแผนที่
(ภาคผนวก ง.)ได้แสดงขนาดกลุ่มของต้นไม้ยางนาดั้งเดิม ออกเป็ น
3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ม ขนาด ใหญ่ คือ กลุ่มของ ต้น ไม้ยางนาในพื้นที่วดั ที่มีตน้ ไม้ยางนา
ขนาดโต 100 เซนติเมตร ขึ้นไป (วัดที่ 1.30 เมตร) มีจาํ นวนมากกว่า 40 ต้น
2. กลุ่มขนาดกลาง คือ กลุ่มของต้นไม้ยางนาขนาดโต 100 เซนติเมตร ขึ้นไป
(วัดที่ 1.30 เมตร) มีจาํ นวนมากกว่า 20 ต้น
3. กลุ่มขนาดเล็ก คือ กลุ่มของต้นไม้ยางนาที่มีจาํ นวนน้อยกว่า 20 ต้น
โดยกลุ่มขนาดใหญ่จะพบอยู่ จํานวน 19 กลุ่ม ส่ วนกลุ่มขนาดกลางมี จํานวน 16
กลุ่ม และกลุ่มขนาดเล็กจํานวน 46 กลุ่ม
ตาราง 3
ผลการสํารวจต้ นไม้ ยางนาในเขตวัดของจังหวัดอ่ างทอง
อําเภอ
1. อําเภอเมืองอ่างทอง
2. อําเภอวิเศษชัยชาญ
3. อําเภอโพธิ์ทอง
4. อําเภอไชโย
5. อําเภอป่ าโมก
6. อําเภอแสวงหา
7. อําเภอสามโก้
รวม

จํานวนวัดทีม่ ี กลุ่มใหญ่ กลุ่มกลาง กลุ่มเล็ก
ไม้ ยางนา
18
8
4
6
9
2
2
5
21
3
4
14
12
1
3
8
16
5
2
9
5
1
4
81
19
16
46

จํานวน
(ต้ น)
651
191
243
159
488
22
1,754

จากตาราง 3 การสํารวจแสดงว่าอําเภอเมืองอ่างทองมีตน้ ไม้ยางนาซึ่งเป็ นไม้
ดั้งเดิมที่ข้ ึนเองเป็ นจํานวนมากที่สุด จํานวน 651 ต้น รองลงมา ได้แก่ อําเภอป่ าโมก
จํานวน 488 ต้น ส่ วนอําเภอโพธิ์ทองมีจาํ นวนวัดมากที่สุด มีตน้ ไม้ยางนา คือ จํานวน 21 วัด
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แต่พบว่ามีจาํ นวนต้นไม้ยาง จํานวน 243 ต้น ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มต้นไม้ยางที่มีขนาดเล็ก
สภาพการขึ้นอยูข่ องไม้ยางนา (ภาพ 1-5)
จากการสํารวจพบว่าไม้ยางที่มีขนาดความโตตํ่ากว่า 100 เซนติเมตร มีจาํ นวน
น้อยกว่า 500 ต้น ซึ่งน้อยกว่าขนาดความโตมากกว่า 100 เซนติเมตรถึงร้อยละ 75 ซึ่ง
ช่วงขนาดความโตตํ่ากว่า 100 เซนติเมตร สมควรจะมีจาํ นวนมากกว่านี้ แต่การสํารวจ
พบว่ามีจาํ นวนน้อย จึงแสดงให้เห็นว่าการสื บต่อพันธุ์ของไม้ยางนาในพื้นที่วดั ของ
จังหวัดมีการสื บต่อพันธุ์ที่ไม่ดี

ภาพ 1 ต้นยางนาใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทอง และใหญ่เป็ นอันดับ 4 การประกวดไม้ยางนาให
ทัว่ ประเทศ ความโตที่ระดับความสู ง 1.30 ม.G.B.H)
( ขนาด 970 ซม. สู งประมาณ 80 ม.
(อายุประมาณ 350 ปี) ณ วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
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ภาพ 2 กลุ่มไม้ยางนา ณ วัดสี่ ร้อย ต.สี่ ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง (ที่ร่มรื่ นใช้เป็ นที่
ปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์ หรื อชุมชนใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อจัดกิจกรรม
ของวัดและชุมชน)

ภาพ 3 กลุ่มไม้ยางนา ณ วัดกลาง ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ที่ร่มรื่ นใช้เป็ นที่
ปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์ หรื อชุมชนใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อจัดกิจกรรม
ของวัดและชุมชน)
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ภาพ 4 กลุ่มไม้ยางนา ณ วัดเกตุ ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง (ที่ร่มรื่ นใช้เป็ นที่ปฏิบตั ิ
ธรรมของพระสงฆ์ หรื อชุมชนใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อจัดกิจกรรม
ของวัดและชุมชน)

ภาพ 5 กลุ่มไม้ยางนา ณ วัดจันทรังษี ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ที่ร่มรื่ นใช้เป็ น
ที่ปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์ หรื อชุมชนใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หรื อจัดกิจกรรม
ของวัดและชุมชน)
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2. ผลการสํ ารวจโครงการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้ ในเขตวัด และบางพืน้ ทีข่ องจังหวัด
อ่างทอง ปี 2551-2557
ได้ทาํ การสํารวจแปลงปลูกต้นไม้บริ เวณวัดในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
พบว่าแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่บริ เวณวัดส่ วนใหญ่ มีอตั ราการรอดตาย ร้อยละ97.30
เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในการบํารุ งรักษาต้นไม้มีผลทําให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายสู ง
ส่ วนในพื้นที่อื่น ๆ มีอตั ราการรอดตาย ร้อยละ93.40 ซึ่งมีอตั ราการรอดตายตํ่ากว่าในเขตวัด
(ภาคผนวก ค.) ดังนั้น การบํารุ งรักษาจึงมีความสําคัญที่สุดต่อการเจริ ญเติบโตของต้นไม้
คือการรดนํ้าในฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงหรื อฤดูแล้ง และกําจัดวัชพืชปกคลุมต้นไม้ การใส่ ปุ๋ย
สมํ่าเสมอจะเจริ ญเติบโตได้ดีมาก ในส่ วนของโรคและแมลงนั้นพบน้อยมาก
คณะเจ้าหน้าที่การส่ งเสริ มการป่ าไม้ได้ทาํ การสํารวจต้นไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง
โดยแบบสอบถามองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 21 แห่งที่มีโครงการส่ งเสริ มการ
ปลูกต้นไม้ เกี่ยวกับสภาพนํ้าท่วมขัง และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นของต้นไม้ที่ปลูกใน
โครงการ และที่ข้ ึนเองตามธรรมชาติ ผลการสํารวจพบว่า พันธุ์ไม้ที่มีความทนทานต่อ
นํ้าท่วมขัง ดังนี้
1) ต้นไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขังสู ง นํ้าท่วมขังเกิน 3 เดือนรอดตามย ได้แก่ ต้นไม้ยาง
นา ต้นไม้ตะเคียนทอง ต้นไม้มะพลับ ต้นไม้ประดู่บา้ น ต้นไม้อินทนิลนํ้า ต้นไม้สะแกนา
2) ต้นไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขังปานกลาง นํ้าท่วมขัง 1 เดือนรอดตาย เกิน 1 เดือน
ตายบางส่ วน ได้แก่ ต้นไม้สะเดา ต้นไม้คูณ ต้นไม้ปีบ ต้นไม้ตะแบก ต้นไม้เสลา ต้นไม้
มะค่าโมง ต้นไม้พะยูง ต้นไม้แดง
3) ต้นไม้ที่ไม่ทนต่อนํ้าท่วมขัง นํ้าท่วมขังเกิน 2 อาทิตย์ เริ่ มตาย ได้แต้ก่นไม้สัก
ต้นไม้สัตตบรรณ ต้นไม้ข้ ีเหล็กบ้าน ต้นไม้ขนุน ต้นไม้มะกรู ด ต้นไม้มะนาว ต้นไม้มะม่วง
จากการสํารวจยังพบอีกว่า หากพื้นที่ปลูกต้นไม้มีลมพัดแรงในช่วงนํ้าท่วมขัง
ต้นไม้จะตายมาก เนื่องจากดินจะอ่อนตัว ทําให้ลมโยกต้นไม้ รากไม้ไม่สามารถเกาะยึด
ดินได้ และรากไม้ไม่สามารถหายใจได้ อีกกรณี หนึ่งหากนํ้าท่วมขังเน่าเสี ย ไม่ระบาย
ต้นไม้กจ็ ะตายเพิ่มขึ้น สภาพพื้นที่ปลูกต้นไม้ (ภาพ 6-15)
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ภาพ 6 พื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ อายุ 6 ปี
ใช้ไม้ลอ้ มปลูก ไม่ถูกนํ้าท่วมขัง ณ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ภาพ 7 พื้นที่ปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง อายุ 9 ปี ณ วัดบุญเกิด ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง (ปลูกปี 2550 มีน้ าํ ท่วมขังในปี 2554 เกินกว่า 3 เดือน ต้นไม้รอดตาย)
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ภาพ 8 พื้นที่ปลูกต้นไม้ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด อายุ 4 ปี
ณ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ภาพ 9 พื้นที่ปลูกต้นไม้ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด อายุ 5 ปี
ณ วัดโคศุภราช ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
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ภาพ 10 พื้นที่ปลูกต้นไม้ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด อายุ 4 ปี
ณ วัดสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

ภาพ 11 พื้นที่ปลูกต้นไม้ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด
(ต้นไม้มงคลประจําจังหวัดแต่ละจังหวัด ในภาพต้นไม้ดา้ นหน้า ต้นไม้สาธร
ต้นไม้มงคลประจําจังหวัดนครราชสี มา) ณ วัดน้อย ต.ยีล่ น้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
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ภาพ 12 พื้นที่ปลูกต้นไม้(ไม้สัก)ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด
ณ วัดโบสถ์สายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง

ภาพ 13 ต้นไม้มะพลับปลูกเนื่องในวันธรรมสวนะ(วันพระ)
ตามนโยบายของผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง
ณ วัดโคศุภราช ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จํานวน 5 ต้น

49

ภาพ 14 ต้นไม้ยางนาปลูกเนื่องในวันธรรมสวนะ(วันพระ) ตามนโยบายของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดอ่างทอง ณ วัดสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง จํานวน 5 ต้น

ภาพ 15 ต้นไม้มะค่าโมงในพื้นที่ปลูกต้นไม้ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
ณ พื้นที่โรงเรี ยนวิเศษชัยชาญ “ตันติวทิ ยาคุณ” ต.ไผ่จาํ ศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
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3. ผลการสํ ารวจลักษณะดินในพืน้ ทีโ่ ครงการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้
จากข้อมูลการสํารวจดินในพื้นที่จงั หวัดอ่างทอง โดยกองสํารวจดินและวิจยั
ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าลักษณะดินโครงการพั
ใน
ฒนาพื้นที่อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
อ.ป่ าโมก อ.เมือง จ.อ่างทอง และโครงการวัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง เป็ นกลุ่มชุดดินกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินบางมูลนาก
(Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin) ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินสระบุรี (Sb)
ชุดดินสิ งห์บุรี (Sin) เป็ นต้น การจําแนกดิน Very-fine, mixed, active, nonacid,
isohyperthermic Vertic (Aeric) Endoaquepts การกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา สภาพ
พื้นที่ ราบเรี ยบถึงค่อนข้างราบเรี ยบ มีความลาดชัน 0-1 % สู งประมาณ 10 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล การระบายนํ้า เลว การไหลบ่าของนํ้าบนผิวดิน ช้า สภาพให้ซึม ช้า พืช
พรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทํานา การแพร่ กระจาย ที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรี ยงชั้นดิน Apg-Bg-Bssg ลักษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดิน
เหนียว สี น้ าํ ตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสี น้ าํ ตาลแก่ ปฏิกิริยาดิน เป็ นกรดจัดมากถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็ นดินเหนียวสี น้ าํ ตาลปนเหลือง พบมวลก้อน
กลมของเหล็กและแมงกานีสตลอดหน้าตัดดิน และมีรอยแตกที่ผวิ หน้าดินในฤดูร้อน
ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลางถึงเป็ นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างตอนล่างเป็ นดินเหนียว
ปนทรายหยาบ สี น้ าํ ตาลปนเหลืองเข้ม มีจุดประสี เทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลางถึง
เป็ นกลาง (pH 6.0-7.0) ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็ นดินเหนียวจัด มีน้ าํ ท่วม ขังในฤดู
ฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทํานา ควรปรับปรุ งบํารุ งดิน
โดยการใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ย พืชสด เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัตทัิ ้ งทาง
กายภาพและทางเคมีของดิน ทําให้ดินร่ วนซุย สามารถดูดซับธาตุอาหารไว้ในดินได้ดีข้ ึน
ไม่ถูกชะล้างไปกับนํ้าได้ง่าย นอกจากนี้ควรใส่ ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน
โดยตรง ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีข้ ึน
โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ท่ีได้ดาํ เนินการนั้น
พบว่า ลักษณะและคุณภาพดินเมื่อมีความลึกเกิน 1 เมตรขึ้นไป สภาพของดินจะเป็ นดินดาน
และเป็ นดินเหนียว มีความเป็ นกรด โดยเฉพาะพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ตําบลหัวไผ่
อําเภอเมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง อําเภอป่ าโมก จะมีลกั ษณะเดียวกันคือในชั้นความลึก
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เกิน 1 เมตรขึ้นไป ดินจะมีความเป็ นกรด (ค่า pH 3.0-4.0) ดังนั้น ถ้ามีการกลับหน้าดิน
ในพื้นที่หรื อนําดินไปถมพื้นที่อื่น ๆ จะทําให้มีปัญหาในการปลูกต้นไม้ ถ้า จะให้ปลูก
ต้นไม้เจริ ญเติบโตดี ต้องปรับปรุ งค่าความเป็ นกรดให้ค่า pH อยูใ่ นระหว่าง 5-6 ตามหลัก
วิชาการก่อน แต่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทองเป็ นดินมีคุณภาพ เหมาะสําหรับปลูก
ต้นไม้หรื อปลูกพืชเกษตร เพราะจะมีธาตุอาหารพืชเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส
4. ผลการสํ ารวจความคิดเห็นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้
การสํารวจความคิดเห็นของ องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 18 แห่ง และ
เทศบาลตําบล จํานวน 3 แห่ง ในพื้นที่จงั หวัดอ่างทอง ได้สาํ รวจเพื่อทราบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ (ภาคผนวก ง.)
ตาราง 4
ผลการสํารวจความคิดเห็นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ข้ อมูล
1. บรรลุวตั ถุประสงค์
2. การประชาสัมพันธ์
3. การมีส่วนร่ วม
4. ความรู ้ของเจ้าหน้าที่
5. การได้รับความรู ้
6. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
7. การให้ความร่ วมมือ

มาก
18
14
20
18
17
19
21

ปานกลาง
3
7
1
3
4
2
-

น้ อย
-

ร้ อยละ
85.71
66.67
95.24
85.71
80.95
90.48
100.00

จากตาราง 4 ผลการสํารวจแสดงว่า โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัด
และพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดอ่างทอง พบว่า การได้รับความร่ วมมือหรื อสนับสนุน
โครงการในอนาคตอยูใ่ นระดับมากถึงร้อยละ 100 รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินโครงการอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 95.24 อันดับสามได้แก่การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ร้อยละ 90.48 ส่ วนการประชาสัมพันธ์ในแต่ละโครงการอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 66.67
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จากผลการสํารวจพบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ขอให้มีการจัดทํา
โครงการส่ งเสริ มปลูกต้นไม้เพือ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่อง และ
ให้มีการปลูกต้นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดอ่างทองให้มากขึ้นกว่าเดิม มีส่วน
น้อยให้ปลูกผสมไม้ที่สามารถใช้ผลและใบหรื อดอกสามารถมาประกอบอาหารได้
5. ผลการศึกษาการปลูกต้ นไม้ แบบประณีต
1) โครงการปลูกต้นไม้ยางนาในเขตวัดขุนอินทประมูล ตําบลอินทประมูล อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการนี้ได้ปลูกไม้ยางนาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 จัดกิจกรรมปลูก
ในวันต้นไม้ประจําปี ของชาติ สภาพพื้นที่เป็ นดินถมใหม่ โดยเป็ นหน้าดิน คุณภาพดิน
ค่อนข้างดีมาก ในการปลูกได้ขดุ หลุมปลูกขนาดใหญ่ ขนาด 50
x 50 x 50 (กว้าง x ยาว xลึก)
เซนติเมตร ได้ใส่ ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม เมื่อปลูกแล้ว ได้ก ลบหลุม ในระดับผิวดิน เพื่อ
ป้ องกันนํ้าขัง โดยวัดขุนอินทประมูล ได้จดั ทําระบบนํ้ารดต้นไม้ ทําการรดนํ้าสมํ่าเสมอ
สะดวกทั้งแปลงเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ปลูกไม้ยางนาประมาณ 400 ต้น มีตน้ ไม้ตายจํานวน
3 ต้น การอัตรารอดตาย 99.25 เปอร์เซ็นต์ เพราะกล้าไม้บอบชํ้าจากการขนส่ งหรื อการ
ปลูก และได้ทาํ การปลูกซ่อมแล้ว ทําให้มีกล้าไม้ครบจํานวน 400 ต้น การเจริ ญเติบโต
ของต้นยางนาดีมาก เนื่องจากมีการดูแลและบํารุ งรักษาต้นยางดีมาก ปี พ.ศ.2554 ได้เกิด
นํ้าท่วมใหญ่ นํ้าท่วมขังประมาณ 3 เดือน หลังนํ้าลดได้ออกไปสํารวจปรากฏว่าต้นยางนา
ไม่ตาย ยังอยูค่ รบถ้วน แต่โทรมใบเหลืองหลังจากนํ้าลดประมาณ 1 เดือน ต้นยางนาก็ได้
แตกใบงอกงามเป็ นปกติ แสดงว่าไม้ยางนาทนต่อนํ้าท่วมขังได้ดีมาก ปัจจุบนั (เดือน
พฤษภาคม 2559) ต้นยางนาโตสู งประมาณ 5-7 เมตร (ภาพ 16-17)
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ภาพ 16 ต้นยางนาอายุ 7 ปี มีการบํารุ งรักษา ( การรดนํ้าใส่ ปุ๋ย ดายวัชพืช สู ง 5-7 เมตร)
ณ วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ภาพ 17 ต้นไม้ยางนาที่เจริ ญเติบโตดี ที่ผา่ นนํ้าท่วมขังนานกว่า 3 เดือน ปี 2554
ณ วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
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2) โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง ตําบลสายทอง อําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง เป็ นแนวคิดในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เพือ่ แก้ปัญหาอุทกภัย เริ่ มโครงการปี พ.ศ.2548 พื้นที่ 380 ไร่ เป็ นพื้นดิน
ประมาณ 200 ไร่ พื้นที่หนองนํ้าประมาณ 180 ไร่ โดยได้ รับ งบประมาณจากมูลนิธิ
ชัยพัฒนาในการขุดลอก ในการนี้ มูลนิธิชยั พัฒนาได้ดาํ เนินการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ
จังหวัดอ่างทอง มีวตั ถุประสงค์เป็ นแก้มลิงเก็บนํ้าในฤดูฝน ป้ องกันนํ้า อุทกภัย ส่ งนํ้าเพื่อ
การทํานาข้า วแก่เกษตรกร จํานวน 5,000 ไร่ ในโครงการฯ เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ น
การเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็ นแหล่งอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้ประจําถิ่น เพือ่ รักษาสิ่ งแวดล้อมของ
จังหวัดอ่างทอง ได้มีการพัฒนาพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่าง ๆ
รู ปแบบประชาอาสา โดยจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานราชการในจังหวัด นักเรี ยน นักศึกษา
ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่ วมกันปลูก จํานวน 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2548-2557 ได้ปลูกต้นไม้
ประมาณ 20,000 ต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลบํารุ งรักษา ได้แก่ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง อําเภอทุกอําเภอในจังหวัดอ่างทอง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทองและ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสายทอง
อําเภอป่ าโมก โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลรักษา
ในปี พ.ศ.2554 ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น
ได้รับผลกระทบมีน้ าํ ท่วมขังสู งเป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน ต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็กได้เสี ยหายตายเกือบหมด ต้นไม้ที่โตแล้วก็ตาย เนื่องจากลมแรงในช่วงฤดูหนาว
ประกอบกับดินอ่อนตัวรากไม่สามารถยึดดินได้ และนํ้าท่วมขังนานรากไม่สามารถ
หายใจได้ จังหวัดอ่างทองและทุกภาคส่ วนต้องการปรับปรุ งพื้นที่ให้
เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิและให้ สวยงามขึ้นใหม่ เพื่อ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
โดยปรับปรุ งสถานที่ในหลายด้านและตั้งชื่อ ใหม่วา่ “อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทอง
หนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ เจริ ญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการป่ าไม้ที่ได้ปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้ บริ เวณหนองเจ็ด
เส้น ต้นไม้ที่ปลูกได้ตายเป็ นจํานวนมากสาเหตุ
นอกเหนือจากนํ้าท่วมขัง ได้แก่ ปัญเกีหา่ยวกับดิน

55

เป็ นดินถมจากการขุดลอกเป็ นดินก้นบ่อคุณภาพดินไม่ดี เป็ นดินดาน ดินเหนียว เป็ นดิน
เปรี้ ยวมีค่าความกรดจัด ค่า pH ประมาณ 3-4 ไม่มีธาตุอาหาร ต้นไม้ท่ีเจริ ญเติบโตได้ เช่น
ต้น กระถินเทพา ต้น สะเดา ต้น ยูคาลิปตัส ต้น ขี้เหล็ก ต้น คูน ส่ วนต้นไม้หลักที่มี
ความสําคัญมีคุณค่า เช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยูง ต้นกันเกรา ต้นพยอม ที่ได้
ปลูกไว้ไม่ค่อยเจริ ญเติบโต การรอดตายน้อย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จึงมีแนวคิดที่จะ
ปลูกต้นไม้ให้มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสู ง จึงเขียนโครงการเสนอจังหวัดอ่างทอง เป็ น
โครงการปลูกป่ าแบบปร ะณี ต ชื่อโครงการส่ งเสริ มพื้นที่สีเขียว ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ 1,224,400.-บาท โดยใช้วธิ ีจา้ งเหมาปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้เป็ นเวลา 6 เดือน
เพือ่ ให้ตน้ ไม้ได้เจริ ญเติบโตและตั้งตัวได้ ใช้กล้าถุงขนาดใหญ่คา้ งปี ต้นไม้มีความสู ง 1 เมตร
ขึ้นไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทนกับสภาวะนํ้าท่วมขัง ได้แก่ ไม้ยนื ต้นมีค่า
ทางเศรษฐกิจ ไม้ยนื ต้นดอกสวยงาม ไม้ในวรรณคดีและพุทธประวัติ จํานวน 4,300 ต้น
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายต้นละ 300 บาท ได้แก่ ต้นยางนา 2,000 ต้น, ต้นตะเคียนทอง 500 ต้น, ต้น
กันเกราหรื อต้นนนทรี 500 ต้น, ต้นพะยูง 200 ต้น, ต้นประดู่หรื อต้นแดง 200 ต้น, ต้นปี บ
หรื อต้นจําปี 200 ต้น, ต้นพยอม 200 ต้น รวม 4,300 ต้น ในการปลูกให้ขดุ หลุมขนาดใหญ่
ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) ให้ใส่ ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยหมักรองก้นหลุม
รวมทั้ง ใช้โพลีเมอร์ใส่ กน้ หลุมๆ ละ 1 ช้อนโต๊ะด้วย เพื่อให้ดูดซับนํ้าไว้ในช่วงฤดูฝน
และเปลี่ยนดิน ปลูกโดยใช้ดินที่มีคุณภาพดี วิธี การปลูก ได้กลบหลุมให้เป็ นแอ่งเล็ก ๆ
รอบโคนต้น เพื่อรับนํ้าฝนไว้ใช้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ให้เป็ นหลุมจนนํ้าขัง ได้ และให้ผรู ้ ับจ้าง
บํารุ งดูแลรักษาหลังการปลูกเป็ นเวลา 6 เดือนและเมื่อพบว่าต้นไม้ตายให้ทาํ การปลูกซ่อม
ในทันที จากการปลูกครั้งแรกพบว่ามีตน้ ไม้ตายจํานวน 12 ต้น คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การ
รอดตายถึง 99.72 โดยผูร้ ับจ้างแจ้งว่า ต้นที่ตายเกิดจากการขนย้ายและดินหลุดจากราก
ของต้นไม้ทาํ ให้รากบอบชํ้า โดยมีผคู ้ วบคุมงานตรวจสอบทุกสัปดาห์ คณะกรรมการ
ตรวจรับงานตรวจสอบแนะนําสมํ่าเสมอ ดังนั้นต้นไม้ที่ปลูกได้รับการเอาใจใส่ เป็ นอย่าง
ดีมีการบํารุ งรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น รดนํ้า พรวนดินรอบโคนต้น ใส่ ปุ๋ยคอกและปุ๋ ย
วิทยาศาสตร์ ดายวัชพืชรอบโคนต้น และดําเนินการปลูกซ่อม โดยหวังให้ตน้ ไม้ที่ปลูก
ไว้รอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์ จากที่ได้ดาํ เนินการและศึกษานําเทคนิคการปลูกและ
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บํารุ งรักษาต้นไม้มาใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นมีความคุม้ ค่า และ
ประสบผลสําเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
จากการสํารวจศึกษาการเจริ ญเติบโตของต้นไม้ในโครงการ โดยได้เก็บตัวอย่าง
วัดความสู งของต้นไม้ที่ปลูก จํานวน 5 ชนิดๆ ละ 50 ต้น รวมจํานวน 250 ต้น โดยวัด
ความสู งตอนเริ่ มปลูกและวัดความสู งในรอบ 6 เดือนครั้ง ผลการศึกษา ดังนี้
ตาราง 5
ศึกษาการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ ท่ีปลูกใน
โครงการพัฒนาพืน้ ที่แก้ มลิงอุทยานสวรรค์ 115 ปี
อ่ างทองหนองเจ็ดเส้ น
ต้ นไม้

ความสู งเฉลีย่

ความสู งเฉลีย่

ความสู งเฉลีย่

ความโตเฉลีย่

วัดเริ่มปลูก (มี.ค.56)

หลังปลูก 6 เดือน

หลังปลูก 12 เดือน

ด้ านความสู งต่ อปี

(เมตร)

(ก.ย.56) (เมตร)

(มี.ค.57) (เมตร)

(เมตร)

ยางนา

1.00

1.40

1.70

0.70

ตะเคียนทอง

0.85

1.25

1.55

0.70

พะยูง

0.80

1.50

1.85

1.05

พะยอม

0.85

1.10

1.50

0.65

กันเกรา

0.70

1.17

1.50

0.85

จากการสํารวจและศึกษา พบว่า อัตราการเจริ ญเติบโตด้านความสู งของต้นไม้เมื่อ
ครบรอบ 1 ปี ได้แก่ ต้นยางนา สู งขึ้น 0.70 เมตร ต้นตะเคียนทอง สู งขึ้น 0.70 เมตร ต้น
พะยูง สู งขึ้น 1.05 เมตร ต้น พะยอม สู งขึ้น 0.65 เมตร ต้นกันเกรา สู งขึ้น 0.80 เมตร ซึ่งจะ
พบว่า ต้น ไม้พะยูง มีการเจริ ญเติบโต เร็วที่สุด รองลงมาได้แก่ ต้นไม้กนั เกรา จากการ
สังเกต นํ้าเป็ นปัจจัยสําคัญสู งสุ ดในการเจริ ญเติบโตของต้นไม้ ต้นที่ได้น้ าํ มากจะมีการ
เจริ ญเติบโตดีมาก ส่ วนต้นไม้ท่ีได้น้ าํ น้อยกว่าการเจริ ญเติบโตจะไม่ค่อยดี (ภาพ 18-23)
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ภาพ 18 การเตรี ยมดินผสมกับปุ๋ ยคอก /ปุ๋ ยหมัก และเศษใบไม้แห้ง เพื่อให้ดินมีความ
ร่ วนซุย

ภาพ 18 การปลูกต้นไม้
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ภาพ 20 การรดนํ้าต้นไม้ที่ปลูก

ภาพ 21 การพรวนดินรอบโคนต้นไม้
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ภาพ 22 การเจริ ญเติบโตของต้นไม้ประดู่

ภาพ 23 การเจริ ญเติบโตของต้นไม้ยางนา
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
1. การสํารวจต้นไม้ด้ งั เดิมในเขตวัดของจังหวัดอ่างทอง จํานวน 219 วัด คือไม้ยาง
นาขึ้นอยูใ่ นวัด 81 วัด ท้องที่อาํ เภอโพธิ์ทอง มีไม้ยางนาขึ้นอยูม่ ากที่สุด 21 วัด รองลงมา
คือวัดในเขต อําเภอเมือง อ่างทอง 18 วัด ส่ วนอําเภอสามโก้ ไม่พบ ต้นไม้ยางนาดั้งเดิม
ขึ้นอยูใ่ นบริ เวณวัดแต่อย่างใด แต่วดั ที่มีไม้ยางนาต่อจํานวนวัดทั้งหมดในแต่ละอําเภอจะ
พบว่าอําเภอป่ าโมกมีไม้ยางนาดั้งเดิมขึ้นอยูม่ ากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 72.73 แสดงว่าวัดใน
ท้องที่อาํ เภอป่ าโมกมีการอนุรักษ์ตน้ ไม้ยางนาสู งกว่าวัดในอําเภออื่น ๆ
การสํารวจพบว่าไม้ยางนาจะอยู่รวมกัน เป็ นกลุ่ม ๆ ไม้ยางนาที่มีขนาดความโต
มากกว่า 100 เซนติเมตร มีมากกว่าไม้ยางนาที่มีขนาดความโตตํ่ากว่า 100 เซนติเมตร ถึง
ร้อยละ75 แสดงว่าการสื บต่อพันธุ์ของไม้ยางนาในพื้นที่วดั ของจังหวัดมีการสื บต่อพันธุ์
ที่ไม่ดี จึงต้องมีการปลูกเพิ่ม เพื่อให้จาํ นวนของประชากรไม้ยางนาในขนาดความโตตํ่า
กว่า 100 เซนติเมตร เพิ่มขึ้น และจัดการไม้ยางนาให้มี ลูกไม้ข้ ึนมาทดแทนไม้ช้ นั อายุที่โต
ซึ่งจะหมดอายุไขหรื อถูกตัดไปใช้ประโยชน์ ส่ วนไม้ยางนาที่มีขนาดความโตมากกว่า 100
เซนติเมตร ขึ้นอยูใ่ นบริ เวณวัดต่าง ๆได้ มีการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี
2. โครงการปลูก ต้นไม้ในเขตวัดและในที่อื่น ของจังหวัดอ่างทอง คณะเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการป่ าไม้ ได้ออกไป สํารวจ ติดตาม และประเมินผล ได้สรุ ปผล คือ ได้ทาํ การ
สํารวจแปลงปลูกต้นไม้บริ เวณวัด พบว่าแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่บริ เวณวัดมีอตั รา
การรอดตาย ร้อยละ97.30 เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในการบํารุ งรักษาต้นไม้มีผลทําให้
เปอร์เซ็นต์การรอดตายสู ง ส่ วนในพื้นที่อื่น ๆ มีอตั ราการรอดตาย ร้อยละ93.40 ซึ่งมีอตั รา
การรอดตายตํ่ากว่าในเขตวัด ดังนั้น การบํารุ งรักษา ต้นไม้ที่ปลูก จะช่วยให้ตน้ ไม้
เจริ ญเติบโตดีและประสบผลสําเร็จ ดังต้นไม้ที่ปลูกในบริ เวณวัดต่างๆ จะได้รับการดูแล
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ดีกว่าปลูกในพื้นที่อื่น ของจังหวัด ยกเว้นบริ เวณโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงอ่างทอง
หนองเจ็ดเส้น
คณะเจ้าหน้าที่การส่ งเสริ มการป่ าไม้ได้ทาํ การสํารวจต้นไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขัง
จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 21 แห่ง ที่มีโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ 1) ต้นไม้ท่ ี
ทนต่อนํ้าท่วมขังสู ง นํ้าท่วมขังเกิน 3 เดือนรอดตาย ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ไม้
มะพลับ ไม้ประดู่บา้ น ต้นไม้อินทนิลนํ้า 2) ต้นไม้ที่ทนต่อนํ้าท่วมขังปานกลาง นํ้าท่วม
ขัง 1 เดือนรอดตาย เกิน 1 เดือนตายบางส่ วน ได้แก่ ไม้สะเดา ไม้คูณ ไม้ตะแบก ไม้เสลา
ไม้มะค่าโมง ไม้พะยูง ไม้แดง และ 3)ต้นไม้ที่ไม่ทนต่อนํ้าท่วมขัง นํ้าท่วมขังเกิน 2 อาทิตย์
เริ่ มตาย ได้แก่ ไม้สัก ไม้สตั ตบรรณ ไม้ ข้ ีเหล็ก ไม้ขนุน และไม้มะม่วง และพื้นที่ปลูก
ต้นไม้มีลมพัดแรงในช่วงนํ้าท่วมขัง ต้นไม้ตายมาก เนื่องจากดินอ่อนตัว ทําให้ลมโยก
ต้นไม้ รากไม้ไม่สามารถเกาะยึดดินได้ และรากไม้ไม่สามารถหายใจได้
3.สําหรับกลุ่มชุดดินและลักษณะดินในพื้นที่โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้
ในจังหวัดอ่างทองจากข้อมูลกองสํารวจดินและวิจยั ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า
เป็ นกลุ่มชุดดินกลุ่มที่ 4 เช่น ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสิ งห์บุรี (Sin) การระบายนํ้าเลว การ
ไหลบ่าของนํ้าบนผิวดิน ช้า สภาพให้ซึม ช้า การแพร่ กระจาย ที่ราบลุ่มภาคกลาง
ลักษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินเหนียว ปฏิกิริยาดิน เป็ นกรดจัดมากถึง
กรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ เป็ นดินเหนียวจัด มีน้ าํ ท่วม ขังใน
ฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน4 เดือน ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ควร
ปรับปรุ งบํารุ งดินโดยการ
ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยพืชสด เพื่อปรับปรุ งคุณสมบัตทัิ ้ งทางกายภาพ
และทางเคมีของดิน ทําให้ดินร่ วนซุย สามารถดูดซับธาตุอาหารไว้ในดินได้ดีข้ ึน ไม่ถูก
ชะล้างไปกับนํ้าได้ง่าย ควรใส่ ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ทําให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ดีข้ ึน เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้
4. ส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
จํานวน 21 แห่ง ในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดและพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัด
อ่างทอง พบว่า การได้รับความร่ วมมือหรื อสนับสนุนโครงการในอนาคตอยูใ่ นระดับ
มากถึงร้อยละ 100 รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมในการ ดําเนินโครงการอยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ 95.24 ส่ วนการประชาสัมพันธ์ในแต่ละโครงการอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 66.67
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และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้เสนอแนะขอให้มีการจัดทําโครงการส่ งเสริ มปลูก
ต้นไม้เพือ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่อง และให้มีการปลูกต้นไม้ยนื
ต้นขนาดใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดอ่างทองให้มากขึ้นกว่าเดิม มีส่วนน้อยให้ปลูกผสมไม้ที่
สามารถใช้ผลและใบหรื อดอกสามารถมาประกอบอาหารได้
5. การศึกษาปลูกป่ าแบบประณี ต เป็ นการปลูกต้นไม้อย่างดี ลงทุนสู ง มีการดูแล
บํารุ งรักษาอย่างดี เช่น รดนํ้า พรวนดิน ดายวัชพืช ใส่ ปุ๋ย ดูแลโรคและแมลงที่มารบกวน
เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ตน้ ไม้เจริ ญงอกงามที่สุด มี อัตราการรอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์
จากการที่ได้ ตรวจสอบการการดําเนินงาน ปลูกต้นไม้แบบประณี ต ผลที่ได้มีความคุม้ ค่า
มาก ต้นไม้ที่ปลูกรอดตาย สู ง มีบางส่ วนที่ตายก็ทาํ การปลูกซ่อมตามกําหนด ดังนั้นการ
ปลูกป่ าแบบประณี ตทําให้มีอตั ราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และเจริ ญเติบโตดี เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงทําให้พ้นื ที่ โครงการมี ภูมิทศั น์ ที่ สวยงาม และเป็ น
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น เป็ นแปลงสาธิตในการปลูกต้นไม้ เป็ นศูนย์รวมพันธุ์ไม้เพื่อ
การศึกษา เป็ น สถานที่ พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ น สถานที่ ท่องเที่ยว เป็ นสถานที่จดั งาน และ
เป็ นพื้นที่สีเขียวถาวรของจังหวัด รวมทั้งใช้ประโยชน์อ่ืนๆ และการลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน
ปัญหา อุปสรรค
จังหวัดอ่างทอง สภาพพื้นที่เป็ นพื้นที่ลุ่มอยูใ่ นกลุ่มลุ่มนํ้าเจ้าพระยา
เหมาะสําหรับ
ทําการเกษตรกรรม ไม่มีพ้นื ที่ป่าไม้ ประชาชนชาวอ่างทองส่ วนใหญ่ ทําการเกษตรกรรม
ได้แก่ ทํานา ทําสวนผลไม้ ทําไร่ ทําให้มีพ้นื ที่ มีนอ้ ยพื้นที่มีราคาสู ง ในการส่ งเสริ มปลูก
ต้นไม้ ส่ วนใหญ่ตอ้ งส่ งเสริ มการปลูกในเขตวัด เพือ่ เพิม่ พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
และอาจมีปัญหานํ้าท่วมขัง บ้าง ปัญหาดินเปรี้ ยว บ้าง เป็ นอุปสรรค อยูบ่ า้ ง แต่ไม่มาก
สามารถร่ วมกัน แก้ไขปรับปรุ งได้ ให้มีสภาพดีได้ตามความเหมาะสม บางครั้งเจ้าอาวาส
หรื อ ประชาชนผูท้ ี่มาขอรับกล้าไม้ มีความคิดเห็นไม่ตรงกับ คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม การ
ป่ าไม้ เช่น อยากปลูกไม้สกั เพราะเห็นว่าไม้มีราคาแพง ลวดลายสวย แต่เป็ นไม้ที่ไม่ชอบ
ดินเหนียวและระดับนํ้าใต้ดินสู ง จึงไม่เหมาะสมที่จะปลูกในท้องที่จงั หวัดอ่างทอง คณะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มป่ าไม้ จึงไม่เห็นด้วย เว้นแต่เพือ่ ใช้ศกึ ษาของนักเรี ยน เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป และทั้งหมดนี้เป็ นหลักกว้างๆของการส่ งเสริ มการปลูก ต้นไม้ในบริ เวณ
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วัดของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้ดาํ เนินมาตั้งแต่ตน้ จนถึงปัจจุบนั พันธุ์ไม้ที่ คณะเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการป่ าไม้ส่งเสริ มได้แก่ ไม้ยางนา ไม้ประดู่ป่า ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทอง ไม้นนทรี
ไม้มะฮอกกานีใบใหญ่ ไม้สะเดา เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
การดําเนินการ
ส่ งเสริ มการ ปลูก ต้นไม้ในเขตวัดของ จังหวัดอ่างทองให้ประสบ
ความสําเร็จ สรุ ปได้ ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้นไม้ ได้แก่ ลักษณะดิน ลักษณะ
ภูมิอากาศ แหล่งนํ้า คุณภาพนํ้า การปรับปรุ ง บํารุ ง ดิน ชนิด พันธุ์ ไม้ที่เหมาะสม สําหรับ
พื้นที่ ที่จะดําเนินการส่ งเสริ มให้ปลูก ต้นไม้ในพื้นที่น้ นั ๆ เทคนิคการปลูก ต้นไม้ การ
บํารุ งรักษาต้นไม้หลังปลูกเพื่อที่จะได้นาํ ความรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ ทําให้ตน้ ไม้ที่ปลูกมี
การเจริ ญเติบโตดีข้ ึนและมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสู ง ซึ่งจะเป็ นผลให้ ชุมชนนําไปเป็ น
แบบอย่างและขยายการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดอ่างทองมากขึ้น
2. กรณี ท่ ีได้ มีสาํ รวจศึกษาไม้ยางนาในพื้นที่วดั จังหวัดอ่างทองนั้น พบว่าไม้
ยางนาที่มีขนาดความโตตํ่ากว่า 100 เซนติเมตร มีจาํ นวนน้อยกว่า 500 ต้น ซึ่งน้อยกว่า
ขนาดความโตมากกว่า 100 เซนติเมตรถึงร้อยละ 75 ซึ่งช่วงขนาดความโตตํ่ากว่า 100
เซนติเมตร สมควรจะมีจาํ นวนมากกว่านี้ แต่การพบว่ามีจาํ นวนน้อย จึงแสดงให้เห็นว่า
การสื บต่อพันธุ์ของไม้ยางนาในพื้นที่วดั ของจังหวัดมีการสื บต่อพันธุ์ที่ไม่ดี จึงต้องมีการ
ปลูกเพิ่ม เพื่อให้จาํ นวนของประชากรไม้ยางนาในขนาดความโตดังกล่าวเพิ่มขึ้น
3. พื้นที่เป้ าหมายในการปลูกต้นไม้ จะต้องเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะทํา
ให้การส่ งเสริ มปลูกต้นไม้ประสบผลสําเร็จ พื้นที่เหมาะสมไม่ถูกนํ้าท่วมหรื อมีน้ าํ ท่วมต้อง
มีการเตรี ยมความพร้อม สําหรับป้ องกันนํ้าท่วม เช่น การเตรี ยมพูนดินสําหรับปลูกต้นไม้
เพื่อไม่ให้น้ าํ ท่วมถึง พื้นที่มีปัญหาคุณภาพของดิน เช่น ดินเป็ นกรดจัดก็ควรลดความเป็ น
กรดของดินก่อนให้อยูใ่ นระดับที่ตน้ ไม้สามารถเจริ ญเติบโตได้ หากดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ โครงสร้างของดินไม่ดีใช้ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยหมัก ช่วยบํารุ งดินและการปลูกควรขุด
หลุมปลูกให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ตน้ ไม้มีการเจริ ญเติบโตดี และมีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย
สู ง ให้มีการขยายผลการปลูกต้นไม้ไปสู่ ที่อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดีต่อไป
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แบบสํ ารวจข้ อมูลโครงการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้ ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง
ประจําปี 2559
--------------------------------------คําชี้แจง
แบบสํารวจ ข้อมูล โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทองนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการ สํารวจราษฎรในชุมชน พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ ต้นไม้ทนนํ้าท่วม
ขัง คุณภาพดิน และการจัดทรัพยากร ป่ าไม้ รวมถึงความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งการปลูก
ต้นไม้ยนื ต้นเพือ่ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อ น ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด ในการ
ดําเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
โปรดทําเครื่องหมายในช่ องทีต่ รงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่ าน
1. ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
2. ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
มีการประชาสัมพันธ์ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
3. ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
ท่านมีส่วนร่ วมในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
4. ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการป่ าไม้มีความรู ้ ความสามารถ ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
5. ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
ท่านได้รับความรู ้หรื อมีทกั ษะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และอื่น ๆ ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
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6. ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
สามารถส่ งเสริ มการท่องเที่ยใวนระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
7. ท่านคิดว่าหากมีโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่
อื่นๆในอนาคต ท่านจะให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
8. ท่านคิดว่าพันธุ์ไม้ทนนํ้าท่วมขัง คือ
8.1 นํ้าท่วมขัง เกิน 3 เดือน.....................................................................................
8.2 นํ้าท่วมขัง 1 – 3 เดือน.....................................................................................
8.3 นํ้าท่วมขังน้อยกว่า 1 เดือน...............................................................................
9. ท่านคิดว่าโครงการนี้ มีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ภาคผนวก ก.
แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของจังหวัดอ่างทอง

ที่มา : โครงการจัดทําแผนบริ หารจัดการและพัฒนาทรั พยากรนํา้ แบบบูรณาการ
4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ระดับจังหวัด จังหวัดอ่ างทอง
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โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง
และโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อื่นของจังหวัดอ่างทอง
ระหว่างปี 2551 – 2557
ลําดับที่ ชื่อโครงการปลูกต้นไม้
สถานที่ปลูก
ปลูกเมื่อ
ชนิดไม้
จํานวน
(ต้น)
1 โครงการส่ งเสริ มการปลูก ณโครงการพัฒนาพื้นที่ 2551 มะพลับ ประดู่บา้ น คูณ ตะแบก 1,200
กาสะลอง เสลา อินทนิลนํ้า
อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
ต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ขี้เหล็ก หว้า พะยูง ตะเคียนทอง
ประจําปี ของชาติ พ.ศ.2551 อ.ป่ าโมก อ.เมือง
ก้ามปู สะเดา ชมพูพนั ธุ์ทิพย์
จ.อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
4,000
2 โครงการส่ งเสริ มการปลูก โครงการฟาร์มตัวอย่าง 2551 ยางนา ตะเคียนทอง
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวพระราชดําริ
และลดภาวะโลกร้อน เฉลิม ต.สี บวั ทอง อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง
พระเกียรติฯ
800
3 โครงการส่ งเสริ มการปลูก ณโครงการพัฒนาพื้นที่ 2552 ยางนา ตะเคียนทอง นนทรี
มะค่าโมง พิกลุ มะพลับ หว้า
อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.
ต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
มะฮอกกานี ตะแบก อินทนิลนํ้า
ประจําปี ของชาติ พ.ศ.2552 ป่ าโมก อ.เมืองอ่างทอง

พื้นที่
หมายเหตุ
(ไร่ )
40 มีอตั ราการรอดตาย 90.91%

มีอตั ราการรอดตาย 95.38%
สถานีเพาะชํากล้าไม้
อ่างทอง ปลูกและ
บํารุ งรักษา
4 กม. มีอตั ราการรอดตาย 90.75%
20
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ลําดับที่

ชื่อโครงการปลูกต้นไม้

สถานที่ปลูก

4

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
และปลูกต้นไม้ประจําถิ่นเพื่อ
รักษาสิ่ งแวดล้อม
โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้มงคลประจําจังหวัดใน
เขตวัดน้อย
โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจําปี ของชาติ พ.ศ.2553
โครงการปลูกต้นไม้ 5 ธันวา
มหาราช ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้เพือ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
จังหวัดอ่างทอง

โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามแนวพระราชดําริ
ต.สี บวั ทอง อ.แสวงหา
ณ วัดน้อย ต.ยี่ลน้
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
ณวัดขุนอินทประมูล
ต.อินทประมูล
อ.โพธิ์ทองจ.อ่างทอง
ลานจอดรถยนต์วดั ม่วง
ต.หัวตะพาน
อ.วิเศษชัยชาญ
ณ บึงศาลาอ้อ
ต.สาวร้องไห้
อ.วิเศษชัยชาญจ.อ่างทอง

5

6

7

8

ภาคผนวก ข. (ต่อ)
ปลูกเมื่อ
ชนิดไม้
2552 ประดู่บา้ น มะพลับ คูณ ตะแบก
กาสะลอง เสลา อินทนิลนํ้า
ขี้เหล็ก หว้า พะยูง ตะเคียนทอง
2552 ต้นไม้มงคลประจําจังหวัดทุก
จังหวัด

จํานวน
(ต้น)
500

พื้นที่
หมายเหตุ
(ไร่ )
4 มีอตั ราการรอดตาย 90.60%
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2

2553 ไม้ยางนา ตะเคียนทอง

400

2

2553 หูกระจง ประดู่กิ่งอ่อน ประดู่ป่า
สาละอินเดียโพธิ์ ไทร

100

5

2554 ยางนา ประดู่ป่า ประดู่บา้ น
ตะเคียนทอง กาสะลอง ตะแบก
เสลา มะค่าโมง

5,000

มีอตั ราการรอดตาย 90.91%
วัดน้อย,อบต.ยี่ลน้ ,
สนง.ทสจ.
มีอตั ราการรอดตาย 100 %
วัดขุนอินทประมูล,
อบต.อินทประมูล,
มีอตั ราการรอดตาย 100 %
ปลูกไม้ลอ้ ม
วัดม่วง, อบต.หัวตะพาน
มีอตั ราการรอดตาย 95.82%
งบประมาณกลุ่มจังหวัด
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9

10

11

12

ชื่อโครงการปลูกต้นไม้

สถานที่ปลูก

โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้ในเขตวัดเพือ่ เฉลิม
พระเกียรติฯ
โครงการทําบุญเนื่องในวัน
ธรรมสวนะ(วันพระ)
กิจกรรมส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้เนื่องในวันพระ
โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้เพือ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
จังหวัดอ่างทอง

ณ วัดโคศุภราช
ต.คลองวัว
อ.เมืองอ่างทอง
วัดต่างๆ ในจังหวัด
อ่างทอง

โครงการส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้ในเขตโรงเรี ยนเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาคผนวก ข. (ต่อ)
ปลูกเมื่อ
ชนิดไม้
2555 คูณ ตะเคียนทอง นนทรี เสลา
ตะแบก อินทนิล
2555- มะพลับ พะยูง ตะเคียนทอง
2557

2556 ยางนา ตะเคียนทอง กันเกรา
โครงการพัฒนาพื้นที่
นนทรี เสลา ตะแบกขานาง
อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
อินทนิลนํ้า พะยูง ประดู่แดง ปี บ
อ.ป่ าโมก อ.เมือง
จําปี พะยอม
จ.อ่างทอง
ณ โรงเรี ยนวิเศษชัยชาญ 2557 ยาง ตะเคียนทอง พะยูงนนทรี
เสลา ตะแบก ประดู่แดง
“ตันติวทิ ยาภูมิ”
ต.ไผ่จาํ ศิล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

จํานวน
(ต้น)
300

750

4,300

300

พื้นที่
หมายเหตุ
(ไร่ )
2 มีอตั ราการรอดตาย 96.68%
วัดโคศุภราช,
อบต.คลองวัว,สนง.ทสจ.
มีอตั ราการรอดตาย 98.93%
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด,
สนง.พระพุทธศาสนาฯ,
สนง.ทสจ.
20 มีอตั ราการรอดตาย 100 %
งบประมาณยุทธศาสตร์
จังหวัด
2

มีอตั ราการรอดตาย 90.32%
โรงเรี ยนวิเศษชัยชาญ,
ศูนย์ประสานงานฯ,
สนง.ทสจ.

71

71

ภาคผนวก ค.

72

ภาคผนวก ค.
แบบสํ ารวจข้ อมูลโครงการส่ งเสริมการปลูกต้ นไม้ ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง
ประจําปี 2559
--------------------------------------คําชี้แจง
แบบสํารวจ ข้อมูล โครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทองนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการ สํารวจราษฎรในชุมชน พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ ต้นไม้ทนนํ้าท่วม
ขัง คุณภาพดิน และการจัดทรัพยากร ป่ าไม้ รวมถึงความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งการปลูก
ต้นไม้ยนื ต้นเพือ่ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อ น ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด ในการ
ดําเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
โปรดทําเครื่องหมายในช่ องทีต่ รงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่ าน
1.1 ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
1.2 ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
มีการประชาสัมพันธ์ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
1.3 ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
ท่านมีส่วนร่ วมในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
1.4 ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการป่ าไม้มีความรู ้ ความสามารถ ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
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1.5 ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
ท่านได้รับความรู ้หรื อมีทกั ษะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และอื่น ๆ ในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
1.6 ท่านคิดว่าโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่อื่นๆนี้
สามารถส่ งเสริ มการท่องเที่ยใวนระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
1.7 ท่านคิดว่าหากมีโครงการส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในเขตวัดจังหวัดอ่างทอ ง/ในพื้นที่
อื่นๆในอนาคต ท่านจะให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนในระดับใด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
2 ท่านคิดว่าพันธุ์ไม้ทนนํ้าท่วมขัง คือ
2.1 นํ้าท่วมขัง เกิน 3 เดือน.....................................................................................
2.2 นํ้าท่วมขัง 1 – 3 เดือน.....................................................................................
2.3 นํ้าท่วมขังน้อยกว่า 1 เดือน...............................................................................
3 ท่านคิดว่าโครงการนี้ มีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4 ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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แผนทีก่ ลุ่มต้ นไม้ ยางในเขตวัดจังหวัดอ่างทอง

76

76

บรรณานุกรม
กรมพัฒนาที่ดิน .(2546). การจัดการดินและพืชเพื่อปรั บปรุ งบํารุ งดินอินทรี ยวัตถุตา่ํ
คณะกรรมการกําหนดมาตรการและจัดทําเอกสารอนุรักษ์ ดินและนํา้
และจัดการดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช .(2555). คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้
เพื่อปลูกป่ าป้ องกันอุทกภัย. กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
จังหวัดอ่างทอง .(2557). โครงการจัดทําแผนบริ หารจัดการและพัฒนาทรั พยากรนํา้
แบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ระดับจังหวัด. อ่างทอง : บริ ษทั ทิสโก้ จํากัด
บุญวงศ์ ไทยอุตส่ าห์.(2538). สวนป่ าในเมือง. วันต้ นไม้ ประจําปี แห่ งชาติ 2538.
กรุ งเทพมหานคร
.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2547).มาตรการในการเพิ่มและจัดการพืน้ ที่สีเขียวในเขต
ชุมชนอย่ างยัง่ ยืน.กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
ส่ วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สํานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ .(2546). การปลูกและ
บํารุ งรั กษาต้ นไม้ ในเมือง.กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
สุ นีย ์ มัลลิกะมาลย์.(2545). รั ฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพิทักษ์
รั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม.สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพมหานคร.
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม .(2547). คู่มือการเพิ่มและ
การจัดการพืน้ ที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองอย่ างยัง่ ยืน.กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม .(2552). คู่มือการคัดเลือก
พรรณไม้ ที่เหมาะสมสําหรั บพืน้ ที่สีเขียว.กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม .(2552). คู่มือพรรณไม้
จําแนกตามถิ่นและการดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ .กรุ งเทพมหานคร : ผูแ้ ต่ง
http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/Course_online/Course_352721.html
http://ag.kku.ac.th/extension/images/136323/media_004.pdf

77

www.gotoknow.org
https://new.forest.go.th/nursery
http://rungpet-1234.blogspot.com/2012/10/blog-post_6153.html

78

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

นายชัชวุฒิ โกมลมรรค
7 ธันวาคม 2502
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ระดับปริ ญญาตรี
- B.Sc.For. จาก G.A.U.F. พ.ศ. 2528
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาส่ งเสริ มและสื่ อสาร
การเกษตร)
จาก วิทยาลัยครู พบิ ลู สงคราม พิษณุโลก พ.ศ. 2534
ระดับปริ ญญาโท
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการป่ าไม้)
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543
ตําแหน่งหน้าที่
นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
การทํางานปัจจุบนั นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการ
รักษาการในตําแหน่ง นักวิชาการป่ าไม้ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

79

คํารับรองผู้บงั คับบัญชา
ขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการฉบับ
นี้แล้ว ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และเป็ นผลงานของผูข้ อรับประเมินโดยแท้จริ ง

