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บทคดัย่อ 

 

 จงัหวดัอ่างทองตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา ไม่มีภูเขาไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้

มีตน้ไมย้างนาเป็นไมด้ั้งเดิม  ส่วนใหญ่อยูใ่น เขตวดัต่างๆ  ตามแนวแม่นํ้าเจา้พระยาและ

แม่นํ้านอ้ย  พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัทาํเกษตรกรรม เป็นนาขา้ว ไม่จดัเป็นพื้นท่ีสีเขียว

ย ัง่ยนื  ปัญหา ท่ีพบ คือ คุณภาพ ดิน  นํ้าท่วมขงั ทาํใหเ้ป็นขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ

ส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นบางพื้นท่ี  จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ี คณะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การป่าไมจ้ะตอ้งเขา้มา ส่งเสริมใหมี้การปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหม้ากข้ึน  โดย

ทุกภาคส่วนเขา้มา มีส่วนร่วม และใหค้วามร่วมมือในการ ปลูกตน้ไมย้นืตน้ ของจงัหวดั

อ่างทอง เพื่อลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน 

 การส่งเสริมปลูก ตน้ไมใ้นเขตวดั ของจงัหวดัอ่างทอง ได้ประสบผลดี จาก

การศึกษาหาแนวทาง และเทคนิคในการดาํเนินการ ปลูกตน้ไมย้นืตน้  โดยรวบรวมองค์

ความรู้  ประสบการณ์ดา้นวชิาการป่าไมท่ี้ไดอ้อกไป ปฏิบติังานในพื้นท่ีจริงกบั การได้

ศึกษาดา้นการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้โดยทาํการรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนใ์นการ

ส่งเสริมปลูกตน้ไม ้นาํมาศึกษาเชิงวเิคราะห์ หาขอ้สรุป และแนวทางในการส่งเสริมปลูก

ตน้ไมใ้ห้ เกิดผลสาํเร็จ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ทาํ การศึกษา

สาํรวจ พนัธุ์ไมด้ั้งเดิม  พนัธุ์ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงั เพื่อใช้ คดัเลือกชนิดพนัธุ์ไมป้ลูกท่ี

เหมาะสม ปัญหาและ การแกไ้ขคุณภาพดิน ใหเ้หมาะสม รวมทั้ง การปลูก ตน้ไม้ แบบ

ประณีต ซ่ึงใชง้บประมาณสูง เพราะเป็น การปลูก  ปลูกซ่อม และดูแลบาํรุงรักษาอยา่งดี 

ทาํใหมี้อตัรา การรอดตาย  100 เปอร์เซ็นต ์  ส่วนการใชป้ระโยชนไ์มใ้นพื้นท่ีจงัหวดั

อ่างทอง ไม่มี ผลกระทบต่อ การปลูกตน้ไม ้และ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้

สนบัสนุนโครงการในระดบัมากถึงร้อยละ 100 และการมีส่วนร่วมของชุมชน อยูใ่น

ระดบัมาก ร้อยละ 95.24 และขอใหมี้การจดัทาํโครงการส่งเสริมปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ี

สีเขียวของจงัหวดัอ่างทองอยา่งต่อเน่ือง ปลูกตน้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 

เช่นไมย้างนา ในเขตวดัทุกปีอยา่งต่อเน่ือง การติดตามผลการส่งเสริมการปลูกตน้ไม้

นาํมาศึกษาเชิงวเิคราะห์ เพื่อบนัทึก เป็นความรู้นาํไปสู่การปฏิบติั ในการปลูกตน้ไม้ ให้

ประสบผลสาํเร็จมากข้ึนในคร้ังต่อไป  



ข 
 

 การปลูกตน้ไม้ในเขตวดั ศาสนสถาน โรงเรียน สถานท่ีราชการ ในพื้นท่ีจงัหวดั

อ่างทอง ประสบผลสาํเร็จค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน

ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปลูกตน้ไม ้ทาํให้ ประชา ชนไดเ้ห็นความสาํคญั  

ตระหนกัและเกิดจิตสาํนึกท่ีดี ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของชุมชน ทาํใหมี้การขยายผลการ

ปลูกตน้ไมไ้ปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ มากข้ึน  เกิดความร่มร่ืน สวยงาม เป็น สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจ สถานท่ี ท่องเท่ียว สาํหรับการปลูกตน้ไมใ้นบางพื้นท่ี เช่น  ริมหนองนํ้า  ริมแม่นํ้าลาํ

คลอง มีการปรับปรุงพฒันา นอ้ย  เน่ืองจากใชง้บประมาณสูง และทอ้งถ่ินบางแห่ง ตอ้ง

นาํงบประมาณ พฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นอนัดบัแรก  สาํหรับ การส่งเสริม

การปลูกตน้ไม้ในท่ีดินเอกชน  จะตอ้งส่งเสริมใหป้ลูก ตน้ไม้ใหม้ากข้ึนตามหวัไร่ปลาย

นา พร้อมทั้งปลูกจิตสาํนึก ใหแ้ก่เยาวชน  นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้

ช่วยกนัอนุรักษพ์นัธุ์ไมด้ั้งเดิมและปลูกตน้ไม้ใหม่ใหม้ากข้ึนในพื้นท่ีวา่ง ๆ ทัว่ไป  ทาํให้

เกิดประโยชนต่์อการรักษาสมดุลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งช่วยลด

ภาวะโลกร้อนไดใ้นระดบัหน่ึง 
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และแกไ้ขผลงานวชิาการฉบบัน้ีมาโดยตลอด  ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณเจา้อาวาสวดัในจงัหวดัอ่างทอง สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง 

สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัอ่างทอง สถานีพฒันาท่ีดินอ่างทอง สาํนกังานเกษตร

จงัหวดัอ่างทอง สถานีเพาะชาํกลา้ไมอ่้างทอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง และ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในการสาํรวจศึกษาและอ่ืน ๆ ทาํ

ใหผ้ลงานวชิาการน้ีสาํเร็จไปดว้ยดี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อส่ิงมีชีวติ  ไม่วา่จะเป็น

มนุษยห์รือสัตวอ่ื์น ๆ   เพราะป่าไมมี้ประโยชนท์ั้งการเป็นแหล่งวตัถุดิบของปัจจยั ส่ี คือ

อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและยารักษาโรคสาํหรับมนุษย ์และยงัมีประโยชนใ์นการ

รักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม ป่าถูกทาํลายไปปีละนบัแสนตารางกิโลเมตร ทุกวนัน้ีเรา

ภูมิใจในความเจริญทางวตัถุ ภูมิใจในวฒันธรรม แต่เราไม่เคยภูมิใจในการอยูร่่วมกบั

ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ เช่น ตน้ไม ้สัตวป่์า ประเทศไทยเราอยูใ่นป่าเขตร้อนมีธรรมชาติท่ี

สวยงาม ประกอบไปดว้ยภูเขาลาํนํ้า ป่าไมน้านาชนิดข้ึนอยูต่ามสภาพภูมิประเทศท่ีมี

ความแตกต่างจากเหนือจรดใต ้ มีนํ้าตก ลาํธาร บึงบาง ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดของแหล่งนํ้า

หล่อเล้ียงผูค้นและพชืพนัธุธ์ญัญาหารไดด้ว้ยดีตลอดมาจวบจนกระทัง่ทรัพยากรป่าไมไ้ด้

ถูกทาํลายจนเป็นผลทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้ อากาศร้อนอบอา้ว นํ้าขาดแคลน พื้นดิน

แตกระแหง ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล หรือฝนตกมากเกินไปทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม เกิดนํ้าป่า 

เกิดแผน่ดินทรุดตวั แผน่ดินถล่ม ในขณะท่ีกาํลงัเผชิญกบัภยัแลง้อยูก่ต็อ้งเตรียมตวั

ป้องกนัภยัจากนํ้าท่วมในเวลาไล่เล่ียกนัเป็นภาวะโลกร้อนซ่ึงส่งผลกระทบในหลายๆ ดา้น 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวเกิดจากฝีมือมนุษยท์ั้งส้ิน หากปล่อยใหมี้การทาํลาย

ทรัพยากรป่าไมอ้ยูเ่ช่นน้ีอีกต่อไป มหตัภยัยอ่มเกิดแก่ประเทศชาติ โดยส่วนรวม 

ส่ิงมีชีวติทั้งหลายคงจะตอ้งร่วมกนั  อยา่งทนทุกขท์รมานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มอนัเลวร้าย

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 ชุมชนเมืองทุกระดบัของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้น

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ปัญหาท่ีตามมาคือปัญหาคุณภาพชีวติและ

ส่ิงแวดลอ้มของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตเมือง ทั้งทางตรงและทางออ้ม สภาพแวดลอ้มตาม
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ธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นแม่นํ้า ภูเขา หรือตน้ไมไ้ดถู้กทาํลายลงไปเป็นจาํนวนมาก มีการ

เร่งพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พฒันา กระบวนการผลิตและบริการ รวมทั้งการ

เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากร มีผลทาํใหชุ้มชนขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ตามไปดว้ย จน

ขาดความสมดุลในการใชพ้ื้นท่ี ก่อใหเ้กิดปัญหาสภาพแวดลอ้ม การปลูกตน้ไมเ้ป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษย ์การขาดแคลน

ตน้ไมใ้หญ่ในเมือง ประการแรก คือ ความเจริญของบา้นเมือง เช่น การสร้างถนนหนทาง 

อาคารบา้นเรือน และสาธารณูปโภคต่างๆ อนัท่ีจริงเป็นความเจริญจริงหรือไม่ เพราะ

หากมีการพฒันาแลว้ เหตุใดจึง มีการทาํลายธรรมชาติ อีกประการหน่ึงวา่กนัวา่เป็นนิสัย

ของคนไทยท่ีไม่ชอบตน้ไมใ้หญ่ๆ เม่ือเห็นตน้ไมเ้จริญเติบโตร่มคร้ึมกจ็ะรีบโค่นท้ิงหรือ

ตดัยอดใหเ้ลก็ลงเสมอ เพราะตน้ไมใ้หญ่มกัสร้างปัญหา ซ่ึงเป็นค่านิยมและวธีิปฏิบติั    

ในอดีตท่ีผา่นมา จึงทาํใหมี้ตน้ไมใ้หญ่เหลืออยูน่อ้ย และเป็นตน้ไมท่ี้คนคิดวา่มีเจา้พ่อ เจา้แม่

หรือรุกขเทวดาสิงสถิตอยู ่ประโยชนข์องตน้ไมจ้ะทาํหนา้ท่ีเสมือนปอดของชุมชนเมือง

ท่ีจะช่วยกรองมลพษิ เพิ่มก๊าซออกซิเจน และลดอุณหภูมิความร้อนภายในเมือง รวมทั้งมี

ความสาํคญัสาํหรับชีวติและความเป็นอยูแ่บบเมืองท่ีตอ้งการผอ่นคลายจากความเครียด 

ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและช่ืนชมภูมิทศันข์องเมือง ประกอบกบัชุมชนส่วนใหญ่            

ขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคุณค่าและความสาํคญัของการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม ้ส่วนการปลูกตน้ไมส่้วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในการบาํรุง

ดูแลรักษาตน้ไมน้อ้ย จึงทาํใหต้น้ไมท่ี้ปลูกมีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตาย ตํ่า เน่ืองจากขาดการ

ดูแลจากชุมชนและไม่มีงบประมาณในการสนบัสนุน จึงควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการ

บาํรุงดูแลรักษาตน้ไมใ้หม้ากข้ึน 

 ปัจจุบนัเราจะเห็นวา่ประชาชนทัว่ไปเร่ิมจะเห็นคุณค่าของตน้ไมใ้หญ่กนัมากข้ึน 

และเขตชุมชนเมืองยงัมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพและมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาพฒันาเป็นพื้นท่ี

สีเขียวโดยการปลูกตน้ไม ้การมีส่วนร่วมดว้ยช่วยกนัปลูกตน้ไมข้องคนในชาติทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกหมู่เหล่าเพื่อรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ จึงเป็นเร่ืองจาํเป็นและตอ้งรีบดาํเนินการก่อนท่ีจะสายเกินไป พร้อมทั้งให้

หยดุ ย ั้งการ ทาํลายป่าไมแ้ลว้หนัมาช่วยกนัปลูกตน้ไมเ้พื่อทดแทนส่วนท่ีสูญเสียไป

เพือ่ใหมี้พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน ใหส้ภาพแวดลอ้มดีข้ึน มีความร่มร่ืน คุณภาพชีวติของเราก็
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จะดีข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน และตน้ไมท่ี้ปลูกข้ึนมาจะไดเ้ป็นมรดกตกทอดใหอ้นุชนรุ่นหลงัได้

อาศยัเป็นเคร่ืองปรับ อากาศธรรมชาติ เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นประโยชนด์า้นไมใ้ชส้อยใน

อนาคต รักษาสภาพแวดลอ้มและสมดุลของธรรมชาติ   เป็นแหล่งปัจจยัส่ี แหล่งพนัธุกรรม

ในระบบนิเวศ และแหล่งตน้นํ้าลาํธาร ตลอดจนมีบทบาทควบคุม สภาวะอากาศและช่วย

ลดความรุนแรงของภยัธรรมชาติ ลดความวปิริตของลมฟ้าอากาศ  ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

การปลูกตน้ไม ้โดยเฉพาะการปลูกตน้ไมใ้นท่ีดินของรัฐ บริเวณสถานท่ีราชการ 

สถานศึกษา ศาสนสถานต่าง ๆ ดงันั้น ในปัจจุบนัภาครัฐจึงไดมี้แนวคิด และนโยบายเพื่อ

ดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าไมใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่า 

และโครงการปลูกป่าเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็น

การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้ตลอดจนเป็นการสร้างแหล่งไมใ้ชส้อย และยงัจะส่งผลให้

สภาพแวดลอ้มดีข้ึน 

 สภาพป่าไมข้องจงัหวดัอ่างทองปัจจุบนัมีอยูน่อ้ย เน่ืองจากจงัหวดัอ่างทองตั้งอยู่

บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางเหมาะสาํหรับ ปลูกขา้ว  ไม่มีภูเขา ไม่มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติ  จะมีพื้นท่ี ท่ีตน้ไมด้ั้งเดิมอยูต่ามแนวแม่นํ้าเจา้พระยาและแม่นํ้านอ้ย 

โดยมีพนัธุ์ไมเ้ดิมข้ึนอยู ่ไดแ้ก่ไมย้างนา ข้ึนอยูบ่ริเวณวดั  พื้นท่ี ส่วนใหญ่ ของจงัหวดั

อ่างทองเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนาขา้ว ร้อยละ 80 ซ่ึงลกัษณะของดินมีความเหมาะสมใน

การทาํนา อีกประมาณร้อยละ 20 ทาํสวนและพืชผกั พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยูใ่น

เขตชลประทานประมาณร้อยละ 90  จากการเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่และอยูใ่น

เขตชลประทาน จึงทาํใหพ้ื้นท่ีปลูกตน้ไมข้องจงัหวดั มีนอ้ย  จึงมีความจาํเป็นตอ้งส่งเสริม

การปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั ศาสนสถาน หรือสถานท่ีราชการต่าง ๆ เพราะพื้นท่ีนาขา้วไม่ไดค้ง

อยูอ่ยา่งย ัง่ยนืถาวร เน่ืองจาก พื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยนืควรมีไมย้นืตน้เป็นองคป์ระกอบหลกั  

ปัญหาของจงัหวดัอ่างทองท่ีมีผลกระทบต่อตน้ไม ้ คือปัญหาอุทกภยั ซ่ึงเกิดข้ึนเป็น

ประจาํและท่วมขงัเป็นเวลานาน และภยัแลง้ ทาํใหต้น้ไมท่ี้ปลูกไวเ้กิดความเสียหาย

จาํเป็นตอ้งปลูกฟ้ืนฟูใหม่ สูญเสียงบประมาณและเวลา ปัญหาท่ีตามมาคือ ปัญหาความ

เส่ือมโทรมของดิน ปัญหาดินเปร้ียว ดินเป็นกรด โดยเฉพาะในพื้นท่ีสาธารณประโยชนท่ี์นาํ

ดิน ท่ีเกิดจากการขดุบ่อมาถม หรือบ่อทราย พื้นท่ีดา้นบนซ่ึงเป็นดินชั้นล่างไม่มี

อินทรียวตัถุ และโครงสร้างของดินไม่ดี พื้นท่ีเหล่าน้ี ปลูกตน้ไมท้าํใหต้น้ไมไ้ม่สามารถ
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เจริญเติบโตไดดี้ ดินไม่ซึมนํ้า การปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีเหล่าน้ีจะตอ้งใชทุ้นสูงตอ้งปลูกอยา่ง

ประณีตและใชพ้นัธุ์ไมท่ี้ทนทานสูง เป็นไมเ้บิกนาํ ไดแ้ก่ ตน้กระถินเทพา ตน้ ข้ีเหลก็บา้น 

ตน้สะเดา นาํไปปลูกก่อนแลว้ค่อยปลูก ตน้ไมท่ี้สาํคญัตามมาโดยจะตอ้งขดุหลุมปลูกให้

ใหญ่ และลึก และเปล่ียนดินใหม่เพื่อใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตดี ซ่ึงพบอยูใ่นหลายพื้นท่ี  

 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมปลูกตน้ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัอ่างทอง  จึงมีความจาํเป็น 

มากท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การปลูกตน้ไมใ้นทุกพื้นท่ีใหม้ากข้ึน  

โดยเฉพาะในเขตวดั ศาสนสถานต่าง ๆ ซ่ึงมีพื้นท่ีเพียงพอในการปลูกตน้ไม้ อยูอี่กมาก 

ประกอบกบัความเป็นชาวพุทธและความสนใจเอาใจใส่ของเจา้อาวาส โดยการร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  ประชาชน มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ี การปลูก

ตน้ไมใ้นเขตวดัของจงัหวดัอ่างทอง และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐอยา่งหน่ึง ถา้

สามารถดาํเนินการอยา่งไดผ้ล มีการปลูกตน้ไมเ้พิ่มกนัเป็นจาํนวนมาก เป็นส่วนหน่ึงท่ี

ทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มของจงัหวดัดีข้ึน และจะมีไมใ้ชส้อยในอนาคตรวมทั้งการปลูกตน้ไม้

เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ กเ็ป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยลด1

วตัถุประสงค์ 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

1. เพื่อสาํรวจกลุ่มไมย้างดั้งเดิมในเขตวดัของจงัหวดัอ่างทอง 

2. เพื่อสาํรวจพนัธุ์ไมท่ี้ปลูกและทนต่อนํ้าท่วมขงั ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง 

ในการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้

3. เพื่อสาํรวจลกัษณะดินท่ีใชป้ลูกในโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้

4. เพือ่สาํรวจความคิดเห็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อโครงการ 

ส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั 

5. เพื่อศึกษาการปลูกตน้ไมแ้บบประณีตในเขตวดัขนุอินทประมลูและพื้นท่ี 

อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจด็เส้น  

ระยะเวลาดําเนินการ 

มกราคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2559 

พืน้ทีด่ําเนินการ 

  พื้นท่ีวดัในเขตจงัหวดัอ่างทองและอุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจด็เส้น  
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สัดส่วนของผลงาน 

 กิจกรรมผลงานท่ีดาํเนินการ 

1. การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากผลการศึกษาวจิยัของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

2. การสาํรวจกลุ่มไมย้างนาดั้งเดิมในบริเวณวดัจงัหวดัอ่างทอง 

3. การสาํรวจพนัธุไ์ม้ ท่ีปลูกท่ีทนต่อนํ้าท่วมขงั ในเขตวดัและพื้นท่ีบางแห่ง ของ

จงัหวดัอ่างทอง ตั้งแต่ปี 2551 - 2557  

4. การสาํรวจลกัษณะดินในพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกตน้ไม้ 

5. การสาํรวจความคิดเห็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมใ้นเขตวดั 

6. การศึกษาการปลูกตน้ไมแ้บบประณีตในเขตวดัขนุอินทประมลู อาํเภอโพธ์ิทอง 

จงัหวดัอ่างทองและการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีอุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจด็เส้น  

เจา้หนา้ท่ีท่ีร่วมดาํเนินการ 3 นาย ประกอบดว้ย 

1. นายชชัวฒิุ โกมลมรรค   นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการ สัดส่วนผลงาน 80% 

2. นายสุธี  ศรีสุวรรณ  นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการพิเศษ สัดส่วนผลงาน 10% 

3. นายสุชาติ  ศรีไทย   เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส สัดส่วนผลงาน 10 % 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้หมายถึง การนาํความรู้ วธีิการ และเทคนิคใหม่ ๆ  

ทางการป่าไม้ ไปแนะนาํเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน   รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการปลูก

ตน้ไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดัอ่างทองโดยเฉพาะในเขตวดั แลว้ติดตามใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ

จนบงัเกิดผลสาํเร็จ ขณะเดียวกนักน็าํเอาปัญหาต่างๆ มาวเิคราะห์หาหนทางแกไ้ข   

2. กระบวนการส่งเสริม มีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม 

รับผดิชอบ ดาํเนินการพฒันาอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยราชการ หรือหน่วยงาน

ภาคเอกชน ประชาชน ซ่ึงทาํใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้ปัญหาจากการร่วมมือทาํงานเป็นหลกั 

3. วดั หมายถึง สถานท่ีตั้งวดัทางพระพุทธศาสนา  และศาสนสถานท่ีอยูใ่นการ

กาํกบัดูแลของสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัดว้ย 
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ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

การดาํเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอง  มีความ

ยุง่ยากพอสมควร เน่ืองจากปัญหาระดบันํ้าใตดิ้น  ปัญหาคุณภาพของดิน และบ่อทราย

กล่าวคือ จงัหวดัอ่างทองมีระบบคลองชลประทานอยูเ่ป็นจาํนวนมากถึง 90 %  พื้นท่ีเป็น

ท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การทาํนา และทาํสวนผลไม ้สามารถทาํนาไดปี้ละ 3-4 คร้ัง จึงทาํใหมี้

การใชส้ารเคมี เช่นปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่สารเคมี

เหล่าน้ีเม่ือใชติ้ดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน ๆ ทาํใหเ้กิดสารเคมีตกคา้งในดิน หรือนํ้า มี

ผลทาํใหส่้วนประกอบของดินเปล่ียนไป  คุณภาพนํ้าต ํ่าลง ทาํให้ดินและนํ้าไม่เหมาะสม

ท่ีจะใช้สาํหรับปลูกตน้ไม ้นอกจากน้ีปัญหาท่ีราบลุ่ม นํ้าท่วมขงั บ่อยและท่ีดินดา้นการ

เกษตรกรรม มีราคาสูงข้ึน ทาํใหพ้ื้นท่ีท่ี ดินจงัหวดัอ่างทอง มีอยูอ่ยา่งจาํกดัไม่สามารถ

นาํมาปลูกตน้ไมไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากประชาชนเจา้ของท่ีดินมีความเห็นวา่ไม่คุม้ทุน  

ดงันั้น  เจา้หนา้ท่ี ส่งเสริมการ ป่าไมท่ี้ออกไปส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้จาํเป็นตอ้ง สร้าง

ความรู้ใหแ้ก่ตนเอง ทั้งจากการศึกษา ในตาํรา  การเขา้รับการอบรม  สัมมนา คน้ควา้หา

ความรู้และประสบการณ์ในทุก ๆ ดา้น ตั้งแต่เร่ือง ปัญหาดิน การปรับปรุงดิน ปัญหา

คุณภาพนํ้า การศึกษาเชิงวเิคราะห์ ความรู้เก่ียวกบัพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสม ในการปลูก  การ

ปลูกและบาํรุงรักษา โรค แมลง และดา้น การประชาสัมพนัธ์ในทุกรูปแบบเพื่อใหเ้ห็น

ประโยชนค์วามสาํคญัของการปลูกตน้ไมต้ามโครงการ ส่งเสริมการปลูกตน้ไมแ้ละ     

วนัสาํคญั ต่าง ๆ เช่น  วนัเฉลิมหระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  วนัตน้ไมแ้ห่งชาติ วนับาํรุงรักษาตน้ไมแ้ห่งชาติ เป็นตน้ 

การส่งเสริมการปลูกตน้ไมข้องสาํนกังานฯ ปัจจุบนั ไม่ไดรั้บ งบประมาณในการปลูก

ตน้ไมโ้ดยตรงจากกรมป่าไมห้รือจงัหวดั งบประมาณท่ีใชเ้ป็นงบประมาณเฉียดจ่ายจาก

งบประมาณดา้นอ่ืนมา สนบัสนุนบา้งเลก็นอ้ยหรือไม่มีเลย  ทาํใหมี้ความยากลาํบากใน

การดาํเนิน งานส่งเสริมการปลูกตน้ไมข้อง เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม การป่าไม ้ทั้งในดา้น การ

ประชาสัมพนัธ์  การติดต่อประสานงาน การปรับปรุงบาํรุงดิน การขนส่งกลา้ไม ้ดงันั้น

โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมจ้ะประสบผลสาํเร็จและไดผ้ลดี ข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการป่าไม ้ จะตอ้งเป็นผูเ้สียสละในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ  เป็นผูป้ระสานงานท่ีดี

กบัหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนโดยทัว่ไป     
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ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานในกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้หม้ากท่ีสุด

เท่าท่ีจะมากได ้ จึงนบัวา่เป็นการยุง่ยากของการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขต วดัรวมทั้ง

ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดัอ่างทองดว้ย จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงตอ้งใชห้ลกัวชิาการ

ป่าไมแ้ละหลกัการบริหารในการปฏิบติังานในการแกไ้ขปัญหาและตอ้งตดัสินใจให้

รวดเร็วและถูกตอ้ง 

ประโยชน์ของผลงาน 

1. ทาํใหท้ราบจาํนวนกลุ่มไมย้างดั้งเดิมในพื้นท่ีวดัจงัหวดัอ่างทอง ใชเ้ป็นแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ดา้นพนัธุ์ไม ้  ทาํใหร้ะบบนิเวศนข์องจงัหวดัดีข้ึน ช่วยลดผลกระทบจาก

ภาวะโลกร้อน รวมทั้งใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

2. ทาํใหท้ราบปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั และเทคนิค

ความรู้ต่างๆ เช่น พนัธุ์ไม ้การปลูก บาํรุงรักษา ลกัษณะดิน และสามารถใชเ้ป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดั และจงัหวดั

อ่ืนท่ีไม่มีป่า โดยเฉพาะวดัจงัหวดัในภาคกลาง 

3. ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

ในการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั  ทาํให้ ประชา ชนไดเ้ห็นความสาํคญั  ตระหนกั และเกิด

จิตสาํนึกท่ีดีในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของชุมชน ทาํใหมี้การขยายผลการปลูกตน้ไมไ้ปยงั

พื้นท่ีอ่ืน ๆ มากข้ึน 

4. ทาํให้องคก์ารภาครัฐ ภาคเอกชน  องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และประชาชนทุก

หมู่เหล่า เกิดมีทศันคติท่ีดีต่อสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และมีความพร้อมท่ี

จะใหค้วามร่วมมือดา้นต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานขอความร่วมมือในอนาคต 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  

 การส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทองน้ีมีเป้าหมายคือ เพิ่มพื้นท่ี

การปลูกตน้ไม(้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว) การศึกษาหาความรู้ของพนัธุ์ไมท่ี้จะปลูกข้ึน การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และขั้นตอน วธีิดาํเนินการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้ดงันั้น แนวคิด 

ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยคาํต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การปลูกต้นไม้  

 1.1 ความหมาย 

      ป่า  ตามความหมายขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (  Food 

and Agriculture Organization FAO ) ไดใ้หค้วามหมายของป่าไมว้า่ คือพื้นท่ีท่ีมีพฤกษชาติ

หลายชนิดข้ึนปกคลุมอยูโ่ดยมีตน้ไม ้(tree) ขนาดต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบสาํคญัและไม่

จาํเป็นตอ้งมีการทาํไมใ้นพื้นท่ีดงักล่าว สามารถก่อใหเ้กิดหรือมีอิทธิพลต่อลม ฟ้า อากาศ 

ตลอดจนระบบนํ้า ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ได ้ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม       

“ป่าไม”้ ( forest) หมายถึง  บริเวณท่ีมีตน้ไมห้ลายชนิดขนาดต่าง ๆ ข้ึนอยูห่นาแน่น และ

กวา้งใหญ่พอท่ีจะมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น เช่น มีบทบาทต่อความ

เปล่ียนแปลงของลม ฟ้า อากาศ  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้า มีสัตวป่์าและ

ส่ิงมีชีวติอนัซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

                  พืน้ที่สีเขยีว  หมายถึง  พื้นท่ีซ่ึงมีพืชพนัธุ์เป็นองคป์ระกอบหลกั ไดรั้บการ

จดัการตามหลกัวชิาวนวฒันวทิยา และหลกัการทางภูมิสถาปัตย ์เพื่อเสริมสร้างภูมิทศัน์

ใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ และเพื่อเสริมสภาพแวดลอ้มอนัจะทาํใหชุ้มชน

เป็นเมืองสีเขียวท่ีร่มร่ืนสวยงามและน่าอยูต่ลอดไป ทั้งน้ี จะเป็นท่ีดินของรัฐ เอกชน 

หรือท่ีดินประเภทพิเศษกไ็ดแ้ละใหน้บัรวมถึงพื้นท่ีธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ แม่นํ้า คู คลอง 

หนอง บึง ภูเขา และป่าไมเ้ขา้ไปดว้ย ซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีควรไดรั้บการปกป้อง และอนุรักษ์

ใหค้งอยูต่ลอดไป สาํหรับพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืนั้น จะตอ้งมีตน้ไมใ้หญ่หรือไมย้นืตน้เป็น
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องคป์ระกอบหลกั เน่ืองจากไมย้นืตน้มีอายยุนืนาน มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ทางจิตใจ 

และสามารถเสริมสร้างคุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มไดดี้กวา่ไมล้ม้ลุก ส่วนการพิจารณา

คดัเลือกชนิดไมป้ลูกในพื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยนืควรเนน้บทบาทหนา้ท่ีของตน้ไม้ และความ

หลากหลายของชนิดพนัธุ์เป็นสาํคญั หากเป็นไปไดค้วรพิจารณาเลือกพนัธุ์ไม้ ทอ้งถ่ิน

มากกวา่พนัธุ์ไมต่้างถ่ิน สาํหรับพื้นท่ีเกษตรประเภทไร่ นา และสวนผกันั้น จดัเป็นแหล่ง

อาหารของชุมชนท่ีจาํเป็นต่อการอนุรักษใ์หค้งอยูต่ลอดไป แต่พื้นท่ีเหล่าน้ีไม่ไดมี้

บทบาทในการเป็นพื้นท่ีสีเขียวบริการ ประกอบกบัพชืพนัธุท่ี์ปลูกส่วนใหญ่ มีอายส้ัุน จึง

ไม่เขา้เกณฑต์ามนิยามพื้นท่ีสีเขียวดงักล่าวขา้งตน้  (สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2547, หนา้ 1) 

                  พืน้ที่สีเขยีวที่ยั่งยนื  หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีสามารถสนองความตอ้งการของ

ชุมชนปัจจุบนั  โดยไม่ทาํใหค้วามสามารถท่ีจะสนองต่อความตอ้งการของชุมชนใน

อนาคตตอ้งลดนอ้ยหรือดอ้ยลง พื้นท่ีสีเขียวท่ีจะมีคุณสมบติัดงักล่าวควรเป็นพื้นท่ีสีเขียว

ท่ีมีใบไมใ้หญ่หรือไมย้นืตน้เป็นองคป์ระกอบ เน่ืองจากไมย้นืตน้มีอายขุยัท่ียนืยาวกวา่ไม้

พุ่มและไมล้ม้ลุก  อีกทั้งยงัมีความสามารถในการเสริมสร้าง คุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มได้

ดีกวา่ไมล้ม้ลุก  ไม่วา่ในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  การเพิ่มก๊าซออกซิเจน  การ

ลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง  การกรองฝุ่ นละออง  และเสียง  (บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ , 

2538, หนา้ 12 ) 

                  จะเห็นไดว่้า เม่ือกล่าวถึงคาํวา่พื้นท่ีสีเขียว นั้น หมายถึง พื้นท่ีปลูกตน้ไม ้

จะตอ้งมีตน้ไมใ้หญ่หรือไมย้นืตน้เป็นองคป์ระกอบหลกั เน่ืองจากไมย้นืตน้มีอายยุนืนาน 

มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ทางจิตใจ และสามารถเสริมสร้างคุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มได้

ดีกวา่ไมล้ม้ลุก ไม่ใช่พื้นท่ีเกษตรกรรมแต่อยา่งใด 

 1.2 บทบาท ความสําคญั และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ 

                  1.2.1 บทบาทความสําคญัของพืน้ทีท่ีป่ลูกต้นไม้ 

   พื้นท่ีท่ีจดัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีปลูกตน้ไมใ้นเขตชุมชนและวดันั้น จะตอ้งเป็น 

พื้นท่ีสีเขียวท่ีเอ้ือประโยชนต่์อการพกัผอ่นหยอ่นใจ  และ /หรือปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และวดั  อยา่งใดอยา่งหน่ึง  และสาํนกังานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547, หนา้ 4-5)  ไดแ้บ่งพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชน

ตามบทบาทหนา้ท่ีได ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีธรรมชาติ หมายถึง พื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีอยูด่ั้งเดิม ไดแ้ก่ พื้นท่ี 

แหล่งนํ้า ลาํธาร คูคลอง ทะเลสาบ พรุ บึง ชายหาด เนินเขา ภูเขา และป่าไม้ พื้นท่ี

ธรรมชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐ  หรือชุมชน เป็นพื้นท่ี

ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาเพื่อพิทกัษไ์วใ้หค้งสภาพสมบูรณ์  ไม่นาํไปใชป้ระโยชนใ์น

รูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศสูงมาก 

2) พื้นท่ีปลูกตน้ไมเ้พือ่บริการ หมายถึง พื้นท่ีปลูกตน้ไมท่ี้ประชาชน 

สามารถเขา้ไปใช้ บริการเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ  ออกกาํลงักาย  ศึกษาทางธรรมชาติ

วทิยา และเสริมสร้างทศันียภาพท่ีสวยงามใหก้บัเมือง  ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายใต้

การดูแลของชุมชน  ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ  สนามกีฬากลางแจง้  สนามเดก็เล่นลานเมือง  

สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯ ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้

3) พื้นท่ีปลูกตน้ไมเ้พือ่ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง พื้นท่ีปลูกตน้ไมท่ี้ช่วย 

เสริมสร้างคุณค่าดา้น ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชน  เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน  หรือการลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และอุณหภูมิความร้อนในเมือง  ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีของ

เอกชน  แมป้ระชาชนจะไม่สามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดโ้ดยตรง  แต่มีคุณค่าดา้น

ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนโดยรวม  ไดแ้ก่ พื้นท่ีสวนไมผ้ล  สวนป่าสวนในบา้น  พื้นท่ีสีเขียว

ของสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ 

4) พื้นท่ีปลูกตน้ไมริ้มเส้นทางสัญจร หมายถึง พื้นท่ีปลูกตน้ไมท่ี้อยูต่าม 

แนวเส้นทาง สญัจรสาธารณะ  ซ่ึงมีบทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพแก่เมืองรวมทั้งการใหบ้ริการดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  ไดแ้ก่  

พื้นท่ีแนวถนน เกาะกลางถนนทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่นํ้า และริมทางรถไฟ 

5) พื้นท่ีสีเขียวเพือ่เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ี 

วา่งของเอกชนหรือส่วนราชการ มีการใชพ้ื้นท่ีโดยการตกแต่งเสริมทศันียภาพ  เพื่อสร้าง

บรรยากาศ  และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ  เป็นการเสริมคุณค่าดา้นการใชพ้ื้นท่ี  

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ พื้นท่ีวา่งภายนอกอาคารพาณิชย์ หา้งสรรพสินคา้  หมู่บา้น

จดัสรร 
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      สาํหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมต่าง  ๆ เช่น ไร่ สวนผกั นาขา้ว และนาหญา้นั้น  ถือ

วา่เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีจาํเป็นตอ้งอนุรักษเ์พื่อเป็นแหล่งอาหารใหแ้ก่ชุมชน  แต่จะไม่นบั

รวมเป็นพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง  เน่ืองจากพื้นท่ีเกษตรกรรมดงักล่าว  มกัมีการ

ประกอบกิจกรรมระยะสั้น ง่ายต่อการเปล่ียนแปรสภาพการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  ความเป็น

สีเขียวจึงไม่ไดค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืถาวร  เง่ือนไขอนัดบัแรกของการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวคือ  

จะตอ้งมีพื้นท่ีวา่งท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันา 

                  1.2.2 ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้  

  ประโยชนข์อง การปลูกตน้ไมน้ั้น  สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(2547, หนา้ 2-3) ไดจ้าํแนกไว ้ดงัน้ี 

1) ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ตน้ไมช่้วยดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

เขา้ไป เพื่อใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง  ในขณะเดียวกนักจ็ะปลดปล่อยก๊าซ

ออกซิเจนออกมา  ตน้ไมจึ้งทาํหนา้ท่ีเสมือนปอดท่ีฟอกอากาศของชุมชน และวดั ให้

บริสุทธ์ิ การสร้างเน้ือไมข้องตน้ไมข้ึ้นมา  1 ตนันั้น จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไดถึ้ง 1.84 ตนั นอกจากน้ีตน้ไมย้งัช่วยดูดสารมลพิษต่าง ๆ และฝุ่ นละอองในอากาศอีกดว้ย 

2) ลดอุณหภูมิของเมือง การคายนํ้าของตน้ไมแ้ละร่มเงาท่ีช่วยปกป้อง 

รังสีจากดวงอาทิตย ์ทาํใหอุ้ณหภูมิความร้อนในเขตเมืองลดลง 

3) ลดการพงัทลายของดิน รากตน้ไมช่้วยลดปัญหาการพงัทลายของดิน 

ริมตล่ิงโดยการยดึเกาะกบัดิน 

4) ลดความเร็วของลม การปลูกตน้ไมใ้นทิศทางท่ีเหมาะสม จะช่วยตา้น 

กระแสความเร็วของลมหรือเปล่ียนทิศทางลม 

5) ลดมลภาวะทางเสียง เรือนพุ่มของตน้ไมจ้ะเป็นตวัดูดซบัเสียง และ 

รองรับการสะทอ้นของเสียง 

6) ส่งเสริมระบบนิเวศ การปลูกตน้ไมท่ี้หลากหลายชนิด ก่อใหเ้กิดความ 

หลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์านาชนิด 

7) คุณค่าทางดา้นวศิวกรรม การปลูกตน้ไมต้ามแนวถนนในตาํแหน่งท่ี 

เหมาะสม ช่วยลดการสะทอ้นของแสงไฟจากยวดยานท่ีแล่นสวนทางมา 

8) เพิ่มมูลค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีการจดัภูมิทศัน์ 
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ดว้ยการปลูกตน้ไม ้มกัจะทาํใหมี้มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 

9) คุณค่าทางดา้นสุนทรียภาพ พื้นท่ีสีเขียวช่วยเพิ่มความสวยงามร่มร่ืน  

เพิ่มความเป็นธรรมชาติใหแ้ก่เมือง ตน้ไมส้ามารถใชเ้ป็นฉากกาํบงัภาพอนัไม่พึงประสงค์ 

10) เป็นพื้นท่ีนนัทนาการ พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีการจดัรูปแบบท่ีเหมาะสม 

สามารถใชป้ระโยชนเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ กิจกรรมดา้นนนัทนาการ การออกกาํลงักาย 

รวมทั้งการศึกษาทางพฤกษศาสตร์และธรรมชาติวทิยา  

                ส่วนพฒันาวนศาสตร์ชุมชน สาํนกัจดัการป่าชุมชน กรมป่าไม ้(2546, 

หนา้ 3-6) ไดส้รุปประโยชนข์องพื้นท่ีสีเขียวในการพฒันาเมืองไว ้ 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1) คุณภาพอากาศ : ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของตน้ไม ้ 

จะดูดซบั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละคายก๊าซออกซิเจน ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีสาํคญัท่ีสุดในการ

ดาํรงชีวติ ของทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์ดงันั้น ยิง่ตน้ไมมี้จาํนวนมากข้ึนเท่าใด อตัราการดูดซบั           

ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศกจ็ะยิง่เพิ่ม โดยตน้ไมใ้หญ่ท่ีข้ึนหนาแน่นบนเน้ือท่ี

ประมาณ  6 ไร่ จะมีพื้นท่ีผวิใบประมาณ 50,000 ตารางเมตร สามารถดูดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศไดถึ้ง 900 กิโลกรัมต่อชัว่โมง และคายออกซิเจน            

ได ้  600 กิโลกรัมต่อชัว่โมง นอกจากน้ีถนนท่ีปราศจากตน้ไมใ้หญ่ จะตรวจพบ            

ฝุ่ นละอองไดถึ้ง 10,000-20,000 อณูต่ออากาศ 1 ลิตร แต่บนถนนท่ีมีสภาพเดียวกนั       

แต่มีตน้ไมร่้มร่ืนตรวจพบฝุ่ นละอองเพียง 3,000 อณูต่ออากาศ 1 ลิตร 

2) ช่วยลดอุณหภูมิ : ร่มเงาของตน้ไมช่้วยปกป้องรังสีท่ีแผม่าจากดวง 

อาทิตย์ การคายนํ้าตามก่ิงและใบสีเขียวของตน้ไมส้ามารถช่วยเพิ่มความเยน็ใหก้บั

บริเวณรอบ ๆ และยงัช่วยดูดซบัคล่ืนความร้อนซ่ึงมีอยูม่ากในเขตเมืองได ้โดยการท่ี

ตน้ไมค้ายนํ้าระหวา่งท่ีมีการสังเคราะห์ดว้ยแสง ตน้ไมจ้ะดูดความร้อนจากอากาศ

โดยรอบเตม็เน้ือท่ี ประมาณ 60 ตารางวา ซ่ึงจะดูดความร้อนคิดเป็นค่าประมาณ 1.2 ลา้น

กิโลกรัม/แคลอร่ี/วนั ซ่ึงเทียบเท่ากบัเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับบา้นขนาด 2 หลงั เปิดใช้

วนัละ 12 ชัว่โมง 

3) รักษาคุณภาพนํ้า : การปลูกตน้ไมริ้มตล่ิงช่วยลดปัญหาการพงัทลาย 
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ของดินโดยการยดึเกาะของรากไมต้ามขอบตล่ิง และตน้ไมย้งัช่วยลดการตกตะกอนลง

ไปในลาํนํ้า และช่วยดูดซบัสารเคมีและปุ๋ยก่อนไหลลงในแม่นํ้าไดส่้วนหน่ึงดว้ย 

4) ตา้นกระแสลม : การปลูกตน้ไมใ้นทิศทางท่ีเหมาะสม จะช่วยตา้น 

กระแสความเร็วของลมได ้เช่น การปลูกตน้ไมแ้น่นทึบเป็นแถบ 2-4 แถว โดยมีไมพุ้่มอยู่

ระดบัล่าง ไมใ้หญ่อยูร่ะดบับนเป็นชั้น ๆ จะสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นอยา่งดี และ

ขณะเดียวกนักย็งัสามารถเปล่ียนทิศทางลมได ้หากปลูกตน้ไมใ้นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

5) ลดมลภาวะทางเสียง : ตน้ไมท่ี้ปลูกจะช่วยลดมลภาวะทางเสียง 

โดยตน้ไมจ้ะเป็นตวัดูดซบัเสียงและรองรับการสะทอ้นของเสียง ซ่ึงการปลูกตน้ไม้

ร่วมกบัฉนวนป้องกนัเสียงจะช่วยลดระดบัเสียงไดถึ้ง 5-8 เดซิเบล ซ่ึงการปลูกตน้ไมท่ี้มี

พุ่มแน่นและพุ่มหนาซอ้น จะช่วยลดเสียงไดเ้ป็นอยา่งดี 

6) นิเวศวทิยา : การปลูกตน้ไมท่ี้หลากหลายชนิด ก่อใหเ้กิดความ 

หลากหลาย ทางชีวภาพมากข้ึน ส่งผลดีในเชิงนิเวศวทิยาและยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์

หลายชนิด เช่น กระรอก กระแต ฯลฯ 

7) วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม : การปลูกตน้ไมต้ามแนวถนนในตาํแหน่งท่ี 

เหมาะสม ช่วยลดการสะทอ้นของรังสีและแสงไฟจากยวดยานท่ีแล่นสวนทางมา  รวมทั้ง

สามารถใชต้น้ไมท่ี้ปลูกสองขา้งทางบอกทิศทางการจราจรไดด้ว้ย 

2. ดา้นเศรษฐกิจ 

1) ประหยดัพลงังาน : ตน้ไมใ้หญ่ท่ีปลูกเป็นจาํนวนมากบริเวณรอบ 

อาคารสาํนกังานท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น โดยใหก่ิ้งใบของตน้ไมป้กคลุมรอบ

บริเวณอาคารจะสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการเปิดเคร่ืองปรับอากาศลงไดถึ้ง 

25-50 % โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีหนา้ต่างและทางทิศตะวนัตก เพือ่ป้องกนัการแผรั่งสี 

โดยตรงจาก ดวงอาทิตยใ์นช่วงตอนบ่าย หากปลูกตน้ไมบ้งัแดด อุณหภูมิจะลดลง               

ถึง 11 องศาเซลเซียส 

2) เพิ่มมูลค่าท่ีดิน : การปลูกตน้ไมใ้นบริเวณทอ้งท่ีท่ีพกัอาศยัเป็น 

การช่วยเพิ่มมลูค่าท่ีดินใหสู้งข้ึนได ้ดงัจะสงัเกตเห็นไดจ้ากโครงการบา้นจดัสรรท่ีมีราคา

ซ้ือขายอยูก่นัในระดบัสูง มกัจะผนวกแผนงานการจดัการพื้นท่ีสีเขียวไวด้ว้ยเพื่อเป็นการ
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ดึงดูดใจผูซ้ื้อ ในประเทศท่ีพฒันาแลว้กเ็ช่นเดียวกนั ท่ีดินท่ีมีตน้ไมข้ึ้นอยูอ่ยา่งเขียวคร้ึม

มกัจะมีราคาสูงกวา่ราคาปกติ 

3) ความมัง่คัง่ของเมือง : เมืองใดท่ีมีสภาพป่าไมข้องเมืองข้ึนอยู่ 

อยา่ง อุดมสมบูรณ์ เมืองนั้นมกัเป็นท่ีดึงดูดใจแก่นกัท่องเท่ียวและนกัลงทุน เพราะ

นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมเมือง ในขณะท่ีหาซ้ือสินคา้ภายใตค้วามร่มร่ืนของเงาไมท่ี้

ปกคลุมทางเดินเทา้ อาคารสาํนกังานท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีสีเขียวจึงมกัจะมีผูม้าติดต่อ

ขอซ้ือ หรือขอเช่าไดเ้ร็ว และอยูเ่ป็นระยะยาวนานกวา่ยา่นท่ีปราศจากความเขียวของตน้ไม้ 

4) เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน : การจา้งงาน การจดัการดูแลตน้ไมช่้วยให ้

เกิดมีการจา้งงานในทอ้งถ่ินมากข้ึน นอกจากน้ี ชุมชนยงัสามารถเพิ่มรายไดพ้ิเศษใหแ้ก่

ตนเองไดด้ว้ยการทาํเกษตรครัวเรือนในพื้นท่ีของตนเองหรือในพื้นท่ีเช่าภายในเขตเมือง

เพือ่นาํผลผลิตรวมตวัออกสู่ตลาดเพือ่จาํหน่าย ซ่ึงจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจชุมชนดีข้ึนตามมา 

5) จาํกดัการเจริญเติบโตของเมือง : การสร้างพื้นท่ีป่าของเมืองช่วย 

จาํกดัการขยายตวัอยา่งไม่มีขอบเขต เป็นการสกดัการขยายตวัของเมืองออกสู่ชนบทหรือ

บุกรุกพื้นท่ีทางการเกษตร และช่วยป้องกนัปัญหาความแออดัของเมือง 

3. ดา้นสังคม 

1) สถานท่ีศึกษาธรรมชาติ : ความเจริญในสังคมเมืองท่ีเป็นอยูทุ่ก 

วนัน้ี ไดแ้ยกห่างจากชีวติความเป็นอยูด่ั้งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงเคยใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ

ใหข้าดจากกนั ส่งผลเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้และวธีิคิดของคนไทยในสังคมใหม่ 

เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีขาดการเช่ือมโยง ขาดความเขา้ใจในธรรมชาติอยา่งเป็นองคร์วม

การมีพื้นท่ี  สีเขียวหรือป่าไมข้องเมืองจึงเท่ากบัเป็นโอกาสอนัดีในการท่ีจะดึงคนใน

สังคมเมืองใหไ้ดก้ลบัมาใกลชิ้ดกบัธรรมชาติอีกคร้ัง เพื่อศึกษาทาํความเขา้ใจในระบบ

นิเวศธรรมชาติไดอ้ยา่งใกลชิ้ด อนัจะนาํไปสู่การสร้างจิตสาํนึกในงานดา้นการอนุรักษ์

เพือ่ทุกชีวติในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งเป็นรูปธรรม 

2)  พื้นท่ีนนัทนาการและความสวยงามของเมือง : ป่าไมข้องเมือง 

ช่วยเพิ่มพื้นท่ีใหก้บัคนในสังคมเมืองไดมี้สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจตามธรรมชาติมากข้ึน 

นอกจากเป็นสถานท่ีท่ีใหค้นในเมืองไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคแ์ลว้ ป่าไมข้องเมืองยงั

เป็นสถานท่ีท่ีช่วยบาํบดัความตึงเครียดใหแ้ก่คนในเมืองได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 



15 
 

นอกจากน้ี รูปทรง สีสันและโครงสร้างของตน้ไม ้หากเลือกใหเ้หมาะสมกจ็ะเกิดความ

สวยงามกลมกลืน เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ  

3) เอกลกัษณ์ของเมือง : ตน้ไมท้อ้งถ่ินบางชนิดท่ีข้ึนอยูอ่ยา่ง 

หนาแน่นในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ยอ่มเป็นความภาคภูมิใจแก่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ  จน

สถานท่ีบางแห่งไดรั้บการกล่าวขานหรือถูกเรียกช่ือตามชนิดช่ือของตน้ไม ้เช่น ตน้ลาํพ-ู

บางลาํพ ูกรุงเทพฯ, ตน้สาํโรง-สาํโรง สมุทรปราการ, ตน้กรวย-บางกรวย นนทบุรี เป็น

ตน้ นอกจากน้ีแลว้ พรรณไมท่ี้มีอยูอ่ยา่งหนาแน่นนั้นยงัสามารถพฒันาใหเ้ป็นจุดขาย

เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในทอ้งถ่ินไดดี้อีกดว้ย 

4) เพิ่มสุนทรียภาพ : จากงานวจิยัท่ีสหรัฐอเมริกาพบวา่ เมืองใดท่ีมี   

ป่าไมข้องเมืองข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่นและมีการดูแลรักษาใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย เมือง

นั้นจะมีการเกิดอาชญากรรมนอ้ยกวา่เมืองท่ีมีตึกสูง นัน่เป็นเพราะสีเขียวของตน้ไมมี้

ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพจิตของผูพ้บเห็น สีเขียวเป็นสีท่ีไดรั้บการยอมรับวา่ สามารถ

ลดความตึงเครียดทางจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งตน้ไมท่ี้ปลูกตามบริเวณสาํนกังานบา้นพกั

อาศยั ยงัสามารถช่วยลดความแขง็กระดา้งของรูปทรงอาคารก่ออิฐไดดี้ นอกจากน้ี

สามารถปลูกตน้ไมเ้พื่อบดบงัพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงคท์าํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีข้ึนได ้

5) เพิ่มคุณค่าส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม : เม่ือเรานาํตน้ไมม้า 

ปลูกใกลอ้าคาร หรือจดัภูมิทศันป์ระกอบอาคาร จะทาํใหอ้าคารหรือสถาปัตยกรรมมองดู

นุ่มนวลข้ึน กวา้งข้ึน สูงข้ึน ใหญ่ข้ึน กลมกลืน สมดุล และมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวก่อใหเ้กิดประโยชน ์3 ดา้น 

คือ 1)ดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไออกไซด ์ช่วยลดอุณหภูมิ รักษา

คุณภาพนํ้า ตา้นกระแสลม 2)ดา้นเศรษฐกิจช่วยในการประหยดัพลงังาน เพิ่มมูลค่าทาง

ท่ีดินและเศรษฐกิจ และ3)ดา้นสังคมเป็นสถานท่ีศึกษาธรรมชาติและพื้นท่ีนนัทนาการ

ของชุมชน 

2. การศึกษาพนัธ์ุไม้ทีจ่ะปลูก 

2,1 การพจิารณาคดัเลอืกพนัธ์ุไม้เพือ่ปลูกต้นไม้ 

                  เม่ือมีพื้นท่ีสาํหรับการ ปลูกตน้ไม้ แลว้ ขั้นต่อไปคือการพจิารณาเลือกชนิด

พนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสมและข้ึนไดดี้ ซ่ึงพนัธุ์ไมท่ี้เป็นองคป์ระกอบหลกัควรเป็นพนัธุ์ไมย้นืตน้ 
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ตามความหมายของพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนื โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม(2547, หนา้ 7-10) ไดจ้ดัหมวดหมู่การคดัเลือกพนัธุ์ไมไ้ว ้ดงัน้ี 

        2.1.1 พนัธุ์ไมใ้หร่้ม ไดแ้ก่ไมย้นืตน้ท่ีเรือนยอดขนาดใหญ่ สามารถใหร่้มเงาได้

ดีเหมาะสาํหรับปลูกในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีบริเวณกวา้ง เช่น วดั  ศาสนสถาน 

สวนสาธารณะ สถาบนัการศึกษา ลานจอดรถยนต ์และพื้นท่ีของเอกชนท่ีมีบริเวณกวา้ง 

ตวัอยา่งชนิดไมท่ี้ใหร่้มเงาไดดี้ ไดแ้ก่ กนัเกรา จามจุรี ตะเคียนทอง ทองกวาว นนทรี 

บุนนาค พิกลุ ประดู่ป่า ประดู่แดง มะเกลือ มะฮอกกานี สะเดา สัตตบรรณ หางนกยงูฝร่ัง 

สารภี  ยางนา และหูกวาง ไมผ้ลยนืตน้บางชนิดสามารถใหร่้มเงาไดดี้ และใหผ้ล

รับประทานได ้เช่น กระทอ้น ขนุน ชมพู่ นอ้ยหน่า มะขาม มะม่วง มงัคุด ลาํไยและล้ินจ่ี  

       2.1.2  พนัธุ์ไมใ้หด้อก ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้ท่ีใหด้อกท่ีมีสีสันสวยงาม บางชนิดอาจมีกล่ิน

หอม สร้างความร่มร่ืนและสวยงาม ซ่ึงอาจแบ่งตามสีสัน และกล่ินหอมของดอก สามารถ

เลือกปลูกไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูป้ลูก ไม่วา่จะเป็นวดั ศาสนสถาน สวนสาธารณะ ริม

ถนน ริมทางเดิน สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ และพื้นท่ีเอกชนดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มดอกสีขาว เช่น กนัเกรา กระทิง แคฝร่ัง จาํปี บุหงาส่าหรี และสารภี 

2) กลุ่มดอกสีครีม เช่น กุ่มนํ้า กุ่มบก จนัทร์กะพอ้ ตะเคียนทอง บุนนาค  

พฤกษ ์พิกลุ มะม่วง สะเดา สัตตบรรณ และอโศกอินเดีย 

3) กลุ่มดอกสีส้ม เช่น คอเดีย แคแสด ง้ิว ถ่อน ทองหลางด่าง ทองกวาว  

ปีบทอง โสกนํ้า และหางนกยงูฝร่ัง 

4) กลุ่มดอกสีชมพ ูเช่น กลัปพฤกษ ์กาฬพฤกษ ์จามจุรี ชงโค ตะแบก แตว้ 

ชมพพูนัธุ์ทิพย ์ ชยัพฤกษ ์และลัน่ทม 

5) กลุ่มดอกสีแดง เช่น ชงโค ประดู่แดง พู่จอมพล สาละลงักา ลัน่ทม  

โสกระยา้ และโสกสปัน 

6) กลุ่มดอกสีม่วง เช่น แกว้เจา้จอม กระพี้จัน่ ตะแบก เล่ียน ศรีตรัง เสลา  

อินทนิลบก และอินทรชิต 

7) กลุ่มดอกสีเหลือง เช่น กระถินณรงค ์กนัเกรา จาํปา ข้ีเหลก็ นนทรี 

ข้ีเหลก็อเมริกนั ตนัหยง ประดู่บา้น ฝ้ายคาํ พะยอม รัตมา ราชพฤกษ ์ลัน่ทม แสมสาร 

โสกเหลือง สุพรรณิการ์ และ เหลืองอินเดีย 
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8) กลุ่มดอกหอม เช่น กระดงังาไทย กระถินณรงค ์แกว้เจา้จอม กระทิง  

กระทุ่ม กฤษณา กนัเกรา จนัทร์กะพอ้ จาํปี จาํปา จาํปูน ชงโค ตะเคียนทอง ตนัหยง แตว้ 

นนทรี บุนนาค บุหงาส่าหรี ประดู่บา้น พะยอม พิกลุ ลัน่ทม ลาํดวน สารภี สาละลงักา 

โสกนํ้า และโสกเหลือง 

2.1.3 พนัธุ์ไมใ้นสวนสาธารณะ การปลูกไมย้นืตน้ในสวนสาธารณะมี 

วตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้กิดความร่มร่ืนสวยงาม เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ นอกจากนั้น

ยงัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม ลดมลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสียง ลดกระแสลม  เป็น

องคป์ระกอบของ การจดัภูมิทศันใ์หส้วยงาม สาํหรับการคดัเลือกพนัธุ์ไม ้เพื่อปลูกใน

บริเวณสวนสาธารณะ หากเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สามารถนาํพนัธุ์ไมย้นืตน้มา

ปลูกไดห้ลากหลายชนิดไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการปลูกพนัธุ์ไมต้น้ในบริเวณสวนสาธารณะน้ี

ควรจะเนน้ในเร่ืองของความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ โดยคดัเลือกใหเ้หมาะสมตาม

สภาพดิน ลกัษณะพื้นท่ี บทบาทการใชป้ระโยชน ์ตลอดจนความสวยงาม โดยอาจ     

แบ่งออกเป็นกลุ่มไมใ้หร่้มเงา กลุ่มไมด้อกหอม หรือตามสีสันของดอกกไ็ด ้ หากเป็น

สวนหยอ่ม หรือสวนสาธารณะ ขนาดเลก็ การคดัเลือกชนิดพนัธุ์ไมค้วรเนน้ในเร่ืองของ

ลกัษณะทรงพุ่มท่ีสวยงาม ไม่แผก่วา้งเกินไป ใหร่้มเงาไดดี้ ใหด้อกสวยงาม ใหด้อกหอม 

ไม่มียางท่ีเป็นพิษ ไม่มีโรคและแมลงซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายโดยคาํนึงถึงสภาพดิน 

และลกัษณะพื้นท่ี การคดัเลือกชนิดพนัธุ์ไมจ้ะตอ้งคาํนึงถึงภาระในการดูแลรักษาดว้ย 

เน่ืองจากสวนหยอ่มนั้น ประชาชนในชุมชนจะตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาซ่ึงไมต้น้ขนาด

กลางถึงขนาดเลก็อาจจะมีความเหมาะสมมากกวา่ไมต้น้ขนาดใหญ่ เช่น กระทิง กุ่มบก 

แกว้เจา้จอม ข่อย คอเดีย จาํปา จาํปี ชงโค ชยัพฤกษ ์ตะแบก แตรชมพ ูบุหงาส่าหรี ปีบ 

นํ้าเตา้ตน้ พิกลุ รัตมา ลาํดวน เสลา สุพรรณิการ์ เหลืองอินเดีย อโศกอินเดีย อินทนิลนํ้า 

อินทนิลบก และไมต้ระกลูหมาก หรือตระกลูไผ ่

2.1.4 พนัธุ์ไมต้ามริมถนนและเกาะกลางถนน ควรเป็นพนัธุ์ไมท่ี้ทนต่อมลพิษ 

ทางอากาศและ ฝุ่ นละออง ทนต่อความร้อนและความแลง้ไม่ผลดัใบ ปลูกไดง่้าย มีการ

เติบโตรวดเร็ว ไม่ควรมีขนาดใหญ่และสูงเกินไป ก่ิงกา้นเหนียวไม่เปราะ หกัง่าย ใบเลก็ฝอย 

ใหด้อกสวยงามและอยูไ่ดน้านไม่มีผลขนาดใหญ่ซ่ึงจะหล่นจนก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูส้ัญจร 

มีระบบรากลึกไม่ทาํลายพื้นผวิจราจร หากมีพื้นท่ีแคบควรเลือกพนัธุ์ไมท่ี้มีขนาดเลก็ แต่
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หากมีพื้นท่ีกวา้งควรเลือกพนัธุ์ไมท่ี้มีเรือนยอดกวา้งเพื่อใหเ้กิดร่มเงา และเสริมสร้างภูมิ

ทศันต์ลอดแนวสัญจร  ชนิดไมท่ี้ควรปลูกตามริมถนน ไดแ้ก่ กระทิง มะเกลือ มะขาม 

มะฮอกกานี สะเดา เสลา สารภี อินทนิลนํ้า อินทนิลบก และอินทรชิต 

2.1.5 พนัธุ์ไมต้ามริมทางเทา้ เป็นการสร้างความร่มร่ืนและสวยงามแก่ผูใ้ช ้

ทางเดิน โดยปกติริมทางเทา้จะมีพื้นท่ีในการปลูกตน้ไมท่ี้ค่อนขา้งจาํกดั เน่ืองจากมกัมี

ส่ิงก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคกีดขวางพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสม ควรมีทรงพุ่มท่ีไม่กวา้ง

ใหญ่มาก ไม่ควรมีขนาดใหญ่และสูงจนเกินไป เติบโตชา้มีลาํตน้เด่ียว ไมแ้ตกก่ิง ใน

ระดบัตํ่า ดอกมีกล่ินหอม และมีสีสันสวยงาม ระบบรากไม่ลึกจนทาํลายระบบนํ้า และ

ระบบระบายนํ้าใตผ้วิดิน  ชนิดไมท่ี้ควรปลูกตามริมทางเทา้ ไดแ้ก่ กนัเกรา ตะแบก 

ตะเคียนทอง พิกลุ มะเกลือ สะเดา สารภี อินทนิลนํ้า และอินทนิลบก 

2.1.6  พนัธุ์ไมต้ามริมนํ้า เป็นการปลูกตน้ไมต้ามริมแม่นํ้า ลาํคลอง สร้างความ 

ร่มร่ืนสวยงามแก่ผูส้ัญจร และยงัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจได ้พนัธุ์ไมท่ี้ปลูกจะตอ้ง เป็น

พนัธุ์ไม ้ท่ีชอบข้ึนริมนํ้า ไม่มีใบ ดอก ผลท่ีร่วงง่าย เพราะจะทาํใหล้าํนํ้าสกปรก  พนัธุ์ไม้

ท่ีสามารถข้ึนไดบ้ริเวณริมนํ้า ไดแ้ก่ กุ่มนํ้า จามจุรี จิกนํ้า ตีนเป็ดนํ้า ไทรยอ้ยใบแหลม 

แปรงลา้งขวด มะกอกนํ้า โมก โสกนํ้า โสกพวง และหลิว หากอยูริ่มทะเลควรเลือกปลูก

พนัธุ์ไมท่ี้ทนต่อนํ้าเคม็ เช่น กระทิง ตะบูน ตีนเป็ดทะเล นนทรี โปรง ฝาด โพธ์ิทะเล 

ลาํพ ูลาํแพน สนประดิพทัธ์ สนทะเล และแสม เป็นตน้ 

2.1.7 พนัธุ์ไมต้ามศนูยก์ารคา้ อาคารพาณิชยแ์ละยา่นธุรกิจ การเลือก 

ปลูกตน้ไมจ้ะมุ่งเนน้ความสวยงาม เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ พนัธุ์ไมท่ี้เลือกใชจึ้งควรมี

ดอกสวยงาม ใหร่้มเงา ลาํตน้ตรง ใบร่วงนอ้ยก่ิงกา้นไม่เปราะแตกหกัง่าย ไม่มีผลขนาด

ใหญ่ท่ีร่วงหล่นเป็นอนัตรายต่อยานพาหนะ และผูส้ัญจร  พนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสมสาํหรับ

พื้นท่ีศนูยก์ารคา้ อาคารพาณิชย ์และยา่นธุรกิจ ไดแ้ก่ กลัปพฤกษ ์ทองหลาง ตะแบก 

นนทรี บุนนาค ประดู่ พิกลุ ราชพฤกษ ์ศรีตรัง เสลา อินทนิลนํ้า และอินทนิลบก 

2.1.8 พนัธุ์ไมบ้ริเวณลานจอดรถยนต ์พื้นท่ีลานจอดรถยนตเ์ป็น 

อีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีสามารถพฒันา เป็นพื้นท่ีสีเขียวได ้โดยการปลูกตน้ไมแ้ทนการทาํหลงัคา

เพื่อใหร่้มเงา พนัธุ์ไมท่ี้เลือกใชใ้นบริเวณลานจอดรถยนต์  ควรมีเรือนยอดท่ีใหร่้มเงาได ้  

ใบมีขนาดใหญ่ไม่เลก็ฝอย เพื่อใหง่้ายต่อการเกบ็กวาดทาํความสะอาดเม่ือตกลงมา       
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ไม่ผลดัใบ ก่ิงกา้นเหนียวไม่เปราะหกัง่าย ไม่มีนํ้ายางท่ีจะหยดลงมาทาํความเสียหายแก่

รถยนต ์ทนต่อมลพิษทางอากาศและความร้อน มีระบบรากลึกไม่ทาํลายพื้นผวิจราจร  

ชนิดไมท่ี้เหมาะสมสาํหรับพื้นท่ีลานจอดรถยนต ์ไดแ้ก่ กระทิง กระพี้จัน่ จาํปี จาํปา 

ตะเคียนทอง ตะแบก ประดู่ พะยอม พิกลุ  ยางนา เสลา อินทนิลนํ้า และอินทนิลบก  

3. การส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 

3.1 การส่งเสริม 

                   การส่งเสริมโดยใชจ้าํนวนบุคคลเป้าหมายเป็นหลกัน้ี  สุรพล เศรษฐบุตร           

(http://agecon-extens.agri.cmu.ac.th/Course_online/Course_352721.html) กล่าวถึง

วธีิการส่งเสริมอยู่ 3วธีิ คือ 

3.1.1 การส่ือสารแบบบุคคล (Individual Methods) 

การส่งเสริมแบบรายบุคคลเป็นการส่งเสริมแก่บุคคลเป้าหมายเป็น 

รายตวัหรือส่งเสริมเป็นครอบครัว เนน้การส่งเสริมเฉพาะเร่ืองท่ีจะตอ้งใชท้กัษะในการ

ปฏิบติั วธีิการส่งเสริมแบบน้ี มีวธีิการปฏิบติัหลายวธีิ การส่งเสริมแก่บุคคลเป้าหมายใน

คร้ังหน่ึงเพยีงคนเดียว เป็นการส่งเสริมใหค้วามรู้จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมโดยตรง ทาํให้

สามารถซกัถาม แลกเปล่ียน โตต้อบหรือใหค้าํแนะนาํไดต้รงตามความตอ้งการของ

เกษตรกร สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่เกษตรกรและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 

3.1.2 วธีิการส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Methods) 

      การส่งเสริมแบบกลุ่มเป็นการถ่ายทอดความรู้หรือการส่ือสาร การ 

แลกเปล่ียน  ความคิดเห็นระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ฯ กบัเกษตรกรเป้าหมาย อาจจะเป็น

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  และกลุ่มยวุเกษตรกร   การส่งเสริมแบบกลุ่ม เป็น

วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพและใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพราะเป็นวธีิการ ท่ีมีผูไ้ดรั้บประโยชน์

จาํนวนมากพอสมควร  เกษตรกรผูท่ี้ร่วมกิจกรรมไดมี้โอกาสพบปะและแลกเปล่ียน

ความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  นกัส่งเสริมผูท้าํหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้  สามารถจดั

กระบวนการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่ม  ลกัษณะของความรู้  

เทคโนโลยท่ีีตอ้งการถ่ายทอด และสภาพส่ิงแวดลอ้มได ้นอกจากนั้นวธีิการส่งเสริมแบบ

กลุ่ม ยงัเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและความเหมาะสมของ
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เทคโนโลยรีะหวา่งผูถ่้ายทอดและผูรั้บ  เป็นวธีิการท่ีสามารถส่งเสริมใหเ้กษตรกร          

นาํความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆไปทดลองปฏิบติัไดดี้กวา่การส่งเสริมแบบรายบุคคล 

ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการส่งเสริมแบบกลุ่ม คือ  

1) ความครอบคลุม วธีิการส่งเสริมแบบกลุ่มเป็นไปอยา่งครอบคลุมและ 

กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ฯ ยงัมีโอกาสไดพ้บปะกบัเกษตรกรมากยิง่ข้ึน 

2) ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้เกษตรกรท่ีมาร่วมจะไดฟั้ง อภิปรายและมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมของการส่งเสริมอยา่งทัว่ถึง  กลุ่มสามารถจะช่วยเกษตรกรแต่ละคน

ใหต้ดัสินใจและทาํกิจกรรมต่าง  ๆ ไดอ้ยา่งดี กลุ่มจะช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้  

การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั และช่วยใหเ้กษตรกรแต่ละคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงข้ึน  ให้

ทุกคนในกลุ่มมาร่วมกนัอภิปรายวเิคราะห์ถึงความรู้ใหม่  ๆ ท่ีไดรั้บ และทดลองปฏิบติั

ตามส่ิงใหม่ ๆ  

3) การปฏิบติั การส่งเสริมแบบกลุ่มจะชกันาํใหเ้กษตรกรท่ีมีปัญหา 

คลา้ยคลึงกนัมารวมกลุ่มกนั การแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีคลา้ยคลึงกนัตอ้งการความ

ร่วมมือร่วมแรงกนัของผูท่ี้มีปัญหาเหมือนกนั การแกปั้ญหาลกัษณะน้ีจะไดผ้ลตอ้งอาศยั

การรวมกลุ่มกนัมากกวา่ท่ีจะทาํโดยเกษตรกรเพยีงคนเดียว 

3.1.3 วธีิการส่งเสริมแบบมวลชน (Mass Methods)        

      วธีิการส่งเสริมแบบมวลชน เป็น วธีิการส่งเสริมท่ีสามารถ ส่งข่าวสาร 

ขอ้มูลถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจาํนวนมาก  เช่น การใชว้ทิยุ  โทรทศัน์ ภาพยนต์ 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร การจดันิทรรศการ  และส่ือส่ิงพิมพต่์าง  ๆซ่ึงวธีิการส่งเสริมแบบน้ี

เหมาะสาํหรับ  ทาํใหค้นท่ีไดรั้บข่าวสารทราบถึงความรู้และเทคโนโลยใีหม่  ๆ เพือ่ให้

ตระหนกั(awareness) และเกิดความสนใจ (interest) ท่ีจะศึกษาหาความรู้และประสบการณ์

เพิ่มเติม  หากข่าวสาร  ท่ีไดรั้บมีความสาํคญัต่ออาชีพและชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง  

ตวัอยา่งส่ือท่ีใชใ้นการส่งเสริม แบบมวลชน มีดงัน้ี ส่ือส่ิงพิมพ ์(Printed Media) ส่ือโสตทศัน ์

(Audio-Visual Media)  ป้ายประกาศ  (poster)  นิทรรศการ  (exhibition) แผนท่ี (map) 

แผน่พลิก (flip chart) การประกวด ( contest) การรณรงค ์(campaigns ) 

แนวทางเลือกวธีิการส่งเสริม 

การเลือกวธีิการส่งเสริม  เลือกใชว้ธีิการใด พจิารณาจากปัจจยัอะไรบา้ง 
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1.ความตอ้งการ/ความสนใจ/ความสามารถของบุคคล เป้าหมาย 

2.ผลการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั 

3.จาํนวนบุคคลเป้าหมาย 

4.ระยะเวลาดาํเนินการ 

5.งบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลกรสนบัสนุน 

6.ความรู้ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ 

3.2 การมส่ีวนร่วม 

                  การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สหประชาชาติ กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนหน่ึงของ

บทบาทประชาชนในกระบวนการพฒันา คือการมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้ร่วมอยา่งมีความ

กระตือรือร้น มีพลงัของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจเพื่อกาํหนดเป้าหมายของ

สังคมและการจดัการทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น และเป็นการปฏิบติัตามแผนการ

หรือโครงการต่าง ๆ ดว้ยความสมคัรใจ และไดใ้หห้มายความถึงการเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งดว้ย วา่เป็นกระบวนการท่ีนาํเอาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเขา้ไป

บูรณาการร่วมในการตดัสินใจกาํหนดโครงการ  

    หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์(2545, หนา้ 30) กล่าว

วา่ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการแบ่งหยาบ ๆ ไว ้2 ระดบั คือการมีส่วนร่วม

อยา่งตํ่าหมายถึง หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายริเร่ิม คิด ตดัสินใจใหมี้โครงการหรือกิจกรรม 

และเห็นสมควรท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้ดาํเนินการ การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีจึงมีลกัษณะ

เป็นการสั่งการจากรัฐลงสู่ประชาชน ส่งผลใหโ้ครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ประสบ

ความสาํเร็จ เพราะมิไดเ้กิดจากความตอ้งการของประชาชนเอง การมีส่วนร่วมอีกระดบัหน่ึง 

คือ การมีส่วนร่วมระดบัสูง หมายถึง ประชาชนเป็นฝ่ายคิด ริเร่ิม ตดัสินใจและดาํเนิน

โครงการและกิจกรรมนั้น ๆ กนัเอง การมีส่วนร่วมระดบัน้ีน่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็

มีปัญหาเช่นกนั กล่าวคือในบางคร้ังการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมยงัคงตอ้งพึ่งพา

หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุน อยา่งไรกต็าม สุนีย ์มลัลิกามาลย ์ (2545, หนา้ 35) ไดแ้ยก

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มไว ้6 ระดบั ดงัน้ี 
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ระดบัท่ี 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง เม่ือภาครัฐมีนโยบายหรือมีโครงการหรือมีกิจกรรม

ใดกจ็ะใหข้อ้มลูข่าวสารในโครงการหรือกิจกรรมใดกจ็ะใหข้อ้มลูข่าวสารในโครงการ

หรือกิจกรรมของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน หรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารนั้น ๆ เพื่อประชนจะไดรั้บรู้ 

ระดบัท่ี 2  ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เม่ือประชาชนไดร่้วมรับรู้

แลว้ กจ็ะมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา สาเหตุปัญหา ความจาํเป็น และความตอ้งการ   

ท่ีตอ้งให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหน่วยงานเจา้ของ

โครงการหรือกิจกรรมหรือหน่วยงานหรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจ เพื่อไดน้าํความคิดเห็นไป

ใชป้ระกอบการพจิารณาต่อไป 

ระดบัท่ี 3  ร่วมพิจารณา ร่วมตดัสินใจ หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมพิจารณา

หรือร่วมตดัสินใจท่ีจะใหโ้ครงการกิจกรรมดาํเนินการหรือปฏิเสธไม่ใหด้าํเนินการ 

ระดบัท่ี 4  ร่วมดาํเนินการ หมายถึง การเขา้ร่วมดาํเนินการหรือกิจกรรมใน

โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีสามารถจะเขา้ร่วมดว้ยไดเ้ท่านั้น 

ระดบัท่ี 5  ร่วมคิดตาม ตรวจสอบ และประเมิน หมายถึง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเป็นการ

ป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการมีส่วนร่วมระดบัน้ีนบัวา่มีประโยชนอ์ยา่งมาก 

เพราะประชาชนจะทาํหนา้ท่ีในการเฝ้าระวงั และเตือนภยัหากมีระบบการตรวจสอบท่ีดี 

ระดบัท่ี 6 ร่วมรับผล หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดาํเนินการโดยผา่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต่าง ๆ ทั้ง 5 ระดบั แลว้ประชาชนยอ่มตอ้งร่วมรับ

ผลท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นผลในดา้นบวกหรือดา้นลบกต็าม  

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 6 ระดบัน้ี หากโครงการหรือกิจกรรมใดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดบัยอ่มถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสมบูรณ์ 

4. ขั้นตอนและวธีิดําเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 

การส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัของจงัหวดัอ่างทอง ไดด้าํเนินการโดยอาศยั

ขอ้มูลจากผลการศึกษาวจิยั ของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาเชิง

วเิคราะห์และนาํไปประกอบการพิจารณาส่งเสริมร่วมกบัความรู้และประสบการณ์ดา้น
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วชิาการป่าไม ้ท่ีไดอ้อกไปปฏิบติังานในพื้นท่ีจริงกบัประสบการณ์ท่ีไดศึ้กษาอบรมและ

ดูงานดา้นการส่งเสริมการปลูกป่าจากกรมป่าไม ้ในโอกาสต่าง ๆ กนั โดยมีวธีิและ

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

การรวบรวมข้อมูล 

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากผลการศึกษาและวจิยัของหน่วยงาน

ราชการต่าง  ๆ มาเพือ่ประกอบการพจิารณาวางแผนการส่งเสริมการปลูก ตน้ไม้ โดยมี

ขอ้มูลท่ีน่าจะเป็นประโยชนใ์นการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้สรุปไดด้งัน้ี 

  4.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของสภาพพืน้ทีท่ีท่าํการศึกษา 

      ประวตัิความเป็นมา  

      จงัหวดัอ่างทองตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  สันนิษฐานวา่อ่างทองเป็น

ชุมชนโบราณขนาดเลก็  ตั้งแต่สมยัทวารวดีในสมยักรุงศรีอยธุยา  อ่างทองเป็นชานเมือง

ของ กรุงศรีอยธุยา  มีช่ือเดิมวา่  “แขวงเมืองวเิศษชยัชาญ ” ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้านอ้ย  บทบาท

ความสาํคญัของเมืองอ่างทองเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีสาํคญัของกรุงศรีอยธุยาในการสู่รบกบั

กองทพัพม่า  ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากทาํเลท่ีตั้งของเมืองอ่างทอง  และสภาพภูมิประเทศท่ี

เป็นท่ีราบ มีแม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น  คือ แม่นํ้าเจา้พระยา  ทาํใหเ้มืองอ่างทองกลายเป็น

เส้นทางเดินทพั  ในสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  พม่าไดใ้ชแ้ขวงเมืองวเิศษชยัชาญ  

เป็นท่ีตั้งค่ายตีกรุงศรีอยธุยาและเกิดการสูร้บคร้ังสาํคญัท่ีจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ไทย  

คือ ศึกบางระจนัท่ีบา้นบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงชาวอ่างทองไดร่้วมสู้รบกบักองทพัพม่า

อยา่งหา้วหาญ ดงันั้น อ่างทองสมควรไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่ง “วรีไทยใจกลา้” 

     สภาพทัว่ไป  

     จงัหวดัอ่างทองตั้งอยูใ่นพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย  เป็นเมืองอู่

ขา้ว อู่นํ้าท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาชา้นาน  ผลิตผลดา้นการเกษตร

โดยเฉพาะข่าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถส่งไปขาย ยงัต่างประเทศไดม้ากเป็นอนัดบัหน่ึง 

ทาํรายไดเ้ล้ียงประชากรและใชใ้นการพฒันาบา้นเมืองใหเ้จริญกา้วหนา้ตลอดมา  แม่นํ้า

เจา้พระยาเป็นแม่นํ้าสายท่ีใหค้วามอุดมสมบูรณ์  ไหลผา่นพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง  ซ่ึง

เร่ิมตน้จากจงัหวดันครสวรรคล์งไปถึงจงัหวดัสมุทรปราการ  ประชาชนส่วนมากตาม
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พื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง  จึงประกอบอาชีพทาํนา  กล่าวไดว้า่ภูมิประเทศเป็นตวักาํหนด

อาชีพ ประเพณี และวฒันธรรมต่าง  ๆ เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ

ทางประวติัศาสตร์ของเมืองอยา่งสาํคญั 

    สภาพทางภูมศิาสตร์  

   ท่ีตั้งและอาณาเขต  

   จงัหวดัอ่างทองตั้งอยูใ่นพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย  ห่างจาก

กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  32 (สายเอเชีย ) ระยะทางประมาณ    

105 กิโลเมตร  และเส้นทางตามลาํแม่นํ้าเจา้พระยาถึงตลาดท่ าเตียนระยะทางประมาณ  

120 กิโลเมตร  มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  มีส่วนกวา้งตามแนวทิศ

ตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก  และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใตใ้กลเ้คียงกนัประมาณ  

40 กิโลเมตร พื้นท่ีทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือ 605,232.5 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี 

     ทิศเหนือ        ติดต่อกบั  อาํเภอ ค่ายบางระจนั อาํเภอพรหมบุรี และ 

อาํเภอท่าชา้ง จงัหวดัสิงห์บุรี  

     ทิศใต ้       ติดต่อกบั  อาํเภอผกัไห่ และอาํเภอบางบาล  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

    ทิศตะวนัออก    ติดต่อกบั  อาํเภอบางปะหนั อาํเภอมหาราช แ ละ 

อาํเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

    ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบั  อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี อาํเภอศรีประจนัต ์ 

อาํเภอสามชุก และอาํเภอเดิมบางนางบวช  

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

    ลกัษณะภูมิประเทศ  

   จงัหวดัอ่างทองมีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ลกัษณะคลา้ย 

อ่าง ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย  พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การ เกษตรกรรม มี

แม่นํ้าไหลผา่น  2 สาย คือ แม่นํ้าเจา้พระยา  ไหลผา่นจงัหวดัอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศ

ใต ้ ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผา่นทอ้งท่ีอาํเภอไชโย อาํเภอเมืองอ่างทอง 

และอาํ เภอป่าโมก  จากนั้นไหลเขา้สู่เขตทอ้งท่ีอาํเภอบางปะหนั  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  และแม่นํ้านอ้ยเป็นแม่นํ้าท่ีแยกจากแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีอาํเภอเมืองชยันาท 
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ไหลผา่นจงัหวดัชยันาท จงัหวดัสิงห์บุรี  และจงัหวดัอ่างทองในเขตพื้นท่ีอาํเภอโพธ์ิทอง 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ ไปบรรจบแม่นํ้าเจา้พระยาอีกคร้ังหน่ึง  ระยะทางท่ีไหลผา่นจงัหวดั

อ่างทอง  50 กิโลเมตร  ตามแผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองของจงัหวดัอ่างทอง  

(ภาคผนวก ก.) 

     ลกัษณะภูมิอากาศ  

    เน่ืองจากจงัหวดัอ่างทองตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีร้อนชุ่มช้ืน  ดงันั้น ภูมิอากาศจึงเป็น

แบบฝนเมืองร้อน  โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วง          

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์  ทาํใหอ้ากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้  และไดรั้บ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน  ทาํใหมี้ 

เมฆมากและมีฝนตกชุก  ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  

   ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

   ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  

   ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 

  ด้านการปกครอง  

  จงัหวดัอ่างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7 อาํเภอ 73 ตาํบล 513 หมู่บา้น 

และการปกครองทอ้งถ่ิน  65 แห่ง ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1 แห่ง  

เทศบาล 21 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 43 แห่ง 

  ด้านประชากร  

  จาํนวนประชากรจงัหวดัอ่ างทองตามประกาศสาํนกัทะเบียนกลาง  ณ เดือน 

สิงหาคม 2558 มีจาํนวนทั้งส้ิน  283,174 คน เป็นชาย 135,851 คน หญิง 147,323 คน 

ประชากรอาศยัอยูใ่นอาํเภอวเิศษชยัชาญมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  23.61 ของจาํนวน

ประชากรทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่อาํเภอเมืองอ่างทอง ร้อยละ 19.95 และอาํเภอโพธ์ิทอง  

ร้อยละ 19.09 อาํเภอท่ีประชากรนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อาํเภอสามโกคิ้ดเป็นร้อยละ 6.82  

 (ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัอ่างทอง ขอ้มูล ณ เดือน สิงหาคม 2558 ) 

       ด้านเกษตรกรรม  

  การใชพ้ื้นท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร  
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  จงัหวดัอ่างทอง มีพื้นท่ีทั้งหมด  605,232.5 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชท่ีสาํคญั

ของประเทศ  โดยจงัหวดัอ่างทองเป็น  1 ใน 7 จงัหวดัท่ีไม่มีพื้นท่ีป่าไมห้รือป่าสงวน

แห่งชาติ ปี 2558 จงัหวดัอ่างทองมีพื้นท่ีการเกษตร 458,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของ

พื้นท่ีทั้งหมด (ท่ีมา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัอ่างทอง ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2558 ) 

ตาราง 1   

การใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวดัอ่างทอง 

ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พ.ศ.2544 พ.ศ.2549 พ.ศ.2551 

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 72.79 

(7.52) 

124.09 

(12.81) 

150.70 

(15.56) 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 859.56 

(88.76) 

786.16 

(81.18) 

753.34 

(77.79) 

พื้นท่ีป่าไม ้ 0.00 

(0.00) 

0.00 

(0.00) 

0.00 

(0.00) 

พื้นท่ีแหล่งนํ้า 23.85 

(2.46) 

52.29 

(5.40) 

46.09 

(4.76) 

พื้นท่ีเบด็เตลด็ 12.17 

(1.26) 

5.83 

(0.60) 

18.24 

(1.88) 

รวม 968.37 

(100.00) 

968.37 

(100.00) 

968.37 

(100.00) 

ท่ีมา : โครงการจัดทาํแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้แบบบรูณาการ 4 ปี 

(พ.ศ.2557-2560) ระดับจังหวดั จังหวดัอ่างทอง 

    ด้านการศาสนา  

    จงัหวดัอ่างทอง มีประชากรนบัถือศาสนาต่ าง ๆ ไดแ้ก่  ศาสนาพุทธ  210,613 

คน คริสต์ 257 คน อิสลาม 2,204 คน ศาสนสถานศาสนาพุทธ  ประกอบด้วย วดั จาํนวน 

219 วดั วดัพระอารามหลวง  3 วดั (วดัอ่างทองวรวหิาร  อาํเภอเมืองฯ  ,วดัไชโยวรวหิาร  

อาํเภอไชโย  และวดัป่าโมกวรวหิาร  อาํเภอป่าโมก) ท่ีพกัสงฆ์ 3 แห่ง (อาํเภอเมืองฯ  วดั
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หลุมไก่ ตาํบลศาลาแดง  สวนศิลาวรรณ  ตาํบลมหาดไทย  และวดัโพธ์ิโกลน  อาํเภอป่า

โมก) ศาสนาคริสตนิ์กายคาทอริก  โบสถ์ 1 แห่ง นิกายโปรแตสแตนท์  คริสตจกัร 6 แห่ง 

ศาสนาอิสลาม  มสัยดิ 3 แห่ง คณะสงฆส์ังกดัมหานิกาย  จาํนวน 211 วดั สังกดัธรรมยตุ  

จาํนวน 8 วดั รวม 219 วดั ปี 2557 แยกเป็น 

    อาํเภอเมืองอ่างทอง  จาํนวน 40 วดั  

    อาํเภอว ิเศษชยัชาญ  จาํนวน 53 วดั  

    อาํเภอโพธ์ิทอง  จาํนวน 45 วดั  

    อาํเภอไชโย   จาํนวน 26 วดั  

    อาํเภอป่าโมก  จาํนวน 22 วดั  

    อาํเภอแสวงหา  จาํนวน 22 วดั  

    อาํเภอสามโก ้ จาํนวน 11 วดั  

มีพระภิกษุ จาํนวน 1,854 รูป สามเณร จาํนวน 262 รูป  

(ท่ีมา : สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัอ่างทอง ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2558) 

    วดัสาํคญัในจงัหวดัอ่างทอง 

     วดัไชโยวรวหิาร ตั้งอยูท่ี่ตาํบลไชโย อาํเภอไชโย เป็นท่ีประดิษฐานพระมหาพุทธ

พิมพ ์หรือท่ีเรียกวา่ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  ขนาดหนา้ตกักวา้ง  8 วา 6 

น้ิว สูง 11 วา 1 ศอก 7 น้ิว พระวหิารมีรูปทรงแปลกตา ดา้นนอกมีรูปทวารบาลลายรดนํ้า

เป็นรูปเส้ียวกวาง  เสาวหิารดา้นหนา้ -หลงัพระวหิารมีขนาดใหญ่โตมาก  ภายในพระ

อุโบสถผนงัทุกดา้นมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่ างสมยัรัชกาลท่ี  5 เป็นเร่ืองพุทธประวติัท่ี

วจิิตรงดงาม  นอกจากน้ี ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีทาํใหป้ระชาชนรู้จกัวดัน้ีเป็นอย่างดี ไดแ้ก่ “พระ

สมเดจ็เกษไชโย” พระเคร่ืองท่ีสร้างโดยสมเดจ็พระพฒุาจารย ์(โต พรหมรังสี) ซ่ึงเป่ียมไป

ดว้ยพทุธคุณนานปัการ  

     วดัขนุอินทประมูลตั้งอยูท่ี่ตาํบลอินทประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง เป็นท่ีประดิษฐาน 

พระพุทธไสยาสนท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีความยาว  50 เมตร  เดิมพระพุทธ

ไสยาสนป์ระดิษฐานอยูใ่นวหิาร  แต่ต่อมาหกัพงัหมดเหลือแต่เสา  จึงมองดูคลา้ย

ประดิษฐานบนโคกดิน  ชาวบา้นจึงเรียกว่ า “โคกพระนอน” ดา้นหนา้พระประธานเป็น

ลานกวา้ง  ดา้นปลายพระบาทเป็นกลุ่มกฏิุสร้างข้ึนใหม่  ทางลานดา้นตะวนัตกถดัจาก
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ถนนเป็นอาคารโบราณตั้งอยูบ่นเนินสูง  บนเนินมีซากวหิารท่ีเหลือแต่ผนงัก่ออิฐและ

เจดียเ์ลก็ ๆ 2 องค ์สันนิษฐานวา่สร้างสมยัอยธุยาตอนปลาย  

     วดัป่าโมกวรวหิาร มีพระวหิารพระพุทธไสยาสน ์เป็นลกัษณะสถาปัตยกรรม 

อยธุยาตอนปลายโดยแทมี้รูปทรงหลงัคาเป็นฐานวหิารอ่อนโคง้รูปสาํเภา  ไมสู้งมากนกั

เป็นหลงัคาลด 2 ชั้น ต่อดว้ยปีกนกดา้นละ 2 แถบ มี 9 หอ้ง เจาะช่องหนา้ต่างดา้นละ 7 บาน 

ดา้นหนา้เจาะเป็นประตู  ทางเขา้ประตูเขียนลายรดนํ้าลายพุ่มทรงขา้วบิณฑก์า้นแยง่     

ยอดพระพุทธไสยาสนก่์อดว้ยอิฐปูนป้ันลงรักปิดทองทั้งองค์  นอนตะแคงขวาแบบ      

สีหไสยาท มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรูปทรง 

กระบอก 3 ใบ ลดหลัน่กนัจากใหญ่ข้ึนไปหาเลก็แลว้คลุมดว้ยผา้ทิพยจ์ดัเป็นผา้ทิพยท่ี์มี

ลวดลายวจิิตรงดงามท่ีสุด  

     วดัส่ีร้อย ตั้งอยูท่ี่ตาํบลส่ีร้อย อาํเภอวเิศษชยัชาญ ภายในบริเวณวดัมีพระพทุธรูป 

ปางพระปาลิไลยกอ์งคใ์หญ่อยูก่ลางแจง้ สร้างเม่ือปี พ.ศ.2452 องคพ์ระทาํดว้ยปูน มีหนา้ตกั

กวา้ง 6 เมตร สูง 21 เมตร อยูด่า้นหนา้พระอุโบสถและเจดียส่ี์เหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสองเป็น

ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ ชาวบา้นเรียกวา่ “หลวงพ่อโตวดัส่ีร้อย” หรือ “หลวงพอ่ร้องไห”้  

    วดัท่าสุทธาวาส ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอป่าโมก เป็นวดัท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุารี ทรงรับไวใ้นพระอุปถมัภเ์ป็นสถานท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และสมเดจ็พระเอกาทศรถ  และเป็นสถานท่ีตั้งพลบัพลาท่ี

ประทบักลางนํ้า  ภายในพระอุโบสถมีภาพฝีพระหตัถส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุารี นอกจากน้ีสถานท่ีส่วนหน่ึงใชเ้ป็นศนูยตุ๊์กตาชาววงั  

     วดัม่วง ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบลหวัตะพาน อาํเภอวเิศษชยัชาญ เป็นท่ีประดิษฐานของ  

“พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี ศรีวเิศษชยัชาญ” ขนาดหนา้ตกักวา้ง 62 เมตร สูง 93 เมตร 

พทุธลกัษณะงดงามสีทองอร่ าม ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ินถึง  16 ปี โบสถว์ดัม่วงมีความ

วจิิตรงดงามลอ้มรอบดว้ยกลีบบวัปูนป้ันท่ีสวยงาม  และใหญ่ท่ีสุดในโลก  ภายในมีภาพ

จิตรกรรมเก่ียวกบัประวติัพระพทุธเจา้ บริเวณรอบ  ๆวดัมีรูปปูนป้ันพระอรหนัตเ์ทพเจา้ต่าง  ๆ

ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจาํลองเมืองนรก สวรรค ์และเหตุการณ์สาํคญัของค่ายบางระจนั 

    วดัจนัทรังษี ตั้งอยูใ่นตาํบลหวัไผ่ อาํเภอเมืองอ่างทอง ภายในวดัมีวหิารจตุัรมุข 
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มียอดบุษบกกลาง  5 ชั้น สูง 48 เมตร กวา้ง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอนั

วจิิตรงดงาม  ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสดวดัปากนํ้า  (หลวงพ่อสด  จนัทสโร) 

หล่อดว้ยโลหะ องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก มีขนาดหนา้ตกักวา้ง 6 เมตร 9 น้ิว สูง 9 เมตร 9 น้ิว 

    ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

    ด้านทรัพยากรนํา้  

    แหล่งนํ้าธรรมชาติ  จงัหวดัอ่างทองทาํกสิกรรมโดยอาศยันํ้าชลประทานเป็น

หลกั แต่การปลูกขา้วในฤดูนาปี  นํ้าฝนยงัคงเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีมีความสาํคญั

สาํหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะจงัหวดัอ่างทองมีปริมาณนํ้าฝน  และการกระจายตวัของ

ฝนค่อนขา้งสมํ่าเสมอ โดยมีปริมาณฝนตกเฉล่ียตลอดปี  921.16 มิลลิเมตร จาํนวนวนัฝน

ตกเฉล่ีย 64 วนัต่อปี  

    แหล่งนํ้าผวิดิน  ประกอบดว้ยแม่นํ้าลาํคลอง  หนองบึงต่าง  ๆ จงัหวดัอ่างทองมี

แม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น 2 สายไดแ้ก่  

    1. แม่นํ้าเจา้พระยา  ไหลผา่นเขา้สู่จงัหวดัอ่างทองตอนกลางของอาํเภอไชโย  

ผา่นเขา้สู่อาํเภอเมืองอ่างทอง อาํเภอป่าโมก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และผา่นเขา้

สู่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การใชป้ระโยชนจ์ากนํ้าในแม่นํ้าเจา้พระยาโดยตรงมีค่อนขา้ง

นอ้ย ส่วนใหญ่จะใชน้ํ้าจากโครงการชลประทานของโครงการเจา้พระยาใหญ่  ดงันั้น 

แม่นํ้าเจา้พระยาจึงใชป้ระโยชนเ์ป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินคา้ทางนํ้า  

    2. แม่นํ้านอ้ย แม่นํ้าสายน้ีแยกจากแม่นํ้าเจา้พระยา  ท่ีจงัหวดัชยันาท ไหลผา่น

เขา้ สู่จงัหวดัอ่างทองท่ีอาํเภอโพธ์ิทอง  อาํเภอวเิศษชยัชาญ  และเขา้สู่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาท่ีอาํเภอผกัไห่  ระยะทางประมาณ  50 กิโลเมตร ปัจจุบนัใชป้ระโยชน์

เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินคา้ทางนํ้า  

(ท่ีมา : สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอ่างทอง)  

    ด้านระบบชลประทานและพืน้ทีรั่บนํา้ชลประทาน  

    แหล่งนํ้าผวิดินท่ีสาํคญัของจงัหวดัอ่างทอง  คือ แหล่งนํ้าชลประทาน  ซ่ึง

ครอบคลุมพื้นท่ีทาํการเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทองจาํนวน  500,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  

82 ของพื้นท่ีทั้งหมด  มีโครงการชลประทานท่ีรับผดิชอบในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง  

จาํนวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ 
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    1. โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษายางมณี  มีพื้นท่ีชลประทาน  158,740 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ  26.22 ของพื้นท่ีจงัหวดั  พื้นท่ีรับผดิชอบโครงการฯ  ตั้งแต่ตอนกลางของ

จงัหวดัฝ่ังขวาของแม่นํ้าเจา้พระยา  ครอบคลุมพื้นท่ีดา้นเหนือถึงดา้นใตใ้นเขตอาํเภอ

ไชโย อาํเภอโพธ์ิทอง อาํเภอวเิศษชยัชาญ อาํเภอป่าโมก และอาํเภอเมืองอ่างทอง 

    2. โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาชณัสูตร  เป็นโครงการชลประทานท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั  มีพื้นท่ีชลประทาน  255,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  

42.28 ของพื้นท่ีจงัหวดั  พื้นท่ีรับผดิชอบโครงการฯ  จะอยูใ่นเขตจดัรูปท่ีดินประเภท  1, 2 

และแบบประชาอาสา  ครอบคลุมพื้นท่ีตอนกลางไปทางดา้นตะวนัตกของจงัหวดัยาว

ตลอดแนวเหนือใตบ้ริเวณอาํเภอวเิศษชยัชาญ  อาํเภอสามโก้ อาํเภอโพธ์ิทอง  และอาํเภอ

แสวงหา  เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณน้ีไดผ้า่นการจดัรูปท่ีดินดีแลว้  การส่งนํ้าชลประทาน

สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเขตพื้นท่ีปลูกขา้วนาปรังสาํคญัของจงัหวดั  

    3. โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษามหาราช  มีพื้นท่ีชลประทาน  68,655 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 11.34ของพื้นท่ีจงัหวดั  พื้นท่ีรับผดิชอบของโครงการฯ  อยูท่างทิศตะวนัออก

ของจงัหวดั เร่ิมตั้งแต่ฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าเจา้พระยาจนสุดเขตจงัหวดัอ่างทองตามแนวเหนือ

ใต ้ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอเมืองอ่างทอง อาํเภอไชโย และอาํเภอป่าโมก  

    4. โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาผกัไห่ มีพื้นท่ีชลประทาน  10,500 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 1.73 ของพื้นท่ีจงัหวดั  พื้นท่ีรับผดิชอบโครงการฯ  อยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัดา้น

อาํเภอป่าโมก  

    5. โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาสามชุก มีพื้นท่ีชลประทานนอ้ยท่ีสุด 6,260 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของพื้นท่ีจงัหวดั พื้นท่ีรับผดิชอบของโครงการฯ อยูท่างทิศตะวนัตก

ของจงัหวดัดา้นอาํเภอสามโก ้ 

    ด้านทรัพยากรป่าไม้  

    สภาพทัว่ไปของจงัหวดัอ่างทองเป็นพื้นท่ีท่ีใชเ้พือ่การเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม  

พื้นท่ีทั้งหมดเป็นพื้นท่ีท่ีมีกรรมสิทธ์ิครอบครองทั้งส้ิน จาํแนกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนและ

ของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแต่อยา่งใด  

    ด้านส่ิงแวดล้อม  

    มลพิษทางอากาศ  
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    คุณภาพอากาศในจงัหวดัอ่างทอง ไดต้รวจวดัค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 

(PM 10) มีคาํเฉล่ียท่ี  69.80 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีไม่เกิน  120 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ.2538) 

   ขยะมูลฝอยชุมชน  

   จงัหวดัอ่างทอง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนประมาณ  110,104 ตนัต่อปี หรือ

ประมาณ 302 ตนัต่อวนั คิดเป็นอตัราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ  1.04 กิโลกรัม ต่อคน

ต่อวนั มีการเกบ็ขนไปกาํจดัประมาณ 52,768 ตนัต่อปี หรือประมาณ 145 ตนัต่อวนั 

   คุณภาพนํ้า  

   การตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  แม่นํ้าเจา้พระยา  จาํนวน            

2 สถานี บริเวณสะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาหนา้ศาลากลางจงัหวดั  ตาํบลบางแกว้  อาํเภอ

เมืองอ่างทอง และบริเวณวดัท่าสุทธาวาส ตาํบลบางเสดจ็  อาํเภอป่าโมก  และแม่นํ้านอ้ย  

จาํนวน 1 สถานี คือ บริเวณสะพานขา้มแม่นํ้านอ้ย  ตาํบลอ่างแกว้ อาํเภอโพธ์ิทอง        

เกบ็ตวัอย่างนํ้าทาํการวเิคราะห์ทุก  3 เดือน นอกจากน้ี  ยงัมีสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า

อตัโนมติัท่ีติดตั้งโดยกรมควบคุมมลพิษ  สาํหรับแม่เจ้าพระยา 1 สถานี ตั้งอยูท่ี่บริเวณ

หนา้วดัท่าสุธาวาส  ตาํบลบางเสดจ็  อาํเภอป่าโมก  สามารถตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้า     

ทุก 30 นาที ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชัว่โมง ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายหลกั

ทั้ง 2 สาย พบว่า แม่นํ้าเจา้พระยา  ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า  (DO) เฉล่ียยอ้นหลงั  5 ปี 

เท่ากบั 5.8 และ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร จดัอยูใ่นเกณฑพ์อใช้  แม่นํ้านอ้ย ปริมาณออกซิเจน

ละลายนํ้า(DO) เฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปี เท่ากบั 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จดัอยูใ่นเกณฑพ์อใชเ้ช่นกนั 

4.2 การปลูกต้นไม้แบบประณตี 

      2 “เกษตรกรรมแบบประณีต”2( www.gotoknow.org) หมายถึง พื้นท่ีการเรียนรู้ 

ในการทาํเกษตรผสมผสานอยา่งเป็นระบบ  เป็นวธีิการเรียนเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนใน

อาชีพของตนท่ีเร่ิมตน้จากจุดเลก็  ๆ มีการดูแลเอาใจใส่ หมัน่ศึกษา หมัน่ทดลอง และใช้

พื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน ์และคุม้ค่ามากท่ีสุด ในการทาํเกษตรแบบประณีตนั้น ตอ้งอาศยั

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง   หรือเศรษฐกิจพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดาํริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โดยเร่ิมจากการรู้จกัตวัเองดว้ยการรู้จกัพอ  รู้จกัอุดรูร่ัวเพื่อ

ลดรายจ่าย และการรู้จกัออกดว้ยการออมนํ้า ออมดิน ออมสตัว ์ออมตน้ไมย้นืตน้ ออมเงิน และ

http://www.go/�
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สั่งสมภูมิปัญญาในการแกปั้ญหา   และท่ีสาํคญัในการท่ีจะทาํเกษตรกรรมแบบประณีต

ใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้นเกษตรกรจะตอ้งมีทุน และทุนท่ีมีความสาํคญัใน การประกอบ

อาชีพคือทุนทางปัญญา หรือท่ีเรียกวา่ความรู้นัน่เอง  

     จากความหมายเกษตรประณีตพอสรุปไดว้า่เกษตรประณีต เป็นกระบวนการ 

วธีิการ ทาํเกษตรท่ีตอ้งทาํดว้ยแรงกาย แรงใจรวมถึงการวางแผน การจดัการ อยา่งเป็น

ระบบ โดยทาํจากเลก็  ๆ ดว้ยความใส่ใจ ไปหาใหญ่  จากง่ายไปหายาก รวมทั้งคาํนึงถึง

ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใชส้ารเคมี ก่อใหเ้กิดประโยชนด์า้น

ความสุขมากกวา่ตวัเงิน 

                  ผาย  สร้อยสระกลาง ปราชญช์าวบา้นอาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

(http://rungpet-1234.blogspot.com/2012/10/ blog-post_6153.html) กล่าววา่ ขั้นตอนทาํ

เกษตรประณีตใหป้ระสบความสาํเร็จตอ้งมีอยา่งนอ้ย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการ 

กาํหนดเป้าหมาย ขั้นตอนท่ีสองเป็นการรวมพลงั  ขั้นตอนท่ีสามเป็นการตั้งมัน่ และ

ขั้นตอนท่ีส่ีเป็นการตั้งเป้าหมายตอ้งอาศยัการคิดการคาํนวณ และท่ีสาํคญัตอ้งคิดถูกทาํ

ถูก การรวมพลงัคนในบา้น คนในชุมชนมาช่วยกนัสร้างอาหารใหเ้ป็นพลงัของคนทั้ง

แผน่ดิน การตั้งมัน่ คือ ตอ้งรู้จกัตนเอง รู้จกัผูอ่ื้นและรู้จกัส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับการตั้งใจ

หมายถึงตั้งใจทาํมาหากิน เกษตรกรท่ีทาํเกษตรประณีต 1 ไร่ เม่ือมัน่ใจแลว้ขยายผลจาก

เลก็ไปหาใหญ่ ซ่ึงจะมีอยูมี่กิน ลดหน้ีปลดสิน มีความสุขและ มีบาํนาญชีวติในระยะยาว 

ตลอดจนคนในครอบครัวกลบัมาอยูด่ว้ยกนัอยา่งอบอุ่น ชุมชนมีเวลามาปรึกษาหารือ 

เพื่อแกปั้ญหายาก ๆ ได ้ 

การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 

1การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไม้ 1

1

 ส่วนเพาะชาํกลา้ไม ้สาํนกัส่งเสริมการปลูกป่า 

กรมป่าไม ้(https://new.forest.go.th/nursery) มีลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดวตัถุประสงคท่ี์จะปลูก1 ในกรณีท่ีพื้นท่ีเตรียมการปลูกเป็นดินเหนียวจดั 

ควรเอานํ้ารดใหชุ่้มเสียก่อนเพื่อใหข้ดุง่ายเบาแรงข้ึนดินท่ีขดุข้ึนควรใชปู้นขาว หรือ 

สารเคมีปรับปรุงดินบางชนิด เช่นโดโรไมค ์ผสมกบัทรายและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั

คลุกเคลา้กบัเน้ือดินตากแดดท้ิงไวน้านประมาณ 1-2 สัปดาห์ รดนํ้าเป็นระยะพร้อมกบั

พรวนดินตามสมควร จะทาํใหดิ้นร่วนและดีข้ึน สาํหรับพื้นท่ีท่ีดินเป็นดินปนทรายมาก

http://rungpet-1234.blogspot.com/2012/10/blog-post_6153.html�
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การปรับปรุงดินจาํเป็นตอ้งใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก เพื่อทาํใหดิ้นจบัเป็นกอ้นแน่นอุม้นํ้า

และมีอาหารพืชมากข้ึน 

1

1

2. สาํรวจพื้นท่ีเพื่อกาํหนดเป็นท่ีปลูก และคดัเลือกชนิดพนัธุ์ไมท่ี้จะปลูก รวมทั้ง 

      

จดัหากลา้ไม ้

การกาํหนดพื้นท่ีปลูก

         ปัจจยัแรกเก่ียวกบัลกัษณะของดิน ผูป้ลูกควรพิจารณาสภาพของดินวา่มีความ

อุดมสมบูรณ์หรือลกัษณะดินเป็นดินประเภทใด มีสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่าง

อยา่งไร เป็นดินเหนียว ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายนํ้าไดดี้หรือไม่เพียงใด 

พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือมีความลาดเอียง ใกลไ้กลแหล่งนํ้าเหมาะสมกบัพนัธุ์ไมช้นิดใด 

นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศประกอบอีกดว้ย ประการต่อมาตอ้งคาํนึงถึง

ส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ีท่ีจะกาํหนดปลูกวา่มีสภาพเป็นอยา่งไร ตอ้งใหมี้ความปลอดภยักบั

ตน้ไม ้และปัจจยัสุดทา้ยคือ การกาํหนดระยะปลูก  ผูป้ลูกจะตอ้งกาํหนดระยะปลูก

ระหวา่งตน้ไมใ้หมี้ความเหมาะสมกบัชนิดและขนาดของตน้ไมท่ี้จะปลูก 

 เม่ือผูป้ลูกไดต้ดัสินใจกาํหนดวตัถุประสงคข์องการปลูก

ตน้ไมไ้วเ้รียบร้อยแลว้ ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งกระทาํต่อไปคือ การกาํหนดพื้นท่ีเพือ่ใหมี้ความ

เหมาะสมกบัชนิดพนัธุ์ไมท่ี้เลือกปลูก หากเลือกพื้นท่ีปลูกไม่สอดคลอ้งกบัชนิดพนัธุ์ไม้

ท่ีปลูกจะทาํใหไ้ดป้ระโยชนไ์ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปแลว้มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

นาํมาประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

    การจดัหากลา้ไม้

1

   ประสานงานกบักรมป่าไม ้หรือหน่วยงานในสังกดักรมป่าไม ้

เพือ่ขอรับกลา้ไม ้

3. การเตรียมพื้นท่ีปลูก 1

1

 การเตรียมดินเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่ของการปลูกตน้ไม ้

และจะใหไ้ดผ้ลดีจะตอ้งมีการเตรียมการล่วงหนา้พอสมควร ปรับระดบัพื้นท่ีใหไ้ดต้าม

ตอ้งการเสียก่อน และเพือ่ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ผูป้ลูกควรไดก้าํหนด

แผนผงัการปลูกตน้ไมไ้วก่้อน ขั้นตอนต่อไปเป็นเร่ืองปกติไม่วา่ดินจะเป็นดินชนิดใด

หรือมีทาํเลเป็นอยา่งไร จะตอ้งทาํการขดุหลุมดงัน้ี 

4. จดัหาอุปกรณ์และเตรียมวสัดุสาํหรับใชป้ลูกตน้ไม้1

1) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปลูกตน้ไม ้ควรจดัหาและเตรียมให ้
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พร้อมเพื่อความสะดวกใน การปลูกตน้ไม ้มีจอบ เสียม พลัว่ตกัดิน บุง้ก๋ี ตลอดจนยานพาหนะ

ลาํเลียงขนส่งกลา้ไมไ้ปยงัจุดท่ีเตรียมหลุมปลูก 

2) หนา้ดินผสมสาํหรับกลบหลุมปลูก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั สาํหรับรองกน้หลุม  

ตลอดจนสารอุม้นํ้า(ถา้มี) และใชใ้นกรณีปลูกก่อนหรือหลงัฤดูฝน  

4) หลกัคํ้ายนั ยดึตน้ไม ้กนัลมพดัโยกและช่วยในการทรงตวัของตน้ไม ้

ใหต้ั้งตรง เชือก สาํหรับผกูยดึตน้ไมก้บัหลกั 

15. การปลูก 1 ตน้ไมท่ี้นาํมาปลูกส่วนใหญ่มกัจะบรรจุในถุงพลาสติกใหใ้ชมี้ดกรีด

ถุงออก ควรระวงัคือ อยา่ใหร้ากของตน้ไมไ้ดรั้บความกระทบกระเทือนมากนกั เสร็จ

แลว้วางตน้ไมล้งในหลุมท่ีขดุใหร้ะดบัรอยต่อระหวา่งลาํตน้กบัรากอยูเ่สมอกบัระดบั

ขอบหลุม แลว้กลบหลุมดว้ยดินผสมท่ีเตรียมไวส้าํหรับปลูกหรือใชดิ้นท่ีขดุข้ึนจากหลุม

ท่ีเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินท่ีมีความร่วนซุยดี อยา่ใชดิ้นเหนียวท่ีแน่นหรือดินท่ีมี

กรวดหินมาก ๆ กลบหลุม เพราะจะเป็นปัญหาทาํใหร้ากตน้ไมเ้จริญเติบโตไดไ้ม่ดี เม่ือ

กลบหลุมเสร็จแลว้ใชเ้ทา้เหยยีบดินใหแ้น่นพอประมาณ นาํเศษใบไมห้ญา้หรือฟางมา

คลุมรอบโคนตน้เพื่อรักษาความช้ืนและป้องกนัการกดัเซาะของนํ้าในขณะรดนํ้าตน้ไม ้

หาไมห้ลกัซ่ึงมีความสูงมากกวา่ตน้ไมพ้อประมาณมาปักขา้ง ๆ ผกูเชือกยดึกบัตน้ไม้

อยา่งหลวม ๆ เพือ่ช่วยในการทรงตวัของตน้ไมแ้ละป้องกนัลมพดัโยก เม่ือปลูกเสร็จรด

นํ้าใหชุ่้มและถา้เป็นไปไดค้วรรดนํ้าวนัละคร้ัง จนตน้ไมต้ั้งตวัได ้กรณีท่ีปลูกเป็นพื้นท่ี

มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ขณะฝนตกหรือหลงัฝนตกใหม่ ๆ เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย

ในการรดนํ้าตน้ไม ้ภายหลงัการปลูกตน้ไมโ้ดยปกติควรรดนํ้าติดต่อกนัทุกวนัในเวลา

เยน็อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง ตลอด 1 สัปดาห์ การรดนํ้าควรรดนํ้าใหชุ่้ม ถา้ตอ้งการทราบ

วา่ไดร้ดนํ้าเพียงพอแลว้หรือไม่ ใหท้ดลองขดุดินดูวา่นํ้าซึมลง  ไปถึงบริเวณรากตน้ไม้

หรือยงั ถา้รดนํ้านอ้ยไปนํ้าจะซึมลงไปไม่ถึงบริเวณรากตน้ไม้   การพรวนดินใส่ปุ๋ยและ

การกาํจดัวชัพืช   วชัพืชเป็นตวัการท่ีทาํใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตชา้ ควรมีการกาํจดัวชัพืช

โดยการถากถาง และพรวนดินรอบโคนตน้ไมใ้นรัศมี 1 เมตร ปีละ 2 คร้ัง ในขณะพรวน

ดินถา้มีปุ๋ยวทิยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนตน้ประมาณ 1-2 ชอ้นโต๊ะ แลว้รดนํ้าหรือใส่

ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมกไ็ด ้
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16.  การดูแลบาํรุงรักษา 1

    ภายหลงัการปลูกตน้ไมโ้ดยปกติควรรดนํ้าติดต่อกนัทุกวนัในเวลาเยน็อยา่ง

นอ้ยวนัละ 1 คร้ัง ตลอด 1 สัปดาห์ หลงัจากนั้นอาจใหล้ดลงเป็นวนัเวน้วนั หรือ 2 วนั 

คร้ังจนสังเกตเห็นตน้ไมต้ั้งตวัได ้

 หลงัจากไดป้ลูกตน้ไมแ้ลว้ผูป้ลูกควรคาํนึงถึงอนัตรายท่ี

อาจจะเกิดกบัตน้ไมใ้นระยะเร่ิมแรกท่ีมีขนาดเลก็ยงัตั้งตวัไม่ได ้เช่น อนัตรายจากสัตว์

เล้ียง ยานพาหนะต่าง ๆ หากปลูกจาํนวนนอ้ยอาจทาํคอกป้องกนัหรืออาจทาํร้ัวกั้นเป็น

แนวไวไ้ด ้สาํหรับตน้ไมบ้างชนิดท่ีตอ้งการความเอาใจใส่มากตั้งตวัไดย้ากควรจะมีการ 

บงัแดดใหใ้นระยะท่ีตั้งตวัไม่ได ้อยา่งไรกต็ามการปลูกตน้ไมใ้หส้ามารถเจริญเติบโตได้

ดีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลบาํรุงรักษาท่ีดีจากผูป้ลูกมากพอสมควร  

                การพรวนดินใส่ปุ๋ยและการกาํจดัวชัพืช วชัพืชเป็นตวัการท่ีทาํใหต้น้ไม้

เจริญเติบโตชา้ควรมีการกาํจดัวชัพชืโดยการ ถากถาง และพรวนดินรอบโคนตน้ไมใ้น

รัศมี 1 เมตร ปีละ 2 คร้ัง ในขณะพรวนดินถา้มีปุ๋ยวทิยาศาสตร์จะโรยรอบ ๆ โคนตน้

ประมาณ 1-2 ชอ้นโต๊ะ แลว้รดนํ้าหรือใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมกไ็ด ้

                การตรวจดูแลตน้ไมแ้ละฉีดยาป้องกนักาํจดัโรคและแมลง ตลอดจนระวงัไฟ 

โดยปกติตน้ไมเ้ป็นส่ิงมีชีวติเหมือนกบัมนุษยย์อ่มถูกแมลง โรค เห็ด รา รบกวนเป็น

ธรรมดา การเจริญเติบโตของตน้ไมโ้ดยธรรมชาติมีความแขง็แรงอยูใ่นตวัพอสามารถสู้

ตา้นทานกบัโรค แมลงและเห็ดราต่าง ๆ ไดดี้พอสมควร หากผูป้ลูกช่วยบาํรุงรักษาตน้ไม้

ใหถู้กวธีิ ตน้ไมจ้ะเจริญเติบโตไดร้วดเร็วมีความสมบูรณ์เพยีงพอท่ีจะต่อตา้นอนัตราย

จากส่ิงเหล่าน้ีไดใ้นระดบัหน่ึง โดยเฉพาะการหมัน่ตรวจตราดูแลโรค แมลงท่ีเกิดกบั

ตน้ไม ้และใชย้าฉีดกาํจดัไดท้นัเหตุการณ์ในกรณีท่ีปลูกเป็นแปลงใหญ่ ๆ จะตอ้งมีการ

ระวงัไฟ ควรมีการแผว้ถางวชัพืชปีละ 2 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และทาํแนวป้องกนัไฟ

ลอ้มรอบ ถา้หากปลูกเป็นแนวยาว เช่น ตามแนวถนนตอ้งกาํจดัวชัพืชท่ีจะเป็นเช้ือเพลิง

ในช่วงปลายฤดูฝน หรือก่อนเขา้ฤดูแลง้ตลอดแนวทาง การดูแลบาํรุงรักษาตน้ไมอ้ยา่ง

เอาใจใส่ และการปลูกตน้ไมจ้ะสาํเร็จหรือไม่กอ็ยูท่ี่การป้องกนัใหต้น้ไมพ้น้จากอนัตราย

จากไฟและอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มทั้งปวง 
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บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 

 การส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอง  มีแนวทางการศึกษา โดยใช้

วธีินาํเสนอขั้นตอนการดาํเนินงาน วธีิการเกบ็ขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู ในลกัษณะของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด การร่วมทาํ การร่วมรับผดิชอบ ในความสาํเร็จ

ของการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัในจงัหวดัอ่างทองไดมี้โอกาสเรียนรู้ปัญหาจาก

การร่วมมือทาํงานกบัชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ  นาํขอ้มูลต่างๆ มาวเิคราะห์ โดยนาํเสนอใน

รูปแบบตารางขอ้มูล และการบรรยายพร้อมภาพผลของการดาํเนินการศึกษา 

การศึกษาในประเดน็เพื่อพฒันาการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัและบาง

พื้นท่ีในจงัหวดัอ่างทอง ใน 5 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. การสํารวจกลุ่มไม้ยางดั้งเดิมในเขตวดัของจงัหวดัอ่างทอง 

  การสาํรวจคร้ังน้ีตอ้งการทราบขอ้มลูตน้ไมย้างนา ในพื้นท่ีของวดัต่าง ๆ ท่ีอยู่

เป็นกลุ่ม ๆ โดยการออกไปสาํรวจวดัทุกวดัของจงัหวดัอ่างทอง จาํนวนทั้งหมด 219 วดั 

โดยการตรวจนบัจาํนวนตน้ไมย้างนา ขนาดความโตของเสน้รอบวง 100 เซนติเมตรข้ึนไป 

(ท่ีความสูง 1.30 เมตร) เพื่อจะไดท้ราบวา่วดัต่าง ๆ ในจงัหวดัอ่างทอง มีวดัใดบา้งท่ีมีตน้ไม้

ยางนาข้ึนอยู่  จาํนวนเท่าไร นาํผลการสาํรวจมาศึกษา โดยใชส้ถิติร้อยละ และ แสดงใน

แผนท่ีจงัหวดัอ่างทองเพื่อใหไ้ดเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน 

2. การสํารวจโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตวดั และบางพืน้ทีข่องจังหวดัอ่างทอง 

ปี 2551-2557 

            การออกไปสาํรวจแปลงปลูกตน้ไมต้ามโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั

และพื้นท่ีบางส่วนของจงัหวดัอ่างทอง เช่น วดั โรงเรียน ท่ีดินสาธารณประโยชน ์ ซ่ึงปลูก

เพือ่เฉลิมพระเกียรติและปลูกในวนัสาํคญัต่าง ๆ จาํนวน 12 โครงการ (ภาคผนวก ข.) เพื่อ

ติดตามอตัราการรอดตายและสาํรวจชนิดพนัธุ์ไม้ปลูกท่ีทนต่อนํ้าท่วมขงัไดน้านเพียงใด 

หน่ึงเดือน สองเดือน สามเดือนหรือกวา่นั้น  โดย ใชแ้บบสอบถามถามองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีมีโครงการเพื่อนาํมา เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการเลือกชนิด

พนัธ์ุไมป้ลูกใหเ้หมาะสม  

3. การสํารวจลกัษณะดินในพืน้ทีโ่ครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้แบบประณตี 

การสาํรวจคร้ังน้ีเพือ่ใหท้ราบขอ้มลูลกัษณะดิน โดยศึกษาขอ้มลูลกัษณะดิน และ

คุณภาพของดินจากสถานีพฒันาท่ีดินอ่างทอง บริเวณ พื้นท่ีท่ีปลูกตน้ไมแ้บบประณีต ใน

เขต วดัขนุอินทประมูล ตาํบลอินทประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอ งและ เขต

โครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิงอุทยานสวรรค์  115 ปี อ่างทอง หนองเจด็เส้น  ตาํบลหวัไผ ่

อาํเภอเมืองอ่างทอง ตาํบลสายทอง อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง  เพื่อแกปั้ญหาดิน ให้

ดินท่ีจะปลูกตน้ไมมี้ความเหมาะสม ตน้ไมส้ามารถเจริญเติบโตดีโดยการบรรยาย 

4. การสํารวจความคดิเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 

              การสาํรวจความคิดเห็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการปลูกตน้ไม้

คร้ังน้ี  ไดแ้ก่ เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 21 แห่ง เป็นเทศบาล 3 แห่ง 

เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 18 แห่ง เก่ียวกบัอตัราการรอดตายของตน้ไมท่ี้ปลูก  ชนิด

พนัธุ์ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงั การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี (ภาคผนวก ค.) และนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติร้อยละโดยนาํเสนอในรูปแบบตารางขอ้มูล 

5. การศึกษาการปลูกต้นไม้แบบประณตี 

           การศึกษาการปลูกตน้ไมแ้บบประณีต โดย การ รวบรวมขอ้มลูตั้งแต่เร่ิมวาง

แผนการปลูก ตน้ไม้ ลกัษณะดิน การปลูก ตน้ไม้และการบาํรุงรักษา ตน้ไมท่ี้ปลูก ในทุก

ขั้นตอนการดาํเนิน งาน  เป็นการปลูก ตน้ไม้ท่ีหวงัผลสาํเร็จสูง โดยมีเป้าหมายใหต้น้ไมมี้

การอตัราการรอดตายสูง โดยการสาํรวจ คาํนวณเป็นร้อยละ และเจริญเติบโตดี โดยการวดั

ความสูงของคน้ไม ้5 ชนิด ใน โครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิงอุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทอง

หนองเจด็เส้น ตาํบลหวัไผ ่อาํเภอเมืองอ่างทอง ตาํบลสายทอง อาํเภอป่าโมก และสาํรวจ

อตัราการรอดตาย คาํนวณเป็นร้อยละในโครงการปลูกตน้ไมใ้นบริเวณวดัขนุอินทประมูล 

ตาํบลอินทประมลู อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง  โดยนาํเสนอในรูปแบบตารางขอ้มูล 

และการบรรยายพร้อมภาพผลของการดาํเนินการศึกษา 

             

 



38 
 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

1.  ผลการ สํารวจกลุ่มไม้ยางดั้งเดิมในเขตวดัของจงัหวดัอ่างทอง 

วดัในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง ไดอ้นุรักษ์ ตน้ไมด้ั้งเดิม ไวใ้นพื้นท่ี เขตวดั คือ ตน้ไม้

ยางนา ส่วนใหญ่จะเป็นวดัท่ีอยู่ สองฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาและแม่นํ้านอ้ย  ประมาณ 20 – 

2,000 เมตร ตน้ไมย้างนาจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มในบริเวณวดั ผลการสาํรวจดงัน้ี 

ตาราง 2   

ผลการสาํรวจต้นไม้ยางนาในเขตวดัของจังหวดัอ่างทอง 

อาํเภอ จํานวนวดั จํานวนวดัทีม่ไีม้ยางนา ร้อยละ 

1. อาํเภอเมืองอ่างทอง 40 18 45.00 

2. อาํเภอวเิศษชยัชาญ 53 9 16.98 

3. อาํเภอโพธ์ิทอง 45 21 46.67 

4. อาํเภอไชโย 26 12 46.15 

5. อาํเภอป่าโมก 22 16 72.73 

6. อาํเภอแสวงหา 22 5 22.73 

7. อาํเภอสามโก ้ 11 - - 

รวม 219 81 36.98 

 

ตาราง 2 จากการสาํรวจตน้ไมย้างนาในเขตวดัของ จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ มีวดั

ทั้งหมด 2 19  วดั จะมี ตน้ไมย้างนาดั้งเดิมข้ึนอยู ่จาํนวน 81 วดั คิดเป็นร้อยละ 3 6.98  

บริเวณวดัใน อาํเภอโพธ์ิทอง มีไมย้างนาข้ึนอยูม่ากท่ีสุด คือ จาํนวน 21 วดั รองลงมา

ไดแ้ก่ วดัในเขตอาํเภอเมืองอ่างทอง จาํนวน 18 วดั วดัลาํดบัท่ีสามคือวดัในอาํเภอป่าโมก 

จาํนวน 16 วดั วดัในอาํเภอไชโย จาํนวน 12 วดั วดัในอาํเภอวเิศษชยัชาญ จาํนวน 9 วดั 
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และวดัในอาํเภอแสวงหา จาํนวน 5วดั ตามลาํดบั ส่วนอาํเภอสามโก ้ไม่พบ ตน้ไมย้างนา

ดั้งเดิมข้ึนอยูใ่นบริเวณวดัแต่อยา่งใด 

 หากคิดเป็นอตัราส่วน ของวดัท่ีมี ตน้ไมย้างนาต่อจาํนวนวดัทั้งหมดในแต่ละ

อาํเภอจะพบวา่อาํเภอป่าโมกจะมีตน้ไมย้างนาดั้งเดิมข้ึนอยูม่ากท่ีสุด คิดเป็นอตัราส่วน 

ร้อยละ 72. 73 แสดงวา่วดัในทอ้งท่ีอาํเภอป่าโมกมีการอนุรักษ์ ตน้ไมย้างนาสูง วดัมีการ

อนุรักษดู์แลตน้ไมย้างนามาก รองลงมาไดแ้ก่วดัในอาํเภอโพธ์ิทอง คือร้อยละ 46.67 

 วดัท่ีมีการอนุรักษต์น้ไมย้างนา โดยการจดักิจกรรมบวชตน้ไมย้าง ไดแ้ก่  

วดัจนัทรังษี ตาํบลหวัไผ ่อาํเภอเมืองอ่างทอง วดันางเล่ว ตาํบลชยัฤทธ์ิ อาํเภอไชโย 

เพื่อท่ีจะอนุรักษต์น้ไมย้างนาไวต้ลอดไปจะไม่มีการตดั บางวดัไดเ้อาร้ัวมาลอ้ม หรือ 

ก่อปูนลอ้มรอบโคนตน้ไมย้างนาท่ีใหญ่ และมีรูปทรงสวยงามเพื่อท่ีจะอนุรักษไ์ว ้ไดแ้ก่ 

วดัทา้ยยา่น ตาํบลศาลาแดง อาํเภอเมืองอ่างทอง และวดัเยื้อง ตาํบลเทวราช อาํเภอไชโย 

เป็นตน้ ปัจจุบนัประชาชนในชุมชนมีแนวการอนุรักษอ์ยา่งสูงมาก  ทาํใหมี้วดับางวดัท่ี

ขออนุญาตตดัฟันตน้ไมย้างเพื่อการใชส้อย  แต่จะมีประชาชนในชุมชนไม่เห็นดว้ยจน

ตอ้งขอยกเลิกไป เช่น วดัชยัสิทธาราม ตาํบลชยัฤทธ์ิ อาํเภอไชโย  วดัป่ามุณี ตาํบลอินท-

ประมูล อาํเภอโพธ์ิทอง  แสดงวา่ประชาชนท่ีคดัคา้นมีความรักและหวงแหนตน้ไมย้าง

นาดั้งเดิม ซ่ึงลกัษณะน้ีเป็นนิมิตหมายท่ีดีในการอนุรักษใ์หต้น้ไมย้างนาคงอยูต่ลอดไป 

 จากการสาํรวจและ เจา้หนา้ท่ีได้ลงตาํแหน่งของวดัท่ีพบ ตน้ไมย้างนาดั้งเดิม  ใน

แผนท่ีของจงัหวดัอ่างทอง จะพบวา่การกระจายพนัธุ์ของ ตน้ไมย้างนาดั้งเดิม จะข้ึนอยู่

บริเวณแม่นํ้าเจา้พระยา ซ่ึงไหลผา่ นอาํเภอไชโย  อาํเภอเมือง อ่างทอง และอาํเภอป่าโมก  

ดา้นตะวนัออกของจงัหวดั  และข้ึนอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้านอ้ย  ซ่ึงไหลผา่นอาํเภอโพธ์ิทอง 

และอาํเภอวเิศษชยัชาญ  ดา้นตะวนัตกของจงัหวดั ดงัรายละเอียดแผนท่ีท่ีไดแ้สดงกลุ่ม

ตน้ไมย้างนาดั้งเดิม โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 



40 
 

 จากแผนท่ี  (ภาคผนวก ง.)ไดแ้สดงขนาดกลุ่มของตน้ไมย้างนาดั้งเดิม ออกเป็น  

3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มขนาด ใหญ่ คือ กลุ่มของ ตน้ไมย้างนาในพื้นท่ีวดัท่ีมีตน้ ไม้ยางนา 

ขนาดโต 100 เซนติเมตร ข้ึนไป (วดัท่ี 1.30 เมตร) มีจาํนวนมากกวา่ 40 ตน้ 

2. กลุ่มขนาดกลาง คือ กลุ่มของตน้ไมย้างนาขนาดโต 100 เซนติเมตร ข้ึนไป 

(วดัท่ี 1.30 เมตร) มีจาํนวนมากกวา่ 20 ตน้ 

3. กลุ่มขนาดเลก็ คือ กลุ่มของตน้ไมย้างนาท่ีมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 20 ตน้ 

 โดยกลุ่มขนาดใหญ่จะพบอยู ่จาํนวน 19 กลุ่ม ส่วนกลุ่มขนาดกลางมี จาํนวน 16 

กลุ่ม และกลุ่มขนาดเลก็ จาํนวน 46 กลุ่ม 

 

ตาราง 3   

ผลการสาํรวจต้นไม้ยางนาในเขตวดัของจังหวดัอ่างทอง  

อาํเภอ จํานวนวดัทีม่ ี

ไม้ยางนา 

กลุ่มใหญ่ กลุ่มกลาง กลุ่มเลก็ จํานวน

(ต้น) 

1. อาํเภอเมืองอ่างทอง 18 8 4 6 651 

2. อาํเภอวเิศษชยัชาญ 9 2 2 5 191 

3. อาํเภอโพธ์ิทอง 21 3 4 14 243 

4. อาํเภอไชโย 12 1 3 8 159 

5. อาํเภอป่าโมก 16 5 2 9 488 

6. อาํเภอแสวงหา 5 - 1 4 22 

7. อาํเภอสามโก ้ - - - - - 

รวม 81 19 16 46 1,754 

 

จากตาราง 3 การสาํรวจแสดงวา่อาํเภอเมืองอ่างทองมีตน้ไมย้างนาซ่ึงเป็นไม้

ดั้งเดิมท่ีข้ึนเองเป็นจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 651 ตน้ รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอป่าโมก 

จาํนวน 488 ตน้ ส่วนอาํเภอโพธ์ิทองมีจาํนวนวดัมากท่ีสุด มีตน้ไมย้างนา คือ จาํนวน 21 วดั   
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แต่พบวา่มีจาํนวนตน้ไมย้าง จาํนวน 243 ตน้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตน้ไมย้างท่ีมีขนาดเลก็ 

สภาพการข้ึนอยูข่องไมย้างนา (ภาพ 1-5) 

จากการสาํรวจพบวา่ไมย้างท่ีมีขนาดความโตตํ่ากวา่ 100  เซนติเมตร มีจาํนวน

นอ้ยกวา่ 500 ตน้ ซ่ึงนอ้ยกวา่ขนาดความโตมากกวา่ 100  เซนติเมตรถึงร้อยละ 75 ซ่ึง

ช่วงขนาดความโตตํ่ากวา่ 100  เซนติเมตร สมควรจะมีจาํนวนมากกวา่น้ี แต่การสาํรวจ

พบวา่มีจาํนวนนอ้ย จึงแสดงใหเ้ห็นวา่การสืบต่อพนัธุ์ของไมย้างนาในพื้นท่ีวดัของ

จงัหวดัมีการสืบต่อพนัธุ์ท่ีไม่ดี  

 

ภาพ 1  ตน้ยางนาใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัอ่างทอง  และใหญ่เป็นอนัดบั 4 การประกวดไมย้างนาให

ทัว่ประเทศ ความโตท่ีระดบัความสูง 1.30 ม. (G.B.H) ขนาด 970 ซม. สูงประมาณ 80 ม.  

(อายปุระมาณ 350 ปี) ณ วดัยางทอง ต.บางเจา้ฉ่า อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 
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ภาพ 2  กลุ่มไมย้างนา  ณ วดัส่ีร้อย ต.ส่ีร้อย อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง (ท่ีร่มร่ืนใชเ้ป็นท่ี

ปฏิบติัธรรมของพระสงฆ ์หรือชุมชนใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือจดักิจกรรม 

ของวดัและชุมชน) 

ภาพ 3  กลุ่มไมย้างนา ณ วดักลาง ต.หวัไผ ่อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ท่ีร่มร่ืนใชเ้ป็นท่ี

ปฏิบติัธรรมของพระสงฆ ์หรือชุมชนใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือจดักิจกรรม 

ของวดัและชุมชน) 
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ภาพ 5  กลุ่มไมย้างนา ณ วดัจนัทรังษี ต.หวัไผ ่อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ท่ีร่มร่ืนใชเ้ป็น 

ท่ีปฏิบติัธรรมของพระสงฆ ์หรือชุมชนใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือจดักิจกรรม 

ของวดัและชุมชน) 

ภาพ 4  กลุ่มไมย้างนา ณ วดัเกตุ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง (ท่ีร่มร่ืนใชเ้ป็นท่ีปฏิบติั

ธรรมของพระสงฆ ์หรือชุมชนใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือจดักิจกรรม 

ของวดัและชุมชน) 
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2. ผลการสํารวจโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตวดั และบางพืน้ทีข่องจังหวดั 

      อ่างทอง ปี 2551-2557 

 ไดท้าํการสาํรวจแปลงปลูกตน้ไมบ้ริเวณวดัในโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม้

พบวา่แปลงปลูกตน้ไมท่ี้ปลูกในพื้นท่ีบริเวณวดัส่วนใหญ่ มีอตัราการรอดตาย ร้อยละ 97.30 

เพราะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในการบาํรุงรักษาตน้ไมมี้ผลทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูง 

ส่วนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ มีอตัราการรอดตาย ร้อยละ 93.40 ซ่ึงมีอตัราการรอดตายตํ่ากวา่ในเขตวดั 

(ภาคผนวก ค.) ดงันั้น การบาํรุงรักษาจึงมีความสาํคญัท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของตน้ไม ้

คือการรดนํ้าในฤดูฝนท่ีฝนท้ิงช่วงหรือฤดูแลง้ และกาํจดัวชัพืชปกคลุมตน้ไม ้ การใส่ปุ๋ย

สมํ่าเสมอจะเจริญเติบโตไดดี้มาก ในส่วนของโรคและแมลงนั้นพบนอ้ยมาก  

 คณะเจา้หนา้ท่ีการส่งเสริมการป่าไมไ้ดท้าํการสาํรวจตน้ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงั 

โดยแบบสอบถามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 21 แห่งท่ีมีโครงการส่งเสริมการ

ปลูกตน้ไม ้เก่ียวกบัสภาพนํ้าท่วมขงั และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนของตน้ไมท่ี้ปลูกใน

โครงการ และท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ผลการสาํรวจพบวา่ พนัธุ์ไมท่ี้มีความทนทานต่อ

นํ้าท่วมขงั ดงัน้ี 

1) ตน้ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงัสูง นํ้าท่วมขงัเกิน 3 เดือนรอดตามย ไดแ้ก่ ตน้ไมย้าง

นา ตน้ไมต้ะเคียนทอง ตน้ไมม้ะพลบั ตน้ไมป้ระดู่บา้น ตน้ไมอิ้นทนิลนํ้า ตน้ไมส้ะแกนา   

2) ตน้ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงัปานกลาง นํ้าท่วมขงั 1 เดือนรอดตาย  เกิน 1 เดือน

ตายบางส่วน ไดแ้ก่ ตน้ไมส้ะเดา ตน้ไมคู้ณ ตน้ไมปี้บ ตน้ไมต้ะแบก ตน้ไมเ้สลา ตน้ไม้

มะค่าโมง ตน้ไมพ้ะยงู ตน้ไมแ้ดง  

3) ตน้ไมท่ี้ไม่ทนต่อนํ้าท่วมขงั นํ้าท่วมขงัเกิน 2 อาทิตย ์เร่ิมตาย ไดแ้ก่ ตน้ไมส้ัก   

ตน้ไมส้ัตตบรรณ ตน้ไมข้ี้เหลก็บา้น ตน้ไมข้นุน ตน้ไมม้ะกรูด ตน้ไมม้ะนาว ตน้ไมม้ะม่วง 

จากการสาํรวจยงัพบอีกวา่ หากพื้นท่ีปลูกตน้ไมมี้ลมพดัแรงในช่วงนํ้าท่วมขงั 

ตน้ไมจ้ะตายมาก เน่ืองจากดินจะอ่อนตวั ทาํใหล้มโยกตน้ไม ้รากไมไ้ม่สามารถเกาะยดึ

ดินได ้และรากไมไ้ม่สามารถหายใจได ้อีกกรณีหน่ึงหากนํ้าท่วมขงัเน่าเสีย ไม่ระบาย 

ตน้ไมก้จ็ะตายเพิ่มข้ึน สภาพพื้นท่ีปลูกตน้ไม ้(ภาพ 6-15) 
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ภาพ 6 พื้นท่ีปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ อาย ุ6 ปี  

ใชไ้มล้อ้มปลูก ไม่ถูกนํ้าท่วมขงั ณ วดัม่วง ต.หวัตะพาน อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง  

ภาพ 7 พื้นท่ีปลูกตน้ไมต้ะเคียนทอง อาย ุ9 ปี ณ วดับุญเกิด ต.โพธ์ิรังนก อ.โพธ์ิทอง  

จ.อ่างทอง   (ปลูกปี 2550  มีนํ้าท่วมขงัในปี 2554 เกินกวา่ 3 เดือน ตน้ไมร้อดตาย) 
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ภาพ 8 พื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั  อาย ุ4 ปี  

ณ วดัม่วง ต.หวัตะพาน อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง  

ภาพ 9 พื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั  อาย ุ5 ปี  

ณ วดัโคศุภราช ต.คลองววั อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  
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ภาพ 11 พื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั   

(ตน้ไมม้งคลประจาํจงัหวดัแต่ละจงัหวดั ในภาพตน้ไมด้า้นหนา้ ตน้ไมส้าธร  

ตน้ไมม้งคลประจาํจงัหวดันครราชสีมา) ณ วดันอ้ย ต.ยีล่น้ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง  

ภาพ 10 พื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั  อาย ุ4 ปี  

ณ วดัสามโก ้ต.สามโก ้อ.สามโก ้จ.อ่างทอง  
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ภาพ 13 ตน้ไมม้ะพลบัปลูกเน่ืองในวนัธรรมสวนะ(วนัพระ) 

ตามนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทอง   

ณ วดัโคศุภราช ต.คลองววั อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จาํนวน 5 ตน้ 

 

ภาพ 12 พื้นท่ีปลูกตน้ไม(้ไมส้ัก)ในโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั   

ณ วดัโบสถส์ายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  
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ภาพ 15  ตน้ไมม้ะค่าโมงในพื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้

ณ พื้นท่ีโรงเรียนวเิศษชยัชาญ “ตนัติวทิยาคุณ” ต.ไผจ่าํศิล อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง  

 

ภาพ 14  ตน้ไมย้างนาปลูกเน่ืองในวนัธรรมสวนะ(วนัพระ)  ตามนโยบายของผูว้า่ราชการ

จงัหวดัอ่างทอง  ณ วดัสามโก ้ต.สามโก ้อ.สามโก ้จ.อ่างทอง จาํนวน 5 ตน้ 
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3. ผลการสํารวจลกัษณะดินในพืน้ทีโ่ครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 

 จากขอ้มลูการสาํรวจดินในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง โดยกองสาํรวจดินและวจิยั

ทรัพยากรดิน กรมพฒันาท่ีดิน พบวา่ลกัษณะดินในโครงการพฒันาพื้นท่ีอ่างทองหนองเจด็เส้น 

อ.ป่าโมก อ.เมือง จ.อ่างทอง และโครงการวดัขนุอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธ์ิทอง  

จ.อ่างทอง  เป็นกลุ่มชุดดินกลุ่มท่ี 4  ประกอบดว้ย ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินบางมูลนาก   

(Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin) ชุดดินชยันาท (Cn) ชุดดินชุมแสง  (Cs) ชุดดินสระบุรี  (Sb) 

ชุดดินสิงห์บุรี  (Sin) เป็นตน้ การจาํแนกดิน Very-fine, mixed, active, nonacid, 

isohyperthermic Vertic (Aeric) Endoaquepts  การกาํเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา  สภาพ

พื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั  0-1 % สูงประมาณ 10 เมตรจาก

ระดบันํ้าทะเล  การระบายนํ้า เลว  การไหลบ่าของนํ้าบนผวิดิน ชา้  สภาพใหซึ้ม ชา้  พืช

พรรณธรรมชาติและการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ทาํนา  การแพร่กระจาย  ท่ีราบลุ่มภาคกลาง  

การจดัเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bssg  ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดิน

เหนียว  สีนํ้าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจดัมากถึงกรด

เลก็นอ้ย  (pH 5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเหลือง  พบมวลกอ้น

กลมของเหลก็และแมงกานีสตลอดหนา้ตดัดิน  และมีรอยแตกท่ีผวิหนา้ดินในฤดูร้อน 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง  (pH 6.0-7.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว

ปนทรายหยาบ  สีนํ้าตาลปนเหลืองเขม้ มีจุดประสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง

เป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  ขอ้จาํกดัการใชป้ระโยชน ์เป็นดินเหนียวจดั มีนํ้าท่วม ขงัในฤดู

ฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชน ์ทาํนา ควรปรับปรุงบาํรุงดิน

โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ย พืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทั้งทาง

กายภาพและทางเคมีของดิน ทาํใหดิ้นร่วนซุย สามารถดูดซบัธาตุอาหารไวใ้นดินไดดี้ข้ึน  

ไม่ถูกชะลา้งไปกบันํ้าไดง่้าย นอกจากน้ีควรใส่ปุ๋ยเคมี  เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดิน

โดยตรง ทาํใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ดีข้ึน  

โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีสาธารณประโยชนท่ี์ไดด้าํเนินการนั้น

พบวา่  ลกัษณะและคุณภาพดินเม่ือมีความลึกเกิน 1 เมตรข้ึนไป สภาพของดินจะเป็นดินดาน

และเป็นดินเหนียว มีความเป็นกรด โดยเฉพาะพื้นท่ี แกม้ลิงหนองเจด็เส้น ตาํบลหวัไผ ่ 

อาํเภอเมืองอ่างทอง ตาํบลสายทอง อาํเภอป่าโมก จะมีลกัษณะเดียวกนัคือในชั้นความลึก

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Rb.htm�
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ban.htm�
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Ban.htm�
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Cs.htm�
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Sb.htm�
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Sin.htm�
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เกิน 1 เมตรข้ึนไป ดินจะมีความเป็นกรด (ค่า pH 3.0-4.0)  ดงันั้น ถา้มีการกลบัหนา้ดิน

ในพื้นท่ีหรือนาํดินไปถมพื้นท่ีอ่ืน ๆ  จะทาํใหมี้ปัญหาในการปลูกตน้ไม ้ถา้ จะใหป้ลูก

ตน้ไมเ้จริญเติบโตดี ตอ้งปรับปรุงค่าความเป็นกรดใหค่้า pH อยูใ่นระหวา่ง 5-6  ตามหลกั

วชิาการก่อน แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัอ่างทองเป็นดินมีคุณภาพ เหมาะสาํหรับปลูก

ตน้ไมห้รือปลูกพืชเกษตร เพราะจะมีธาตุอาหารพืชเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส  

4. ผลการสํารวจความคดิเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 

  การสาํรวจความคิดเห็นของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 18 แห่ง และ

เทศบาลตาํบล จาํนวน 3 แห่ง ในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทอง ไดส้าํรวจเพื่อทราบความคิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะ (ภาคผนวก ง.) 

 

ตาราง 4   

ผลการสาํรวจความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ข้อมูล มาก ปานกลาง น้อย  ร้อยละ 

1. บรรลุวตัถุประสงค ์ 18 3 -  85.71 

2. การประชาสัมพนัธ ์ 14 7 -  66.67 

3. การมีส่วนร่วม 20 1 -  95.24 

4. ความรู้ของเจา้หนา้ท่ี 18 3 -  85.71 

5. การไดรั้บความรู้ 17 4 -  80.95 

6. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 19 2 -  90.48 

7. การใหค้วามร่วมมือ 21 - -  100.00 

 

จากตาราง 4  ผลการสาํรวจแสดงวา่  โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดั

และพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดัอ่างทอง พบวา่ การไดรั้บความร่วมมือหรือสนบัสนุน

โครงการในอนาคตอยูใ่นระดบัมากถึงร้อยละ 100 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 95.24 อนัดบัสามไดแ้ก่การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ร้อยละ 90.48 ส่วนการประชาสัมพนัธ์ในแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 66.67 
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   จากผลการสาํรวจพบวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดข้อใหมี้การจดัทาํ

โครงการส่งเสริมปลูกตน้ไมเ้พือ่เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของจงัหวดัอ่างทองอยา่งต่อเน่ือง และ  

ใหมี้การปลูกตน้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทองใหม้ากข้ึนกวา่เดิม มีส่วน

นอ้ยใหป้ลูกผสมไมท่ี้สามารถใชผ้ลและใบหรือดอกสามารถมาประกอบอาหารได ้ 

5. ผลการศึกษาการปลูกต้นไม้แบบประณตี 

1) โครงการปลูกตน้ไมย้างนาในเขตวดัขนุอินทประมูล ตาํบลอินทประมูล อาํเภอ

โพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 

   โครงการน้ีไดป้ลูกไมย้างนาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 จดักิจกรรมปลูก

ในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ สภาพพื้นท่ีเป็นดินถมใหม่ โดยเป็นหนา้ดิน คุณภาพดิน

ค่อนขา้งดีมาก ในการปลูกไดข้ดุหลุมปลูกขนาดใหญ่ ขนาด 50 x 50 x 50  (กว้าง x ยาว x ลึก) 

เซนติเมตร ไดใ้ส่ปุ๋ยหมกัรองกน้หลุม เม่ือปลูกแลว้ ไดก้ ลบหลุม ในระดบัผวิดิน เพื่อ

ป้องกนันํ้าขงั โดยวดัขนุอินทประมูล  ไดจ้ดัทาํระบบนํ้ารดตน้ไม ้ทาํการรดนํ้าสมํ่าเสมอ 

สะดวกทั้งแปลงเน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่ ปลูกไมย้างนาประมาณ 400 ตน้ มีตน้ไมต้ายจาํนวน 

3 ตน้ การอตัรารอดตาย  99.25 เปอร์เซ็นต ์เพราะกลา้ไมบ้อบชํ้าจากการขนส่งหรือการ

ปลูก และไดท้าํการปลูกซ่อมแลว้ ทาํใหมี้กลา้ไมค้รบจาํนวน 400 ตน้ การเจริญเติบโต

ของตน้ยางนาดีมาก เน่ืองจากมีการดูแลและบาํรุงรักษาตน้ยางดีมาก ปี พ.ศ.2554 ไดเ้กิด

นํ้าท่วมใหญ่ นํ้าท่วมขงัประมาณ 3 เดือน หลงันํ้าลดไดอ้อกไปสาํรวจปรากฏวา่ตน้ยางนา

ไม่ตาย ยงัอยูค่รบถว้น แต่โทรมใบเหลืองหลงัจากนํ้าลดประมาณ 1 เดือน ตน้ยางนากไ็ด้

แตกใบงอกงามเป็นปกติ แสดงวา่ไมย้างนาทนต่อนํ้าท่วมขงัไดดี้มาก ปัจจุบนั (เดือน

พฤษภาคม 2559)  ตน้ยางนาโตสูงประมาณ 5-7 เมตร (ภาพ 16-17) 
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ภาพ 16 ตน้ยางนาอาย ุ7 ปี  มีการบาํรุงรักษา ( การรดนํ้าใส่ปุ๋ย ดายวชัพืช สูง 5-7 เมตร) 

ณ วดัขนุอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 

   ภาพ 17 ตน้ไมย้างนาท่ีเจริญเติบโตดี  ท่ีผา่นนํ้าท่วมขงันานกวา่ 3 เดือน ปี 2554  

   ณ วดัขนุอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 
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2) โครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิง อุทยานสวรรค์  115 ปี อ่างทองหนองเจด็เส้น   

ตาํบลหวัไผ ่อาํเภอเมืองอ่างทอง ตาํบลสายทอง อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง  

โครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิง เป็นแนวคิดในพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ 

เจา้อยูห่วั เพือ่แกปั้ญหาอุทกภยั   เร่ิมโครงการปี พ.ศ.2548 พื้นท่ี 380 ไร่ เป็นพื้นดิน

ประมาณ 200 ไร่ พื้นท่ีหนองนํ้าประมาณ 180 ไร่ โดยได้ รับงบประมาณจากมลูนิธิ       

ชยัพฒันาในการขดุลอก  ในการน้ี มูลนิธิชยัพฒันาไดด้าํเนินการพฒันาพื้นท่ีร่วมกบั

จงัหวดัอ่างทอง มีวตัถุประสงคเ์ป็นแกม้ลิงเกบ็นํ้าในฤดูฝน ป้องกนันํ้า อุทกภยั ส่งนํ้าเพื่อ

การทาํนาขา้ วแก่เกษตรกร จาํนวน 5,000 ไร่ ใน โครงการฯ เป็นศนูยเ์รียนรู้ดา้น

การเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธุ์ไมป้ระจาํถ่ิน เพือ่รักษาส่ิงแวดลอ้มของ

จงัหวดัอ่างทอง ไดมี้การพฒันาพื้นท่ีโดยการจดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นวนัสาํคญัต่าง ๆ 

รูปแบบประชาอาสา โดยจงัหวดัอ่างทอง หน่วยงานราชการในจงัหวดั นกัเรียน นกัศึกษา  

ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมกนัปลูก จาํนวน 10 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2548-2557 ไดป้ลูกตน้ไม้

ประมาณ 20,000 ตน้ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลบาํรุงรักษา ไดแ้ก่ สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอ่างทอง อาํเภอทุกอาํเภอในจงัหวดัอ่างทอง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัไผ ่อาํเภอเมืองอ่างทอง และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสายทอง 

อาํเภอป่าโมก โดยแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบดูแลรักษา 

 ในปี พ.ศ.2554 ไดเ้กิดอุทกภยัใหญ่ โครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิงหนองเจด็เส้น 

ไดรั้บผลกระทบมีนํ้าท่วมขงัสูงเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตน้ไมท่ี้ไดป้ลูกไวส่้วนใหญ่มี

ขนาดเลก็ไดเ้สียหายตายเกือบหมด ตน้ไมท่ี้โตแลว้กต็าย เน่ืองจากลมแรงในช่วงฤดูหนาว 

ประกอบกบัดินอ่อนตวัรากไม่สามารถยดึดินได ้และนํ้าท่วมขงันานรากไม่สามารถ

หายใจได ้จงัหวดัอ่างทองและทุกภาคส่วนตอ้งการปรับปรุงพื้นท่ีให้ เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องมลูนิธิและให้ สวยงามข้ึนใหม่ เพื่อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดั 

โดยปรับปรุงสถานท่ีในหลายดา้นและตั้งช่ือ ใหม่วา่  “อุทยานสวรรค ์ 115 ปี อ่างทอง

หนองเจด็เส้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ” เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ เจริญพระชนมายคุรบ 84 พรรษา  5 ธนัวาคม 2554 

 คณะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการป่าไม้ท่ีไดป้ลูกและบาํรุงรักษาตน้ไม ้บริเวณหนองเจด็

เส้น ตน้ไมท่ี้ปลูกไดต้ายเป็นจาํนวนมากสาเหตุนอกเหนือจากนํ้าท่วมขงั ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบัดิน
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เป็นดินถมจากการขดุลอกเป็นดินกน้บ่อคุณภาพดินไม่ดี เป็นดินดาน ดินเหนียว เป็นดิน

เปร้ียวมีค่าความกรดจดั ค่า pH ประมาณ 3-4 ไม่มีธาตุอาหาร ตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตได ้เช่น 

ตน้ กระถินเทพา ตน้ สะเดา  ตน้ ยคูาลิปตสั ตน้ ข้ีเหลก็ ตน้ คูน ส่วนตน้ไมห้ลกัท่ีมี

ความสาํคญัมีคุณค่า เช่น ตน้ยางนา ตน้ตะเคียนทอง ตน้พะยงู ตน้กนัเกรา ตน้พยอม ท่ีได้

ปลูกไวไ้ม่ค่อยเจริญเติบโต การรอดตายนอ้ย 

 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอ่างทอง จึงมีแนวคิดท่ีจะ

ปลูกตน้ไมใ้หมี้เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูง จึงเขียนโครงการเสนอจงัหวดัอ่างทอง เป็น

โครงการปลูกป่าแบบปร ะณีต ช่ือโครงการส่งเสริมพื้นท่ีสีเขียว ไดรั้บงบประมาณมา

ดาํเนินการ 1,224,400.-บาท โดยใชว้ธีิจา้งเหมาปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมเ้ป็นเวลา 6 เดือน 

เพือ่ใหต้น้ไมไ้ดเ้จริญเติบโตและตั้งตวัได ้ใชก้ลา้ถุงขนาดใหญ่คา้งปี ตน้ไมมี้ความสูง 1 เมตร

ข้ึนไป ชนิดพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีทนกบัสภาวะนํ้าท่วมขงั ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้มีค่า

ทางเศรษฐกิจ ไมย้นืตน้ดอกสวยงาม ไมใ้นวรรณคดีและพุทธประวติั จาํนวน 4,300 ตน้ 

คิดเป็นค่าใชจ่้ายตน้ละ 300 บาท ไดแ้ก่ ตน้ยางนา 2,000 ตน้, ตน้ตะเคียนทอง 500 ตน้, ตน้

กนัเกราหรือตน้นนทรี 500 ตน้, ตน้พะยงู 200 ตน้, ตน้ประดู่หรือตน้แดง 200 ตน้, ตน้ปีบ

หรือตน้จาํปี 200 ตน้, ตน้พยอม 200 ตน้ รวม 4,300 ตน้ ในการปลูกใหข้ดุหลุมขนาดใหญ่ 

ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร (กวา้ง  x ยาว x ลึก) ใหใ้ส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัรองกน้หลุม 

รวมทั้งใชโ้พลีเมอร์ใส่กน้หลุมๆ  ละ 1 ชอ้นโต๊ะดว้ย  เพื่อใหดู้ดซบันํ้าไวใ้นช่วงฤดูฝน  
และเปล่ียนดิน ปลูกโดยใชดิ้นท่ีมีคุณภาพดี  วธีิการปลูก ได้กลบหลุมใหเ้ป็นแอ่งเลก็  ๆ 

รอบโคนตน้ เพื่อรับนํ้าฝนไวใ้ชอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ไม่ใหเ้ป็นหลุมจนนํ้าขงัได ้และใหผู้รั้บจา้ง

บาํรุงดูแลรักษาหลงัการปลูกเป็นเวลา 6 เดือน และเม่ือพบวา่ตน้ไมต้ายใหท้าํการปลูกซ่อม

ในทนัที  จากการปลูกคร้ังแรกพบวา่มีตน้ไมต้ายจาํนวน 12 ตน้ คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์าร

รอดตายถึง 99.72 โดยผูรั้บจา้งแจง้วา่ ตน้ท่ีตายเกิดจากการขนยา้ยและดินหลุดจากราก

ของตน้ไมท้าํใหร้ากบอบชํ้า โดยมีผูค้วบคุมงานตรวจสอบทุกสัปดาห์ คณะกรรมการ

ตรวจรับงานตรวจสอบแนะนาํสมํ่าเสมอ ดงันั้นตน้ไมท่ี้ปลูกไดรั้บการเอาใจใส่เป็นอยา่ง

ดีมีการบาํรุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง เช่น รดนํ้า พรวนดินรอบโคนตน้ ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ย

วทิยาศาสตร์ ดายวชัพืชรอบโคนตน้ และดาํเนินการปลูกซ่อม โดยหวงัใหต้น้ไมท่ี้ปลูก

ไวร้อดตายร้อยเปอร์เซ็นต ์จากท่ีไดด้าํเนินการและศึกษานาํเทคนิคการปลูกและ
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บาํรุงรักษาตน้ไมม้าใชใ้นโครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิงหนองเจด็เส้นมีความคุม้ค่า และ

ประสบผลสาํเร็จดว้ยดีตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ  

  จากการสาํรวจศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ไมใ้นโครงการ โดยไดเ้กบ็ตวัอยา่ง

วดัความสูงของตน้ไมท่ี้ปลูก จาํนวน 5 ชนิดๆ ละ 50 ตน้ รวมจาํนวน 250 ตน้ โดยวดั

ความสูงตอนเร่ิมปลูกและวดัความสูงในรอบ 6 เดือนคร้ัง ผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตาราง 5  

ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลกูในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีแก้มลิงอุทยานสวรรค์ 115 ปี 

อ่างทองหนองเจด็เส้น   

ต้นไม้ ความสูงเฉลีย่ 

วดัเร่ิมปลูก (ม.ีค.56) 

(เมตร) 

ความสูงเฉลีย่ 

หลงัปลูก 6 เดอืน 

(ก.ย.56) (เมตร) 

ความสูงเฉลีย่ 

หลงัปลูก 12 เดอืน 

(ม.ีค.57) (เมตร) 

ความโตเฉลีย่ 

ด้านความสูงต่อปี 

(เมตร) 

ยางนา 1.00 1.40 1.70 0.70 

ตะเคียนทอง 0.85 1.25 1.55 0.70 

พะยงู 0.80 1.50 1.85 1.05 

พะยอม 0.85 1.10 1.50 0.65 

กนัเกรา 0.70 1.17 1.50 0.85 
 

  

 จากการสาํรวจและศึกษา พบวา่  อตัราการเจริญเติบโตดา้นความสูงของตน้ไมเ้ม่ือ

ครบรอบ 1 ปี ไดแ้ก่ ตน้ยางนา สูงข้ึน 0.70 เมตร ตน้ตะเคียนทอง สูงข้ึน 0.70 เมตร ตน้

พะยงู สูงข้ึน 1.05 เมตร ตน้ พะยอม สูงข้ึน 0.65 เมตร ตน้กนัเกรา สูงข้ึน 0.80 เมตร ซ่ึงจะ

พบวา่ตน้ไมพ้ะยงู มีการเจริญเติบโต เร็วท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ตน้ไมก้นัเกรา จากการ

สงัเกต นํ้าเป็นปัจจยัสาํคญัสูงสุดในการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ตน้ท่ีไดน้ํ้ามากจะมีการ

เจริญเติบโตดีมาก ส่วนตน้ไมท่ี้ไดน้ํ้านอ้ยกวา่การเจริญเติบโตจะไม่ค่อยดี (ภาพ 18-23) 
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          ภาพ 18  การเตรียมดินผสมกบัปุ๋ยคอก /ปุ๋ยหมกั และเศษใบไมแ้หง้ เพื่อใหดิ้นมีความ   

         ร่วนซุย 

          ภาพ 18  การปลูกตน้ไม ้
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              ภาพ 20  การรดนํ้าตน้ไมท่ี้ปลูก 

 

             ภาพ 21  การพรวนดินรอบโคนตน้ไม ้
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    ภาพ 22  การเจริญเติบโตของตน้ไมป้ระดู่ 

     ภาพ 23  การเจริญเติบโตของตน้ไมย้างนา 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. การสาํรวจตน้ไมด้ั้งเดิมในเขตวดัของจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 219 วดั คือไมย้าง

นาข้ึนอยูใ่นวดั 81 วดั ทอ้งท่ีอาํเภอโพธ์ิทอง มีไมย้างนาข้ึนอยูม่ากท่ีสุด 21 วดั รองลงมา

คือวดัในเขต อาํเภอเมือง อ่างทอง  18 วดั ส่วนอาํเภอสามโก ้ไม่พบ ตน้ไมย้างนาดั้งเดิม

ข้ึนอยูใ่นบริเวณวดัแต่อยา่งใด แต่วดัท่ีมีไมย้างนาต่อจาํนวนวดัทั้งหมดในแต่ละอาํเภอจะ

พบวา่อาํเภอป่าโมกมีไมย้างนาดั้งเดิมข้ึนอยูม่ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.73 แสดงวา่วดัใน

ทอ้งท่ีอาํเภอป่าโมกมีการอนุรักษต์น้ไมย้างนาสูงกวา่วดัในอาํเภออ่ืน ๆ   

    การสาํรวจพบวา่ไมย้างนาจะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ๆ ไมย้างนาท่ีมีขนาดความโต

มากกวา่ 100 เซนติเมตร มีมากกวา่ไมย้างนาท่ีมีขนาดความโตตํ่ากวา่ 100 เซนติเมตร ถึง

ร้อยละ75 แสดงวา่การสืบต่อพนัธุ์ของไมย้างนาในพื้นท่ีวดัของจงัหวดัมีการสืบต่อพนัธุ์

ท่ีไม่ดี จึงตอ้งมีการปลูกเพิ่ม เพื่อใหจ้าํนวนของประชากรไมย้างนาในขนาดความโตตํ่า

กวา่ 100 เซนติเมตร เพิ่มข้ึน และจดัการไมย้างนาใหมี้ ลูกไมข้ึ้นมาทดแทนไมช้ั้นอายท่ีุโต 

ซ่ึงจะหมดอายไุขหรือถูกตดัไปใชป้ระโยชน ์ส่วนไมย้างนาท่ีมีขนาดความโตมากกวา่ 100  

เซนติเมตร ข้ึนอยูใ่นบริเวณวดัต่าง ๆได ้มีการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี 

 2. โครงการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัและในท่ีอ่ืน ของจงัหวดัอ่างทอง คณะเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการป่าไม้ ไดอ้อกไป สาํรวจ ติดตาม และ ประเมินผล  ได้สรุปผล คือไดท้าํการ

สาํรวจแปลงปลูกตน้ไมบ้ริเวณวดั พบวา่แปลงปลูกตน้ไมท่ี้ปลูกในพื้นท่ีบริเวณวดัมีอตัรา

การรอดตาย ร้อยละ 97.30  เพราะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในการบาํรุงรักษาตน้ไมมี้ผลทาํให้

เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูง ส่วนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ มีอตัราการรอดตาย ร้อยละ 93.40 ซ่ึงมีอตัรา

การรอดตายตํ่ากวา่ในเขตวดั  ดงันั้น การบาํรุงรักษา ตน้ไมท่ี้ปลูก จะช่วยใหต้น้ไม้

เจริญเติบโตดีและประสบผลสาํเร็จ ดงัตน้ไมท่ี้ปลูกในบริเวณวดัต่างๆ จะไดรั้บการดูแล
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ดีกวา่ปลูกในพื้นท่ีอ่ืน ของจงัหวดั ยกเวน้บริเวณโครงการพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิงอ่างทอง

หนองเจด็เส้น  

 คณะเจา้หนา้ท่ีการส่งเสริมการป่าไมไ้ดท้าํการสาํรวจตน้ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงั 

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 21 แห่ง ท่ีมีโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้1) ตน้ไมท่ี้

ทนต่อนํ้าท่วมขงัสูง นํ้าท่วมขงัเกิน 3 เดือนรอดตาย ไดแ้ก่ ไมย้างนา  ไมต้ะเคียนทอง ไม้

มะพลบั ไมป้ระดู่บา้น ตน้ไมอิ้นทนิลนํ้า 2) ตน้ไมท่ี้ทนต่อนํ้าท่วมขงัปานกลาง นํ้าท่วม

ขงั 1 เดือนรอดตาย  เกิน 1 เดือนตายบางส่วน ไดแ้ก่ ไมส้ะเดา ไมคู้ณ ไมต้ะแบก ไมเ้สลา 

ไมม้ะค่าโมง ไมพ้ะยงู ไมแ้ดง และ 3)ตน้ไมท่ี้ไม่ทนต่อนํ้าท่วมขงั นํ้าท่วมขงัเกิน 2 อาทิตย ์

เร่ิมตาย ไดแ้ก่ ไมส้ัก  ไมส้ตัตบรรณ ไม้ ข้ีเหลก็ ไมข้นุน และไมม้ะม่วง   และพื้นท่ีปลูก

ตน้ไมมี้ลมพดัแรงในช่วงนํ้าท่วมขงั ตน้ไมต้ายมาก เน่ืองจากดินอ่อนตวั ทาํใหล้มโยก

ตน้ไม ้รากไมไ้ม่สามารถเกาะยดึดินได ้และรากไมไ้ม่สามารถหายใจได ้ 

3.สาํหรับกลุ่มชุดดินและลกัษณะดินในพื้นท่ีโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้

ในจงัหวดัอ่างทองจากขอ้มูลกองสาํรวจดินและวจิยัทรัพยากรดิน กรมพฒันาท่ีดิน พบวา่

เป็นกลุ่มชุดดินกลุ่มท่ี 4 เช่น ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) การระบายนํ้า เลว การ

ไหลบ่าของนํ้าบนผวิดิน ชา้  สภาพใหซึ้ม ชา้  การแพร่กระจาย ท่ีราบลุ่มภาคกลาง  

ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว  ปฏิกิริยาดิน  เป็นกรดจดัมากถึง

กรดเลก็นอ้ย   (pH 5.0-6.5) ขอ้จาํกดัการใชป้ระโยชน ์เป็นดินเหนียวจดั มีนํ้าท่วม ขงัใน

ฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน ขอ้เสนอแนะในการใชป้ระโยชนค์วรปรับปรุงบาํรุงดินโดยการ

ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทั้งทางกายภาพ

และทางเคมีของดิน  ทาํใหดิ้นร่วนซุย สามารถดูดซบัธาตุอาหารไวใ้นดินไดดี้ข้ึน  ไม่ถูก

ชะลา้งไปกบันํ้าไดง่้าย ควรใส่ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดินโดยตรง ทาํใหมี้ความ

อุดมสมบูรณ์ดีข้ึน เหมาะสมกบัการปลูกตน้ไม ้

4. ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

จาํนวน 21 แห่ง ในโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของจงัหวดั

อ่างทอง พบวา่ การไดรั้บความร่วมมือหรือสนบัสนุนโครงการในอนาคตอยูใ่นระดบั

มากถึงร้อยละ 100 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ ดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบัมาก 

ร้อยละ 95.24 ส่วนการประชาสัมพนัธ์ในแต่ละโครงการอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 66.67 

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Rb.htm�
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Sin.htm�
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และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้สนอแนะขอใหมี้การจดัทาํโครงการส่งเสริมปลูก

ตน้ไมเ้พือ่เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของจงัหวดัอ่างทองอยา่งต่อเน่ือง และใหมี้การปลูกตน้ไมย้นื

ตน้ขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัอ่างทองใหม้ากข้ึนกวา่เดิม มีส่วนนอ้ยใหป้ลูกผสมไมท่ี้

สามารถใชผ้ลและใบหรือดอกสามารถมาประกอบอาหารได ้ 

5. การศึกษาปลูกป่าแบบประณีต เป็นการปลูกตน้ไมอ้ยา่งดี ลงทุนสูง มีการดูแล 

บาํรุงรักษาอยา่งดี เช่น รดนํ้า พรวนดิน ดายวชัพืช ใส่ปุ๋ย ดูแลโรคและแมลงท่ีมารบกวน 

เพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะใหต้น้ไมเ้จริญงอกงามท่ีสุด มี อตัราการรอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์  

จากการท่ีได้ตรวจสอบการการดาํเนินงาน ปลูกตน้ไมแ้บบปร ะณีต ผลท่ีไดมี้ความคุม้ค่า

มาก ตน้ไมท่ี้ปลูกรอดตาย สูง มีบางส่วนท่ีตายกท็าํการปลูกซ่อมตามกาํหนด ดงันั้นการ

ปลูกป่าแบบประณีตทาํใหมี้อตัราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต ์และเจริญเติบโตดี  เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  จึงทาํใหพ้ื้นท่ี โครงการมี ภูมิทศัน์ ท่ีสวยงาม และเป็น

ประโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆ  เช่น เป็นแปลงสาธิตในการปลูกตน้ไม ้ เป็นศนูยร์วมพนัธุ์ไมเ้พื่อ

การศึกษา เป็น สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็น สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นสถานท่ีจดังาน และ

เป็นพื้นท่ีสีเขียวถาวรของจงัหวดั รวมทั้งใชป้ระโยชนอ่ื์นๆ และการลดผลกระทบจาก

ภาวะโลกร้อน 

ปัญหา อปุสรรค 

 จงัหวดัอ่างทอง สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มอยูใ่นกลุ่มลุ่มนํ้าเจา้พระยา เหมาะสาํหรับ

ทาํการเกษตรกรรม ไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้ประชาชนชาวอ่างทองส่วนใหญ่ ทาํการเกษตรกรรม 

ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํสวนผลไม ้ทาํไร่ ทาํใหมี้พื้นท่ี มีนอ้ยพื้นท่ีมีราคาสูง ในการส่งเสริมปลูก

ตน้ไม ้ส่วนใหญ่ตอ้งส่งเสริมการปลูกในเขตวดั เพือ่เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 

และอาจมีปัญหานํ้าท่วมขงั บา้ง  ปัญหาดินเปร้ียว บา้ง เป็นอุปสรรค อยูบ่า้ง แต่ไม่มาก 

สามารถร่วมกนัแกไ้ขปรับปรุงได้ใหมี้สภาพดีไดต้ามความเหมาะสม  บางคร้ังเจา้อาวาส 

หรือประชาชนผูท่ี้มาขอรับกลา้ไม ้มีความคิดเห็นไม่ตรงกบั คณะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม การ

ป่าไม ้เช่น อยากปลูกไมส้กั เพราะเห็นวา่ไมมี้ราคาแพง ลวดลายสวย แต่เป็นไมท่ี้ไม่ชอบ

ดินเหนียวและระดบันํ้าใตดิ้นสูง จึงไม่เหมาะสมท่ีจะปลูกในทอ้งท่ีจงัหวดัอ่างทอง  คณะ

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมป่าไม้   จึงไม่เห็นดว้ย  เวน้แต่เพือ่ใชศึ้กษาของนกัเรียน เยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไป และทั้งหมดน้ีเป็นหลกักวา้งๆของการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นบริเวณ
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วดัของจงัหวดัอ่างทอง  ซ่ึงไดด้าํเนินมาตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั  พนัธุ์ไมท่ี้คณะเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการป่าไมส่้งเสริมไดแ้ก่ ไมย้างนา ไมป้ระดู่ป่า ไมม้ะค่าโมง ไมต้ะเคียนทอง ไมน้นทรี 

ไมม้ะฮอกกานีใบใหญ่ ไมส้ะเดา เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะ 

 การดาํเนินการ ส่งเสริมการ ปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัของ จงัหวดัอ่างทองใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ไดแ้ก่ ลกัษณะดิน ลกัษณะ

ภูมิอากาศ แหล่งนํ้า คุณภาพนํ้า การปรับปรุง บาํรุงดิน ชนิดพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสม สาํหรับ

พื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการส่งเสริมใหป้ลูก ตน้ไมใ้นพื้นท่ีนั้น ๆ  เทคนิคการปลูก ตน้ไม ้  การ

บาํรุงรักษาตน้ไมห้ลงัปลูกเพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีไปใช ้ทาํใหต้น้ไมท่ี้ปลูกมี

การเจริญเติบโตดีข้ึนและมีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูง ซ่ึงจะเป็นผลให้ ชุมชนนาํไปเป็น

แบบอยา่งและขยายการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีต่าง ๆ ของจงัหวดัอ่างทองมากข้ึน  

2. กรณีท่ีได้มีสาํรวจศึกษาไมย้างนาในพื้นท่ีวดั  จงัหวดัอ่างทองนั้น  พบวา่ไม้

ยางนาท่ีมีขนาดความโตตํ่ากวา่ 100  เซนติเมตร มีจาํนวนนอ้ยกวา่ 500 ตน้ ซ่ึงนอ้ยกวา่

ขนาดความโตมากกวา่ 100  เซนติเมตรถึงร้อยละ 75 ซ่ึงช่วงขนาดความโตตํ่ากวา่ 100  

เซนติเมตร สมควรจะมีจาํนวนมากกวา่น้ี แต่การพบวา่มีจาํนวนนอ้ย จึงแสดงใหเ้ห็นวา่

การสืบต่อพนัธุ์ของไมย้างนาในพื้นท่ีวดัของจงัหวดัมีการสืบต่อพนัธุ์ท่ีไม่ดี จึงตอ้งมีการ

ปลูกเพิ่ม เพื่อใหจ้าํนวนของประชากรไมย้างนาในขนาดความโตดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

3. พื้นท่ีเป้าหมายในการปลูกตน้ไม ้จะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเพยีงพอท่ีจะทาํ 

ใหก้ารส่งเสริมปลูกตน้ไมป้ระสบผลสาํเร็จ พื้นท่ีเหมาะสมไม่ถูกนํ้าท่วม หรือมีนํ้าท่วมตอ้ง

มีการเตรียมความพร้อม สาํหรับป้องกนันํ้าท่วม เช่น การเตรียมพนูดินสาํหรับปลูกตน้ไม ้

เพื่อไม่ใหน้ํ้าท่วมถึง พื้นท่ีมีปัญหาคุณภาพของดิน เช่น ดินเป็นกรดจดักค็วรลดความเป็น

กรดของดินก่อนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตน้ไมส้ามารถเจริญเติบโตได ้  หากดินขาดความอุดม

สมบูรณ์ โครงสร้างของดินไม่ดีใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั ช่วยบาํรุงดินและการปลูกควรขดุ

หลุมปลูกใหมี้ขนาดใหญ่ เพื่อใหต้น้ไมมี้การเจริญเติบโตดี และมีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตาย

สูง ใหมี้การขยายผลการปลูกตน้ไมไ้ปสู่ท่ีอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป 
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แบบสํารวจข้อมูลโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตวดัจังหวดัอ่างทอง 

ประจําปี 2559 

--------------------------------------- 

คาํช้ีแจง 

แบบสาํรวจ ขอ้มูล โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทองน้ี 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้นการ สาํรวจราษฎรในชุมชน  พระสงฆ ์และเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้ตน้ไมท้นนํ้าท่วม

ขงั คุณภาพดิน และการจดัทรัพยากร ป่าไม้รวมถึงความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งการปลูก

ตน้ไมย้นืตน้เพือ่ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อ น ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดั ในการ

ดาํเนินงาน และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

โปรดทาํเคร่ืองหมายในช่องทีต่รงกบัความคดิเห็นและความพงึพอใจของท่าน 

1. ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

บรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

2. ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

มีการประชาสัมพนัธ์ในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

3. ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

ท่านมีส่วนร่วมในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

4. ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการป่าไมมี้ความรู้ ความสามารถ ในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

5. ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

ท่านไดรั้บความรู้หรือมีทกัษะเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมแ้ละอ่ืน ๆ ในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 
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6. ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

7. ท่านคิดวา่หากมีโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ี

อ่ืนๆในอนาคต ท่านจะใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

8. ท่านคิดวา่พนัธุ์ไมท้นนํ้าท่วมขงั คือ 

8.1 นํ้าท่วมขงั เกิน 3 เดือน.....................................................................................

8.2  นํ้าท่วมขงั  1 – 3  เดือน..................................................................................... 

8.3  นํ้าท่วมขงันอ้ยกวา่  1 เดือน............................................................................... 

9. ท่านคิดวา่โครงการน้ี มีปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดั 

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

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

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

10. ขอ้เสนอแนะ

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

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

.................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ก. 

แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครองของจงัหวดัอ่างทอง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : โครงการจัดทาํแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้แบบบรูณาการ 

4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ระดับจังหวดั จังหวดัอ่างทอง 
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ภาคผนวก ข. 

โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอง 

และโครงการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัอ่างทอง  

ระหวา่งปี 2551 – 2557 

ลาํดบัท่ี ช่ือโครงการปลูกตน้ไม ้ สถานท่ีปลูก ปลูกเม่ือ ชนิดไม ้ จาํนวน 

(ตน้) 

พื้นท่ี 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้น่ืองในวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ พ.ศ.2551 

จงัหวดัอ่างทอง 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

และลดภาวะโลกร้อน เฉลิม

พระเกียรติฯ  

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้น่ืองในวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ พ.ศ.2552  

ณโครงการพฒันาพื้นท่ี

อ่างทองหนองเจด็เส้น  

อ.ป่าโมก อ.เมือง  

จ.อ่างทอง 

โครงการฟาร์มตวัอยา่ง

ตามแนวพระราชดาํริ  

ต.สีบวัทอง อ.แสวงหา 

จ.อ่างทอง 
ณโครงการพฒันาพื้นท่ี

อ่างทองหนองเจด็เส้น อ.

ป่าโมก อ.เมืองอ่างทอง 

2551 

 

 

 

2551 

 

 

 

2552 

มะพลบั ประดู่บา้น คูณ ตะแบก 

กาสะลอง เสลา อินทนิลนํ้า 

ข้ีเหลก็ หวา้ พะยงู ตะเคียนทอง 

กา้มปู สะเดา ชมพพูนัธุ์ทิพย ์ 

ยางนา ตะเคียนทอง 

 

 

 

ยางนา ตะเคียนทอง นนทรี 

มะค่าโมง พิกลุ มะพลบั  หวา้

มะฮอกกานี ตะแบก อินทนิลนํ้า 

1,200 

 

 

 

4,000 

 

 

 

800 

40 

 

 

 

20 

 

 

 

4 กม. 

มีอตัราการรอดตาย 90.91% 

 

 

 

มีอตัราการรอดตาย 95.38% 

สถานีเพาะชาํกลา้ไม้

อ่างทอง ปลูกและ

บาํรุงรักษา 

มีอตัราการรอดตาย 90.75% 
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ภาคผนวก ข. (ต่อ)  

ลาํดบัท่ี ช่ือโครงการปลูกตน้ไม ้ สถานท่ีปลูก ปลูกเม่ือ ชนิดไม ้ จาํนวน 

 (ตน้) 

พื้นท่ี 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน ์

และปลูกตน้ไมป้ระจาํถ่ินเพื่อ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมม้งคลประจาํจงัหวดัใน

เขตวดันอ้ย 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้น่ืองในวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ พ.ศ.2553 

โครงการปลูกตน้ไม ้5 ธนัวา 

มหาราช ถวายพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้พือ่ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

จงัหวดัอ่างทอง 

โครงการฟาร์มตวัอยา่ง

ตามแนวพระราชดาํริ 

ต.สีบวัทอง อ.แสวงหา 

ณ วดันอ้ย ต.ยี่ลน้ 

อ.วเิศษชยัชาญ 

จ.อ่างทอง 

ณวดัขนุอินทประมูล      

ต.อินทประมูล  

อ.โพธ์ิทองจ.อ่างทอง 

ลานจอดรถยนตว์ดัม่วง  

ต.หวัตะพาน 

อ.วเิศษชยัชาญ 

ณ บึงศาลาออ้  

ต.สาวร้องไห ้ 

อ.วเิศษชยัชาญจ.อ่างทอง 

2552 

 

 

2552 

 

 

2553 

 

 

2553 

 

 

2554 

 

ประดู่บา้น มะพลบั คูณ ตะแบก 

กาสะลอง เสลา อินทนิลนํ้า 

ข้ีเหลก็ หวา้ พะยงู ตะเคียนทอง  

ตน้ไมม้งคลประจาํจงัหวดัทุก

จงัหวดั 

 

ไมย้างนา ตะเคียนทอง 

 

 

หูกระจง ประดู่ก่ิงอ่อน ประดู่ป่า 

สาละอินเดียโพธ์ิ ไทร 

 

ยางนา ประดู่ป่า ประดู่บา้น 

ตะเคียนทอง กาสะลอง ตะแบก 

เสลา มะค่าโมง 

500 

 

 

77 

 

 

400 

 

 

100 

 

 

5,000 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

มีอตัราการรอดตาย 90.60% 

 

 

มีอตัราการรอดตาย 90.91% 

วดันอ้ย,อบต.ยี่ลน้, 

สนง.ทสจ. 

มีอตัราการรอดตาย 100 % 

วดัขนุอินทประมูล, 

อบต.อินทประมูล, 

มีอตัราการรอดตาย 100 % 

ปลูกไมล้อ้ม 

วดัม่วง, อบต.หวัตะพาน 

มีอตัราการรอดตาย 95.82% 

งบประมาณกลุ่มจงัหวดั 
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ภาคผนวก ข. (ต่อ)  

ลาํดบัท่ี ช่ือโครงการปลูกตน้ไม ้ สถานท่ีปลูก ปลูกเม่ือ ชนิดไม ้ จาํนวน 

 (ตน้) 

พื้นท่ี 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมใ้นเขตวดัเพือ่เฉลิม

พระเกียรติฯ 

โครงการทาํบุญเน่ืองในวนั

ธรรมสวนะ(วนัพระ) 

กิจกรรมส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้น่ืองในวนัพระ 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมเ้พือ่ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

จงัหวดัอ่างทอง 

 

โครงการส่งเสริมการปลูก

ตน้ไมใ้นเขตโรงเรียนเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติฯ 

ณ วดัโคศุภราช 

ต.คลองววั 

อ.เมืองอ่างทอง 

วดัต่างๆ ในจงัหวดั

อ่างทอง 

 

 

โครงการพฒันาพื้นท่ี

อ่างทองหนองเจด็เส้น  

อ.ป่าโมก อ.เมือง 

จ.อ่างทอง 

ณ โรงเรียนวเิศษชยัชาญ 

“ตนัติวทิยาภูมิ”  

ต.ไผจ่าํศิลอ.วเิศษชยัชาญ 

จ.อ่างทอง 

2555 

 

 

2555- 

2557 

 

 

2556 

 

 

 

2557 

คูณ ตะเคียนทอง นนทรี เสลา 

ตะแบก อินทนิล 

 

มะพลบั พะยงู ตะเคียนทอง 

 

 

 

ยางนา ตะเคียนทอง กนัเกรา

นนทรี เสลา ตะแบกขานาง 

อินทนิลนํ้า พะยงู ประดู่แดง ปีบ

จาํปี พะยอม 

ยาง ตะเคียนทอง พะยงูนนทรี 

เสลา ตะแบก ประดู่แดง 

300 

 

 

750 

 

 

 

4,300 

 

 

 

300 

2 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

2 

มีอตัราการรอดตาย 96.68% 

วดัโคศุภราช, 

อบต.คลองววั,สนง.ทสจ. 

มีอตัราการรอดตาย 98.93% 

สนง.วฒันธรรมจงัหวดั, 

สนง.พระพุทธศาสนาฯ, 

สนง.ทสจ. 

มีอตัราการรอดตาย 100 % 

งบประมาณยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

 

มีอตัราการรอดตาย 90.32% 

โรงเรียนวเิศษชยัชาญ, 

ศนูยป์ระสานงานฯ, 

สนง.ทสจ. 
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ภาคผนวก ค. 
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ภาคผนวก ค. 

แบบสํารวจข้อมูลโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตวดัจังหวดัอ่างทอง 

ประจําปี 2559 

--------------------------------------- 

คาํช้ีแจง 

แบบสาํรวจ ขอ้มูล โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทองน้ี 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้นการ สาํรวจราษฎรในชุมชน  พระสงฆ ์และเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้ตน้ไมท้นนํ้าท่วม

ขงั คุณภาพดิน และการจดัทรัพยากร ป่าไม้รวมถึงความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งการปลูก

ตน้ไมย้นืตน้เพือ่ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อ น ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดั ในการ

ดาํเนินงาน และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

โปรดทาํเคร่ืองหมายในช่องทีต่รงกบัความคดิเห็นและความพงึพอใจของท่าน 

1.1 ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี 

บรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

1.2 ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี 

มีการประชาสัมพนัธ์ในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

1.3 ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

ท่านมีส่วนร่วมในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

1.4 ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการป่าไมมี้ความรู้ ความสามารถ ในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 
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1.5 ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

ท่านไดรั้บความรู้หรือมีทกัษะเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมแ้ละอ่ืน ๆ ในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

1.6 ท่านคิดวา่โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ีอ่ืนๆน้ี

สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

1.7 ท่านคิดวา่หากมีโครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมใ้นเขตวดัจงัหวดัอ่างทอ ง/ในพื้นท่ี

อ่ืนๆในอนาคต ท่านจะใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนในระดบัใด 

   มาก  ปานกลาง   นอ้ย 

2 ท่านคิดวา่พนัธุ์ไมท้นนํ้าท่วมขงั คือ 

2.1 นํ้าท่วมขงั เกิน 3 เดือน.....................................................................................

2.2  นํ้าท่วมขงั  1 – 3  เดือน..................................................................................... 

2.3  นํ้าท่วมขงันอ้ยกวา่  1 เดือน............................................................................... 

3 ท่านคิดวา่โครงการน้ี มีปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดั 

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

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

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

4 ขอ้เสนอแนะ

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

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

.................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง. 
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ภาคผนวก ง. 

แผนทีก่ลุ่มต้นไม้ยางในเขตวดัจังหวดัอ่างทอง
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-สกลุ  นายชชัวฒิุ โกมลมรรค 

วนั เดือน ปีเกิด  7 ธนัวาคม 2502 

สถานท่ีเกิด  อาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์

วฒิุการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี 

- B.Sc.For.  จาก G.A.U.F. พ.ศ. 2528 

- วทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาส่งเสริมและส่ือสาร

การเกษตร) 

จาก วทิยาลยัครูพบูิลสงคราม พษิณุโลก พ.ศ. 2534 

   ระดบัปริญญาโท 

- วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการจดัการป่าไม)้ 

จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการ 

   สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอ่างทอง 

การทาํงานปัจจุบนั นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการ   

รักษาการในตาํแหน่ง นกัวชิาการป่าไมช้าํนาญการพิเศษ 

   สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี  
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คาํรับรองผู้บังคบับัญชา 

 

 ขอรับรองวา่ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการฉบบั

น้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูข้อรับประเมินโดยแทจ้ริง 
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