




"It is not our abilities that show what 
we truly are… it is our choices"

-- Dumbledore จากภาพยนตร์เรื่อง 

Harry Potter and the Chamber of Secrets --

ไม่ใช่ความสามารถหรอกที่บอกว่า
เราเป็นใคร แต่มันอยู่ที่เราเลือกต่างหาก
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 สวัสดีหน้ำหนำวค่ะ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวคงมี

ปริมำณหนำแน่นส�ำหรับภำคเหนือ เพรำะใครๆ คงอยำก 

จะมำสัมผัสอำกำศหนำวกันนะคะ ประกอบกับโครงกำร 

เรำเที่ยวด้วยกันของรัฐบำลด้วยค่ะ เรำในฐำนะเจ้ำบ้ำนก็คง

ยินดีเพรำะจะท�ำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น

 นิตยสำร PLEARN ฉบับนี้มีสำระดี ๆ มำฝำก 

อีกเช่นเคย ฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องดินค่ะ คุณผู้อ่ำนจ�ำได้ไหมคะ

ว่ำคร้ังสุดท้ำยที่จับดินคือเม่ือไหร่ จ�ำไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะ 

เรำมำรู้เร่ืองดินกันมำกข้ึนนะคะ รวมถึงโครงกำรแกล้งดิน

ตำมพระรำชด�ำริ เอ๊ะ! ท�ำไมต้องแกล้งดินกันด้วย ติดตำม

กันค่ะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

ไม้กระถินเหลือใช้.....
มวลชีวภาพส�าหรับการฟ้ืนฟูดินปนเป้ือน

ได้สมัผสัดนิอย่างแท้จริงคือเมือ่ไหร่ ?

คร้ังสดุท้ายท่ีคุณ.. 15

12
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ส�ำนักหอสมุดเข้ารับฟังการน�าเสนอโครงการหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 วนัที	่15	ตลุาคม	2563	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนัินท์	ชืน่ชม 

ผูอ้�านวยการ	พร้อมด้วยรองผูอ้�านวยการและบคุลากรส�านักหอสมดุ	เข้ารับฟัง 

การน�าเสนอโครงการหลงัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนกัศึกษา	ภาควิชา

บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ณ	ส�านัก 

หอสมุด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ในการนี้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธนพรรณ	 กุลจันทร์	 อาจารย์ประจ�าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์	 ได้เข้าร่วมรบัฟังนกัศึกษาน�าเสนอโครงการหลงัการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพจ�านวน	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 "โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่การเรียนรู้ของส�านักหอสมุด	 เพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของนกัศกึษาและบคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่"	โดย	นางสาวลลติา	

ภูว่งศ์	และ	"โครงการอินโฟกราฟิกแบบมปีฏิสมัพันธ์เพ่ือแนะน�าส�านักหอสมดุ	

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	"	โดย	นายธนานนต์	หมอยาดี

ส�ำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 วันท่ี	20-21	ตลุาคม	2563	ส�านกัหอสมดุจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

การใช้แผนการจัดการเรยีนรู	้ และสือ่การเรยีนการสอน	ภายใต้โครงการ

ยกระดบัการเรยีนรูด้้านการอ่าน	การเขยีน	และการวเิคราะห์ของนกัเรยีน

ในระดบัการจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชมุทุง่กองม	ูอาคารฝึกหดัครู	วทิยาลยั 

แม่ฮ่องสอน	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	 ในการนีไ้ด้มโีรงเรยีนในเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาจังหวดัแม่ฮ่องสอน	 เข้าร่วมโครงการจ�านวน	20	 โรงเรยีน 

ซึง่เป็นตวัแทนครทูีไ่ด้รับผดิชอบการสอนรายวิชาภาษาไทย	จ�านวน	38	คน	

โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.กติตพิงษ์		วงศ์ทพิย์	อาจารย์คะเณยะ	อ่อนนาง 

อาจารย์ดวงใจ	 เนตรตระสูตร	 อาจารย์นัฐญภรณ์	 เลิศอนรรฆภัณฑ ์

และอาจารย์คมศลิป์	ประสงค์สขุ	เป็นวทิยากรในการอบรมการใช้แผนการจดัการ 

เรยีนรู	้ ท้ังหมด	28	แผน	ประกอบด้วย	 6	 ข้ันตอน	 ได้แก่	 ข้ันท่ี	 1	 รู้จ�า 

ตวัอกัษร	ขัน้ที	่ 2	 ข้ันตอนประสมค�าใหม่	 ข้ันท่ี	 3	 ใส่ใจการผนัวรรณยกุต์ 

ขัน้ที	่4	ฉกุคดิแจกลกูสะกดค�า	ข้ันที	่5	ดืม่ด�า่ค�าลกัษณะพิเศษ	และข้ันที	่6	

อ่านเรือ่งขอบเขตเกีย่วกบัสขุภาวะ	พร้อมท้ังได้มกีารสาธติใช้ส่ือประกอบ

การเรยีนการสอน	จ�านวน	5	สือ่	ได้แก่		สือ่คลปิวดิโีอ	สือ่นิทาน	สือ่บตัรค�า	

และสือ่กระดาษจากแผนการเรียนรู้	 เพ่ือให้คณุครูสามารถน�าไปประกอบ 

การเรยีนการสอนของตนเองได้
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ส�ำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ 

การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 วันที่	 29-30	 ตุลาคม	 2563	 ส�านักหอสมุดจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 และสื่อการเรียนการสอน 

ภายใต้โครงการยกระดบัการเรียนรู้ด้านการอ่าน	การเขียน	และการวเิคราะห์ 

ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชุมเอื้องค�า	ชั้น	3	

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ในการนี ้

ได้มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน	22	โรงเรียน	ซึ่งเป็นตัวแทนครูที่ได้รับผิดชอบการสอนรายวิชา

ภาษาไทย	 จ�านวน	 38	 คน	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กิตติพงษ์	 

วงศ์ทิพย์	 อาจารย์คะเณยะ	 อ่อนนาง	 อาจารย์ดวงใจ	 เนตรตระสูตร 

อาจารย์นัฐญภรณ์	 เลิศอนรรฆภัณฑ์	และอาจารย์คมศิลป์	ประสงค์สุข	

เป็นวทิยากรในการอบรมการใช้แผนการจดัการเรียนรู้	ท้ังหมด	28	แผน	

ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	รู้จ�าตัวอักษร	ขั้นที่	2	ขั้นตอน

ประสมค�าใหม่	 ขั้นที่	 3	 ใส่ใจการผันวรรณยุกต์	 ขั้นที่	 4	 ฉุกคิดแจกลูก

สะกดค�า	ขั้นที่	5	ดื่มด�่าค�าลักษณะพิเศษ	และขั้นที่	6	อ่านเรื่องขอบเขต 

เกี่ยวกับสุขภาวะ	 พร้อมทั้งได้มีการสาธิตใช้สื่อประกอบการเรียน 

การสอน	 จ�านวน	 5	 สื่อ	 ได้แก่	 	 สื่อคลิปวิดีโอ	 สื่อนิทาน	 สื่อบัตรค�า 

และส่ือกระดาษจากแผนการเรยีนรู	้เพือ่ให้คณุครสูามารถน�าไปประกอบ

การเรียนการสอนของตนเองได้

ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด

	 วันที่	12	พฤศจิกายน	2563	ส�านักหอสมุดจัดประชุมคณะ

กรรมการประจ�าส�านักหอสมุดครั้งที่	6/2563	ณ	ห้องประชุมเอื้องสาย

เชียงใหม่	 ชั้น	 8	 ส�านักหอสมุด	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.กัลทิมา 

พิชัย	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธาน 

การประชุมพร้อมด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	 ผู ้บริหาร	 และ

บคุลากรส�านกัหอสมดุเข้าร่วมการประชมุเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงาน 

และวางแผนการพัฒนาส�านักหอสมุดต่อไป
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ช่ือหนังสือ : พระเจ้าแผ่นดินของเราและ
เหตุการณ์ส�าคัญในรัชสมัย
พิมพลักษณ์ : นนทบุรี:	ศรีปัญญา,	2558
เลขหมู่ :	923.1593	ภ416พ
สถานท่ีจดัเก็บ :	ส�านกัหอสมดุ	ชัน้	5	/
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 2	 /	 วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน

สาระสังเขป : 
	 หนั งสื อ เล ่ มนี้ ไ ด ้ ร วบรวม
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ที่พระองค์ทรงมี
มากมายในหลาย	ๆ 	ด้าน	ทัง้ด้านเทคโนโลยี 
ด้านทรัพยากรน�้า	 และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	
รวมถึ งรายละเอี ยดการพัฒนาด ้ าน
การเกษตร	 ที่พระองค์ทรงตระหนักว่าดิน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการประกอบ
อาชีพการ เกษตร	 จึ ง ได ้มี โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ข้ึน	 อาทิ 
การพัฒนาที่ ดินและการอนุ รั กษ ์ดิน	
โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน	 เป ็นต ้น 
ซึ่ ง เป ็นผลให ้ เกษตรทั่ ว ไป มีความรู ้ 
ความสามารถในด้านการพัฒนา	 ปรับปรุง
บ�ารุงดิน	 สามารถท�าการเพาะปลูกท่ีให้
ผลผลิตสูง	 อันหมายถึงรายได้และระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นดีขึ้นด้วย

ผู้แต่ง : สุวัฒน์	อัศวไชยชาญ	
ชื่อหนังสือ : ตามรอยพ่อ	ก-ฮ	:	รวม	309	
ค�าท่ีคนไทยควรรู ้	 จากพระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ	พระราชด�าริ	พระราช- 
ด�ารัส
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	สารคดี,	2559
เลขหมู่ : 923.1593	ภ416ส
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 5	 /	
ส�านักหอสมุด	ศูนย์แม่ริม	2

สาระสังเขป : 
	 หนั งสื อ เล ่ มนี้ ไ ด ้ ร วบรวม
พระราชประวัติ 	 พระราชกรณีย กิจ 
พระราชด�าร	ิและพระราชด�ารสัในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 น�าเสนอในรูปแบบ
สารานุกรม	 โดยแยกเป็นหัวข้อเรียงตาม
ตัวอักษรตั้งแต่	ก-ฮ	ซึ่งมีทั้งหมด	309	ค�า	
นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของ
พระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน	 รอบด้าน	
รวมถึงหัวข้อ	 ค�าว่า	 “ดิน”	 ท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงเล็ง เห็นถึง 
ความส�าคัญของดินว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการเพาะปลูก	 อาทิ เช ่น	 ดินเ ค็ม 
ดินเปรี้ยว	แกล้งดิน	ที่ดิน	เป็นต้น

ผู้แต่ง : เบเคอร์,	คริส
ชื่อหนังสือ : กลางใจราษฎร์	:	หกทศวรรษ
แห่งการทรงงาน	
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	 เอเซียบุ๊คส์,	
2556
เลขหมู่ : อ	923.1593	บ559ก
สถานที่จัดเก็บ : หนังสืออ้างอิงชั้น	 6	 / 
ห ้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ศูนย์แม่ริม	/	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	/	ส�านัก
หอสมุด	ศูนย์แม่ริม	ห้องอ้างอิง

สาระสังเขป : 
	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้น�าเสนอเรือ่งราว 
พระราชประวัต	ิและพระราชกรณยีกิจของ	
"พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล- 
อดลุยเดช"	ทีม่เีน้ือหาน่าตดิตาม	มคีวามสมดลุ 
และเป็นกลางในการเสนอประเด็นต่าง	 ๆ 
ให ้ข ้อมูลเชิงลึกท่ีน ่าสนใจในประเด็น 
ทีไ่ม่ค่อยมกีารเผยแพร่ทางส่ือสิง่พมิพ์มากนกั 
ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพระองค์ผ่านเนื้อหา
ของหนังสือที่สมดุล	 ไม ่เอนเอียงและ 
ไม่เป็นวิชาการจนเกินไป	 เน้ือหาหลัก 
แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	พระราชประวัติ	
พระราชกรณยีกจิ	สถาบนัพระมหากษัตรย์ิ	
รวมทั้งกฎหมาย	 ขั้นตอนกระบวนการ 
และประเพณีต่าง	ๆ 	ทีเ่ชดิชแูละเกีย่วข้องกบั 
สถาบันฯ
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : อัจฉรา วรรณเอก

เลขเรียกหนังสือ : ลน 398.209593 อ112น

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

	 นิทานสะท้อนภาพขนบธรรมเนียมประเพณีคนไทยภาคเหนือในสมัยก่อน	

เป็นคตสิอนใจ	ปรศินาธรรมและเพ่ือความบนัเทงิ	โดยบางเรือ่งมอีาย	ุ100	กว่าปี	เพราะ

ผู้เล่ามีอายุ	94	ปี	ซึ่งได้ฟังนิทานมาจากรุ่นพ่อแม่ของท่าน	บางเรื่องถูกรวบรวมมาจาก

คัมภีร์ใบลาน	ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองน�ามาแปลเป็นภาษาไทยกลาง

นิทำนพื้นบ้ำนลำนนำ

ส�ำนวนไทย

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ำคน

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

เลขเรียกหนังสือ : 398.995911 พ97ส

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด ชั้น 3

	 หนงัสือเล่มนีเ้ป็นการประมวลถ้อยค�าโวหาร	หรอืส�านวนโวหารต่างๆ	ทีม่กีารใช้ 

ในหมู่คนไทยท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 พร้อมกับให้ความหมายและวิธีใช้ของแต่ละค�าไว้

อย่างสมบูรณ์	 โดยเรียงตามล�าดับตัวอักษร	 สามารถเป็นคู่มือส�าหรับนักเรียน	 นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ

เลขเรียกหนังสือ : 895.913 ว35ส

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้รบัรางวลัซไีรต์	เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งของคนในความหมายตัง้แต่

ถอืก�าเนดิ	ระดบัพนัธกุรรมเช่ือมต่อกบัสรรพสิง่ทัง้ทีม่ชีวีติและวตัถทุีค่นสร้างขึน้ไปจนถงึ

เอกภพ	จักรวาล	มีค�าถามเชิงปรัชญา	แนวคิด	อารมณ์	สัญชาตญาณ	กระตุ้นให้เยาวชน

เกิดความคิด	จินตนาการที่ไม่จ�าเป็นต้องมีขอบเขตที่จ�ากัด

9Plearn
Play & Learn
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การเขียนอ้างอิง

 

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือ   ใน photoshop
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การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาหรือ in – text citation 

	 ในคอลัมน์	Tips	เล่มก่อน	เราได้กล่าวถึงความส�าคัญของการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา	หรือที่เราเรียกว่า	in	–	text	

citation	และรปูแบบการเขยีนอ้างองิในเนือ้หา	ว่าม	ี3	รปูแบบ	ซึง่ได้น�าเสนอรปูแบบแรกกนัไปแล้ว	ส�าหรบัฉบบันี	้เรามาดู 

อีก	2	รูปแบบที่เหลือกันค่ะ	ว่ามีรูปแบบอย่างไร

รูปแบบที่ 2  

	 วาง	ผู้แต่ง	(ปีพมิพ์,	เลขหน้า)	ไว้ก่อนหน้าข้อความทีท่�าการอ้างองิ	เมือ่เราต้องการให้ความส�าคญั	หรอืต้องการเน้น 

ถึงบุคคลที่เราอ้างอิง	ซึ่งอาจจะเป็นประโยคขึ้นต้นข้อความ	หรือ	ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ	

รูปแบบที่ 3

	 วาง	ปีพมิพ์	ผูแ้ต่ง	(เลขหน้า)	ใช้ในกรณทีีผู้่เขยีน	ได้กล่าวมกีารกล่าวถงึปีพมิพ์	และผูแ้ต่งไปในส่วนของเนือ้หาแล้ว 

ไม่จ�าเป็นต้องท�าการอ้างอิงซ�้า	ให้ระบุเฉพาะ	เลขหน้าที่อ้างถึงไว้ในวงเล็บ	ดังตัวอย่าง

	 โดยสรุป	การเขียนอ้างอิงในเนื้อหานั้น	สามารถเขียนได้	3	รูปแบบดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้เขียนว่าจะน�ารูปแบบใดไปเขียนในงานตามความเหมาะสมค่ะ

	 ส�าหรบัคอลมัน์	Tips	ในฉบบัหน้าจะเป็นเรือ่งราวเก่ียวกบัอะไรนัน้	อย่าลมืตดิตามกนัได้นะคะ	ทางส�านกัหอสมดุ

มีเรื่องราวดีๆ	มาน�าเสนอให้กับท่านผู้อ่านอยู่เสมอค่ะ	

กิตติ	 ภัคดีวัฒนะกุล	 (2552,	 น.10)	 ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล	

ประกอบไปด้วยส่วนในการท�างาน	6	องค์ประกอบ	ดังนี้

กฤษณพงศ์	เลศิบ�ารงุชยั	และ	ธนะภมู	ิสงค์ธนาพทิกัษ์		(2561)	ได้กล่าวถงึการวเิคราะห์และออกแบบ

ระบบไว้ว่าการวิเคราะห์ระบบ	เป็นการใช้กระบวนการเพื่อศึกษาถึงรายละเอียดของปัญหาต่าง	ๆ

ในปี	 2559	 ฐิติกา	 อาษากิจ	 ได้ท�าการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส�านักหอสมุด	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่า	ผู้ใช้บริการมีระดับความต้องการบริการอยู่ในระดับ	มาก	โดยเมื่อพิจารณา

เป็นรายปัจจัย	พบว่า	ผู้ใช้มีความต้องการในปัจจัยด้านห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งค้นคว้า	สูงที่สุด	(น.48)

ใช้ย้ายภาพ วัตถุ เส้นไกด์ ที่อยู่ใน Layer
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ใช้ย้ายภาพ วัตถุ เส้นไกด์ ที่อยู่ใน Layer



F eature in Plearn

12 Plearn
Play & Learn 13Plearn

Play & Learn

	 วันที่	5	ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตรแล้วองค์การสหประชาชาต	ิ

(United	Nations)	ยังก�าหนดให้วันที่	5	ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก	(World	Soil	Day)	อีกด้วย

	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ทรงเห็นความส�าคัญกับทรัพยากรดินและทรงสนพระราชหฤทัย 

ในวิทยาศาสตร์ทางดินและการบริหารจัดการดินโดยตลอดรัชสมัยได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรดินโดยการจัดตั้งโครงการพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนาดิน 

ขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โดย.. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

ท�าไมต้อง...แกล้งดิน ?

1

ภาพที่ 1 โครงการพระราชด�าริแกล้งดิน: เปลี่ยนดินให้เป็นทอง (UECOF, 2017) 
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	 โครการแกล้งดิน	 เป็นหนึ่งในโครงการพระราชด�าริเกี่ยวกับดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือ 

ดินเป็นกรด	 (ดินที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นกรดจัดของดิน	 โดยมีค่า	 pH	 ของดินต�่ากว่า	 5.5	 ดินเปรี้ยว 

มักเกิดจากการทับถมของตะกอนน�้ากร่อย	 ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยได้รับอิทธิพลจากน�้าทะเลท่วมถึงมาก่อน		

เช่น	บริเวณที่เคยเป็นป่าชายเลนหรือป่าพรุ)	

	 โครงการแกล้งดนิโครงการแรกเกดิขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	เมือ่ในหลวงรชักาลที	่9	เสดจ็ฯ	เยีย่มราษฎร 

ในเขตจังหวัดนราธิวาส	 ทรงพบว่า	 ราษฎรท�าเกษตรไม่ได้ผลโดยเฉพาะการปลูกข้าวเน่ืองจากปัญหาดิน

เปรี้ยวจัด	(โครงการแกล้งดิน,	ม.ป.ป.)	กระบวนการในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวตามทฤษฎีการแกล้งดินนั้น 

สามารถท�าได้โดยการแกล้งดินให้ดินเป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชได้	 แล้วพัฒนาและปรับปรุงดิน 

ให้กลับมาปลูกพืชได้อีกครั้ง	 (แกล้งดิน+ปรุงดิน)	 ซึ่งสามารถท�าได้	 3	 กระบวนการดังนี้	 (มูลนิธิปิดทอง 

หลังพระ	สืบสานแนวพระราชด�าริ,	2563)

1 ท�าให้ดินแห้งและเปียกสลับกัน 

เพ่ือเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน 

ซึง่จะช่วยกระตุ้นสารประกอบไพไรต์

ให้ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนจนดิน

เป็นกรดจดั

2 ปรุงดินหรือปรับปรุงดิน	 ซึ่งสามารถท�าได้

หลายวิธี	เช่น

ใช้หนิปนูฝุ่นหรอืปูนขาวเพ่ือปรับความเป็นกรดของดิน	

ใช้น�้าจืดล้างกรดและสารพิษออกจากดินโดยตรง 

แต่วิธกีารนีอ้าจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการใส่ปนูขาว	

ยกร่อง	 เพ่ือปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น	 โดยมีคูน�้าอยู ่ 

ด้านข้าง	ให้น�าหน้าดนิจากดนิในบรเิวณทีเ่ป็นคมูาเสรมิ 

หน้าดินเดิมที่เป็นคันร่อง	 ก็จะได้หน้าดินที่หนาขึ้น 

ส่วนดินที่มีสารไพไรท์จะใช้เสริมด้านข้าง	 เมื่อใช้น�้า

ชะล้างกรดบนสันร่อง	 กรดจะถูกน�้าชะล้างไปยังคู 

ด้านข้าง	แล้วระบายออกไป

ควบคุมระดับน�้าใต้ดิน	 ให้อยู่เหนือชั้นดินเลนตะกอน

ทะเล	ป้องกันไม่ให้สารไพไรท์ท�าปฏิกริยากับออกซิเจน	

กรดก�ามะถันจึงไม่ถูกปลดปล่อยเพิ่มขึ้น

ปลูกพืชที่มีความทนทานต่อความเป็นกรด	

ท้ังน้ีเกษตกรสามารถใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 ข้างต้น 

ร ่วมกันในการปรับปรุงดินเพื่อให ้ ได ้ผลด ี

มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 วิธีการแกล้งดิน (เครือข่ายประชารัฐ, 2016)
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	 Retrieved	from	http://www.fao.org/world-soil-day/en/	

UECOF.	(2017).	โครงการแกล้งดิน เปลี่ยนดินให้เป็นทอง.	สืบค้นจาก

	 https://www.facebook.com/uecof/photos/a.1337285616335965/1631416556922868/

United	Nations.	(2020).	World Soil Day: 5 December.	Retrieved	from

	 https://www.un.org/en/observances/world-soil-day

	 โครงการตวัอย่างทีแ่สดงถึงความส�าเรจ็ในการแกล้งดนิ	(แก้ปัญหาดนิเปรีย้ว)	คอื	“โครงการศนูย์ศกึษา 

การพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ	ต.กะลวุอเหนอื	อ.เมอืง	จ.	นราธวิาส	(@pikunthong.Royal)	

ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถปลูกข้าวและพืชต่าง	 ๆ	 ได้ผลเป็นอย่างดี	 “โครงการแกล้งดิน”	 จึงนับเป็น

โครงการในพระราชด�าริอีกหนึ่งโครงการที่ก่อประโยชน์อย่างยิ่งกับราษฎร

	 พระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนนั้นเป ็นที่ยอมรับอย่างเป ็นรูปธรรม 

ทัง้ในประเทศและระดบันานาชาตจินท�าให้	the	International	Union	of	Soil	Sciences	(IUSS)	และองค์การ

สหประชาชาติ	(UN)	มีฉันทามติให้วันที่	5	ธันวาคม	ของทุกปีเป็นวันดินโลก	(World	Soil	Day)

ภาพที่ 3 5 December 2020 World Soil Day: Keep soil alive, protect soil biodiversity (Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 2020)
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart
 สวสัดค่ีะผูอ่้านทุกท่าน เน่ืองด้วยในวนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัส�าคัญท่ีนักปฐพวีทิยาท่ัวโลก 60,000 คน จะเฉลมิฉลอง
เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงนักปฐพีวทิยาของไทยทุกคนภาคภูมใิจ เน่ืองจากวงการปฐพวีทิยานานาชาต ิมฉีนัทานุมตัเิลอืกวนัท่ี 5 ธนัวาคมของทุกปี 
ซ่ึงตรงกับวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ของพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เป็นวนัดนิโลก และนักปฐพวีทิยาของไทย 
มีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
โดยให้เป็น “วนัดนิโลก” Green @ Heart ฉบับน้ี เราจะมาท�าความรู้จักกับดนิกันค่ะ

บรรณำนุกรม
รัตนศิริ	กิตติก้องนภางค์.	(2562).	ดินที่อุดมสมบูรณ์คือดินที่หล่อเลี้ยงโลก.	สืบค้นจาก

	 http://www.greenpeace.org/thailand/story/10224/food-label-soil-and-life/

Freepix.	(2019).	Flat lay gardening tools with flower pot.	Retrieved	from

	 http://www.freepik.com/free-photo/flat-lay-gardening-tools-with-flower-pot_4996184.htm

Freepix.	(2019).	Flat lay of plant and copyspace Free Photo.	Retrieved	from

	 http://www.freepik.com/free-photo/flat-lay-plant-copyspace_4749473.htm

ดนิ คืออะไร ?
 ดิน ไม่ใช่เป็นเพียงก้อนดินหรือเศษหินท่ีมาอยู่ 
รวมกัน แต่ดนิของโลกเกิดขึน้จากแร่ธาตขุองสิง่มชีวีติ  ตัง้แต่
ใบไม้ท่ีร่วงหล่นทับถม ต้นไม้ท่ีผุเปื ่อย แมลง จุลินทรีย์ 
ประกอบกับน�้า และอากาศ มีความแตกต่างหลากหลายไป 
ตามภูมปิระเทศและภูมอิากาศ และพชืท่ีเตบิโตบนน้ัน ดนิน้ัน 
มีการหมุนเวียนสร้างชีวิตขึ้นใหม่อยู่เสมอโดยสิ่งมีชีวิต เช่น 
แมลง เช้ือรา แบคทีเรีย โปรโตซัว หรือไส้เดอืนท่ีอาศยัอยูใ่นดนิ 
ตามกาลเวลา สภาพอากาศ และสายฝนท�าให้ก้อนหิน 
ถูกกัดกร่อนและกลายเป็นก้อนกรวดได้ แต่หากปราศจาก 
สิ่งมีชีวิตดินก็ไร้ชีวิต และผืนดินก็จะกลายเป็นเพียงเศษฝุ่น 
เศษหิน ไม่ต่างอะไรจากพื้นผิวของดวงจันทร์ ดาวอังคาร 
หรือดาวศกุร์

ดนิ ทางออกของวกิฤตสภาพภูมอิากาศ
 ดนิท่ีอุดมสมบูรณ์น้ันคือแหล่งกักเก็บคาร์บอนของโลกท่ีใหญ่ท่ีสดุ  หากมกีารจดัการท่ีดแีละยัง่ยนื เช่น การท�าปุ๋ย
อินทรีย์ และท�าเกษตรอินทรีย์หมนุเวยีน ดนิจะเป็นตวัแปรส�าคัญในการต่อกรกับวกิฤตสภาพภูมอิากาศ และลดก๊าซเรือนกระจก
ในชัน้บรรยากาศได้ แต่ในทางกลบักัน หากดนิยงัคงถูกท�าให้เสือ่มความอุดมสมบูรณ์จากการท�าเกษตรอย่างไม่ยัง่ยนืไปเร่ือย ๆ 
คาร์บอนท่ีอยูใ่นดนิจะถูกปล่อยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ เร่งให้การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศขยบัใกล้
วกิฤตมากขึน้

“ดนิท่ีอุดมสมบูรณ์คือดนิท่ีหล่อเลีย้งโลก”

ดนิ เลีย้ง โลก ?
     ระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรมในปัจจบัุนน้ันมกัท�าให้
เราหลงเชื่อว่า ผู ้ท่ีเลี้ยงโลกคือการผลิตอาหารในระบบ
อุตสาหกรรม แต่ท่ีจริงแล้ว ดนิและแมลง ต่างหากคือผูท่ี้ผลติ 
อาหารให้กับโลกอย่างแท้จริง และระบบอาหารเชงิอุตสาหกรรมน้ัน 
กลับเป็นสิ่งท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมถอยของ 
ผนืดนิสงูสดุ ความหิวโหยของประชากรโลกน้ันมใิช่เป็นเพราะ
อาหารไม่ได้ผลติมาอย่างพอเพยีง แต่เป็นเพราะความเลือ่มล�า้ 
และโอกาสในการเข้าถึงอาหาร

ได้สมัผสัดนิอย่างแท้จริงคือเมือ่ไหร่ ?

คร้ังสดุท้ายท่ีคุณ..
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	 ร้านคาเฟ่โทนสีขาว	 ย่านสวนดอก 
ตัวร้านต้ังอยู่บริเวณภายในช้ันล่างของ	Hostel 
ที่ดัดแปลงมาจากห้องแถวเล็ก	 ๆ	 เช่ือมต่อกัน 
โดยใช้จุดเด่นจากความโค้งของหน้าต่างมาเป็น 
แรงบันดาลใจในการออกแบบและตกแต่งสไตล์	
Minimal	modern	เน้น	โทนสีขาว	และใช้สีน�้าตาล
ของเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้และหวายมาตกแต่ง
ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน	ถึงแม้ว่าขนาด
ของตัวร้านจะไม่ใหญ่มากนัก	 แต่หากได้ไปลอง
สมัผสัจะพบว่ามีมุมถ่ายรูปค่อนข้างมากทัง้ภายใน
และภายนอกร้าน	
	 EVERGREEN	 อาจจะมีเมนูไม่มากนัก
เน้นที่เมนูเคร่ืองด่ืม	 มีทั้งแบบ	 Coffee	 และ	
Non	Coffee	ส�หรับเครื่องดื่มกาแฟ	ทางร้านใช้
เมลด็กาแฟสามสญัชาติ	ได้แก่	ไทย	บลาซลิ	และ	

BY วรัฏฐา กัวตระกูล
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EVERGREEN.Cafe.Hotel

ถนนสิโรรส	ซอย	1	สวนดอก	เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงร้านครัวจิปาถะ

090-0510007

08.00	น.	–	17.00	น.	ปิดทุกวันจันทร์

เอธิโอเปีย	 จึงท�ให้รสชาติของกาแฟมีความนุ่มละมุน	 ไม่เข้มฝาดลิ้น 
จนเกินไป	ส่วนเคร่ืองด่ืมอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ใช่กาแฟนัน้	ต้องยกให้ชาเขยีวมัทฉะ 
ทางร้านมีให้เลอืกถงึ	2	เกรด	คอื	Excellent	grade	และ	Classic	grade	
ซึ่งจะแตกต่างกันที่ความกลมกล่อมของรสชาติชาเขียวนั่นเอง
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“เกษตรกรอินทรีย์
สวนจันทร์ชื่น”

/บทสัมภาษณ์/

ร้อยโทวีระ	จันทร์ชื่น

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย	อรวรา	ใสค�า

เริ่มต้นการเกษตรได้อย่างไร ?

	 “ตอนแรกรบัราชการเป็นทหาร	แต่พอเรารูต้วั 

ว่าใกล้จะถึงวัยเกษียณ	 ใจเราก็พุ่งไปที่การท�าไร่ท�านา

เลยเพราะพอจะมีพื้นที่ให้ท�าการเกษตรอยู่บ้าง	 ก็เลย

ได้เริม่ศกึษาเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงมาตัง้แต่เมือ่ปี	2540	

โดยมลีงุเป็นต้นแบบ	ตอนนัน้กเ็ร่ิมท�านาแล้ว	แต่ไม่ค่อย 

ได ้ผลเพราะหน ้าฝนน�้ าจะท ่วมทุกป ี 	 จึ ง เริ่ ม มี 

แนวความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนจากการท�านา

มาเป็นการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 โดยท�าการ 

ขุดบ่อปลารอบแปลงนาบนคันคูที่ขุดใหม่	 ด้านข้าง

แปลงปลูกพืชยืนต้น	เช่น	เงาะ	ทุเรียน	ล�าไย	มะพร้าว	

หมาก	 มะม่วง	 ส่วนตลอดทั้งคันบ่อปลา	 ปลูกตะไคร ้

และปลูกพชืผกัสวนครวัแซมในระหว่างไม้ยนืต้น	ท�าให้

มพีชืผกัสวนครวัไว้ขายและรบัประทานหมนุเวียนตลอด

ทัง้ปี	โดยไม่ต้องซือ้หา	เช่น	ข่า	ตะไคร้	โหระพา	กะเพรา	

แมงลัก	 เตยหอม	 มะกรูด	 ผักโขม	 นอกจากนี้ยังมีพืช

	 เน่ืองด้วยวันที่	 5	 ธันวาคม	 ของทุกปี	 เป็นวันดินโลก	 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึง 

ความส�าคัญของดินที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศในการแหล่งผลิตอาหาร	 เชื้อเพลิง	 และเส้นใย

ธรรมชาต	ิรวมทัง้เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	 ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟู	 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 

ท�าให้เห็นเป็นแบบอย่างความส�าเร็จ	แล้วขยายผลไปสู่เกษตรกรเพื่อน�าไปปฏิบัติ	

	 คอลัมน์สัมภาษณ์ของนิตยสารเพลินฉบับน้ี	 จึงขอพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับเกษตรกร

อนิทรย์ีจากจงัหวดัอบุลราชธาน	ีทีไ่ด้น�าหลกัการพฒันาทรพัยากรดนิไปใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ในการเพาะปลูกเลี้ยงชีพและด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบ

ความส�าเร็จ	“ร้อยโทวีระ	จันทร์ชื่น”
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สมุนไพร	เช่น	ใบชะพลู	ใบบัวบก	ผักต�าลึง	ขี้เหล็ก	ที่เกิดเองตามธรรมชาติ	

สามารถเก็บเกี่ยวไว้รับประทาน	 หากเหลือก็เก็บส่งขายให้แม่ค้าภายใน

หมู่บ้าน	โดยสามารถขายได้ตลอดทุกวัน”

	 “ในบ่อปลา	หลัก	ๆ 	จะเลีย้งปลาเขียวมรกต	ซ่ึงเป็นปลาทีเ่ลีย้งง่าย 

โตเร็ว	 ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม	 เจริญอาหารได้ดี	 และน�าไปแปรรูป 

เป็นอาหารได้หลากหลาย	ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ	8	-	12	เดือน	จะได้ 

น�้าหนักประมาณ	 2	 -	 3	 กิโลกรัม/ตัว	 เม่ือถึงเวลาจะมีพ่อค้ามารับซื้อ 

ถงึหน้าบ่อ	กโิลกรัมละ	55	บาท	รายได้ต่อปีจะตกบ่อละประมาณ	2.5	-	3	แสนบาท 

นอกจากปลาเขียวมรกตแล้ว	 ยังมีปลาสลิดท่ีเลี้ยงไว ้	 โดยจะเล้ียง 

ร่วมกับปลาเขยีวมรกต	และจบัขายพร้อมปลาเขยีวมรกต	กโิลกรมัละ	40	บาท 

มีรายได้ต่อบ่อประมาณ	 2,000	 -	 4,000	 บาท	 	 เช่ือไหมว่าในบ่อปลา 

ท�าให้เราได้ผลพลอยได้คือ	 มีผักบุ้งท่ีเกิดในบ่อปลา	 สามารถเก็บกิน 

เหลือก็เอาไปขาย	ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก”

	 “ตอนนี้ที่สวนจะมีพื้นที่ที่ใช้ท�าเป็นโรงเรือน	1	หลัง	ซึ่งเป็นพื้นที่

ส�าหรับท�าปุ๋ยหมัก	น�้าหมัก	และอีเอ็ม	ท�าปุ๋ยหมักตามวิธีการของอาจารย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และน�ามาปรับใช้กับสวน 

ของเรา	เพื่อลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีและเป็นการฟื้นฟู	บ�ารุงดินให้กลับมา

มคีวามอดุมสมบรูณ์	หลงัจากนัน้เราได้ส่งปุย๋หมกัไปตรวจสอบตามระเบยีบ

ของกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัย 

การผลิตทางการเกษตร	 จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศและได้รับ

อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน	Q	 (เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพ	

ความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลของสินค้าเกษตรและอาหาร) 

ตั้งแต่	มิ.ย.	59	เป็นต้นมา”

สวนจันทร์ชื่น”

รางวัลและความภาคภูมิใจ

1.	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ

ประกวดผลงานตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 กองทัพไทย

ประจ�าปี	2554	

2.	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

การส่งมะพร้าวน�้าหอมเข้าร่วม

ประกวดในงานเกษตรอีสานใต้

ประจ�าปี	2559

3.	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	 Smart	

Farmer	 ระดับอ�าเภอ	 ตามโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่	

4.	 ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ 

แบบมีส่วนร่วม	(PGS)	ของตลาดเขียว 

กินสบายใจ

5.	ได้รับการคัดเลือกเป็น	1	ใน	

15	สวนของประเทศ
6. ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ	(สวทช.)	ในการผลิตโรงเรือน

ปลูกผักแบบใช้พลาสติกคัดเลือกแสง
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หญ้าแฝก ก�าแพงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน�้า
เลขเรียก  CD 8884
 “ใหใ้ช้หญา้แฝกในการพฒันา ปรบัปรุงบ�ารุงดนิ 
ฟ้ืนฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดิน
เสื่อมโทรม ด�าเนินการขยายพันธ์ุ ท�าให้มีกล้าหญ้าแฝก
เพียงพอด้วยท่ีส�าคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝก 

ในการอนรุกัษด์นิและน�า้ และเพ่ือการรกัษาดินให้ทุกหนว่ยงาน 

และงานราชการที่ มีศักยภาพในการขยายพันธ์ให ้

ความรว่มมอืกับกรมพัฒนาทีดิ่น ในการผลิตกล้าหญ้าแฝก 

และแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการให้เพียงพอ”……
พระราชด�าริในรัชกาลที่ 9

สื่อประกอบการเรียนวิทยาศาสตร ์

ชุด การอนุรักษ์ดิน 
เลขเรียก CD 6660
 การอนรุกัษด์นิ เป็นการใช้ประโยชนจ์ากดนิ
อยา่งชาญฉลาด คุ้มคา่ และถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
เกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการพังทลาย 
ของดนิ การรกัษาคุณภาพของดนิ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติ
สูงสุด การใช้พื้นที่ถูกต้องตามศักยภาพของดิน 
ในแต่ละพื้นที่...

W
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BY สุทัศน์ เขียวนิล
atching Plearn หนังดี หนังดัง 
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The Cave : นางนอน
เลขเรียก DVD 2113
 เรือ่งราวสดุลุน้ระทกึของภารกจิการช่วยเหลอื 

ระหว่างประเทศ เล่าผ่านมุมมองที่ไม่เคยถ่ายทอด
ที่ ไหนมาก่อน สิ่ งที่ อาสาสมัครและหน่วยกู้ภัย 

ต้องเผชิญกับความเป็นความตายของคนที่พวกเขา 

ไม่รู้จัก การตัดสินใจที่แสนยากล�าบาก หากแต ่

ความมุ่งมั่นและความเสียสละจะท�าให้พวกเขาบรรลุ
เป้าหมายเดยีวกนั นัน่คือการช่วยเหลอืทัง้ 13 ชีวติ ไมว่า่
ภารกจิเบือ้งหนา้จะอนัตรายเพยีงใด หรอืโอกาสรอด 
ของพวกเขาจะแทบไม่มี เลยก็ตาม ในส่วนของ 
นกัแสดงเรื่องนี ้มทีัง้นกัแสดงมอือาชีพ และอาสาสมคัร 

ตัวจริงบางส่วนที่เคยเข้าร่วมภารกิจนี้....

The Quake : มหาวิบัติวันถล่มโลก
เลขเรียก DVD 2080
 ในปี 1904 ที่ กรุงออสโล เมืองหลวง 

ของประเทศนอรเ์วย์ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวขนาด 5.4 รกิเตอร์ 
แต่แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าอีกหลายร้อยกว่าปี 
ผ่านไปจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ สุดและ
รุนแรงที่สุดตามมาอีกครั้ง และนี่คือเรื่องราวของ 

นักธรณีวิทยา คริส ผู้ซ่ึงเพิ่งรอดพ้นจากสึนามิ และ
ต้องเผชิญหน้ากับหายนะแผ่นดินไหวที่ เขาไม่คาดคิด 
เขาต้องพยายามพาครอบครัวของเขาออกจากเมือง
แห่งนี้ก่อนที่จะทุกอย่างจะพังทลาย....

21Plearn
Play & Learn

Edutainment
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

ไม้กระถินเหลือใช้.....
มวลชีวภาพส�าหรับการฟ้ืนฟูดินปนเป้ือน

 “ถา่นชีวภาพหรอื Biochar” ใช้เป็นวสัดปุรบัปรุงดิน ท�าหน้าที่กกัเกบ็น�้า เป็นแหลง่ส�ารอง 

ธาตอุาหาร ใช้เป็นแหลง่อาศยัของจุลนิทรยี ์ปรบัสภาพดิน และช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนไอออนบวก 

ท�าให้พืชมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูงขึ้น ตลอดจนยังช่วยกักเก็บคาร์บอนในดิน 
(พนิจิภณ ปิตยุะ และอนญัญา โพธิ์ประดษิฐ,์ 2560) 

 นอกจากนี้ ถ่านชีวภาพยังสามารถ 
น�ามาใช้ประโยชนใ์นดา้นการบ�าบดัและฟ้ืนฟูพืน้ที่

ปนเป้ือนโลหะหนักได้ โดยการใช้ถ่านชีวภาพ 
ร่วมกับดินที่ปนเป้ือนโลหะหนัก ซ่ึงอาจเป็นวิธีที่

สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการกระจายตัว 

ของโลหะหนกัสูส่ิ่งแวดลอ้มได้
 ปัจจุบันถ่านชีวภาพที่ ท�ามาจากไม้ 

กระถินยักษ์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากกระถนิเป็นพืชท่ีมกีารเจรญิเติบโตรวดเรว็
และเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ แม้ในพื้นที่ที่มี 

ความอุดมสมบูรณต์�่า จงึไดเ้กดิแนวคดิในการน�า 
(WakefieldBioChar, 2020)
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มวลชีวภาพจากไม้กระ ถิน เหลือทิ้ งมาใ ช้ 
ใหเ้กดิประโยชน์ โดยสามารถน�ามาสรา้งเป็นมูลคา่ 
และประโยชน์ในด้านการบ�าบัดและฟ้ืนฟูพื้น 
ที่ปนเป้ือนโลหะหนักได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีการ 

ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม สามารถช่วยปรบัปรุง 
คณุสมบติัและโครงสร้างของดนิ ช่วยใหด้นิมรูีพรุน 
และเพิ่มอากาศในดนิใหม้ากข้ึน 
 ถา่นชีวภาพ จะท�าหนา้ที่ในการกกัเกบ็ 

ธาตุอาหารและความช้ืนของดินได้นานขึ้น 
ท�าให้ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ ์ ช่วยเพ่ิมผลผลิต 

และลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสูบ่รรยากาศ 
อีกทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ท�าให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีอาหารที่ปลอดภัย 

ตอ่สขุภาพ และเป็นวิธกีารที่สามารถใช้แกปั้ญหา 
พื้นท่ีปนเป้ือนโลหะหนักได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มปีระสทิธภิาพและยั่งยนื
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