การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน

หนา

60

ส

มาคมอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ ำ แห ง ประเทศไทยร ว มกั บ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได จั ด ให มี ก ารประกวดวาดภาพ
ระดั บ เยาวชน ภายใต หั ว ข อ เรื่ อ ง “กึ่ ง ศตวรรษ
พัฒนาทีด่ นิ ธำรงถิน่ เกษตรไทย กาวไกลดวยนวัตกรรม”
เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคลายวันสถาปนากรมพัฒนา
ทีด่ นิ ครบรอบ 50 ป เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดย
มีการมอบรางวัลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
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กำหนดออก
เจ้าของ
สาราณียกร
ผูช้ ว ยสาราณียกร
กองสาราณียกร

พิมพที่

1. เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ บทความ และสารคดีทมี่ คี วามสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. เพือ่ เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงระหว่างสมาชิกกับสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย
3. เพือ่ เป็นเอกสารเผยแพร่แก่ผสู้ นใจทัว่ ไป
ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนธันวาคม เมษายน และสิงหาคม
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
นายไพรัช พงษ์วเิ ชียร
ดร.นิสา มีแสง
นางสุภา บริกปั ปกุล นายอุทศิ เตจ๊ะใจ ดร.อาณัฐ ตันโช ดร.มงคล ต๊ะอุน่
ดร.วันเพ็ญ วิรยิ ะกิจนทีกลุ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒวิ โิ รจน์
นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ดร.สมชัย อนุสนธิพ์ รเพิม่ ดร.สถิระ อุดมศรี
นายเมธิน ศิรวิ งศ์ นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์
นางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ์
บริษทั ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอตี้ จำกัด
199/19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6163400-4
สถานทีต่ ดิ ตอ

สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย

ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-0773, 1760 ต่อ 1218
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 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ........................
ถนน .............................................................................. ตรอก/ซอย .................................................. ตำบล/แขวง ....................................................
อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................
อาชีพ ..................................... สำนักงาน .............................................. สถานทีต่ งั้ .....................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................... ความรู/้ ความชำนาญ .................................................................................................................................
ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ
 รายปี
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ....................... ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150.- บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุง 1,500.- บาท
 สมาชิกประเภทวิสามัญ
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50.- บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ........................ ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ................................ บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ......................... บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชี มาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางเกษร พรพิจติ รทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาทีด่ น
ิ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ................................ บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีต่อไป
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯนีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .......................................................................... ผูส้ มัคร
( ....................................................................... )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน  ทีต่ อ้ งการ

ใบสัง่ ลงโฆษณา
หนังสือวารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ
เขียนที่ ................................................................................................
วันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
เรียน สาราณียกร
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................................................
สำนักงานชือ่ ......................................................................................... ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ .................................................................
ถนน ............................................................. ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง ...............................................
อำเภอ/เขต ............................................................................ จังหวัด...................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ................................ มีความประสงค์จะลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือ
วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำประจำปี .............................. ขนาดเนือ้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
(โปรดกา  ในช่องสีเ่ หลีย่ มตามต้องการ)
 ปกหลังนอก 4 สี
 ปกในหน้า, หลัง 4 สี
 หน้าธรรมดา ขาวดำ
 เต็มหน้า
 ครึง่ หน้า
รายละเอียดของการโฆษณา
 มีบล๊อคโฆษณาแนบมาด้วย
 ขอให้ผจู้ ดั ทำวารสารทำบล๊อคตามข้อความทีก่ ำหนด
คิดค่าโฆษณาทัง้ สิน้ ................................................... บาท ( ......................................................................... )
และให้เจ้าหน้าทีม่ าเก็บค่าโฆษณาจำนวน ............................................ บาท ( ........................................................... )
ในทุกครัง้ ที่ ได้ลงโฆษณาให้แล้วพร้อมด้วยหนังสือที่ ได้ลงโฆษณาให้จำนวน ฉบับละ 5 เล่ม
ขอแสดงความนับถือ
...............................................................................

( .............................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเข้าเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราคาลงทะเบียน(คาธรรมเนียมแรกเข้า) และคาบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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นายนิมติ ร ทักโลวา ไดนำเอา
ความรูด า นการพัฒนาทีด่ นิ
ภูมปิ ญ
 ญาทีป่ ระยุกต์จากการ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ไปใช
ในพืน้ ทีโ่ ดยยึดหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง







สาราณียกรแถลง
เรือ่ งจากปก : เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา “การพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม” ประจำปี 2556
สรุปการเสวนาเรือ่ ง อดีต ปจจุบนั อนาคต การอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำของประเทศไทย
พลวัตรของคาร์บอนในดินภายใตการไถกลบตอซัง
ขาวโพดของประเทศไทย
ศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการปลดปลอยกาซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในพืน้ ทีป่ ลูกหญาแฝกบางพันธุใ์ น
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใตตอนบน
ภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ นำเกษตรกรไทยฝาวิกฤติภยั ธรรมชาติ
การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ภายใตหวั ขอเรือ่ ง
กึง่ ศตวรรษพัฒนาทีด่ นิ ธำรงถิน่ เกษตรไทย
กาวไกลดวยนวัตกรรม
วิธที ำสมาธิแบบงาย
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สาราณียกรแถลง

ว

ารสารอนุรักษ์ดินและน้ำฉบับนี้ ได้นำเรื่องราวของหมอดินนิมิตร ทักโลวา
มานำเสนอ ซึ่งได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนประสบความสำเร็จมาให้
ชืน่ ชม และร่วมกันยกย่องเกษตรกรทีม่ คี วามอุตสาหะ มีความเพียร มีการใฝ
หาความรู้จนประสบความสำเร็จได้ ในปัจจุบัน ทำให้หมอดินนิมิตรได้รับรางวัล
เชิดชูผลงานให้เป็นที่รู้จักทั้งในงานวันเกษตรแห่งชาติ และงานวันสถาปนากรม
พัฒนาทีด่ นิ ปี 2556
นอกจากนี้ ได้นำสรุปการเสวนา
เรื่อง อดีต ปจจุบัน อนาคต การ
อนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทย
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์
ดินและน้ำมาเล่าสู่กันฟัง ตลอดจนนำ
งานวิจยั ทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ มาให้รบั รูร้ ว่ ม
กัน จำนวน 3 เรือ่ ง คือ พลวัตรของ
คาร์บอนในดินภายใต้การไถกลบตอ
ซังข้าวโพดของประเทศไทย การศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบางพันธุ์ ในภาค
เหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ำมันใน
ภาคใต้ตอนบน และยังมีภาพวาดที่ชนะการประกวดในงานวันสถาปนากรม
พัฒนาทีด่ นิ ปี 2556 ของนักเรียนชัน้ ต่างๆ มาให้ชมกัน
คณะผู้จัดทำหวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน และ
ยังได้นำข้อคิดดีๆ ทีส่ ามารถนำไปปรับใช้ ในชีวติ ประจำวันมาฝากเพิม่ อีกด้วย
สาราณียกร
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เรือ่ งจากปก

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ
สาขา “การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม”
ประจำป 2556

ประวัตสิ ว่ นตัว
ชือ่ -สกุล
เกิดวันที่
อายุ
ตำแหน่ง
ทีอ่ ยู่

นายนิมติ ร ทักโลวา
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
42 ปี
หมอดินอาสาประจำตำบลนางัว
บ้านเลขที่ 66 หมูท่ ี่ 1 บ้านนางัว
ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 081-5767077
การศึกษา พ.ศ. 2529 จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2553 จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
สถานภาพ สมรสกับ นางหอมหวล ทักโลวา มีบตุ รธิดา 2 คน
อาชีพ
เกษตรกรรม
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ผลงานดีเด่น
ความคิดริเริม่ และความพยายามฟนฝาอุปสรรค
หลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายนิมติ ร ทักโลวา ประกอบอาชีพพ่อค้าเร่ อยูป่ ระมาณ 3 ปี ก็เดินทาง
เข้ากรุงเทพฯ ทำงานโรงงานพรมทอมือ และได้สมรสกับนางหอมหวล ทักโลวา ปลายปี 2533 หลังจากนัน้
เข้าทำงานในบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า จนได้เป็นหัวหน้างาน
แต่ยงั คงได้รบั เงินเดือนเท่ากับวุฒกิ ารศึกษา จึงตัดสินใจเดินทาง
กลับไปประกอบอาชีพทำการเกษตร ในพืน้ ที่ 4 ไร่ ซึง่ เป็นมรดก
ของภรรยา แต่เนื่องจากไม่มีความรู้ ในการทำการเกษตร และ
พื้นที่ทำการเกษตรเป็นพื้นที่ดินตื้น มีหินและลูกรัง ความอุดม
สมบูรณ์ตำ่ เป็นผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ที่ ได้ตำ่ ประกอบ
กับเริ่มมีบุตรคนแรก จึงคิดจะเพิ่มรายได้ โดยเช่าพื้นที่ 30 ไร่
ปลูกมันสำปะหลัง ซึง่ ผลผลิตที่ ได้กล็ ดลงทุกปี ทุนสะสมทีเ่ ก็บไว้
หมด ต้องกู้ ธกส. 8,000 บาท ซึ่งก็ ไม่พอกับการลงทุน ต้องกู้
เพิ่มอีก 25,000 บาท ซึ่งรายได้ก็ยังไม่เพียงพอใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว ต้องกูเ้ พิม่ จากกองทุนหมูบ่ า้ น จึงตัดสินใจเดินทางไปดู
งานเรือ่ งการปลูกมันสำปะหลังทีอ่ ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ ปี 2545 แต่กลับได้รบั ความรูเ้ รือ่ ง
หญ้าแฝกว่าสามารถป้องกันการชะล้างการพังทลายของดินและช่วยเก็บรักษาความชุม่ ชืน้ ในดิน ทำให้เกิดความ
สนใจและคิดสมัครเป็นหมอดินอาสา ในทีส่ ดุ ก็ได้รบั การอบรมและได้เป็นหมอดินอาสา เมือ่ ปี 2547 เริม่ ทำการ
ผลิตปุ๋ยหมัก จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และได้รับกล้าหญ้าแฝก
10,000 กล้า เพื่อปลูกขวางความลาดเทในพื้นที่ปลูกพืช และได้ขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก จนสามารถปลูก
ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และเริ่มสนใจศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเชื่อมั่นในพระราชดำริ จึงเริ่ม
ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพืน้ ที่ 4 ไร่ จนในทีส่ ดุ สามารถปลดหนีส้ นิ ได้ทงั้ หมด ทีก่ เู้ พิม่ จากกองทุนหมูบ่ า้ น และพ่อ
ค้าคนกลาง จำนวน 100,000 กว่าบาท ในปี 2548 และมีเงินเก็บ สามารถซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ ครัง้ ละ 1-2 ไร่ จน
ปัจจุบนั มีทดี่ นิ ทัง้ สิน้ 27.5 ไร่

ผลงานและความสำเร็จของผลงาน
“ข้าพเจ้าเลือกดำเนินชีวิตโดยเป็นเกษตรกรตามบรรพบุรุษ เคยประสบ
ความล้มเหลว มีหนี้สิน เพราะผลผลิตราคาตกต่ำ หรือถูกพ่อค้าคนกลางกด
ราคา ครอบครัวยากจน จนคิดจะไปประกอบอาชีพอื่น แต่เมื่อมาตั้งสติ คิด
พิจารณากับความล้มเหลว พบว่าเราจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่ ได้ ต้องใช้ปัญญาแก้
ปัญหา หลังจากนั้น ก็ ได้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรทฤษฎี ใหม่
การปลูกหญ้าแฝก นำมาปฏิบตั จิ นเกิดผลสำเร็จ สามารถใช้หนีส้ นิ ได้หมด มีเงินเก็บออม ครอบครัวอยู่ ได้อย่างมี
ความสุขตามอัตภาพ
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ปัจจุบนั สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็นประจำ คือ การศึกษาหาความรู้ เพือ่ นำมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ความก้าวหน้าในการทำการเกษตร ใช้วัสดุที่หาได้ ในท้องถิ่นมาผลิตปุยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เปรียบเทียบรายจ่าย/รายได้ตลอดปี ศึกษาความต้องการของตลาดก่อนลงทุนผลิตสินค้าการเกษตรออก
จำหน่าย เพือ่ ป้องกันสินค้าล้นตลาด ซึง่ จะทำให้ราคาตกต่ำ
ชีวิตประจำวันจะทำการเกษตรของตนเอง อยู่กับครอบครัว ช่วยภรรยานำสินค้า (ข้าวโพดหวาน) ไป
จำหน่ายในตลาด จัดแบ่งเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นวิทยากรตามหมูบ่ า้ น โรงเรียน หรือมีเกษตรกร/
ผูส้ นใจมาขอคำแนะนำอยูท่ บี่ า้ น ซึง่ ถูกจัดให้เป็นแหล่งเรียนรูก้ ารเกษตรของอำเภอน้ำโสม”
นายนิมติ ร ทักโลวา ได้นำเอาความรูด้ า้ นการพัฒนาทีด่ นิ ภูมปิ ญ
ั ญาทีป่ ระยุกต์จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ไปใช้ ในพืน้ ที่โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพืน้ ทีท่ ำการเกษตร
ทีม่ ปี ญ
ั หาดินตืน้ มีความลาดเท ดินมีลกู รัง ศักยภาพไม่คอ่ ยเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ พืชผัก ผลไม้ และทำนา
จนสามารถปลูกพืชได้ สร้างรายได้ และไม่มหี นีส้ นิ

มีผลงานเด่น ดังนี้
- การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาความชุม่ ชืน้ โดยใช้หญ้าแฝก
- การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการทำปุย๋ หมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 น้ำหมักชีวภาพ
จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ พร้า ปอเทือง ถัว่ พุม่ ดำ เป็นปุย๋ พืชสดบำรุงดิน ผลิตปุย๋
อินทรีย์คุณภาพสูงโดยการประยุกต์ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การประยุกต์ ใช้เครื่องในสัตว์หมักกับสารเร่งซุปเปอร์
พด.2 เป็นฮอร์โมนฉีดพ่น เพือ่ กระตุน้ ให้ลำไยออกดอกนอกฤดูกาล (แทนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเร็ท)
- การผลิตสารไล่แมลงจากสมุนไพรโดยใช้สารเร่ง พด.7 พร้อมทั้งนำขวดน้ำอัดลมดัดแปลงเป็นกับดัก
แมลงวันทอง โดยใช้ ใบกะเพรา หรือเดหลีเป็นตัวล่อแมลงศัตรูพืช รวมทั้งปลูกผักบางชนิดที่สามารถป้องกัน
แมลงศัตรูพชื รบกวนได้
- การวางแผนการปลูกพืช โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกพืชเสริม
ปลูกพืชแซม เช่น ปลูกผักหวานปา ดอกกระเจียวใต้
ต้นลำไย ปลูกผักเพื่อเป็นอาหารในครอบครัว และ
ปลูกมะละกอ กล้วย ไผ่ รอบบ่อน้ำ เพือ่ การบริโภค
และเป็ น อาหารให้ สั ต ว์ เ ลี้ ย งในบ้ า น (ปลา และ
เป็ดเทศ) ปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวสลับกับพืช
ตระกูลถั่วโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ย ปลูกต้นไม้ ใหญ่ ไว้ทำ
เชื้ อ เพลิ ง ให้ ร่ ม เงา และให้ ลู ก หลานใช้ ส ร้ า ง
บ้านเรือนในอนาคต ปลูกต้นไผ่ และยูคาลิปตัส เป็น
แนวรั้ว เพื่อใช้ประโยชน์ ในการบริโภคและป้องกัน
แมลง ป้องกันลมรวมถึงเอาไว้สร้างโรงเรือน คอก
สัตว์ และเผาถ่าน (ปลูกไม้ 3 ระดับ)
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- การทำนาอินทรีย์ จำนวน 10 ไร่ ได้ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ (เดิมใช้ปยุ๋ เคมี ผลผลิต 500 กิโลกรัมต่อไร่)
พอสำหรับการบริโภคตลอดทัง้ ปี และเหลือจำหน่าย มีรายได้ปลี ะ 45,000 บาท
- ลำไย 3 ไร่ ให้ผลผลิตปีละครั้ง ใช้ต้นทุนในการดูแลรักษาปีละ
1,500 บาท ขายได้ 45,000 บาทต่อปี
- ฝรัง่ จัดเป็นรายได้ประจำเดือน เก็บผลผลิตทุกเดือน ปลูกปีละ 2 รุน่
ในพืน้ ที่ 1 ไร่ ต้นทุนปีละ 3,500 บาท ขายได้ 80,000-100,000 บาทต่อปี
- ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว วางแผนปลูกตลอดปี พืน้ ที่
ปลูก 7 ไร่ ทำการปลูก ครัง้ ละ 1 ไร่ ทุก 10 วัน ปลูกปีละ 3 รอบ เก็บ
ผลผลิตทุกวัน นำไปขายตลาดในลักษณะข้าวโพดต้ม รายได้เฉลีย่ รอบละ
120,000 บาท ทำการปลูกข้าวโพดหวานสลับกับข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่ง
การสลับสายพันธุจ์ ะป้องกันการสะสมโรค โดยเฉพาะโรคราสนิม
- การปลูกพืชสมุนไพรไว้ที่ข้างบ้าน เก็บใช้เมื่อยามเจ็บปวย และ
หมักเพือ่ ผลิตสารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร
- ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สาร
อินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ตั้งแต่ปี 2550-2555 รวมทั้งสิ้น
มากกว่า 250 กลุม่ และเป็นวิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และการปรับปรุง
บำรุงดิน กับสมาชิกกลุม่ มากกว่า 12,000 ราย
- เป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มเกษตรยั่งยืนตำบลนางัว ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้เองในกลุ่มสมาชิก
มากกว่าปีละ 150 ตัน

ความสำเร็จของผลงาน
- ปี 2550 ได้ รั บ โล่ พ ระราช
ทานรางวั ล ชนะเลิ ศ “การใช้ ห ญ้ า
แฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ” ใน
โครงการพั ฒ นาและรณรงค์ ก ารใช้
หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
- ปี 2551 ได้รับคัดเลือกเป็น
หมอดินอาสาดีเด่น สาขาหญ้าแฝก
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ กรม
พัฒนาทีด่ นิ

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2556

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.28 No.3 August 2013

- ปี 2551 ได้รบั รางวัลชนะเลิศสุดยอดแหล่งเรียนรู้ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
- ปี 2554 ได้รบั รางวัลเกียรติบตั รการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภท เกษตรกร
ทฤษฎี ใ หม่ จากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
- ปี 2554 ได้รับรางวัลเกษตรกรคนเก่งและครู
เกษตรกร ในการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ปี 2555 ได้รบั การคัดเลือกจากจังหวัดอุดรธานี
เสนอเป็ น ปราชญ์ เ กษตรของแผ่ น ดิ น สาขาปราชญ์
เกษตรดีเด่น
- ปี 2555 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ หมอดิ น อาสา
ดีเด่น กรมพัฒนาทีด่ นิ
- ปี 2556 ได้รบั การคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา “การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม”

ความเป็นผูน้ ำและเสียสละเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมในด้านต่างๆ
- ปี 2545 เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
- ปี 2547-ปัจจุบนั เป็นหมอดินอาสาประจำตำบลนางัว
- ปี 2553-ปัจจุบนั เป็นประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยัง่ ยืนตำบลนางัว
- ปี 2553-ปัจจุบัน เป็นศูนย์อบรมและวิทยากรโครงการหนีน้ อกระบบ และโครงการพักชำระหนี้ NPL
ของ ธกส.
- ปี 2554-ปัจจุบนั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คดั เลือกเป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ของจังหวัด
อุดรธานี
- ปี 2547-ปัจจุบนั เป็นครูพเิ ศษให้ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ม่คา้ ในตลาด ผลิต
น้ำหมักจากสารเร่ง พด.6 เพือ่ บำบัดน้ำเสียและกลิน่ เหม็น

การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทำการเกษตรโดยไม่ ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี เช่น
ใช้ปอดหมูผลิตน้ำหมักชีวภาพ กระตุน้ การเกิดดอกลำไย
ไล่ ห อยทากโดยใช้ น้ ำ หมั ก หอยทาก โดยใช้ ส ารเร่ ง
ซุปเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้น
มะละกอ ทุก 3 วัน ใช้ ใบสดต้นจามจุรีและกระถินบ่ม
ผลไม้ ไถกลบตอซัง และรณรงค์ ให้เกษตรกรในพื้นที่
งดการเผาตอซังในนาข้าว
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สัมภาษณ์หมอดินนิมติ ร ทักโลวา
สาราณียกร : หมอดินนิมติ รรูส้ กึ อย่างไรบ้างที่ ได้รบั รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม ในปีนี้
หมอดินนิมติ ร : ดี ใจและภาคภูมใิ จ ในส่วนนีก้ ว่าจะมาถึงตรงนี้ ได้ตอ้ งผ่านอุปสรรคนานัปการกว่าจะประสบ
ผลสำเร็จ การได้รบั รางวัลพระราชทาน ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติครับ
สาราณียกร : หมอดินนิมติ รคิดว่าตัวเองมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไรถึงได้ประสบผลสำเร็จ
หมอดินนิมติ ร : การทีห่ มอดินจะประสบความสำเร็จได้นนั้ ต้องมีความรู้ มีการวางแผนการผลิต การทำบัญชี
รายรับรายจ่าย ซึง่ เกษตรส่วนใหญ่ ไม่ ได้ทำ การทีจ่ ะประสบความสำเร็จได้นนั้ มิใช่มคี วามขยันเพียงอย่างเดียว
ต้องอาศัยแนวคิด สติปัญญา แก้ ไขปัญหาแต่ละจุด และต้องมีความรู้สะสมจนเกิดความชำนาญ เช่น มีพื้นที่
เพาะปลูกมาก แต่ปลูกแล้วขายได้นอ้ ย ทำให้มรี ายได้ ไม่แน่นอน จึงต้องมีการวางแผนการผลิต ซึง่ ได้จากการ
จดบันทึกในแต่ละช่วงเดือนว่าช่วงไหนผลผลิตมากล้นตลาด เราก็หลีกเลี่ยงไม่ปลูกพืชชนิดนั้นๆ เป็นต้น
การเพาะปลูกน้อยขายได้หมดดีกว่าการเพาะ
ปลูกมากขายได้นอ้ ย
สาราณียกร : อยากทราบว่ า มี วิ ธี ก าร
จัดการผลผลิตอย่างไร
หมอดินนิมิตร : การผลิตพืชถ้าผลิตมาก
เกินไป จำหน่ายไม่ทัน ราคาก็ถูก ทางผมจึง
ผลิตน้อยแต่ให้มขี ายทุกวัน โดยพืชหลักทีป่ ลูก
คือ ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียวสลับ
กัน ผมมีพนื้ ทีป่ ลูกอยู่ 7 ไร่ มีวธิ ปี ลูกคือ ปลูก
1 ไร่ แล้ ว เว้ น ไว้ 10 วั น จึ ง ปลู ก อี ก 1 ไร่
ทำอย่ า งนี้ จ นครบ 7 ไร่ เวลาเก็ บ ผลผลิ ต
จำหน่าย ทำให้ผมสามารถขายข้าวโพดได้ทัน
โดย 1 ไร่ ทยอยเก็บขาย 10 วัน แล้วก็เก็บผลผลิตแปลงต่อไป ใน 1 ปี ปลูก 3 ครัง้ ในฤดูฝนผลผลิตดีแต่ราคา
ไม่คอ่ ยดีนกั เนือ่ งจากผลผลิตมาก ในฤดูฝนขายได้ 100,000-120,000 บาทต่อครัง้ ส่วนฤดูทปี่ ลูกแล้วเก็บเกีย่ ว
ได้ผลผลิตแล้วขายได้กำไรดี คือ ช่วงปลายฝนและต้นฤดูหนาวได้ประมาณ 20,000 บาทต่อไร่
สาราณียกร : สีง่ ทีห่ มอดินนิมติ รได้เรียนรูจ้ ากกรมฯ และอยากให้เกษตรกรคนอืน่ ได้เรียนรูเ้ หมือนกัน เพือ่
ไปพัฒนาทีต่ นเองให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง
หมอดินนิมติ ร : การปรับปรุงบำรุงดินให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ สามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างยัง่ ยืน ถ้าดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ จะทำให้ตน้ ทุนการผลิตต่ำ รายได้เพิม่ ขึน้ ถ้าดินเสือ่ มโทรมจะทำให้ตน้ ทุนสูงรายได้ลดลง
สาราณียกร : หมอดินนิมิตมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้อย่าง
ยัง่ ยืน
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หมอดินนิมติ ร : ใช้วัสดุจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยปลูก
ปอเทืองเพื่อทลายดินดานในพื้นที่ดอน และเป็นพืชปุ๋ยสด
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยปลูกทุกปี ปุ๋ยหมักซึ่งวัสดุใน
การทำสามารถหาได้จากท้องถิ่นและมีราคาถูก ต้นทุนต่ำ
น้ำหมักชีวภาพสามารถผลิตได้เอง วัสดุหาง่าย เช่นเศษ
อาหารจากครัวเรือนและเป็นธาตุอาหารเสริมให้พชื
สาราณียกร : ความมุ่งหวังในอนาคตที่คิดว่าจะทำ
อย่างไร เพือ่ ตอบแทนสังคม
หมอดินนิมติ ร : อยากให้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศน์ กั บ ชุ ม ชน
อยากให้ทกุ คนตระหนักถึงผลของการใช้สารเคมีทที่ ำร้ายเกษตรกรผู้ ใช้และผูบ้ ริโภค ให้เขาเห็นความสำคัญของ
ระบบนิเวศน์ เช่นการปลูกปอเทือง ให้ออกดอกพอดีกบั พืชทีเ่ ราปลูกตอนเก็บเกีย่ วผลผลิต ซึง่ แมลงจะได้ ไม่ ไป
รบกวนผลผลิตของเรามากนัก เพราะดอกปอเทืองจะเป็นตัวล่อแมลง ซึง่ สามารถลดต้นทุนได้ประมาณครึง่ หนึง่
การกำจัดแมลงสามารถทำได้หลายวิธี นอกจากนี้ ใช้วธิ กี ล เช่น การทำกับดักอย่างง่าย โดยใช้สมุนไพร ใบกระ
เพรา เดหลี เป็นตัวล่อแมลงเข้าไปในกับดัก
สาราณียกร : หมอดินนิมติ รเห็นด้วยกับการปลูกพืชปุย๋ สดเพือ่ ปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปยุ๋ หมัก การใช้นำ้
หมักชีวภาพช่วยให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ดนิ ได้อย่างยัง่ ยืน แล้วหมอดินนิมติ รมีวธิ กี ารแนะนำเพือ่ น
อย่างไร
หมอดินนิมติ ร : โดยการบอกกล่าวพูดคุยถึงผลดีผลเสีย เช่นให้ ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาปรับปรุงบำรุงดินแทน
การเผาซังข้าว ซึง่ การเผาซังข้าวจะทำให้ดนิ เสือ่ มโทรม
สาราณียกร : ในความคิดของหมอดินนิมติ รคิดว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่าอย่างไร
หมอดินนิมติ ร : พอเพียงก็คอื การใช้วถิ ชี วี ติ ทางสายกลางตามที่ในหลวงได้ชนี้ ำมาปฏิบตั ิ การใช้ทกุ อย่างใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้ ได้หมดทุกเรือ่ ง การมีเหตุผล ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม หลักปรัชญา หลักแนวคิด
การคิด เป็นต้น
สาราณียกร : หมอดินนิมติ รคิดว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นนั้ ต้องทำอย่างไร
หมอดินนิมติ ร : ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดออม อดกลั้นจึงจะผ่านอุปสรรคไปได้ โดยไม่ย่อท้อ โดยมี
ความรูซ้ งึ่ ความรูต้ อ้ งประกอบไปกับคุณธรรม
สาราณียกร : ในปีนหี้ มอดินนิมติ รได้รบั รางวัลอะไรมาบ้าง
หมอดินนิมติ ร : เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม เกษตรกรอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
หมอดินอาสาระดับกรมฯ แหล่งน้ำประจำไร่นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหมอดินอาสาดีเด่น ระดับเขต
พัฒนาทีด่ นิ
สาราณียกร : ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณหมอดินนิมิตรที่ ให้แนวคิดดีๆ กับเราในการดำเนินชีวิตและการ
ทำงาน 
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สรุปการเสวนาเรือ่ ง

อดีต ปจจุบนั อนาคต

การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ของประเทศไทย

ก

ารประชุมใหญ่สามัญประจำปสมาคมอนุรักษ์
ดินและน้ำแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม

2556 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมฯ
ได้จดั ให้มกี ารเสวนาเรือ่ ง อดีต ปัจจุบนั อนาคต การอนุรกั ษ์
ดินและน้ำของประเทศไทย ผูร้ ว่ มเสวนาประกอบด้วย

1. ท่านสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
2. ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.สมเจตน์ จันทวัฒน์ อาจารย์พเิ ศษภาควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง ผูอ้ ำนวยการสำนักผูเ้ ชีย่ วชาญ กรมพัฒนาทีด่ นิ
4. รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล อดีตอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

ที่ปรึกษางานโครงการพระราชดำริใน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ที่
ปรึ ก ษามู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาด้ า นพั ฒ นา
ที่ดิน และที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
เป็นผูด้ ำเนินการเสวนา
จากการเสวนาครั้งนีพ้ อสรุปมุม
มองที่ เ กี่ ย วกั บ อดี ต ปั จ จุ บั น และ
อนาคต การอนุรักษ์ดินและน้ำของ
ประเทศไทย ของวิทยากรแต่ละท่าน
ดังนี้
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ท่านสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้กล่าวว่า
การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของไทย ในอดีตเริม่ จากการทีม่ ี
สั น ดอนบริ เ วณปากแม่ น้ ำ ทำให้ แ ต่ ล ะปี ก รมเจ้ า ท่ า ต้ อ ง
ทำลายสันดอนเพื่อให้เรือเดินเข้าสะดวก จึงพิจารณาว่าทำ
อย่ า งไรไม่ ใ ห้ เ กิ ด สั น ดอนในน้ ำ ต่ อ มามี โ ครงการพั ฒ นา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในช่วงแรกได้
รับความร่วมมือจากต่างประเทศ เช่น องค์การความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ICA (The
International Cooperation Administration) ได้ ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยส่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญมาประจำที่ ป ระเทศไทยเป็ น ระยะ มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจดิน ด้านวิศวกรรมเกษตร อนุรักษ์ดินและน้ำในสนาม และมีเจ้าหน้าที่ฝายไทยร่วม
ปฏิบตั งิ านด้วยเป็นหน่วยละ 3 คน คนแรกทำหน้าทีส่ อ่ งกล้อง คนที่ 2 ถือไม้ปกั หลัก และคนที่ 3 เป็นผูช้ ว่ ย
ทำงาน และมีการส่งคนไปดูงานและไปเรียนบ้าง แต่มขี อ้ บังคับไว้วา่ ไม่ให้เรียนปริญญาโท ฝายไทยมีการร่วมมือ
กันหลายหน่วยงานเช่น กรมชลประทาน กรมปาไม้ กรมกสิกรรม โดยแบ่งงานกระจายงานให้กรมกสิกรรมทาง
ด้านภาคสนาม กรมปาไม้ ให้ทำงานทดลองการสูญเสียจากพื้นที่ปา กรมชลประทานดำเนินงานชลประทาน
ขนาดเล็ก และการให้นำ้ พืช และได้กำหนดคำว่า อนุรกั ษ์ดนิ ซึง่ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Conservation เราจึงใช้
คำว่าอนุรกั ษ์มาตัง้ แต่นนั้ และเป็นทีน่ ยิ มกัน ท่านสนานเห็นว่าในการอนุรกั ษ์ ต้องอนุรกั ษ์ดนิ และอนุรกั ษ์นำ้ คู่
กันไป และให้ความเห็นว่าคนทีท่ ำงานด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ถ้าได้เรียนและมีความรูด้ า้ น Soil Physic ก็
สามารถนำมาใช้งานจะดีมาก
ท่ า นสนาน ริ ม วานิ ช สรุ ป ว่ า การสู ญ เสี ย ดิ น ใน
ประเทศไทย ไม่วา่ เป็นพืน้ ทีส่ งู ชัน เทือกเขา ไร่นาการเกษตร
ทีต่ ำ่ เป็นเรือ่ งสำคัญ ในอนาคตกรมพัฒนาทีด่ นิ ควรมีหน่วย
งานภาคสนามในไร่นาเกษตรอย่างจริงจัง อย่างที่เคยได้ตั้ง
ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี 2506 โดยมี ม ติ ค ณะ
รั ฐ มนตรี จากรั ฐ บาลคณะปฏิ วั ติ จอมพลสฤทธิ์ ส มั ย นั้ น
อนุมัติจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ขึ้นทั่วทุกจังหวัด แต่มีการก่อตั้ง
ปีละ 10 จังหวัด จนครบ 77 จังหวัด ท่านสนาน กล่าวว่า
อยากเห็นงานส่งเสริมด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำมีการปฏิบตั ิ
ในภาคสนามอย่างจริงจัง ตัวอย่างสถานการณ์เกิดน้ำท่วมในปี 2554 กรมพัฒนาทีด่ นิ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลพืน้ ทีส่ งู เช่น
กัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่มีเชิงเขาลาดเท ควรทำคันคูรับน้ำรอบเขา จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือใหญ่
เก็บกักชะลอน้ำไว้กอ่ นทีจ่ ะถึงกรุงเทพฯ ในระดับหนึง่ ถ้าเราควบคุมน้ำเหล่านี้ ไว้ตอนบนแล้ว ด้านล่างก็จะได้รบั
ผลกระทบน้อยลง และในการทำงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำควรร่วมมือกันหลายฝาย เพื่อจะได้ช่วยกัน
ปกป้องแผ่นดินให้อดุ มสมบรูณ์ เกษตรกรจะได้รบั สิง่ ทีด่ ๆี มีประโยชน์ เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองต่อไป
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ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.สมเจตน์ จันทวัฒน์ ได้กล่าวว่า
รากฐานของการอนุรกั ษ์ เกิดจากการพัฒนาทรัพยากร คือ การอนุรกั ษ์สภาพของดิน จุดมุง่ หมายนี้ เริม่
ใช้ ในสหรัฐอเมริกา เป็นการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร อีกด้านหนึง่ การจัดการดินเพือ่ ให้ ได้ผลผลิตทางเกษตร
เช่น การจัดการดินด้านต่างๆ การใส่ปยุ๋ การปลูกพืช จุดมุง่ หมายนัน้ ได้ ใช้กบั งานวิจยั งานส่งเสริมต่างๆ เพือ่
การแนะนำเกษตรกรที่มีทรัพยากรดิน มีการประเมิน
ผลเกี่ยวกับการนำเอาวิธีปฏิบัติลดการสูญเสียหน้าดิน
ไปใช้ มีการตัง้ สมการการสูญเสียดินสากลขึน้ เป็นคูม่ อื
เล่มแรก มีการพัฒนาคู่มือกันเรื่อยๆ จนกระทั่ง ปี
2521 มีคู่มือเล่มที่ 2 ขึ้นมา ส่วนใหญ่การอนุรักษ์ดิน
และน้ำมักจะเริ่มที่สมรรถภาพการผลิตของดิน ต่อมา
ก็มคี วามต้องการทีอ่ ยากจะทราบว่า การทำการเกษตร
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ฉะนั้นแนวความคิดการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละน้ ำ จึ ง เริ่ ม เปลี่ ย น จากการพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการอนุรกั ษ์ดนิ เปลีย่ นมาเป็นการจัดการสิง่ แวดล้อมกับการอนุรกั ษ์สภาพผิวดิน ความ
เจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของดินเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศน์ เพราะดินมีการให้
บูรณาการเชิงนิเวศน์ ถ้าจัดการดินดีกจ็ ะให้บริการทางสิง่ แวดล้อมนีด้ ี ดินเป็นตัวให้สงิ่ ค้ำจุนกับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เช่น
ดินเป็นตัวกลางให้พืชเจริญเติบโต ดินเป็นตัวควบคุมระบบสภาพต่างๆ ของน้ำในผิวดิน ดินมีอินทรียวัตถุ
โครงสร้างดินต้องดี ประโยชน์ของการอนุรักษ์ดิน นอกจากเจ้าของที่ดินแล้ว สาธารณชนจะได้ประโยชน์มาก
การอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นวิธีหนึ่งที่ฟนฟูระบบนิเวศน์เพราะว่าทำให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น หมายถึง ทั้งจำนวนและ
ปริมาณดีขนึ้ ทำให้ โครงสร้างของดินดีขนึ้ นัน่ คือ จับน้ำในดินมากขึน้ น้ำในดินนัน้ มีประโยชน์ตอ่ ทุกสิง่ น้ำไหลบ่า
ไปมาก หน้าฝนน้ำท่วม พอหน้าแล้งไม่มีน้ำ นี่คือบริการเชิงนิเวศน์ที่ ไม่ดี เพราะฉะนั้นการทำเกษตรที่ดีจะได้
ระบบนิเวศน์จากการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำมากมาย ถ้าทำการเกษตรดีๆ ควรจะได้มลู ค่าระบบนิเวศน์ 2-4 เท่าตัว
ผมจะสรุปว่าในอนาคตสิ่งแวดล้อม
จะต้องรักษาทรัพยากรดิน เป็นงาน
ของนักวิชาการในอนาคต พิสจู น์แล้ว
ว่าถ้าอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ผลประโยชน์
มี ม หาศาล ในอนาคตมี ป ระชากร
9 พันล้านคน ในปี 2050 ดินมีเท่า
เดิ ม คุ ณ ภาพเลวลง น้ ำ ก็ น้ อ ย มี
ความต้องการมากขึ้น อนุรักษ์ดินมี
คุ ณ ภาพดิ น ดี ขึ้ น เราจะใช้ ผ ลิ ต
อาหารเพือ่ เลีย้ งคนอีก 9 พันล้านคน
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การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในสมัยนี้ เน้นการจัดการสิง่ แวดล้อม จะเห็นได้วา่ ดินเป็นไข่แดง รอบข้างเป็นน้ำ
เป็นอากาศ สิ่งที่มีชีวิต ถ้าทำดินให้ดี รอบๆ ก็ดีไปด้วย ถ้าทำดินไม่ดีรอบข้างก็เลวด้วย ต้องการให้ผู้กำหนด
นโยบาย เข้าใจเรือ่ งทรัพยากรดิน การสร้างระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เพราะจะมีผลต่อการซึมของน้ำในดิน
ในอนาคตการจัดทำระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่สำคัญที่สุดคือ ต้องปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำให้มี
คุณภาพ อีกอย่างหนึง่ การทำระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำนอกพืน้ ทีเ่ กษตร เช่น ถนน บ้านเรือน แหล่งน้ำ ถ้ามี
การก่อสร้างแล้วมีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้หยุดการก่อสร้างทันที ซึ่งภัยพิบัติเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ทั้งนั้น การ
ศึกษาระบบนิเวศน์ เช่นการทำลายการซึมซับน้ำของดิน ทำลายต้นไม้ การคายน้ำของพืช ดังนั้นขอฝากนัก
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำรุน่ ใหม่ให้ชว่ ยกันแก้ปญ
ั หา ปัญหาทีพ่ บคือ ปัญหาด้านวิชาการ ปัญหาด้านการเมือง ปัญหา
สังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสิง่ แวดล้อม

รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล ได้กล่าวว่า
บนพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ซึง่ มีปญ
 หาการชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียความสมดุลของดินมี
มากมาย ทำไมต้องการอนุรักษ์ดินและน้ำ พบว่าดินเราใช้มาเป็นเวลานาน ดินอายุมาก มันเสื่อมสลาย จึง
จำเป็นต้องฟน ฟู เพราะฉะนัน้ การ
ศึกษาเรื่องความเสื่อมโทรมของ
ดิ น มี อ ยู่ ทั่ ว โลก เนื่ อ งจากดิ น มี
ปัญหา โดยเฉพาะประเทศทีก่ ำลัง
พั ฒ นา หรื อ ด้ อ ยพั ฒ นา ส่ ว น
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เขาได้
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ตามหลั ก
วิชาการและมีแผนงานที่ยิ่งใหญ่
พอสมควร ส่วนประเทศที่กำลัง
พัฒนา คือ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ไม่รวมญีป่ นุ ในแถบลาติน
อเมริกา ในอาฟริกา มีปญ
ั หาเช่น
กัน จะเห็นได้ว่าภูมิภาคต่างๆ มี
ความเสื่อมสลายของดินทั้งด้าน
กายภาพ เคมี ซึง่ เกิดจากน้ำ ลม หรือฝีมอื มนุษย์
จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า คนเปนปญหาสำคัญทีส่ ดุ ต่อการชะล้างพังทลายของ
ดินบนทีส่ งู ส่วนใหญ่นกั การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ มองแค่วา่ มีปญ
ั หาดินถล่มที่ ไหนบ้าง แต่ ไม่มีใครคิดการป้องกัน
วางแผนล่วงหน้า ควรมองปัญหาให้ครอบคลุม
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งเน้นวิธีการปองการชะล้างก่อน แต่เราไม่ ได้นึกถึง
ว่าผลผลิตของพืชทีเ่ ราปลูกในพืน้ ทีน่ นั้ เกษตรกรมีรายได้ทมี่ นั่ คงยาวนานแค่ ไหน
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ปญหาที่พบ คือ การขาดการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและติดตามประเมินผลระยะยาว
ข้อจำกัดการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทัง้ อดีตและปัจจุบนั คือขาดความรูค้ วามเข้าใจ เราไม่วางแผนการใช้ทดี่ นิ ระบบ
การเกษตรบนที่สูงมุ่งเน้นผลผลิตและรายได้ โดยเฉพาะเขตเกษตรน้ำฝนจะเร่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง
การขาดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมดิน เช่น การไถหน้าดินหายไป การปลูกพืชโดยใช้สารเคมี ชั้นดินดานก็จะ
เกิดขึน้ การซึมน้ำก็จะน้อย ดินเสือ่ มสภาพ การเก็บน้ำของดินก็จะน้อย
ปญหาอีกอย่างคือการขาดการบูรณาการความรู้ร่วมกันของหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง แนวทาง
การแก้ปัญหา นักวิจัย นักวิชาการมีหน้าที่ โดยตรงที่จะต้องสร้างมุมมองและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในระดับ
ลุม่ น้ำในการป้องกันการเสือ่ มสภาพของลุม่ น้ำ การฟน ฟูปา ไม้ ดังนัน้ บทบาทของลุม่ น้ำ เราต้องมีความเข้าใจถึง
การเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการหมุนเวียนของน้ำ แก๊ส พลังงานเหล่านี้จะไปกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ของลุม่ น้ำเชือ่ มโยงกันหมด ซึง่ อันนีส้ ำคัญมาก
การใช้ โมเดลรู ป แบบ
จำลองซึ่งเปนที่นิยมกันมาก ใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะ
ยุโรป อเมริกา การประชุมเรื่อง
การชะล้างของดิน เมือ่ 5-6 ปีที่
แล้วพูดถึงโมเดลทั้งสิ้น น้อยมาก
ที่จะพูดเรื่องการปฏิบัติ หรือการ
ป้องกันการกัดกร่อน โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่ ได้จากรูปแบบจำลอง แต่
ข้อมูลจะมีการผันแปร ถ้านำมา
ใช้ในภาคสนามที่ มี ก ารเปลี่ ย น
ลักษณะของดินตลอดเวลา พืชที่
ปลู ก การไถพรวนดิ น ฝนตก
ตลอดปี ถ้าใช้รปู แบบจำลองต้องคำนึงถึงมากๆ ใช้เพือ่ อะไร ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ แนวความคิดการสร้างระบบ
น้ำในเขตน้ำฝนมีวิธีการมากมาย ต้องประกอบด้วยการวางแผนที่ดินให้ถูกต้อง การสร้างรูปแบบจำลองต้อง
ระมัดระวัง ในอนาคตจะใช้วธิ ที ี่ ได้ผลมากทีส่ ดุ อันนีเ้ ป็นผลประโยชน์โดยตรงของโมเดล แต่ ไม่ใช้วดั ค่าทีเ่ กิดขึน้
ในภาคสนาม ขณะเดียวกันต้องมีกฎหมายควบคุมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้านดิน น้ำและปาไม้อย่าง
จริงจัง เกษตรกรในทีส่ งู ต้องได้รบั การฝกอบรมเป็นระยะ ให้เขามีความรูด้ า้ นการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ทำอย่างไร
จะนำผลวิจัยไปใช้กันอย่างจริงจัง เกษตรกรต้องนำไปปฏิบัติให้ ได้ การทำฝายแม้วชะลอน้ำได้ผลดีพอสมควร
เขาเรียกว่าสูงสุดคืนสูส่ ามัญ เป็นวิธดี งั้ เดิมและเป็นวิธีใช้ปลูกพืชทัว่ ไปในพืน้ ทีข่ วางแนวระดับ เช่น ทำขัน้ บันไดดิน
เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ โลกเพือ่ ชะลอการไหลบ่าของน้ำ ป้องกันการสูญเสียหน้าดิน การปลูกพืชขวางความลาดเท
เช่นปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชชะลอขวางความลาดเท ควรมีการให้ ใช้ระบบที่ยั่งยืนคือ มีผลผลิต เกษตรกร
มีรายได้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สิง่ สำคัญทีส่ ดุ เราต้องใช้คำของกรมพัฒนาทีด่ นิ สำนวน
ทีว่ า่ “ตามหลักการต้องเก็บดินไว้กบั ที่ เก็บน้ำไว้ ในดิน เพือ่ ปลูกได้ตลอดปี”
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ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง ได้กล่าวว่า
หน่วยงานหลักด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
ควรเป็นกรมพัฒนาทีด่ นิ ย้อนหลังไป 5-6 ปี
ผู้ บ ริ ห ารของกรมฯ มี ค วามห่ ว งใยด้ า น
บุคลากรจึงได้จัดทำหลักสูตรฝกอบรมด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการวางแผน
การใช้ทดี่ นิ ในไร่นา จัดอบรมปีละ 5 รุน่ จะ
เห็นว่าผู้บริหารกรมฯ มองเห็นจุดอ่อนด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้มีการฝกอบรมกัน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยคาดหวังว่ากลุม่ เป้าหมาย
เข้าอบรม ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะเป็น
ตัวแทนหลักในอนาคตในด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ดร.พิทยากร ได้วเิ คราะห์มาตรการที่
จะลดการสู ญ เสี ย ดิ น ในระดั บ พื้ น ที่ ย่ อ ยๆ
ทีก่ ระจายอยู่ในทีต่ า่ งๆ ในสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต และได้กล่าวถึง พ.ร.บ. การพัฒนาทีด่ นิ
ปี 2551 ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ ให้อำนาจกรมฯเพื่อกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงกำหนดเขตการปนเปอน
มี โทษบังคับใช้ด้วยพร้อมทั้งเริ่มมีกฎกระทรวง คิดค่าบริการ อีกประเด็นหนึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องเขต
พัฒนาที่ดิน โดยมีเป้าหมายชัดเจนให้กระจายทั่งประเทศ เช่น มีขั้นตอนด้านการสำรวจโดยให้สถานี สพข.
มีความเข้าใจ ได้จัดทำเป็นเอกสารคู่มืออบรมโดยผู้ผ่านการฝกอบรมได้รับความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างดีมีทั้ง
นักวิชาการเกษตร นักวางแผนการใช้ทดี่ นิ นักสำรวจดิน นักวิเคราะห์ดนิ มาคิดออกแบบร่วมกัน
มองประเด็นเรือ่ ง การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในอนาคต คือ เรือ่ งการลงทุนร่วมกัน กรมพัฒนาทีด่ นิ ทำมา
2 ปี ในเรื่ อ งแหล่ ง น้ ำ ขนาดเล็ ก
เกษตรกรลงทุน 2,500 บาท รัฐลงทุน
หมื่นกว่าบาทจัดทำระบบน้ำ มีอาจารย์
หลายท่านว่าการลงทุนร่วมกันควรทำ
เท่าไรจึงจะเหมาะสม ระหว่างเกษตรกร
กับรัฐ อีกเรือ่ งหนึง่ คือภาครัฐเป็นผูส้ งั่ ให้
ภาคเอกชนดำเนินการ เช่นการจัดทำ
แหล่งน้ำให้เกษตรกร ประเด็นสุดท้าย
เรื่องของสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่ง
ประเทศไทย ควรเป็นตัวหลักทีเ่ ชือ่ มโยง
บทบาทในการกระตุน้ พ.ร.บ. การพัฒนา
ทีด่ นิ เน้นทางด้านนี้ ให้มากขึน้ 
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พลวัตรของคาร์บอนในดิน
ภายใต้การไถกลบตอซังข้าวโพด
ของประเทศไทย

Soil carbon dynamics in incorporation
of corn stubble residues of Thailand
สถาพร ใจอารีย1์ กิตติมา ศิวอาทิตย์กลุ 2 และ ชินพัฒน์ธนา สุขวิบลู ย์2

บทคัดย่อ
		 งานวิจัยพลวัตรของคาร์บอนในดินจากการไถกลบตอซังข้าวโพดของประเทศไทย ได้ทำการศึกษาใน 3
พืน้ ทีก่ ารทดลอง ได้แก่ 1) สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดชลบุรี ในชุดดินเขาพอง (Kpg) 2) เขตพัฒนาทีด่ นิ จังหวัด
ลพบุรี ในชุดดินวังสะพุง (Ws) และ 3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ในชุดดินวังสะพุง ด่างต่ำ (Ws-lb) โดยทำการทดลองเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553)          
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการตอซังข้าวโพดต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน การ
เก็บกักคาร์บอนในดิน การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิของดิน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน โดยวางแผน
การทดลองแบบสุม่ ในบล็อคสมบูรณ์ (RCBD) ประกอบด้วย 3 ตำรับทดลอง จำนวน 4 ซ้ำ ตำรับทดลอง คือ      
1) การถอนตอซัง (แปลงควบคุม) 2) ไถกลบตอซัง และ 3) เผาตอซัง ข้อมูลดิน พืช และ ก๊าซ ได้ถกู เก็บและ
วิเคราะห์ ในช่วงตลอดฤดูเพาะปลูก และนำไปใช้ประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดิน ผลการทดลอง 3 ปี
พบว่า การจัดการตอซังข้าวโพดทัง้ 3 ตำรับ ชีช้ ดั ว่าปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกัน ทัง้ 3 แห่ง โดยมีการปลดปล่อยจากดินตลอดทัง้ ฤดูปลูก เฉลีย่ 3 ปี
0.899,  0.957 และ 0.756 สำหรับแปลงจังหวัดชลบุรี 0.543, 0.556 และ 0.555 สำหรับจังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมามีค่า 0.550, 0.558 และ 0.557 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อฤดูปลูก ตามลำดับ เมื่อทำการ
ประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิของดิน เฉลีย่ 3 ปี พบว่ามีคา่ 0.899, 0.727 และ 1.021 ในแปลงจังหวัด
ชลบุรี 0.543, 0.130 และ 0.833 ในจังหวัดลพบุรี และ จังหวัดนครราชสีมามีคา่ 0.550, 0.142 และ 0.779 ตัน
คาร์บอนต่อไร่ตอ่ ฤดูปลูก ในแปลงควบคุม ไถกลบตอซังและเผาตอซัง ตามลำดับ สำหรับการศึกษาสมบัตขิ อง
ดินก่อนและหลังการทดลอง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเฉพาะค่าอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งผลการ
ทดลองชี้ ให้เห็นว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุในดินจากแปลงไถกลบตอซัง จากผลการทดลองสรุปได้ว่า
1

สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1 2สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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การไถกลบตอซังไม่มีผลแตกต่างต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินเมื่อเทียบกับการถอนตอซัง   
(แปลงควบคุม) และเผาตอซัง สำหรับสมบัตขิ องดินมีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย และการประเมินการปลดปล่อย
คาร์บอนสุทธิของดินสรุปได้ว่า การไถกลบตอซัง เป็นวิธีการที่ช่วยให้มีการเก็บกักคาร์บอนในดินเพิ่มมากขึ้น
มากกว่าแปลงควบคุมและแปลงเผาตอซัง ซึง่ มีผลต่อการบรรเทาสภาวะโลกร้อนได้
คำสำคัญ : พลวัตรของคาร์บอนในดิน การไถกลบตอซัง ข้าวโพด การเก็บกักคาร์บอนในดิน การปลดปล่อย
        		 คาร์บอนสุทธิของดิน

บทนำ
		 ดินเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในวัฏจักรของคาร์บอนในโลก สัดส่วนของคาร์บอนที่พบมากที่สุดอยู่ ในดิน
โดยพบอินทรียค์ าร์บอนในดินประมาณ 1,550 Pg C (Soil Organic Carbon, SOC) และอนินทรียค์ าร์บอน            
(Soil Inorganic Carbon, SIC) ประมาณ 750 Pg C ทีร่ ะดับความลึก 1 เมตร (Batjes, 1996) ดังนัน้ สัดส่วน
ของคาร์บอนที่ถูกเก็บกักอยู่ ในดินมีมากกว่าที่อยู่ ในชั้นบรรยากาศ (770 Pg C) ถึง 3 เท่า และมีมากกว่า         
3.8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนชีวภาพ (610 Pg C) อย่างไรก็ตามในส่วนของชั้นบรรยากาศโลกพบว่า       
มีการเพิม่ ขึน้ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1850 ในอัตราประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี หรือ 1.8 ppmv ต่อปี
		 West และ Marland (2002) ได้ประเมินอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิจากการปลูกพืชสามชนิด คือ
ข้าวโพด ถั่วเหลืองและข้าวสาลี ในฤดูหนาว โดยใช้รูปแบบจำลองของวัฎจักรคาร์บอน (ภาพที่1) ในวัฎจักร
คาร์บอนประกอบด้วยการประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากปัจจัยทางการเกษตรต่างๆ ได้แก่ การใส่ปุ๋ย  
การชลประทาน และอื่นๆ นอกจากนี้ยังศึกษาการกักเก็บคาร์บอนด้วย ผลที่ ได้คือปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนสุทธิต่อช่วงเวลาที่ทำการศึกษา จากการศึกษาค่าเฉลี่ยการใช้ปัจจัยทางการเกษตรของประเทศสหรัฐ
อเมริกาพบว่า การไม่ ไถพรวนมีคา่ ปลดปล่อยสุทธิของคาร์บอน 137 kg C ha-1 ซึง่ น้อยกว่าการไถพรวนของ
เกษตรกรทัว่ ไป คือ 168 kg C ha-1 ในระยะเวลา 1 ปี ผลการทดลองชีช้ ดั ว่า การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารไถพรวน
จะช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อันเนื่องมาจากลดการใช้เชื้อเพลิง
และจากปัจจัยการผลิตพืชได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการประเมินค่าอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ จะเป็น
ไปตามชนิดพืชที่เพาะปลูกและภูมิอากาศและค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย สามารถนำไปใช้กับปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรต่างๆได้ ซึง่ จะนำไปใช้ ในการประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิโดยมีเงือ่ นไขเดียวกันได้ ใน
การเกษตรสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยออกมาจากดินในรูปของการหายใจของดิน (Soil
respiration) ซึง่ มาจาก 1. การสลายตัวของเศษพืชและอินทรียคาร์บอนในดิน โดยส่วนใหญ่มกี ารเพิม่ ขึน้ จาก
การไถพรวน 2. กระบวนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ 4. การเผาไหม้หรือการหายใจของสิ่งมีชีวิต การลดการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์จากดินสามารถทำได้ โดยการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดการการเกษตร การเก็บกักคาร์บอนใน
ทางเกษตร โดยเป้าหมายในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ สามารถแสดงให้เห็นได้จากอัตราการ
ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ และสามารถอธิบายถึงผลกระทบของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในระบบ
นิเวศวิทยา
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		 การกักเก็บคาร์บอนและปลดปล่อยคาร์บอน สามารถคาดคะเนได้จากการหมุนเวียนคาร์บอนทั้งหมดใน
ระบบ Odum (1983) ซึง่ การวิเคราะห์ในระบบนิเวศวิทยาต้องกำหนดขอบเขตทีแ่ น่ชดั เพือ่ ศึกษาถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกสู่บรรยากาศจะแสดงเป็นค่าบวก และจะเป็นค่าลบ เมื่อ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศ สำหรับการเผาไหม้เชือ้ เพลิงทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคาร์บอนทีเ่ ก็บ
สะสม (Carbon stock) ซึ่งมีการเก็บศึกษาและรวบรวมโดย Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) (Watson et al., 2000)

ภาพที่ 1 รูปแบบจำลองของวัฎจักรคาร์บอน ( Net carbon flux model) (West and Marland, 2002)

		 การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน ส่งผลต่อปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก
นัน้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีการปลดปล่อยมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์  
(N2O) ตามลำดับ (Jones and Briffa, 1992) ซึง่ ภาคการเกษตรจัดเป็นส่วนหนึง่ ของการปลดปล่อย และการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ดังนั้นการจัดการเกษตรกรรมที่เหมาะสมจะสามารถช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน
ในรูปของอินทรียวัตถุ และลดการปลดปล่อยคาร์บอนในรูปก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ในประเทศไทยมีประมาณ 11.84 ล้านไร่ (สสว., 2544) ซึ่งพบว่าการไถกลบตอซังยังมีน้อยมาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายรณรงค์ ให้เกษตรกรไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากจะช่วย
ปรับปรุงสมบัติของดินแล้ว ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาตอซังได้เป็นอย่างดี การ
ไถกลบตอซังพืชหลังเก็บเกีย่ ว จะสามารถลดพืน้ ทีก่ ารเผาตอซังพืชทีเ่ ป็นสาเหตุใหญ่ทที่ ำให้ดนิ เสือ่ มโทรมได้ดว้ ย
สิ่ ง นี้ ส่ ง ผลให้ ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ดี ขึ้ น และไม่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม          
แต่อย่างไรก็ตามมีข้อถกเถียงในเชิงวิชาการว่าการเพิ่มการไถกลบตอซังพืชโดยไม่เผาตอซัง ถึงแม้จะช่วย
ปรับปรุงสมบัติของดิน แต่จะมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น การทดลองนี้จึงถูกออกแบบ
เพื่อทำการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบการไถกลบตอซัง การเผาตอซัง กับการไม่ ไถกลบตอซัง เพื่อศึกษาถึงผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดิน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลที่ ได้จาการศึกษาจะเป็นพืน้ ฐานของการ
จัดการในภาคเกษตรกรรมทางด้านการปรับตัวตลอดจนการบรรเทาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญ
เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการดินเพือ่ การเกษตรอย่างยัง่ ยืนด้วย
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน ภายใต้การ
จัดการไถกลบตอซังข้าวโพด (2) ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดิน ภายใต้การไถกลบตอซังข้าวโพด และ (3)
ศึกษาผลของการจัดการตอซังข้าวโพดต่อการเก็บกักคาร์บอนในดิน และการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ (net
carbon budget) ของดิน

อุปกรณ์และวิธกี าร
1. วางแผนการทดลองแบบ สุม่ ในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ประกอบด้วย 3 ตำรับการทดลอง ทำ 4 ซ้ำ
ตำรับที่ 1
ควบคุม (ถอนตอซัง)
ตำรับที่ 2
ไถกลบตอซัง
ตำรับที่ 3
เผาตอซัง
หมายเหตุ ทุกตำรับการทดลองใส่ปยุ๋ ตามคำแนะนำสำหรับการปลูกข้าวโพด
การดำเนินงาน ทำการแบ่งแปลงย่อยขนาด 4.5x6 เมตร โดยตำรับที่ 1 คือตำรับทีน่ ำตอซัง รวมทัง้ ราก
ออกจากแปลงทดลอง ตำรับที่ 2 คือไถกลบตอซังข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยว และตำรับที่ 3 คือเผาตอซัง
ข้าวโพดหลังจากเก็บเกีย่ ว

2. การเก็บข้อมูล
2.1 ข้อมูลดิน
เก็บตัวอย่างดิน โดยสุม่ เก็บในแต่ละแปลงย่อย ได้แก่ ก่อนปลูกและหลังเก็บเกีย่ ว โดยเก็บตัวอย่างดิน
จากระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพือ่ วิเคราะห์ทางเคมี อาทิ pH OM ธาตุอาหารหลักและรอง ตลอดจน
ทางกายภาพของดิน ได้แก่ ค่าความหนาแน่นรวม (bulk density) ความชืน้ ของดิน เป็นต้น
2.2 ข้อมูลพืช
สุม่ เก็บตัวอย่างข้าวโพดในแต่ละแปลงย่อย ขนาดพืน้ ที่ 3x4 เมตร แยกวัดหาน้ำหนักสด ต้น ใบ ราก
และฝัก และนำไปอบ เพือ่ หาน้ำหนักแห้ง และผลผลิตข้าวโพด ขนาดพืน้ ที่ 3x4 เมตร
2.3 ข้อมูลก๊าซ
สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งก๊ า ซในแปลงทดลองทั้ ง หมด โดย
Closed static chamber รูปทรงกระบอก ขนาด 30x30
เซนติเมตร ตัง้ อยูท่ ผี่ วิ ดินแปลงย่อยละ 1 จุด ทำการวัดก๊าซ CO2
ด้วย Portable CO2 analyzer ทุกเดือน (ภาพที่ 2) โดยเริ่ม
ตั้งแต่การเตรียมดินถึงช่วงเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาหลังไถกลบ
ตอซังซึง่ จะทำการวัดทุก 15 วันอีก 6 ครัง้ (3 เดือน) ผลที่ ได้
คำนวณอยู่ในรูป Net Carbon budget
ภาพที่ 2 การวั ด การปลดปล่ อ ยก๊ า ซ CO 2
จากดินโดย Portable CO2 analyzer จาก
Closed static chamber ในแปลงทดลอง
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ข้อมูลดิน (Soil information)
ลักษณะดินในพืน้ ทีท่ ดลอง 3 แห่ง เปนดังนี้ (ภาพที่ 3)
1) สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดชลบุร:ี ชุดดินเขาพองทีม่ ธี าตุเป็นด่างสูง และเป็นดินทราย มีเนือ้ ดินบน
เป็นทรายปนดินร่วน มีความลาดชัน 2-5% เป็นดินลึก (Kpg: Khao Phong high base saturation, Sandy,
2-5% slopes, deep) สามารถจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน เป็น Sandy, siliceous, semiactive,
isohyperthermic: Lamellic Paleustults จัดอยู่ในกลุม่ ชุดดินที่ 44
2) แปลงเกษตรกรเขตพัฒนาทีด่ นิ จังหวัดลพบุร:ี ชุดดินวังสะพุง มีเนือ้ ดินบนเป็นดินเหนียว มีความ
ลาดชัน 2-5% เป็นดินลึก (Ws: Wang Saphung clay, 2-5% slopes, deep) สามารถจำแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน เป็น Fine, mixed, active, isohyperthermic: Typic Haplustalfs จัดอยู่ในกลุม่ ชุดดินที่ 31
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา: ชุดดินวังสะพุงที่มีธาตุเป็นด่างต่ำ
มีเนือ้ ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง มีความลาดชัน 2-5% เป็นดินลึก (Ws-lb: Wang Saphung low base
saturation, silty clay, 2-5% slopes, deep) สามารถจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินเป็น Fine, mixed,
isohyperthermic: Kandic Paleustults จัดอยู่ในกลุม่ ชุดดินที่ 29

ภาพที่ 3 แปลงทดลองการศึกษาพลวัตรในดินจากการไถกลบตอซังขาวโพดของประเทศไทย
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สำหรับลักษณะของดินทั้ง 3 แห่งสามารถนำมาเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนที่เก็บในดิน (Soil carbon
stock) โดยทัว่ ไปก่อนการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ปริมาณคาร์บอนทีเ่ ก็บอยู่ในดิน (Soil C stock) ตลอดความลึก 1 เมตร ในแปลงทดลอง จ.ชลบุรี
จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา (ton C/rai)

2. การปลดปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน (CO2 emissions from soil)

จากภาพที่ 5 แสดงค่าปริมาณการปลดปล่อย CO2 จากดินในแต่ละตำรับการทดลอง โดยเริม่ ตัง้ แต่ เริม่
ปลูกในเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 120 วัน หลังจากนั้นจะมีการพักดิน
ประมาณ 1-2 เดือน และจะทำการไถกลบตอซัง ซึง่ การทดลองได้ทำการวัดอัตราการปลดปล่อย CO2 จากดิน
ในแต่ละตำรับการทดลองเป็นเวลา 8 เดือน ทำการทดลอง 3 ปี พบว่า ค่าเฉลีย่ ปริมาณการปลดปล่อย CO2
จากดินในพื้นที่ทดลองทั้ง 3 แห่ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีการปลดปล่อยจากดินตลอดทั้งฤดูปลูก
เฉลีย่ 3 ปี 0.899, 0.957 และ 0.756 สำหรับแปลงจังหวัดชลบุรี 0.543, 0.556 และ 0.555 สำหรับจังหวัด
ลพบุรี และ จังหวัดนครราชสีมามีค่า 0.550, 0.558 และ 0.557 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี ตามลำดับ แต่
อย่างไรก็ตามตำรับไถกลบตอซัง มีแนวโน้มค่าการปลดปล่อย CO2 สูงกว่าตำรับอืน่ ๆ (ตารางที่ 2) สำหรับพืน้ ที่
ทั้ง 3 แห่งได้ทำการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนทั้ง 3 ปี ดังแสดงในภาพที่ 6 และพบว่า ปริมาณการ
ปลดปล่อย CO2 จากดินในพื้นที่ทดลองทั้ง 3 แห่ง จะมีค่าสูงในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการศึกษาอย่างละเอียด
เพิม่ ขึน้ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ของปัจจัยอืน่ ๆ โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนและความชืน้ ในดินกับการปลดปล่อย CO2
จากดินจึงเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ
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ภาพที่ 5 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในแปลงควบคุม ไถกลบตอซังและเผาตอซัง
			 ของจ.ชลบุรี จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา ในฤดูปลูก ปีที่ 1, 2 และ 3 (ton C/rai)

ภาพที่ 6 ปริมาณน้ำฝนรายเดือน ตามฤดูเพาะปลูก 3 ปี ของ จ.ชลบุรี จ. ลพบุรี และ จ. นครราชสีมา (มม.)
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ตารางที่ 1 สมบัตบิ างประการของดินก่อนดำเนินการ และสิน้ สุดการทดลองในแปลง จ.ชลบุรี จ.ลพบุรี
				 และ จ.นครราชสีมา
ตำรับ
ช่วงเวลาทำการวิจยั
OM (%)
P (มก./กก.) K (มก./กก.)
จ.ชลบุร					
ี
ก่อนการทดลอง
0.74 ต
12 ปก
18 ตม
ควบคุม
		
สิน้ สุดการทดลอง
0.59 ต
13 ปก
23 ตม
ก่อนการทดลอง
0.87 ต
14 ปก
20 ตม
ไถกลบตอซัง
		
สิน้ สุดการทดลอง
0.65 ต
16 ส
21 ตม
ก่อนการทดลอง
0.84 ต
9 คต
16 ตม
เผาตอซัง
		
สิน้ สุดการทดลอง
0.61 ต
10 คต
22 ตม
จ.ลพบุรี
				
ก่อนการทดลอง
2.20 ปก
39 ส
450 สม
ควบคุม
		
สิน้ สุดการทดลอง
1.96 ปก
56 สม
329 สม
ก่อนการทดลอง
2.00 ปก
17 ส
340 สม
ไถกลบตอซัง
		
สิน้ สุดการทดลอง
1.72 ปก
39 ส
350 สม
ก่อนการทดลอง
2.40 ปก
9 คต
540 สม
เผาตอซัง
		
สิน้ สุดการทดลอง
1.93 ปก
55 สม
385 สม
จ.นครราชสีมา					
ก่อนการทดลอง
2.10 ปก
6 คต
533 สม
ควบคุม
		
สิน้ สุดการทดลอง
2.20 ปก
6 คต
529 สม
ก่อนการทดลอง
2.21 ปก
5 คต
499 สม
ไถกลบตอซัง
		
สิน้ สุดการทดลอง
2.27 ปก
6 คต
519 สม
ก่อนการทดลอง
2.16 ปก
6 คต
535 สม
เผาตอซัง
		
สิน้ สุดการทดลอง
2.10 ปก
7 คต
533 สม
 	    หมายเหตุ :  ตม = ต่ำมาก, คต = ค่อนข้างต่ำ, ต = ต่ำ, ปก = ปานกลาง, ส = สูง, สม = สูงมาก

pH
6.1
6.3
5.8
6.7
6.1
6.7
6.9
7.1
7.0
7.1
6.6
6.9
5.4
5.4
5.8
5.6
5.6
5.8
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การทดลองปีที่ 1

ก่อนการ
หลังการ
รวม
จัดการตอซัง จัดการตอซัง
จ.ชลบุรี
ส.ค.-พ.ย. เม.ย.-มิ.ย.		
แปลงควบคุม
0.477
0.462
0.939
แปลงไถกลบตอซัง
0.402
0.360
0.762
แปลงเผาตอซัง
0.435
0.372
0.807
F test
ns
ns		
จ.ลพบุรี
มิ.ย.-ก.ย. ม.ค.- มี.ค.		
แปลงควบคุม
0.371
0.097
0.510
แปลงไถกลบตอซัง
0.381
0.103
0.529
แปลงเผาตอซัง
0.389
0.097
0.530
F test
ns
ns		
จ.นครราชสีมา
มิ.ย.-ก.ย.
ม.ค.-มี.ค.		
แปลงควบคุม
0.448
0.139
0.587
แปลงไถกลบตอซัง
0.461
0.142
0.603
แปลงเผาตอซัง
0.468
0.136
0.606
F test
ns
ns		

ตำรับ
ก่อนการ
หลังการ
รวม
จัดการตอซัง จัดการตอซัง
ก.ค.-ต.ค. ก.พ.-เม.ย.		
0.378
0.264
0.642
0.598
0.372
0.970
0.483
0.298
0.781
ns
ns		
มิ.ย.-ต.ค. มี.ค.-พ.ค.		
0.322
0.138
0.460
0.326
0.162
0.488
0.347
0.134
0.481
ns
ns		
มิ.ย.-ต.ค. มี.ค.-พ.ค.		
0.334
0.156
0.490
0.307
0.180
0.487
0.333
0.158
0.491
ns
ns		

การทดลองปีที่ 3

ก่อนการ
หลังการ
รวม
จัดการตอซัง จัดการตอซัง
ก.ค.-ต.ค.
ธ.ค.-ก.พ.
0.847
0.268
1.115
0.851
0.318
1.169
0.481
0.199
0.680
ns
ns		
มิ.ย.-ต.ค.
ก.พ.-เม.ย.		
0.381
0.198
0.659
0.380
0.194
0.652
0.389
0.182
0.655
ns
ns		
มิ.ย.-ต.ค.
ก.พ.-เม.ย.
0.369
0.204
0.573
0.384
0.200
0.584
0.392
0.183
0.575
ns
ns		

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ตันคาร์บอนต่อไร่)
การทดลองปีที่ 2

0.550 (± 0.052)
0.558 (± 0.062)
0.557 (± 0.060)
ns

0.543 (± 0.104)
0.556 (± 0.085)
0.555 (± 0.090)
ns

0.899 (± 0.239)
0.957 (± 0.204)
0.756 (± 0.067)
ns

เฉลีย่ 3 ปี

ตารางที่ 2 ปริมาณรวมและค่าเฉลีย่ 3 ปี ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน (ตันคาร์บอนต่อไร่) จากแปลงทดลอง จ.ชลบุรี จ.ลพบุร 	ี
				 และ จ.นครราชสีมา (± ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แสดงในวงเล็บ)
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		 3. สมบัตขิ องดิน (Soil properties)
		 การศึกษาสมบัติทางเคมีของดิน โดยการเปรียบเทียบภาพรวมก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ปริมาณ
อินทรียวัตถุมกี ารเปลีย่ นแปลงลดลงเล็กน้อย สำหรับแปลง จ้งหวัดชลบุรี และจังหวัดลพบุรี ในขณะทีแ่ ปลง จังหวัด
นครราชสีมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 1) สามารถอธิบายได้ว่าการไถกลบตอซังพืชหรือแม้กระทั่งการ
จัดการที่ ไปรบกวนหน้าดินมีผลทำให้กิจกรรมของการย่อยสลายของจุลินทรีย์มากขึ้น ทำให้มีการนำอินทรีย์
คาร์บอน ที่มีอยู่ ในดินมาใช้ ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากขึ้น และจะมีผลทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากดินมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ถ้าปริมาณของอินทรียส์ ารทีเ่ ติมลงไปมีไม่มากพอ จะมีผลต่อ
การลดลงของอินทรียวัตถุในดินได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาสมบัตทิ างเคมีของดิน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
วิธีการการไถกลบตอซังอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้สูงอย่างเพียงพอต่อดิน ดังนั้น
แนวทางที่ควรตระหนักคือ ควรมีการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดิน ซึ่งอัตราและชนิด ได้แนะนำโดยทั่วไปอยู่แล้ว
โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ
นอกจากนีผ้ ลการทดลองพบว่าลักษณะของดินทีแ่ ตกต่างกัน ให้ผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากดินไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในดินทราย (แปลงทดลองชลบุร)ี นัน้ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ดินมีคา่ สูงกว่าในดินเหนียวของแปลง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในช่วงหลังไถกลบตอ
ซังในทุกวิธที ดลอง พบว่ามีการเพิม่ อย่างเห็นได้ชดั ในพืน้ ทีท่ งั้ 3 แห่ง ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 5
		 4. การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดิน (Net carbon budget)
		 การประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดินเพื่ออธิบายสมดุลของคาร์บอนในระบบนิเวศน์ของดิน
โดยตารางที่ 3 แสดงผลการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดินเฉลีย่ 3 ปี ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีถ่ กู
ปลดปล่อยออกมาจากดิน จากขบวนการหายใจของดิน และการเผามวลชีวภาพหรือตอซังพืช ซึ่งจะเป็นการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไปสูบ่ รรยากาศเช่นเดียวกัน สำหรับค่าการปลดปล่อยคาร์บอนทีอ่ อกไปจาก
ดิน จะใช้สัญลักษณ์ (+) อธิบายแสดงการปลดปล่อยคาร์บอนออกไปจากดินไปสู่บรรยากาศ ส่วนค่า (-) จะ
หมายถึงค่าการเก็บกักคาร์บอนจากบรรยากาศกลับสู่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ ในรูปของมวลชีวภาพจากพืชและ
สัตว์ทลี่ งสูด่ นิ ค่าสมดุลของคาร์บอนทีเ่ กิดขึน้ นีส้ ามารถอธิบายในรูปของการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดิน (net
carbon budget) โดยผลการทดลองจากแปลงทดลองทั้งสามแห่ง คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าแปลงไถกลบตอซัง มีค่าการปลดปล่อยสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับแปลงควบคุม (การ
ถอนตอซังออก หรือการไถโดยไม่มตี อซัง) มีคา่ เฉลีย่ +0.727,+0.130 และ +0.146 ตันคาร์บอนต่อไร่ เมือ่ เทียบกับ
แปลงควบคุม ซึง่ มีคา่ +0.899, +0.543 และ +0.550 ตันคาร์บอนต่อไร่ใน จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี และ              
จังหว้ดนครราชสีมา ตามลำดับ อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าการปลดปล่อยสุทธิของคาร์บอนจากแปลงเผาตอซังมี
ค่าสูงกว่าแปลงควบคุม โดยพบว่าแปลงทดลองจังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา ให้คา่ การ
ปลดปล่อยสุทธิโดยเฉลีย่ สูงกว่าแปลงควบคุม โดยมีคา่ +1.021, +0.833 และ +0.779 ตันคาร์บอนต่อไร่ ใน
พืน้ ทีท่ งั้ 3 แห่ง ตามลำดับ ผลของการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าการไถกลบตอซัง มีผลต่อการกักเก็บคาร์บอน
ในดิน จากการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเมือ่ เทียบกับแปลงควบคุม อย่างไรก็ตามวิธกี ารเผาตอซัง พบว่า
เป็นการเพิม่ การปลดปล่อยคาร์บอนในดินในพืน้ ทีท่ งั้ 3 แห่งเช่นกัน
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ (Net C budget) เฉลีย่ 3 ปี ของ จ.ชลบุรี จ.ลพบุรี
และ จ.นครราชสีมา (ตันคาร์บอนต่อไร่)
ตำรับ

การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ (ตันคาร์บอนต่อไร่)
แปลงควบคุม แปลงไถกลบตอซัง แปลงเผาตอซัง

จ.ชลบุรี
การปลดปล่อยคาร์บอนจากดิน
+0.899
+0.957
คาร์บอนจากการเผามวลชีวภาพของข้าวโพด
0
0
คาร์บอนจากมวลชีวภาพของข้าวโพด
0
-0.230
การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ
+0.899
+0.727
จ.ลพบุรี
การปลดปล่อยคาร์บอนจากดิน
+0.543
+0.556
คาร์บอนจากการเผามวลชีวภาพของข้าวโพด
0
0
คาร์บอนจากมวลชีวภาพของข้าวโพด
0
-0.426
การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ
+0.543
+0.130
จ.นครราชสีมา
การปลดปล่อยคาร์บอนจากดิน
+0.550
+0.558
คาร์บอนจากการเผามวลชีวภาพของข้าวโพด
0
0
คาร์บอนจากมวลชีวภาพของข้าวโพด
0
-0.416
การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิ
+0.550
+0.142
หมายเหตุ + คาร์บอนปลดปล่อยสูบ่ รรยากาศ - เก็บกักคาร์บอนจากชัน้ บรรยากาศลงสูด่ นิ

+0.756
+0.294
-0.029
+1.021
+0.555
+0.364
-0.086
+0.833
+0.557
+0.321
-0.099
+0.779
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สรุป
จากการทดลอง พบว่า การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินจาก แปลงควบคุม แปลงไถกลบตอซัง
และแปลงเผาตอซัง ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ ทัง้ 3 แห่ง ตลอด 3 ปี
การเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดินทัง้ 3 แห่ง ตลอด 3 ปี พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณ
อินทรียวัตถุและธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
การไถกลบตอซังข้าวโพด มีคา่ ปริมาณ
การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดินน้อยกว่า
แปลงควบคุมถอนตอซัง และแปลงเผาตอซัง
การไถกลบตอซังข้าวโพด สามารถช่วย
ให้มีการเก็บกักคาร์บอนในดินเพิ่มขึ้น จาก
การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิได้ ในดิน
อย่างไรก็ตามการเผาตอซัง มีผลต่อการเพิม่
การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในดิน ซึ่งเป็น
สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน
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Study on Carbon Storage and Carbon Dioxide Emission in Vetiver Grass
Cultivation Areas at the Northern Thailand (Chiang Mai Province)

ภรภัทร นพมาลัย1 อาทิตย์ ศุขเกษม2
กมลาภา วัฒนประพัฒน์1 อิสริยา มีสงิ ห์1
และประภา ธารเนตร1

บทคัดย่อ
การศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผิวดิน รวม
ถึงสมดุลคาร์บอนในดินที่ปลูกหญ้าแฝกพันธุ์ต่างๆ
ดำเนินการทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.
2551-2553 วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ ค
สมบูรณ์ (Randomized complete block design)
ประกอบด้วย 7 ตำรับการทดลอง ได้แก่ แปลงควบคุม
(ไม่มกี ารปลูกหญ้าแฝก) เปรียบเทียบกับการปลูกหญ้า
แฝก 6 พันธุ์ คือ พันธุศ์ รีลงั กา สุราษฏร์ธานีี แม่แฮ พระราชทาน ประจวบคีรขี นั ธ์ และร้อยเอ็ด โดยทำ
จำนวน 3 ซ้ำ ผลการทดลอง พบว่าหญ้าแฝกพันธุพ์ ระราชทานมีมวลชีวภาพสูงสุดเท่ากับ 9.30 กิโลกรัมต่อกอ
และพันธุ์อื่นมีปริมาณมวลชีวภาพอยู่ ในช่วง 8.27-9.07 กิโลกรัมต่อกอ การสะสมคาร์บอนในใบและรากของ
หญ้าแฝกแต่ละพันธุ์แปรผันตามการเจริญเติบโต โดยหญ้าแฝกพันธุ์พระราชทานมีการสะสมคาร์บอนสูงสุด
เท่ากับ 1.94 กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ แปลงทีป่ ลูกหญ้าแฝกทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ความชืน้ ในดินเพิม่ ขึน้ ใน
ขณะทีค่ วามหนาแน่นรวมมีแนวโน้มลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับแปลงที่ ไม่มกี ารปลูกหญ้าแฝก การตัดใบหญ้าแฝก
คลุมดินทำให้ปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินเพิ่มสูงกว่าการไม่ปลูกหญ้าแฝก สำหรับการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากผิวดินในแปลงทดลองที่ปลูกหญ้าแฝกมีปริมาณการสะสมสูงกว่าแปลงที่ ไม่มีการปลูก
หญ้าแฝก เมื่อประเมินสมดุลของคาร์บอนในดินที่ปลูกหญ้าแฝกลุ่มพบว่ามีการสะสมคาร์บอนในดิน +1.53
กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี มากกว่าในดินทีป่ ลูกหญ้าแฝกดอนทีม่ กี ารสะสมคาร์บอน +1.37 กิโลกรัม
คาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ส่วนการไม่ปลูกหญ้าแฝกและการจัดการดินทำให้ดินสูญเสียคาร์บอน -0.31
กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี
1

สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ 2สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 9
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บทนำ
คาร์ บ อนในดิ น เกิ ด จากมวลชี ว ภาพของพื ช ผ่ า นกระบวนการ
สังเคราะห์แสงในการเปลีย่ นรูปอนินทรียค์ าร์บอนในบรรยากาศมาเก็บ
ไว้ ในรูปของอินทรีย์คาร์บอนในมวลชีวภาพ เมื่อส่วนต่างๆ ของพืช
ร่ ว งหล่ น และแห้ ง ตายลงสู่ ดิ น จะถู ก ย่ อ ยสลายโดยกิ จ กรรมของ
จุลินทรีย์ ในดินจะกลายเป็นอินทรีย์คาร์บอนสะสมไว้ ในดิน ดังนั้นพืช
บนพื้นผิวโลกมี โอกาสช่วยในการลดภาวะโลกร้อนโดยกระบวนการ
สังเคราะห์แสง รวมถึงหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชตระกูลหญ้าและมีการแตก
หน่อเป็นกอและเบียดกันแน่น อายุยนื เพราะแตกหน่อใหม่อยูเ่ สมอ ปริมาณมวลชีวภาพรวมตลอดช่วงอายุการ
เจริญเติบโตสูง เนือ่ งจากมีใบยาวและเมือ่ ตัดสามารถแตกใบใหม่ ได้งา่ ย ใบมีความแข็งแรง ทนทานต่อการย่อย
สลาย และระบบรากที่ยาวและสานกันแน่นหนาก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้หญ้าแฝกเป็นพืชที่น่าสนใจสำหรับการ
บรรเทาภาวะโลกร้อน (พิทยากร, 2551ข)
หญ้าแฝกนอกจากจะช่วยในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และฟนฟูดินแล้ว สันนิฐานว่าน่าจะมีบทบาท
สำคัญในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ หญ้าแฝกทีเ่ จริญเติบโตในพืน้ ทีน่ า่ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ช่วยกักเก็บคาร์บอนกลับสู่ดิน โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
บรรยากาศมาสร้างเนื้อเยื่อและโครงสร้างต่างๆ ของพืช ซึ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนมาไว้ ในองค์ประกอบของ
พืช เมือ่ พืชตายจะถูกย่อยสลายและปลดปล่อยคาร์บอนกลับสูด่ นิ เก็บสะสมในรูปอินทรียวัตถุ ซึง่ คาร์บอนในดิน
เหล่านี้จะสะสมอยู่ ในดิน กระบวนการกักเก็บคาร์บอนลงสู่ดิน ดังนั้นการจัดการดินและพืชในระบบการปลูก
หญ้าแฝกให้เหมาะสมน่าจะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนลงสู่ดิน เนื่องจากพื้นที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรแบบอาศัยน้ำฝน มีปญ
ั หาการขาดแคลนน้ำสูง การปรับปรุงบำรุง
ดินในพื้นที่บางแห่งในรูปของการอนุรักษ์น้ำในดิน การใช้หญ้าแฝกน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ดังนั้นการ
จัดการดินที่ดีจะทำให้มีการสะสมอินทรียวัตถุลงไปในดินได้สูง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักอินทรีย์
คาร์บอน โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม จากการศึกษาของปิยนุช และสมพงษ์ (2552) ในหญ้าแฝก 11 พันธุ์
พบว่า หญ้าแฝกพันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ กำแพงเพชร 1 ศรีลงั กา สงขลา 3 และเลย มีความเข้มข้นของคาร์บอน
ในมวลชีวภาพสูงกว่าพันธุอ์ นื่ ๆ แต่ในแปลงทีป่ ลูกหญ้าแฝกพันธุร์ าชบุรี มีการสะสมของคาร์บอนในดินสูงสุด ซึง่
คาร์บอนในดินมีคา่ สูงสุดในดินชัน้ บนทีร่ ะดับความลึก 0-10 เซนติเมตร และปริมาณลดลงตามความลึกของดิน
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แปลงที่ ป ลู ก หญ้ า แฝกและแปลงควบคุ ม พบว่ า ปริ ม าณคาร์ บ อนในแปลงปลู ก
หญ้าแฝกมีปริมาณคาร์บอนในดินสูงกว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการประเมินมวล
ชีวภาพค่าเฉลี่ยจากต้นและใบ 48.51 กรัมต่อต้นและค่าเฉลี่ยของราก 48.39 กรัมต่อต้น รวมค่าเฉลี่ยมวล
ชีวภาพทัง้ หมด 96.90 กรัมต่อต้น เมือ่ คำนวณเป็นการสะสมคาร์บอนส่วนเหนือดินของหญ้าแฝก 21.64 กรัม
คาร์บอนต่อต้น และส่วนใต้ดนิ 18.24 กรัมคาร์บอนต่อต้น (สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ , 2555)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามวลชีวภาพของหญ้าแฝกบางพันธุ์ และการสะสมคาร์บอนและการ
ปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสมดุลคาร์บอนในดินพืน้ ทีป่ ลูกหญ้าแฝกบางพันธุ์
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วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ประกอบด้วย 7 ตำรับการทดลอง จำนวน 3 ซ้ำ ตำรับ
ประกอบด้วย
1. แปลงควบคุมที่ ไม่มกี ารปลูกหญ้าแฝก
2. หญ้าแฝกพันธุศ์ รีลงั กา
3. หญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
4. หญ้าแฝกพันธุแ์ ม่แฮ
5. หญ้าแฝกพันธุพ์ ระราชทาน
6. หญ้าแฝกพันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์
7. หญ้าแฝกพันธุร์ อ้ ยเอ็ด
ดำเนินการทดลองที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ในพื้นที่ขนาด 4x6 เมตร โดยใช้ระยะปลูก 50x50
เซนติเมตร หลังปลูกมีการดูแลและกำจัดวัชพืชตามความเหมาะสม
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การเก็บข้อมูล
ดิน เก็บตัวอย่างดิน เพือ่ วิเคราะห์สมบัตขิ องดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ความหนาแน่น และความชืน้ ทีร่ ะดับความลึกต่างๆ หน้าตัดดิน ดังนี้ 0-15, 15-30 และ 30-50
เซนติเมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การเก็บตัวอย่างดินในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

หญ้าแฝก เริม่ ตัดใบหญ้าแฝกอายุ 8 เดือน จากนัน้ ทำการตัดใบทุก 4 เดือน ตัดใบหญ้าแฝกทีร่ ะดับ 10
เซนติเมตรจากผิวดิน หลังจากตัดเสร็จนำใบหญ้าแฝกทั้งหมดคลุมดินทิ้งไว้ ในแปลงทดลองเพื่อปล่อยให้เป็น
อินทรียวัตถุ สุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าแฝกเพื่อบันทึกการเจริญเติบโต โดยนับจำนวนหน่อต่อกอ วัดความยาวใบ
และราก บันทึกน้ำหนักมวลชีวภาพของใบและราก (ภาพที่ 2) และสุม่ ตัวอย่างใบและรากหญ้าแฝกเพือ่ วิเคราะห์
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
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ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างหญาแฝกในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกจากผิวดินทุกเดือน โดย
การติดตัง้ ท่อเก็บตัวอย่างแบบปิดโดยทำจากท่อพีวซี พี ร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว้ ความสูง 25
เซนติเมตร ส่วนของท่อฝังลึกลงในดิน 5-10 เซนติเมตร ทำการวัดจำนวน 21 จุด โดยเครื่องวัดคาร์บอน
ไดออกไซด์ ชนิดพกพา (carbon dioxide meter รุน่ GM70) การวัดปริมาณก๊าซแต่ละครัง้ ใช้เวลา 15 นาทีตอ่
ครัง้ รวมทัง้ การวัดอุณหภูมดิ นิ อากาศ และในท่อเก็บตัวอย่าง บันทึกข้อมูลโดยละเอียดทุกครัง้ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 การติดตัง้ ท่อพีวซี ีในแปลงทดลองเพือ่ บันทึกปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. มวลชีวภาพของหญ้าแฝก
ปริมาณมวลชีวภาพของหญ้าแฝกทัง้ 6 พันธุท์ ปี่ ลูกในชุดดินหนองมด (Nong Mot series: Nm) สถานี
พัฒนาทีด่ นิ เชียงใหม่ เมือ่ มีการตัดใบและเก็บรากจำนวน 5 ครัง้ ตลอดช่วงเวลา 2 ปี พบว่ามวลชีวภาพของ
หญ้าแฝกพันธุพ์ ระราชทานมีคา่ สูงสุด โดยมีผลรวมเท่ากับ 9.30 กิโลกรัมต่อกอ รองลงมาพันธุ์ ศรีลงั กา พันธุ์
แม่แฮ พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ พันธุร์ อ้ ยเอ็ด ซึง่ มีมวลชีวภาพดังนี้ 9.07, 8.72, 8.69 และ 8.44 กิโลกรัมต่อกอ
ตามลำดับ และพันธุ์สุราษฎร์ธานี มีค่าต่ำสุด คือ 8.27 กิโลกรัมต่อกอ โดยมวลชีวภาพของหญ้าแฝกลุ่มมี
ปริมาณมากกว่าหญ้าแฝกดอน (ภาพที่ 4) ซึง่ สอดคล้องกับรายงานของ อรุณ และคณะ (2551) หญ้าแฝกพันธุ์
ลุ่มมีการเจริญเติบโตและระบบรากดีสูงกว่าหญ้าแฝกพันธุ์ดอน เมื่อเปรียบเทียบมวลชีวภาพของใบและราก
หญ้าแฝกจากการตัดใบในแต่ละครัง้ พบว่ามวลชีวภาพของหญ้าแฝกแต่ละพันธุม์ ปี ริมาณแตกต่างกัน กล่าวคือ
ในช่วงที่ตัดใบครั้งแรกหญ้าแฝกมีการสะสมมวลชีวภาพต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการเจริญเติบโต แต่ ใน
การตัดใบเมื่อหญ้าแฝกอายุมากขึ้นพบว่าการสะสมมวลชีวภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นช่วงที่หญ้าแฝก
ตั้งตัวได้และอยู่ในช่วงฤดูฝน ในดินมีน้ำสำหรับการเจริญเติบโต จึงช่วยส่งเสริมให้มีการสะสมมวลชีวภาพมาก
ยิง่ ขึน้
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ภาพที่ 4 มวลชีวภาพของหญาแฝกเมือ่ อายุ 8, 12, 16, 20 และ 24 เดือน

2. ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพหญ้าแฝก
การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งในส่วนใบและรากของหญ้าแฝก พบว่าปริมาณอินทรีย์คาร์บอน
ในใบหญ้าแฝกอยู่ ในช่วง 44.53-53.05 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในรากหญ้าแฝกอยู่ ในช่วง
41.14-50.86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเห็นได้ว่าปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในส่วนของใบหญ้าแฝกค่อนข้างสูงกว่าในราก
หญ้าแฝก และเมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนของทัง้ ใบและราก พบว่าปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
ในหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีแนวโน้มว่าหญ้าแฝกลุ่มมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า
หญ้าแฝกดอน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน (เปอร์เซ็นต์) ในใบและรากของหญ้าแฝก
ตำรับการทดลอง
พันธุศ์ รีลงั กา
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
พันธุแ์ ม่แฮ
พันธุพ์ ระราชทาน
พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด

ใบ
52.54
44.53
51.65
52.60
46.72
53.05

ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน (%)
ราก
44.32
47.59
49.84
50.86
47.43
41.14

เฉลีย่
48.43
46.06
50.75
51.73
47.08
47.10
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การเก็บตัวอย่างใบและรากหญ้าแฝกทีร่ ะยะ 8, 12, 16, 20 และ 24 เดือน เพือ่ วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน
พบว่าปริมาณอินทรียค์ าร์บอนรวมทีอ่ ายุ 2 ปี ในส่วนใบ (เฉลีย่ 1.36 กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ) มากกว่าในส่วน
ราก (เฉลีย่ 0.37 กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ) อย่างชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 2 และปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
ของหญ้าแฝกลุม่ เมือ่ อายุ 2 ปี มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าในหญ้าแฝกดอน โดยค่าเฉลีย่ ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนของหญ้า
แฝกลุ่ม 1.77 กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของหญ้าแฝกดอน 1.67
กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ สอดคล้องกับรายงานของประภา (2555) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนรวมจาก
การตัดใบเมื่อหญ้าแฝกอายุ 24 เดือน พบว่าหญ้าแฝกลุ่มพันธุ์สุราษฎร์ธานี มีปริมาณคาร์บอน 3.26 ตัน
คาร์บอนต่อไร่ ในขณะหญ้าแฝกดอน มีปริมาณคาร์บอน 3.10 ตันคาร์บอนต่อไร่
ตารางที่ 2 ปริมาณคาร์บอน (กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ) ในใบและรากของหญ้าแฝกทีร่ ะยะ 8, 12, 16, 20 และ
24 เดือน
ตำรับ
การทดลอง

อายุ 8 เดือน
ใบ
ราก
พันธุศ์ รีลงั กา
0.76 0.12
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
0.70 0.18
พันธุแ์ ม่แฮ
0.73 0.20
พันธุพ์ ระราชทาน
0.82 0.38
พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์ 0.63 0.22
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด
0.78 0.13

ปริมาณคาร์บอนในใบและรากหญ้าแฝก
อายุ 12 เดือน อายุ 16 เดือน อายุ 20 เดือน
ใบ ราก ใบ
ราก ใบ ราก
0.78 0.40 0.82 0.24 1.46 0.33
0.63 0.39 0.94 0.33 1.17 0.38
0.86 0.37 0.86 0.22 1.47 0.30
0.72 0.39 0.72 0.37 1.49 0.38
0.72 0.20 0.54 0.22 1.46 0.06
0.95 0.19 0.95 0.21 1.48 0.15

อายุ 24 เดือน
ใบ
ราก
1.47 0.37
1.11 0.39
1.42 0.37
1.50 0.44
1.30 0.33
1.38 0.32

3. การเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ างประการของดิน
3.1 สมบัตทิ างเคมี
พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
(pH) ทีร่ ะดับ 0-15 เซนติเมตร มีปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน โดนเฉพาะปริมาณของอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมในดิน จากการปลูกหญ้าแฝกพันธุล์ มุ่ และพันธุด์ อน ดินทีร่ ะดับ 15-30 เซนติเมตร พบว่าเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับในดินชั้นบน แต่ดินที่ระดับ 30-50 เซนติเมตร พบว่าสมบัติของดินไม่แตกต่างกันมากนัก
ยกเว้นปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น เมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มสูงขึ้นในทุก
ตำรับการทดลอง (ตารางที่ 3) เนือ่ งจากการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินและรากหญ้าแฝกในดินย่อยสลายเป็นแหล่ง
อินทรียวัตถุในดิน (พิทยากร, 2551ก)
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ตารางที่ 3 สมบัตทิ างเคมีของดิน ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ความลึกดิน OM
(ซม.)
(%)
0-15
1.12
15-30
0.90
30-50
1.14

ก่อนการทดลอง
P
K
(มก./กก.) (มก./กก.)
5.0
36.70
2.0
29.07
1.0
34.30

pH
4.7
5.3
5.2

OM
(%)
1.26
1.04
1.17

หลังการทดลอง
P
K
(มก./กก.) (มก./กก.)
11.00
45.00
9.16
32.30
11.06
33.96

pH
5.7
5.2
5.3

3.2 ความหนาแน่นรวมของดิน
สำหรับความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) ทีค่ วามลึก 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร
จากผิวดิน เมือ่ ไม่มกี ารปลูกหญ้าแฝกมีคา่ เท่ากับ 1.56, 1.43 และ 1.64 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
และเมื่อปลูกหญ้าแฝก 2 ปี พบว่าความหนาแน่นรวมของดินลดลง เมื่อเทียบกับดินที่ ไม่ปลูกหญ้าแฝก โดย
เฉพาะในดินทีร่ ะดับ 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร และความหนาแน่นดินทีร่ ะดับ 0-15 เซนติเมตร อยู่ในช่วง
1.38-1.52 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นรวมของดินเห็นได้ชัดเจนในดินที่
ความลึก 0-15 เซนติเมตร (ตารางที่ 4) เนื่องจากรากหญ้าแฝกช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และมีผล
โดยตรงต่อความหนาแน่นรวมของดินด้วย
ตารางที่ 4 ความหนาแน่นรวมของดิน (g cm-3) ในแปลงทดลองทีป่ ลูกและไม่ปลูกหญ้าแฝก
ตำรับทดลอง
แปลงควบคุม
พันธุศ์ รีลงั กา
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
พันธุแ์ ม่แฮ
พันธุพ์ ระราชทาน
พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด

ความหนาแน่นรวมของดิน
0-15 ซม.
15-30 ซม.
30-50 ซม.
1.56
1.43
1.64
1.42
1.63
1.72
1.47
1.63
1.59
1.38
1.63
1.63
1.44
1.57
1.56
1.52
1.65
1.63
1.41
1.50
1.58

เฉลีย่
1.54
1.59
1.56
1.55
1.52
1.60
1.49
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3.3 ปริมาณความชืน้ ของดิน
ปริมาณความชืน้ ของดินทีร่ ะดับความลึก 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร ในแปลงทีป่ ลูกและไม่
ปลูกหญ้าแฝกทีอ่ ายุ 2 ปี พบว่าดินที่ ไม่ ได้ปลูกหญ้าแฝกมีความชืน้ เฉลีย่ 7.4 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) และเมือ่
ปลูกหญ้าแฝกในทุกพันธุ์ทำให้ดินมีความชื้นเพิ่มขึ้นในทุกระดับความลึก โดยค่าความชื้นของดินเฉลี่ยอยู่ในช่วง
10.2-12.3 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5 เนือ่ งจากระบบรากของหญ้าแฝกช่วยดูดซับน้ำและเก็บความชืน้
ไว้ ในดินและในแปลงปลูกหญ้าแฝกมีการคลุมด้วยใบหญ้าแฝก ที่ช่วยลดการระเหยของน้ำจากผิวดินด้วยซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ ศิริชัย และคณะ (2540) พบว่าระดับความชื้นในดินที่ปลูกหญ้าแฝกสูงกว่าใน
แปลงที่ ไม่ปลูกหญ้าแฝก
ตารางที่ 5 ความชืน้ ในดิน (เปอร์เซ็นต์) ในแปลงทดลองทีป่ ลูกและไม่ปลูกหญ้าแฝก
ตำรับทดลอง
แปลงควบคุม
พันธุศ์ รีลงั กา
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
พันธุแ์ ม่แฮ
พันธุพ์ ระราชทาน
พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด

0-15 ซม.
8.4
12.9
11.7
12.1
11.6
12.1
10.9

ความชืน้ ในดิน
15-30 ซม.
5.9
11.6
9.7
9.9
8.9
11.7
9.8

30-50 ซม.
7.9
12.6
10.3
10.3
10.1
10.5
12.1

เฉลีย่
7.4
12.3
10.6
10.8
10.2
11.4
10.9

4. การเปลีย่ นแปลงปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดิน
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้าแฝกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร แปลงที่ ไม่ปลูกหญ้าแฝกมีปริมาณอินทรียค์ าร์บอน 0.36 เปอร์เซ็นต์ และแปลงที่
ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มขึ้นเป็น 0.54-0.75 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปริมาณคาร์บอนในดินที่ระดับ 15-30 และ 30-50
เซนติเมตร มีแนวโน้มในแนวทางเดียวกัน โดยดินทีป่ ลูกหญ้าแฝกพันธุร์ อ้ ยเอ็ด พันธุศ์ รีลงั กา พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์
และพันธุส์ รุ าษฎร์ธานีมแี นวโน้มให้ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินสูงสุด อยู่ในช่วง 0.67-0.72 เปอร์เซ็นต์ และ
มีปริมาณต่ำสุดในแปลงทีป่ ลูกหญ้าแฝกพันธุแ์ ม่แฮ (ตารางที่ 6)

41

42

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2556

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.28 No.3 August 2013

ตารางที่ 6 ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ตำรับทดลอง
แปลงควบคุม
พันธุศ์ รีลงั กา
พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี
พันธุแ์ ม่แฮ
พันธุพ์ ระราชทาน
พันธุป์ ระจวบคีรขี นั ธ์
พันธุร์ อ้ ยเอ็ด

0-15 ซม.
0.36
0.65
0.54
0.75
0.70
0.68
0.64

ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดิน
15-30 ซม.
0.38
0.71
0.68
0.46
0.60
0.67
0.72

5. อัตราการปลดปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากผิวดิน

30-50 ซม.
0.40
0.59
0.51
0.68
0.64
0.63
0.62

การปลูกหญ้าแฝกมีผลทำให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ ไม่ปลูกหญ้าแฝก โดยดินทีป่ ลูกหญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฎร์ธานีมปี ริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
สะสมสูงสุดในทุกเดือนเท่ากับ 6,518 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง รองลงมาคือพันธุ์ร้อยเอ็ด
มีปริมาณก๊าซที่ปลดปล่อยสะสมเท่ากับ 5,812 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในดินที่ปลูก
หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซสะสมต่ำสุด 4,263 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อ
ชั่วโมง ในขณะที่ดินที่ ไม่ปลูกหญ้าแฝกมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซสะสมต่ำที่สุด 3,496 มิลลิกรัมคาร์บอน
ต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง สำหรับแนวโน้มของอัตราการเพิม่ การปลดปล่อยก๊าซเป็นไปในแนวเดียวกัน แต่อตั รา
การปลดปล่อยก๊าซแตกต่างกันตามชนิดของพันธุห์ ญ้าแฝก (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ปริมาณสะสมการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากผิวดิน
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6. สมดุลคาร์บอนในดิน
สมดุลคาร์บอนในดินที่ ไม่มีการปลูกหญ้าแฝกจะประเมินจากปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน เท่ากับ 1.58
กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี กับปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากผิวดิน เท่ากับ 1.89
กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี พบว่าสมดุลคาร์บอนในดินของระบบนี้ เท่ากับ -0.31 กิโลกรัมคาร์บอน
ต่อตารางเมตรต่อปี แสดงให้เห็นว่าการทำการเกษตรในระบบนี้ จะทำให้สูญเสียคาร์บอนในดินไปประมาณ
0.31 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ดังแสดงในภาพที่ 6
สำหรับแปลงที่ปลูกหญ้าแฝกลุ่ม พบว่าปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน 3.15 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตาราง
เมตรต่อปี ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากรากหญ้าแฝกลุ่ม 0.62 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ปริมาณ
คาร์บอนในใบหญ้าแฝกลุ่ม 2.75 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี (ซึ่งส่วนนี้เมื่อนำมาคลุมดินจะเกิดการ
ย่อยสลายและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 0.92 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี และ
ปริมาณคาร์บอนที่สะสมลงดิน ประมาณ 1.83 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี) เมื่อประเมินสมดุล
คาร์บอนในดินของระบบทีป่ ลูกหญ้าแฝกลุม่ เท่ากับ +1.53 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี แสดงให้เห็น
ว่าในระบบการปลูกหญ้าแฝกลุ่ม จะทำให้ดินมีการสะสมคาร์บอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.53 กิโลกรัมคาร์บอนต่อ
ตารางเมตรต่อปี ตามทีแ่ สดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 สมดุลคาร์บอนในดินในแปลงทดลองทีป่ ลูกและไม่ปลูกหญาแฝก
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ในกรณีแปลงปลูกหญ้าแฝกดอน พบว่าปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน 2.98 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตาราง
เมตรต่อปี ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากรากหญ้าแฝกดอน 0.49 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ปริมาณ
คาร์บอนจากใบหญ้าแฝกดอน 2.69 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี (คาร์บอนส่วนนีเ้ มือ่ นำมาคลุมดินจะ
เกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 0.90 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี
และปริมาณคาร์บอนสะสมลงดิน ประมาณ 1.79 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี) เมื่อประเมินสมดุล
คาร์บอนในดินของระบบทีป่ ลูกหญ้าแฝกดอน เท่ากับ +1.37 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี แสดงให้เห็น
ว่า ในระบบการปลูกหญ้าแฝกดอนจะทำให้ดินมีการสะสมคาร์บอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.37 กิโลกรัมคาร์บอนต่อ
ตารางเมตรต่อปี ตามทีแ่ สดงในภาพที่ 6 และประมวลไว้ ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สมดุลคาร์บอน และปริมาณคาร์บอนในดิน ราก และใบของหญ้าแฝกลุม่ และดอนทีป่ ลูกในแปลง
ทดลองทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ปริมาณคาร์บอนในระบบ
ปริมาณ C ในดิน (kg-C/m2/y)
ปริมาณ C ในราก (kg-C/m2/y)
ปริมาณ C ในใบ (kg-C/m2/y)
- ปริมาณ C ในใบทีล่ งดิน (kg-C/m2/y)
- ปริมาณ C ในใบทีเ่ ป็น CO2 (kg-C/m2/y)
ปริมาณ C ปล่อยเป็น CO2 (kg-C/m2/y)
สมดุลคาร์บอนในระบบ (kg-C/m2/y)
ผลการประเมิ น สมดุ ล คาร์ บ อนใน
ระบบการปลู ก หญ้ า แฝก แสดงให้ เ ห็ น
ชัดเจนว่าในระบบที่ ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก
และการจั ด การดิ น จะทำให้ ดิ น สู ญ เสี ย
คาร์ บ อน ในขณะที่ ร ะบบการปลู ก หญ้ า
แฝกช่วยให้สมดุลของคาร์บอนมีการสะสม
ในดินเพิม่ มากขึน้ กว่าในระบบที่ ไม่ปลูกหญ้า
แฝก และระบบทีป่ ลูกหญ้าแฝกลุม่ จะมีการ
สะสมคาร์บอนในดินมากกว่าในระบบทีป่ ลูก
หญ้าแฝกดอน

แปลงไม่ปลูก
หญ้าแฝก
1.58
----1.89
-0.31

แปลงปลูก
หญ้าแฝกลุม่
3.15
0.62
2.75
1.83
0.92
3.15
+1.53

แปลงปลูก
หญ้าแฝกดอน
2.98
0.49
2.69
1.79
0.90
2.99
+1.37
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สรุปผลการทดลอง
		 1. หญ้าแฝกพันธุ์พระราชทานมีมวลชีวภาพสูงสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.30 กิโลกรัมต่อกอ และพันธุ์อื่นมี
ปริมาณมวลชีวภาพอยู่ในช่วง 8.27-9.07 กิโลกรัมต่อกอ
		 2. การสะสมคาร์บอนในใบและรากของหญ้าแฝกแต่ละพันธุ์แปรผันตามการเจริญเติบโต โดยหญ้าแฝก
พันธุพ์ ระราชทานมีการสะสมคาร์บอนสูงสุดเท่ากับ 1.94 กิโลกรัมคาร์บอนต่อกอ
		 3. แปลงที่ปลูกหญ้าแฝกทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ความชื้นในดินเพิ่มขึ้น ส่วนความหนาแน่นรวมมี
แนวโน้มลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับแปลงที่ ไม่มกี ารปลูกหญ้าแฝก
		 4. การตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินทำให้ปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินเพิม่ สูงกว่าการไม่ปลูกหญ้าแฝก
		 5. การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผิวดินในแปลงทดลองที่ปลูกหญ้าแฝกมีปริมาณการสะสม
สูงกว่าแปลงที่ ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก เมื่อประเมินสมดุลของคาร์บอนในดินที่ปลูกหญ้าแฝกลุ่ม พบว่ามีการ
สะสมคาร์บอนในดิน +1.53 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี มากกว่าในดินที่ปลูกหญ้าแฝกดอนที่มีการ
สะสมคาร์บอน +1.37 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี ส่วนการไม่ปลูกหญ้าแฝกและการจัดการดินทำให้
ดินสูญเสียคาร์บอน -0.31 กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตรต่อปี
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สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ . 2554. บทบาทหญ้าแฝกในการกักเก็บคาร์บอนลงดิน. สืบค้นจาก http://
ord101.ldd.go.th/page/catagory/A01.php?page=doc (10 กันยายน 2555)
อรุณ พงษ์กาญจนะ และกมลาภา วัฒนประพัฒน์. 2552.ประสิทธิภาพของรากหญ้าแฝกในการปรับปรุงดิน.
วารสารภูมวิ ารินอนุรกั ษ์  26: 18-24.
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การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบน

Land Development for Oil Palm Productivity
in Upper Southern Region 0f Thailand
พบชาย สวัสดี*

บทคัดย่อ
		 การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบน ดำเนินการทีส่ วนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร  
หมูท่ ี่ 7 ตำบลทุง่ คาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในกลุม่ ชุดดินที่ 34 ชุดดินคลองนกกระทุง ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete
block design จำนวน 3 ซ้ำ 6 วิธกี าร ประกอบด้วย 1. ปุย๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2. ปุย๋ เคมี
ตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงของกรมฯ 3. ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูกซีรเู ลีย่ ม 4. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ พด.12 5. ปุย๋ เคมี
ตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 6. ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับครึ่ง
หนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จากผลการศึกษา พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมฯ ร่วมกับ         
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินและปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินคือซีรูเลี่ยม และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจะมีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินบนสูงกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ในสภาพดินทรายปริมาณโพแทสเซียมจะถูกชะละลายลงสู่ดินล่างได้ง่าย
เนื่องจากอนุภาคดินไม่สามารถจับยึดไว้ ได้ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมฯ ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ พด.12 และการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงส่งผลให้ความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
		 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันสด
สูงสุด แต่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ตามด้วยการใช้ปุ๋ย
เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการใช้อัตราครึ่งหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งให้ผลผลิตที่ ได้ ไม่
แตกต่างกับการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ และการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการ
ปลูกซีรูเลี่ยมเป็นพืชคลุมดิน สำหรับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพด. 12 ได้
ผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันต่ำสุด การใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่า
*กลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11 กรมพัฒนาทีด่ นิ
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วิเคราะห์โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุย๋ รายแปลง ได้คา่ VCR (Value cost ratio) มากกว่า 2 ถือ
ได้วา่ เป็นจุดได้กำไร และคุม้ ค่าแก่การลงทุน
คำสำคัญ:   ปาล์มน้ำมัน  โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุย๋ รายแปลง ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ปุย๋ เคมี

บทนำ
		 ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ ให้กับเกษตรกรทางภาคใต้ แต่ ในสภาพปัจจุบันพบว่าปัจจัยการ
ผลิตมีราคาสูงขึน้ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ำมันในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน มีตน้ ทุนการผลิตปาล์มน้ำมันเฉลีย่ 4,165
บาทต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ซึง่ ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ส่วนหนึง่ มาจากการใช้สารเคมี และปุย๋ เคมี ส่งผลให้
รายได้ของเกษตรกรลดลง ดังนัน้ ประเด็นการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว จึงอยูท่ กี่ ารจัดการดินเพือ่ ลดต้นทุนด้านปุย๋ เคมี
ในการผลิตปาล์มน้ำมัน และปรับสภาพสวนปาล์มน้ำมันให้มคี วามอุดมสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืน
		 แนวทางในการแก้ ไขปัญหานั้น กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำข้อมูลการจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีการจัดการธาตุ
อาหารพืชอย่างเหมาะสมกับสภาพดินเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและใช้ปยุ๋ เคมีในอัตราทีเ่ หมาะสมในการเพิม่ ผลผลิตปาล์ม
น้ำมันได้ นอกจากนีก้ ารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำก็ยงั คงมีความสำคัญในปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะซีรเู ลีย่ มซึง่ เป็นพืชคลุม
ดินทีท่ นร่มเงา สามารถทำให้นำ้ ในดินเป็นประโยชน์มากขึน้ ส่งผลทำให้การใช้ปยุ๋ เคมีในดินมีประสิทธิภาพมากขึน้
		 การรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการดินในสวนปาล์มน้ำมัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน  
หรือแม้แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีอยู่น้อย แต่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นในการ
ผลิตปาล์มน้ำมันในอนาคต โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยการลดหรือใช้ปยุ๋ เคมีในอัตราทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินร่วมด้วย ซึ่งช่วยปรับปรุงดินใน
ระยะยาว ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทางดินดีขนึ้
		 นวัตกรรมของกรมพัฒนาทีด่ นิ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินได้ผลิตจุลนิ ทรียท์ สี่ ามารถสร้างธาตุอาหาร หรือ
ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพิ่มขึ้นในรูปปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ซึ่งจากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินจะ       
พบว่า ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมื่อนำมาใช้ ในการจัดการดิน สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 25-30 เปอร์เซ็นต์            
(กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2553) แต่เนือ่ งจากปาล์มน้ำมันต้องการปริมาณธาตุอาหารเป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพ
ดินในปัจจุบันมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมโดยการนำข้อมูลการใส่ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งหา
ข้อมูลเพิม่ เติมในการพัฒนาโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุย๋ รายแปลงของกรมพัฒนาทีด่ นิ ในรุน่ ต่อๆ ไป
		 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชโดยใช้ค่าวิเคราะห์โปรแกรม
การจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำ
แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพือ่ เพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ศึกษาการเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดินทางเคมี จาก
การจัดการดินตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรม
พัฒนาทีด่ นิ และการใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และศึกษาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ
เพือ่ หาความเป็นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
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วิธดี ำเนินการ
		 1) วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design (RCBD) 3 ซ้ำ 6 วิธกี าร   
ประกอบด้วย
			 1. ปุย๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
			 2. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุย๋ รายแปลง  
  			 3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ   +  การปลูกซีรเู ลีย่ ม
			 4. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ   +  ปุย๋ ชีวภาพ พด.12  
			 5. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ   +  ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
1
			 6. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ   +   /2 ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
		 2) ขัน้ ตอนการวิจยั
			 (1) คัดเลือกพืน้ ทีส่ วนปาล์มน้ำมันพันธุล์ กู ผสมเทเนอรา ที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ 4 ปี
			 (2) ทำการศึกษาโดยใช้ตน้ ปาล์มน้ำมันวิธกี ารละ 5 ต้น
			 (3) ดำเนินการใส่วัสดุปรับปรุงดินตามตำรับการทดลอง แปลงใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรม
วิชาการเกษตร แบ่งใส่ 2 ครัง้ ต่อปี ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 14-9-20 + 2 MgO อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้นร่วมกับ 0-3-0
อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น และ 0-0-60 อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้น
			 (4) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ตามผลการ
ประเมินต้นทุนธาตุอาหารจากห้องปฏิบัติการ เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์แล้วนำผลที่ ได้ ไปประมวลกับโปรแกรม
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทั่วไป          
(รุ่น 3.0) วิธีการประเมินต้นทุนธาตุอาหารค่าวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการจากการเก็บตัวอย่างดินแบบ
composite sample ซึง่ คำแนะนำการใช้ปยุ๋ เคมีตามสูตรมาตรฐาน โดยแบ่งเป็นการใส่ปยุ๋ เคมี 4 ครัง้ ต่อปี ใช้
สูตร 18-46-0 อัตรา 0.51 กิโลกรัมต่อต้น 46-0-0 อัตรา 0.61 กิโลกรัมต่อต้น และ 0-0-60 อัตรา 0.61
กิโลกรัมต่อต้น
			 (5) จัดทำปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน ใส่ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
โดยใส่รอบทรงพุม่
			 (6) การปลูกพืชคลุมดินคือซีรเู ลีย่ ม ปลูกด้วยต้นกล้าระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร
		 3) ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ได้แก่การเก็บข้อมูลดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร และ 15-30
เซนติเมตร ก่อนและหลังการทดลอง เก็บข้อมูลผลผลิตของปาล์มน้ำมัน เป็นน้ำหนักสดของทะลาย โดยเก็บ
จำนวน 5 ต้นต่อวิธกี าร ทุกเดือน  

ผลการทดลองและวิจารณ์
การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน
		 จากตารางที่ 1 และ 2 ดินมีการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี้
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ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
		 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนดำเนินการที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน มีคา่ เฉลีย่ 5.22 ซึง่ อยู่ในระดับกรดจัด ส่วนทีร่ ะดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า ค่าความเป็น   
กรดเป็นด่างของดิน มีคา่ เฉลีย่ 5.02 ซึง่ อยู่ในระดับกรดจัดเช่นเดียวกัน หลังการทดลองพบว่า ในวิธกี ารทีม่ กี าร
ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะพบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน             
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้

		 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
		 ดินก่อนการดำเนินการที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีค่าเฉลี่ย
1.17 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ อยู่ในระดับต่ำ ส่วนดินทีร่ ะดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
มีคา่ เฉลีย่ 0.48 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ำมาก หลังการทดลอง พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุมแี นวโน้มลดลงใน
ทุกวิธีการ โดยที่การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปริมาณอินทรียวัตถุ
ของดิน มีคา่ 1.08 เปอร์เซ็นต์ ในดินบนและ 0.43  เปอร์เซ็นต์ ในดินล่าง การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารถ่ายเทอากาศดี การย่อยสลายจะค่อนข้างสมบูรณ์ สารประกอบต่างๆ ก็จะเปลีย่ นไป
เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และแร่ธาตุต่างๆ บางส่วนก็ถูกเปลี่ยนเข้าไปเป็นองค์ประกอบของเซลล์จุลินทรีย  ์
นอกจากนี้การสูญเสียในรูปการชะละลายโดยการเคลื่อนย้ายลงสู่ชั้นดินล่างก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
ปริมาณอินทรียวัตถุลดลง  
		 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์
		 ดินก่อนการดำเนินการทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดิน
มีค่าเฉลี่ย 2.48 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาก ส่วนที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดิน มีค่าเฉลี่ย 6.55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ก็จัดอยู่ ในระดับต่ำมากเช่น
เดียวกัน
		 หลังการทดลองพบว่าโดยทัว่ ไปดินมีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ ขึน้ โดยทีก่ ารใช้ปยุ๋ เคมีตามค่า
วิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูกซีรเู ลีย่ ม มีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินบนสูงสุด 80 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายได้ดีลงในดินนั้น พืชจะดูดกินเข้าไปสร้างเนื้อเยื่อได้เพียงบางส่วน คือ
ประมาณ 10-25 เปอร์เซ็นต์ ของฟอสเฟตทีล่ ะลายได้ ในปุย๋ เท่านัน้ ทีเ่ หลือจะถูกจับยึดหรือถูกตรึงไว้ ซึง่ ขึน้ อยู่
กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วงไม่เหมาะสม ไอออนบวกและสารประกอบพวกเหล็กและ
อลูมินั่ม หรือปริมาณแร่ดินเหนียว เป็นต้น แต่จากการศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในชั้นดินบน
ซึง่ เป็นผลมาจากผลตกค้างของปุย๋ เคมีที่ใส่ลงไป
		 ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์
ดินก่อนการดำเนินการทีร่ ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได้ ในดิน มีคา่ เฉลีย่
42.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนทีร่ ะดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า มีคา่ เฉลีย่
34.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ก็จดั อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
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การเปลี่ยนแปลงของปริมาณโพแทสเซียมในดิน พบว่าโดยทั่วไปมีค่าลดลง ทั้งดินบนและดินล่าง ปัจจัย
แรกเป็นผลมาจากปาล์มน้ำมันดูดโพแทสเซียมไปใช้ ในปริมาณทีส่ งู พอๆ กับไนโตรเจน และประมาณ 3-4 เท่า
ของฟอสฟอรั ส ส่ ว นการเพิ่ ม ขึ้ น ในดิ น ล่ า งเป็ น ปั จ จั ย ที่ ม าจากการถู ก ชะละลาย (leaching) เนื่ อ งจาก
โพแทสเซียมละลายน้ำได้ดจี งึ เคลือ่ นย้ายลงสูด่ นิ ล่างได้งา่ ย และอนุภาคดินไม่สามารถจับยึดไว้ ได้ ส่วนในวิธกี าร
ที่มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพด.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงการชะละลายของโพแทสเซียมมีแนวโน้มลดลง เป็นผล
จากการจับยึดของอินทรียส์ ารที่ใส่เพิม่ ลงไป
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีของดินก่อนดำเนินการทีร่ ะดับความลึก 0-15
และ 15-30 เซนติเมตร

ตำรับ

1. ปุย๋ เคมีตามคำแนะนำ
กรมวิชาการเกษตร
2. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมปุย๋ รายแปลง
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูก
ซีรเู ลีย่ ม
4. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ
พด.12
5. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง
6. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับครึง่ หนึง่
ของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
เฉลีย่

ค่าความเปน
กรด-ด่าง

อินทรียวัตถุ
(%)

ฟอสฟอรัสทีเ่ ปน
ประโยชน์
(mg/kg)

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน์
(mg/kg)

0-15
ซม.
4.95

15-30
ซม.
4.99

0-15
ซม.
1.13

15-30
ซม.
0.50

0-15
ซม.
0.22

15-30
ซม.
2.02

0-15
ซม.
40

15-30
ซม.
49.4

5.06

4.61

0.77

0.24

1.25

4.69

54

50.1

5.19

4.78

1.51

0.91

0.73

0.82

38.4

14.1

5.01

5.22

1.58

0.60

1.81

9.46

38.2

33.7

5.60

5.17

1.04

0.37

2.02

8.60

39.4

23.2

5.50

5.36

0.96

0.27

8.82

13.72

44.5

34.2

5.22

5.02

1.17

0.48

2.48

6.55

42.42

34.12
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ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีของดินหลังดำเนินการ ทีร่ ะดับความลึก 0-15
และ 15-30 เซนติเมตร

ตำรับ
1. ปุย๋ เคมีตามคำแนะนำ
กรมวิชาการเกษตร
2. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมปุย๋ รายแปลง
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูก
ซีรเู ลีย่ ม
4. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ
พด.12
5. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง
6. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับครึง่ หนึง่
ของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
เฉลีย่

ค่าความเปน
กรด-ด่าง

อินทรียวัตถุ
(%)

ฟอสฟอรัสทีเ่ ปน
ประโยชน์
(mg/kg)

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน์
(mg/kg)

0-15
ซม.
5.10

15-30
ซม.
5.57

0-15
ซม.
0.58

15-30
ซม.
1.13

0-15
ซม.
5.71

15-30
ซม.
7.47

0-15
ซม.
12.8

15-30
ซม.
20.6

5.26

5.21

0.20

0.66

4.84

8.79

10.8

17.2

5.10

5.15

0.66

0.88

80.00

5.71

14.9

15.5

4.93

5.32

0.48

0.74

40.44 10.55

11.0

9.98

5.13

5.05

1.08

0.43

57.58

6.59

14.0

18.9

5.3

5.34

0.38

0.33

54.96

3.96

13.8

19.6

5.14

5.27

0.56

0.70

40.59

7.18

12.88

16.96

ผลผลิตและมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมัน
จากผลการทดลอง พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้
ผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันสดสูงสุด 2,786.26 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี แต่ ไม่แตกต่างกันทางสถิตกิ บั การใช้ปยุ๋ เคมี
ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร แต่สูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับอัตราครึ่ง
หนึง่ ของปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ที่ ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 2,524.37 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ ผลผลิตที่ ได้ ไม่แตกต่างกับ
วิธกี ารใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ และวิธกี ารใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูก
ซีรเู ลียมเป็นพืชคลุมดิน สำหรับการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ พด.12 ได้ผลผลิต
ทะลายปาล์มน้ำมันต่ำสุด 2,185.92 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี (ภาพที่ 1)
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ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
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วิธกี ารที่ 6

ภาพที่ 1 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน (กิโลกรัมต่อไร่)

เมื่อพิจารณามูลค่าผลผลิต พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ
สูง ให้มลู ค่าผลผลิต 13,931.30 บาทต่อไร่ ซึง่ มากกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับ 1/2
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ
ร่ ว มกั บ การปลู ก ซี รู เ ลี่ ย ม และการใช้ ปุ๋ ย เคมี ต ามค่ า
วิเคราะห์ โปรแกรมฯ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ซึ่งให้
มูลค่าผลผลิต 13,706.90, 12,621.85, 11,784.95, 11,705.75 และ 10,929.60 บาทต่อไร่ ตามลำดับ

ต้นทุนผันแปรต่อไร่และรายได้เหนือต้นทุนผันแปรของปาล์มน้ำมัน
การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีต้นทุนผันแปรต่ำสุด 4,046.50 บาทต่อไร่ และมี
รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 9,660.40 บาทต่อไร่ ซึง่ มากกว่าการใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ทีม่ ี
รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 6,481.85 บาทต่อไร่ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมฯ ร่วมกับ 1/2
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรได้ 5,533.90 บาทต่อไร่ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปร 5,060.20 บาทต่อไร่ การใช้ปยุ๋ เคมีตาม
ค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ พด.12 มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรได้ 4,856.69 บาทต่อไร่ และการ
ใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูกซีรเู ลีย่ ม มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปร 4,602.65 บาทต่อไร่
ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2556

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.28 No.3 August 2013

ตารางที่ 3 แสดงผลผลิตปาล์มน้ำมัน ต้นทุนผันแปร มูลค่าผลผลิต และรายได้เหนือต้นทุนผันแปร
ตำรับ

ผลผลิต
กก.ต่อไร่ตอ่ ปี

ต้นทุนผันแปร
ต่อไร่
(บาท)

1. ปุย๋ เคมีตามคำแนะนำ
กรมวิชาการเกษตร
2. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรม
ปุย๋ รายแปลง
3. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ
ร่วมกับการปลูกซีรเู ลีย่ ม
4. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ
ร่วมกับปุย๋ ชีวภาพ พด.12
5. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ
ร่วมกับปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
6. ปุย๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ
ร่วมกับครึง่ หนึง่ ของปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง
F-test
C.V.(%)

2,741.38 ab

4,046.50

13,706.90

รายได้เหนือ
ต้นทุนผันแปร
ต่อไร่
(บาท)
9,660.40

2,356.99 abc

5,303.10

11,784.95

6,481.85

2,341.15 abc

7,103.10

11,705.75

4,602.65

2,185.92 c

6,073.31

10,929.60

4,856.69

2,786.26 ab

8,871.10

13,931.30

5,060.20

2,524.37 abc

7,087.10

1,2621.85

5,534.75

มูลค่าผลผลิต
ต่อไร่
(บาท)

**
6.48

หมายเหตุ : ** แตกต่างกันทางสถิตทิ รี่ ะดับความเป็นไปได้ .01

การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ให้ ผ ลผลิ ต ปาล์ ม น้ ำ มั น สู ง กว่ า วิ ธี ก ารใช้ ปุ๋ ย เคมี ต าม
ค่ า วิ เ คราะห์ โ ปรแกรมคำแนะนำการจั ด การดิ น และปุ๋ ย
รายแปลง 14.02 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และเมื่ อ พิ จ ารณาผล
ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีรายได้เหนือต้นทุน
ผันแปรว่าสูงกว่า 32.90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาในด้าน
มูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
ค่าปุ๋ยเคมีและค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยเคมี (Value cost
ratio : VCR) พบว่าการใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้คา่ VCR เท่ากับ 9.48 ส่วนวิธกี าร
ใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุย๋ รายแปลง ได้คา่ VCR เท่ากับ 3.89 ซึง่ ทัง้
สองวิธกี ารได้คา่ มากกว่า 2 ถือได้วา่ เป็นจุดได้กำไรและคุม้ ค่าแก่การลงทุน (ตารางที่ 4)

53

54
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบมูลค่าเพิม่ กับต้นทุนเพิม่ จากการใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
กับวิธกี ารใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ
วิธกี าร

มูลค่าเพิม่

1. การใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร

ผลผลิต x ราคาผลผลิต
เท่ากับ 13,706.90 บาท

2. การใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์
โปรแกรมฯ

ผลผลิต x ราคาผลผลิต
เท่ากับ 11,784.95 บาท

Value Cost Ratio
(VCR)
ค่าปุย๋ เคมีและค่าแรงงาน
9.48
ในการใส่ปยุ๋ เคมีเท่ากับ
1,446.50 บาท
ค่าปุย๋ เคมีและค่าแรงงาน
3.89
ในการใส่ปยุ๋ เคมีเท่ากับ
3,033.10 บาท
ต้นทุนเพิม่

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
เป็นผลมาจากจำนวนครั้งที่ ใส่ปุ๋ยเคมีมากกว่าถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรม
วิชาการเกษตร ซึ่งจะใส่ปีละ 2 ครั้ง ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมฯ จะแบ่งใส่ปีละ 4 ครั้ง
ประกอบกับสภาพดินที่ศึกษามีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวน้อยส่งผลทำให้การ
จับยึดอนุภาคประจุบวกได้ต่ำ ทำให้ปุ๋ยเคมีมีการสูญหายได้ง่ายโดยกระบวนการชะละลาย ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยเคมี
มากครัง้ ทำให้มตี น้ ทุนการผลิตจากค่าจ้างแรงงานมากขึน้
การใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุย๋ รายแปลง เป็นการแนะนำการใช้
ปุ๋ยเคมีที่ ใส่เฉพาะธาตุอาหารหลัก ไม่ ได้เพิ่มเติมธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ทำให้ ในระยะยาวปาล์มน้ำมัน
จะขาดธาตุอาหารรองและจุลธาตุ รวมทั้งการแบ่งใส่มากครั้งจะทำให้ปาล์มน้ำมันที่ต้องการธาตุอาหารมากได้
รับความเข้มข้นของปุย๋ ลดน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในวิธกี ารที่ใช้ปยุ๋ ตามคำแนะนำของกรมวิชาการ
เกษตรได้ผลผลิตสูงกว่า
การใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ทัง้ อัตราเต็มและอัตราครึง่
หนึ่ง ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันได้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ
พบว่าเมื่อใช้อัตราเต็มและอัตราครึ่งหนึ่งได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 5,060.20 และ 5,533.90 บาทต่อไร่
ตามลำดับ กล่าวคือ ควรแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย
รายแปลงร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงในอัตราครึง่ หนึง่ ก็เพียงพอแล้ว
ถ้าพิจารณาด้านปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงพบว่า การแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงตามค่าวิเคราะห์ดิน และตามเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีผลทำให้ต้องใช้
ปุย๋ อินทรีย์ในปริมาณสูง เนือ่ งจากว่าปาล์มน้ำมันต้องการธาตุปยุ๋ ในปริมาณมาก สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
บงกชกรณ์ (2553) ประกอบกับความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีน้อย และวัตถุดิบ
มีหลายชนิดทำให้ราคาสูงกว่าปุ๋ยหมักธรรมดา การใส่ให้กับปาล์มน้ำมันในปริมาณมากส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูง เกษตรกรจะมีรายได้ลดลง
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 		 การใช้ปยุ๋ เคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมฯ ร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินซีรเู ลีย่ ม ได้ผลยังไม่ชดั เจนเนือ่ งจาก
พืชคลุมดินยังมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ทั้งในด้านการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และในด้านการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ ได้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของซีรูเลี่ยมปริมาณต่ำ สำหรับวิธีการที่มีการใช้ร่วมกับ          
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ส่งผลให้ ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำสุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ ไม่สามารถ
สร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชได้ ไม่เพียงพอกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน  
เนื่องจากจุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระในดินต้องการแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนจำนวนมากในการดำเนิน
กิจกรรม แต่จากสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งมีแหล่งอาหารและพลังงานน้อย ส่งผลให้กิจกรรมของ
จุลินทรีย์ ที่อยู่อย่างอิสระมีประสิทธิภาพน้อยกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย (symbiosis) แต่ทั้งนี้
น่าจะเป็นผลโดยรวมที่ทำให้ระบบนิเวศน์ทางดินดีขึ้น และการปลดปล่อยธาตุอาหารมีมากขึ้น และจุลินทรีย์
ชนิดที่ ไม่เป็นประโยชน์ลดจำนวนลง

สรุปผล
		 1. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินและปริมาณ
อินทรียวัตถุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วิธีการที่มีการปลูกพืชคลุมดินคือซีรูเลี่ยม และวิธีการที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงจะมีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินบนสูงกว่าวิธกี ารใช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียว ขณะทีว่ ธิ กี าร
ทีม่ กี ารใช้ปยุ๋ ชีวภาพ พด.12 และปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
		 2. การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ผลผลิตทะลาย
ปาล์มน้ำมันสดสูงสุด และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับการใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และ
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ให้ผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน
สดต่ำสุด
		 3. การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด และเมื่อ
พิจารณาในด้านมูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าปุ๋ยเคมีและค่าแรงงานในการใส่  
ปุ๋ยเคมี (Value cost ratio : VCR) พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้ค่า VCR
เท่ากับ 9.48 ส่วนวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ได้ค่า
VCR เท่ากับ 3.89 ซึง่ ทัง้ สองวิธกี ารได้คา่ มากกว่า 2 ถือได้วา่ เป็นจุดได้กำไรและคุม้ ค่าแก่การลงทุน

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการปาล์มน้ำมัน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เอกสาร วิชาการ ลำดับที่ 16/
2547.
กรมพัฒนาทีด่ นิ . 2553. คูม่ อื การพัฒนาทีด่ นิ สำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร. กรมพัฒนาทีด่ นิ . กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. ISBN 978-974-9537-56-5  236 หน้า.
บงกชกรณ์ อาณานุการ. 2553. การใช้ปยุ๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงร่วมกับน้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์พด. 2เพือ่ การปลูกปาล์มน้ำมัน
ในเขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี. สำนักงาน
พัฒนาทีด่ นิ เขต 11 กรมพัฒนาทีด่ นิ . กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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ภูมสิ ารสนเทศศาสตร

นำเกษตรกรไทย
ฝาวิกฤติภยั ธรรมชาติ

เสาวนีย์ ประจันศรี*

ปจจุบนั ภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยพิบตั ิ
จากน้ำปาไหลหลาก ดินถล่ม น้ำท่วม และภัยแล้ง สร้างความเสียหายทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ ของประชาชน และยัง
ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถนำ
เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) การสำรวจระยะไกล
(Remote Sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพืน้ โลก (Global Positioning System) เพือ่ ใช้ ในการวิเคราะห์
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง คาดการณ์ และเตือนภัย เพือ่ ให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมก่อนทีภ่ ยั พิบตั ติ า่ งๆ จะเกิดขึน้ ประกอบกับ
ในปัจจุบัน โลกออนไลน์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงได้มีรูปแบบของการเตือนภัย โดยการเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน เช่น Facebook หรือ Twister เป็นต้น ทำให้ประชาชนสามารถ
ติดตามข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว และทัว่ ถึง

แนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิ

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554
*นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชทดี่ นิ
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การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System)
และการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) เพือ่ การวิเคราะห์พนื้ ทีเ่ สีย่ งภัยต่างๆ
ภัยธรรมชาติมีลักษณะการเกิด ระยะเวลา ความรุนแรง และสถานที่เกิดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
การเตรียมการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ ลักษณะความสูงต่ำของพืน้ ที่ ลักษณะทางธรณีวทิ ยา ปฐพีวทิ ยา อุทกวิทยา ลักษณะ
ภูมิอากาศ เป็นต้น มีการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และข้อมูลสำรวจระยะไกล (RS) มาประยุกต์ใช้รว่ มกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพือ่ ใช้ ใน
การเฝ้าระวัง การคาดการณ์ และการเตือนภัยธรรมชาติ ทีเ่ หมาะสมมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดความ
เสียหายของชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อพืน้ ทีท่ างการเกษตรได้ อาทิเช่น การ
คาดการณ์พนื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดความแห้งแล้งในพืน้ ทีเ่ กษตร ซึง่ ได้จากวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ จากภาพถ่ายดาวเทียม
TERRA MODIS ข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ค่าดัชนีความแห้งแล้งทางการเกษตร (Generalized
Monsoon Index: GMI) และสถิตกิ ารเกิดความแห้งแล้งในพืน้ ที่ ซึง่ ผลที่ ได้เป็นการคาดการณ์ลว่ งหน้าว่าพืน้ ที่
ใดมี โอกาสที่จะเกิดความแห้งแล้ง เป็นการเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมการรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึน้ อาจจะโดยการเตรียมหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรองไว้ ใช้ยามเมือ่ เกิดภัย การหันมาปลูกพืชใช้นำ้ น้อยทดแทน
หรือเลีย่ งการเพราะปลูกพืชในพืน้ ทีเ่ สีย่ งในช่วงนัน้ ๆ
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การประเมินพืน้ ทีเ่ สียหายจากภัยพิบตั ธิ รรมชาติโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การประเมินพื้นที่เสียหายต้องจัดทำโดยเร่งด่วน เพื่อการเข้าถึงพื้นที่และบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเบือ้ งต้น และวางแผนการจัดทำมาตรการบรรเทาภัยในพืน้ ทีเ่ สียหายในอนาคต
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์สามารถเข้ามาช่วยในการประเมินพืน้ ทีเ่ สียหายเบือ้ งต้น ร่วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงพื้นที่ ในพื้นที่เกษตรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดินถล่ม และภัยแล้ง เช่น การวิเคราะห์พื้นที่ประสบ
สภาวะแห้งแล้ง ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS ซึ่งวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิพื้นผิว (Land
[canopy] Surface Temperature: LST) บริเวณทีม่ พี ชื พรรณปกคลุม ซึง่ มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับค่าศักย์การ
คายระเหยของพืช (Potential Evapotranspiration :PET) และมีความสัมพันธ์ โดยอ้อมกับปริมาณความชืน้ ใน
ดินบริเวณรากพืช ร่วมกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพถ่ายดาวเทียมต่าง
ระบบ ทีถ่ า่ ยหลังเกิดเหตุ เช่น SPOT 2,
SOPT 4, THEOS และ RADARSAT-1
ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ใน
ปัจจุบนั ก็จะทำให้ทราบว่ามีพชื พันธุช์ นิด
ใดบ้ า งที่ ถู ก น้ ำ ท่ ว มขั ง จนเสี ย หาย อยู่
บริเวณไหน และเป็นบริเวณกว้างขนาด
เท่าใด ข้อมูลเหล่านี้มีบทบาทอย่างมาก
ในการสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วย
งานภาครัฐระดับนโยบาย และหน่วยงาน
ในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ทำให้กำหนดแนวทาง
ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เป็น
ไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที
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การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง
กึง่ ศตวรรษพัฒนาทีด่ นิ
ธำรงถิน่ เกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับกรม
พัฒนาทีด่ นิ ได้จดั ให้มกี ารประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธำรงถิ่นเกษตรไทย
ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคล้าย
วั น สถาปนากรมพั ฒ นาที่ ดิ น ครบรอบ 50 ปี เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤษภาคม 2556 โดยมีการมอบรางวัลในวันที่ 23 พฤษภาคม
2556 การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำหรับรางวัลการประกวดวาดภาพระดับเยาวชน มีดงั นี้
(1) ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ

(2) ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
โดยประกวดวาดภาพ ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.15-12.15 น. บริเวณ ชั้น 1
อาคาร 8 ชัน้
ประกาศผลการตัดสิน วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น. บริเวณ ชัน้ 1 อาคาร 8 ชัน้
มอบโล่รางวัล วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
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ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ชือ่ -สกุล
ด.ญ.กัณฐกานต์ จิตวิไล
ด.ญ.ธันย์สติ า โรจนัญภัทร
ด.ญ.อัญชุลี ชมภูนชิ
ด.ญ.บุศรินทร์ กระฐินทอง
ด.ญ.วริศรา สิบศิริ
ด.ช.พงศกร ทศเจริญ
ด.ญ.วรัญญา พวงนาค
ด.ญ.แพรวทิพย์ บุญทวีสมบูรณ์
ด.ญ.อาภาภรณ์ บุตรดี
ด.ญ.ประคองศรี ประจวบสุข
ด.ญ.พิมดาว อินทรทัต
ด.ญ.กัญลักษณ์ สกุลไทยสุวาทิน
ด.ญ.พรรณปพร เกษกุล

โรงเรียน
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
วัดบัวแก้ว
ศรีจติ รา
วัดปลูกศรัทรา
วัดลาดพร้าว
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
วัดสน
วัดสน
อนุบาลสามเสนฯ
บูรณะศึกษา
อนุบาลสามเสนฯ
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ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ชือ่ -สกุล
ด.ช.ภูภฏั โคตะนันท์
ด.ญ.กานต์ระวี จิตวิไล
ด.ญ.นาภาพร ดีขาย
ด.ญ.ญาดา เปรมฤดีสนิท
ด.ญ.ศิวาพร หอมดี
ด.ช.กรีกฤษณ์ชยั วัสโส
ด.ญ.พนิฏา ประวัง
ด.ญ.ชฎาพร จตุเทพ
ด.ญ.ดวงกมล ดวงนางรอง
ด.ญ.กัฐณิชา พนาพิทกั ษ์สกุล
ด.ญ.กัญญาณัฐ ทองแก้ว
ด.ญ.ฑิตยา ขมิน้ ผง
ด.ญ.หทัยชนก คำโสม

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
บูรณะศึกษา
เสนานิคม
เสนานิคม
มัธยมวัดสิงห์
มัธยมวัดสิงห์
เทพศิรนิ ทร์รม่ เกล้า
บูรณะศึกษา
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย

ทองเทีย่ วเชิงเกษตร ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง ผลิตผลไมปลอดภัย
อันเนือ
่ งมาจากโครงการในพระราชดำริ
บ้านสวนลุงฉลวยรีสอร์ท หมูบ
่ า้ นสองห้อง ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ราคาบานพัก วันธรรมดา (2 ทาน)
ก.ค.-มี.ค.
600
เม.ย.-มิ.ย. ฤดูผลไม
1200
ราคาเต็นท
กค.-มีค.
เมย.-มิย. ฤดูผลไม

วัน ศ-ส เทศกาล
800
1200

วันธรรมดา(2 ทาน)
200/หลัง 2 ทาน
500/หลัง 2 ทาน

ราคาทองเทีย่ ว/เชิงเกษตร
กค.-มีค.
เมย.-มิย. ฤดูผลไม
รับทัวร์เปนหมูค ณะ
รับทำอาหารกลางวัน
เปนหมูค ณะ (ติดตอลวงหนา)

คนไทย
ฟรี
150/ทาน
250/ทาน

ทีน่ อนเสริม
หมายเหตุ
150
ไมมอี าหารเชา
300
อาหารเชา/ผลไมตามฤดูกาล

วัน ศ-ส เทศกาล
200/หลัง 2 ทาน
500/หลัง 2 ทาน

ตางชาติ
100/ทาน
250/ทาน

หมายเหตุ
ไมมอี าหารเชา
อาหารเชา/ผลไมตามฤดูกาล

หมายเหตุ
เดินชมสวนผลไม/ตามฤดูกาล
จองลวงหนา
เดินชมสวน
อาหารกลางวัน/ผลไมตามฤดูกาล

สนใจติดต่อ : 087-9099730 คุณลุงฉลวย 087-0587173 คุณนิรตุ 087-1650063 คุณวัลยา

ชิมผลไม-พรอมซือ้ ผลไมในสวนกลับบานราคาเปนกันเอง
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วิธที ำสมาธิแบบงาย
ทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบ มีพลัง มีประโยชน์ ในปัจจุบัน คือ
ทำให้ ใจสบาย คลายทุกข์ หนักแน่น มัน่ คง อารมณ์แจ่มใส ความ
จำดี ทำงานมีประสิทธิภาพ สุขภาพดี นอนหลับสบาย เรียน
หนังสือเก่ง ทีส่ ำคัญคือได้บญ
ุ
วิธีนั่ง ให้นั่งขัดสมาธิ คือขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรง
หลั บ ตาเอาสติ ม าจั บ อยู่ ที่ ส ะดื อ ท้ อ งพองยุ บ เวลาหายใจเข้ า
ท้องพอง กำหนดว่าพอง หนอ ใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกัน
อย่าให้กอ่ นหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบ กำหนดว่ายุบหนอ ใจนึก
กับท้องทีย่ บุ ต้องทันกัน อย่าให้กอ่ นหรือหลังกัน ข้อสำคัญให้สติจบั อยูท่ ี่
พองยุบเท่านัน้ อย่าดูทลี่ มจมูก อย่าตะเบ็งท้อง ให้มคี วามรูส้ กึ ตามความเป็น
จริงว่า ท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบมาข้างหลัง อย่าให้เห็นเป็นไปว่า ท้องพองขึน้ ข้างบนท้องยุบลงข้างล่าง ให้
กำหนดเช่นนีต้ ลอดไป จนกว่าจะถึงเวลาทีก่ ำหนด
เมือ่ มีเวทนา เวทนาเป็นเรือ่ งสำคัญทีส่ ดุ จะต้องบังเกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั แิ น่นอน จะต้องมีความอดทน เพือ่
เป็นการสร้างขันติบารมีไปด้วย ถ้าผูป้ ฏิบตั ขิ าดความอดทนเสียแล้ว การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานนัน้ ก็ลม้ เหลว
ในขณะทีน่ งั่ หรือเดินจงกรมอยูน่ นั้ ถ้ามีเวทนา ความเจ็บ ปวด เมือ่ ย คัน เกิดขึน้ ให้หยุดเดินหรือหยุด
กำหนดพองยุบ ให้เอาสมาธิไปตัง้ ไว้ทเี่ วทนาเกิด และกำหนดไปตามความเป็นจริงว่า ปวดหนอๆๆ เจ็บหนอๆๆ
เมือ่ ยหนอๆๆ คันหนอๆๆ เป็นต้น ให้กำหนดไปเรือ่ ยๆ จนกว่าเวทนาจะหายไปเมือ่ เวทนาหายไปแล้วก็กำหนดนัง่
หรือเดินต่อไป
จิต เวลานัง่ อยูห่ รือเดินอยู่ ถ้าจิตคิดถึงบ้าน คิดถึงทรัพย์สนิ หรือคิดฟุง้ ซ่านต่างๆ นานา ก็ให้เอาสติปกั ลง
ที่ลิ้นปี พร้อมกับกำหนดว่า คิดหนอๆๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะหยุดคิด แม้ดี ใจ เสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่น
เดียวกันว่า ดีใจหนอๆๆ เสียใจหนอๆๆ โกรธหนอๆๆ เป็นต้น
เวลานอน เวลานอน ค่อยๆ เอนตัวนอน พร้อมกำหนดตามไปว่า นอนหนอๆๆ จนกว่าจะนอนเรียบร้อย
แล้ว ขณะนัน้ ให้เอาสติจบั อยูก่ บั อาการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เมือ่ นอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมาจับทีท่ อ้ งแล้ว
กำหนดว่า พองหนอ ยุบหนอ ต่อไปเรือ่ ยๆ ให้คอยสังเกตให้ดวี า่ จะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ
อิรยิ าบถต่างๆ การเดินไปในทีต่ า่ งๆ การเข้าห้องเข้า การเข้าห้องส้วมการรับประทานอาหาร และการ
กระทำกิจการงานทั้งปวง ผู้ปฏิบัติต้องมีสติกำหนดอยู่ทุกขณะ ในอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริง คือมี
สติสมั ปชัญญะเป็นปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
หนังสือ : กฐินทานงานบุญมหากุศล ครัง้ ที่ ๑๐ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยอาจารยวารินทร บัววิรตั นเลิศ วิหารหลวงปู หมูบ่ า นสุขโิ ต
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33 หมู่ 13 ถนนสุขมุ วิท ตำบลพลับพลา
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จำหนาย มังคุด ลำไย ลองกอง ทุเรียน
ดำเนินการโดย

ผอ.ชวิน เจิมสุวรรณ
โทรศัพท 081-8621111

หนา

สรุปการเสวนาเรือ่ ง

ศึกษาอัตราการสะสมคารบอน

14

หนา

ก

ารประชุมใหญสามัญประจำปสมาคมอนุรักษ
ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ หอง

ประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมฯ ไดจัดใหมีการ
เสวนาเรือ่ ง อดีต ปจจุบนั อนาคต การอนุรกั ษดนิ และน้ำของ
ประเทศไทย ผูร ว มเสวนาประกอบดวย

1. ทานสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
2. ศาสตราจารยพเิ ศษ ดร.สมเจตน จันทวัฒน อาจารย

พิเศษภาควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
3. ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง ผูอ ำนวยการสำนักผูเ ชีย่ วชาญ กรมพัฒนาทีด่ นิ
4. รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล อดีตอาจารยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยมี ดร.พิสทุ ธิ์ วิจารสรณ ทีป่ รึกษางานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทีป่ รึกษามูลนิธชิ ยั พัฒนาดานพัฒนาทีด่ นิ และทีป่ รึกษากรมพัฒนาทีด่ นิ เปนผูด ำเนินการเสวนา

ก

ารศึ ก ษาอั ต ราการสะสมคาร บ อนและการปลดปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากผิวดิน รวมถึงสมดุลคารบอนในดิน
ที่ปลูกหญาแฝกพันธุตางๆ ดำเนินการที่สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2551-2553 วางแผนการทดลองแบบสุม ใน
บล็ อ คสมบู ร ณ (Randomized complete block design)
ประกอบดวย 7 ตำรับการทดลอง ไดแก แปลงควบคุม (ไมมีการ
ปลูกหญาแฝก) เปรียบเทียบกับการปลูกหญาแฝก 6 พันธุ คือ
พันธุศ รีลงั กา สุราษฏรธานี แมแฮ พระราชทาน ประจวบคีรขี นั ธ
และรอยเอ็ด
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