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 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ........................
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โทรศัพท์ ..................................................... ความรู/้ ความชำนาญ .................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ
 รายป
 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 ษ์ดนิ 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
อัตราค่าโฆษณา 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 ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
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 ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราค่าลงทะเบียน(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) และค่าบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปละ
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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สาราณียกรแถลง
 คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรก
ั ษ์ดนิ และน้ำ
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
 นโยบายของคณะกรรมการบริหารงานสมาคม
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
 การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช เปนมาตรการ
อนุรกั ษ์ดนิ เพือ่ การปลูกขาวโพด บนพืน้ ทีด่ อน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา
 สรุปการบรรยายวิชาการ “องค์ความรูส
 ปู ดี นิ สากล” ครัง้ ที่ 1
การพัฒนาพืน้ ทีพ่ รุตามแนวพระราชดำริ กรณีศกึ ษา
“โครงการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดบานยูโย”
 สรุปการบรรยายวิชาการ “องค์ความรูส
 ปู ดี นิ สากล” ครัง้ ที่ 2
“หนวยงานบูรณาการสรางสานพืน้ ทีด่ นิ เค็ม”
 การใชประโยชน์จล
ุ นิ ทรียด์ นิ ในภาคการเกษตรของประเทศไทย
 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟา
 หลวงกับการทองเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษ์
 ธรรมะทายเลม


เรือ่ งจากปก :

นายอภิชาต จงสกุล ใหเกียรติ
เปนผูบ รรยายพิเศษ เพือ่ รวมเฉลิม
ฉลองปดินสากล กรมพัฒนาที่ดิน
ไดจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
องคความรูส ปู ด นิ สากล 2558 โดย
สหประชาชาติ ไ ด ก ำหนดจั ด งาน
เฉลิ ม ฉลองป ดิ น สากลขึ้ น ในป
2558 ที่ ส ำนั ก งานใหญ ใ นนคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา และใน
วั น ที่ 5 ธั น วาคม ของทุ ก ๆ ป
จัดเปนวันดินโลกอีกดวย
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ส

วั ส ดี ค รั บ พบกั บ วารสารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ
ฉบับที่ 1 ปีที่ 30 ประจำเดือนธันวาคม 2557
ฉบับนี้ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ชุดใหม่ ซึ่งมี นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรม
พัฒนาทีด่ นิ คนปัจจุบนั ทำหน้าทีน่ ายกสมาคมฯ
คณะสาราณียกร ขอเริ่มต้นด้วย การแนะนำ
คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 และบอกกล่าว
รายละเอียด นโยบายของคณะกรรมการบริหาร
งานสมาคมอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ แห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2557-2559 รวมทั้งได้นำงานวิจัยมาให้อ่าน
1 เรื่อง คือ การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช
เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินเพื่อการปลูกข้าวโพดบน
พื้นที่ดอนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และได้สรุปการ
บรรยายวิชาการเนื่องในโอกาสปดินสากล (International Year of Soils 2015) ซึ่งกรม
พัฒนาที่ดินมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว คือ การ
บรรยายวิชาการต่อเนือ่ งทุกๆ เดือน ตลอดปี 2558 และกิจกรรมอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถเข้า
ดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซด์ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ หนังสือฉบับนี้ ได้นำบทสรุปของ “องค์ความรูส้ ู่
ปดนิ สากล” ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 มาบอกกล่าวให้ทราบกัน คือ การพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ พรุตามแนว
พระราชดำริ กรณีศกึ ษา “โครงการพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด บ้านยูโย” และ “หน่วยงานบูรณาการ
สร้างสานพืน้ ทีด่ นิ เค็ม”
ในเรื่องของการท่องเที่ยวนำเสนอเรื่องราวที่ดำเนินตามรอยตามพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟา้ หลวงกับการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และ
ปิดท้ายด้วยการคัดสรรข้อคิดธรรมะดีๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านมีพลัง สร้างสรรค์
สิง่ ดีๆให้ โลกเราต่อไป
พบกันฉบับหน้า ขอให้ทกุ คนมีความสุขและโชคดีครับ
สาราณียกร
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายอภิชาต  จงสกุล
นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์
นายสุรเดช  เตียวตระกูล
นางกุลรัศมิ  ์ อนันต์พงษ์สขุ
นางนงคราญ  มณีวรรณ
นางสาวจารุภรณ์  โต๊ะแสง
นางเกษร  พรพิจติ รทรัพย์
นายไพรัช  พงษ์วเิ ชียร
นางนิสา  มีแสง
นางสาวถนอมขวัญ  ทิพวงศ์
นางกรียาภรณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวฆริกา  คันธา
นายพจน์  วิจนิ ตโสภณ
นางสาวปานิสรา  ทองท้วม
นางสาววรรยา  สุธรรมชัย
นายวีรชัย  กาญจนาลัย
นายคำรณ  ไทรฟัก
นายพิทยากร  ลิม่ ทอง
นายวุฒชิ าติ  สิรชิ ว่ ยชู
นายบุญณรงค์  ธานีรตั น์
นางอรทัย  ศุกรียพงศ์
นายสมโสถติ  ์ ดำเนินงาม
นางสาวสุภาพร  จันรุง่ เรือง
นายชาติชาย  พูนพาณิชย์
นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล
นายชุมพล  คงอินทร์

นายกสมาคม
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
เหรัญญิก
สาราณียกร
ผูช้ ว่ ยสาราณียกร
นายทะเบียน
วิเทศสัมพันธ์
ผูช้ ว่ ยวิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
ผูช้ ว่ ยปฏิคม
ทัศนศึกษา/นันทนาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

7

8

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2557

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.30 No.1 December 2014

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

นายปรีชา โพธิป์ าน
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
นายปราโมทย์ ยาใจ
นายถาวร มีชยั
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นายเข้มแข็ง ยุตธิ รรมดำรง
นางมัทธนา ชัยมหาวัน
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
นายชุมพล วรรธนะสาร

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง/ผูจ้ ดั การสมาคมฯ
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นโยบายของคณะกรรมการบริหารงาน

สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557-2559

1. งานบริหารทัว่ ไป
1.1 ดูแล พัฒนา ปรับปรุงสำนักงานสมาคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานพัฒนาทีด่ นิ
1.2 จัดหาและรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน เอกสารข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ บริการข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกและผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป

2. การจัดหาและบริการสมาชิก
2.1 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการหาสมาชิก โดยเชิญชวนผูส้ นใจ นักวิชาการและเกษตรกรเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงบุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา
ต่างๆ
2.2 เชิญชวนและให้ โอกาสสำหรับสมาชิกในระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นกรณีพเิ ศษ
2.3 สมาชิกจะได้รบั วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และธันวาคม)

3. การบริการทางวิชาการ
3.1 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาและ
บริการ ด้านการสำรวจ ศึกษาวิจยั ออกแบบทางด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การจัดการทรัพยากรทีด่ นิ และ
ภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ในการส่งสมาชิกไปดูงานใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนให้นกั วิชาการจากต่างประเทศ มาดูงานในด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และการจัดการ
ด้านทรัพยากรที่ดินร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเป็นหน่วยงานประสานและให้การ
สนับสนุนเพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการ
3.2 มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาพื้ น ที่ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ในพื้ น ที่ เ กษตรกร และให้
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเห็นผลชัดเจน เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ และเป็นตัวอย่างให้ผอู้ นื่ นำไปปฏิบตั ิ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของผล
งานให้เด่นชัด
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4. การจัดประชุม
4.1 จัดประชุมวิชาการประจำปี ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ ในความ
สนใจในระดับประเทศ หรือร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
4.2 จัดให้มกี ารเสวนา บรรยายพิเศษ และอภิปรายทางด้านวิชาการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการอนุรกั ษ์
ดินและน้ำ หรือสาขาวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ตามความเหมาะสม

5. ด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
5.1 จัดทำเอกสารในรูปวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีละ 3 เล่ม
5.2 เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสมาคมฯ ทาง website ของสมาคมฯ

6. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
6.1 สร้างแนวทางความร่วมมือ ในการทำโครงการเกี่ยวกับศึกษา สำรวจ และดำเนินการในด้าน
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ร่วมกับสมาคม สถาบัน หรือหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานของ
ประเทศต่างๆ อาทิเช่น WOCAT, ASOCON และประเทศในเครือข่ายโครงการวิจยั ด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
6.2 ร่วมจัดประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ
6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ กับสมาคมหรือสถาบันของต่างประเทศ
ด้านการประชุม การดูงาน และการฝกอบรมกับประเทศต่างๆ

7. ด้านทัศนศึกษา
7.1 จัดให้มกี ารศึกษาดูงานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ ทีท่ นี่ า่ สนใจ
ภายในประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
7.2 จัดให้มกี ารศึกษาดูงานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ ทีท่ นี่ า่ สนใจ
ต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

8. ด้านการประชาสัมพันธ์
8.1 สร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ และทรัพยากรที่ดินผ่านสื่อต่างๆ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ และ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
8.2 ปลูกจิตสำนึกให้กบั เยาวชน ภายใต้ โครงการประกวดบทความ เรียงความ วาดรูป เกีย่ วกับการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ และจัดกิจกรรมการปลูกพืชเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
8.3 จัดทำของทีร่ ะลึกของสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้บริการกับสมาชิกและผูท้ ี่
สนใจ
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การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช
เป็นมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ เพือ่ การปลูกข้าวโพด
บนพืน้ ทีด่ อน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา

The Study of the Effectiveness of Types Plant Strip for Soil Conservation
measure in Corn plantation on Upland in Payao Province
ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล *
บทคัดย่อ

  		 การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินเพื่อการปลูกข้าวโพด บนพื้นที่ดอน              
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดำเนินการที่บ้านธาตุสันติธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัด
พะเยา อยู่ในกลุม่ ชุดดินที่ 46 ชุดดินเชียงคาน (Chiang Khan series: Ch) ฤดูปลูกปี พ.ศ. 2554, 2555
และ 2556 ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงชนิดพืชที่ ใช้เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมบน
พืน้ ทีด่ อน และการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ทีม่ ตี อ่ ปริมาณการสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ข้ า วโพด และศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ ท างเคมี แ ละกายภาพของดิ น วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design มีจำนวน 3 ซ้ำ 5 วิธกี าร ประกอบด้วย 1) วิธเี กษตรกร ไม่มี
ระบบอนุรกั ษ์ดนิ 2) ปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ 3) ปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็น
แถบพืชอนุรักษ์ดิน 4) ปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน 5) ปลูกน้อยหน่าร่วมกับ
เศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
 		 ผลการทดลองพบว่า การปลูกน้อยหน่า มะนาว และ กาแฟ ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
ร่วมกับการไถกลบตอซังข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น โดยค่า
ความหนาแน่นรวมของดินลดลงสูงสุด 1.340, 1.386 และ 1.390 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และลดลง
มากกว่าวิธเี กษตรกรไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ (1.556 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ใน
ด้านสมบัตทิ างเคมีของดิน ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ในทุกวิธกี ารเพิม่ สูงขึน้ จาก 5.2 เป็น 5.9–6.0
ด้านปริมาณอินทรียวัตถุในดิน พบว่าการปลูกน้อยหน่า และมะนาว ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
ทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ สูงสุด 2.07 เป็น 2.45 และ 2.42 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าวิธเี กษตรกร
ที่ ไ ม่ มี ร ะบบอนุรั กษ์ ดิ น (2.12 เปอร์ เ ซ็ นต์ ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมในดิน มีค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกวิธีการ ด้านปริมาณการสูญเสียดิน การปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช
เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ มีปริมาณการสูญเสียดินเฉลีย่ ต่ำสุด 132 กิโลกรัมต่อไร่ และต่ำกว่าวิธเี กษตรกรที่
ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ (390 กิโลกรัมต่อไร่) อย่างมีนยั สำคัญทางสถิต   
ิ
* กลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
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 		 การเจริญเติบโตของข้าวโพดด้านความสูง การปลูกน้อยหน่า มะนาว กาแฟ และชา ร่วมกับเศษพืช
เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ข้าวโพดมีความสูงเฉลี่ย (198-208 เซนติเมตร) ใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร (204
เซนติเมตร) และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในด้านผลผลิตของข้าวโพด การปลูกน้อยหน่า มะนาว กาแฟ และ
ชา ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ให้ผลผลิตข้าวโพดเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน คือ 1,017, 945, 884 และ
840 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (841 กิโลกรัมต่อไร่) ชนิดพืช        
ทีเ่ หมาะสมเป็นแถบอนุรกั ษ์ดนิ คือ น้อยหน่า เนือ่ งจากมีการเจริญเติบโตดี แผ่ทรงพุม่ ได้กว้าง ทนแล้งได้ดี
เมื่อมีการกำจัดวัชพืช และทำแนวคันซากพืช จะได้ปริมาณเศษพืชมากตามทรงพุ่ม ทางด้านผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ ได้รับระหว่าง          
ปี 2554-2556 พบว่าการปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ให้กำไรสุทธิสูงสุด 4,494
บาทต่อไร่ ซึง่ ให้กำไรสุทธิสงู กว่าวิธเี กษตรกร ที่ ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ ซึง่ ได้กำไรสุทธิ 2,737 บาทต่อไร่

คำนำ
 		 ข้าวโพดเป็นพืชไร่เศรษฐกิจทีส่ ำคัญของไทยชนิดหนึง่ ซึง่ ทำรายได้ ให้กบั ประเทศ ปีละกว่าหมืน่ ล้าน
บาท ปลูกมากในภาคเหนือตอนบน โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ อยู่ ในเขตเกษตรอาศัยน้ำฝน (rainfed area)
เป็นทีด่ อนและมีความลาดชัน สภาพดังกล่าวเมือ่ มีฝนตกก็มกั จะเกิดน้ำไหลบ่า (run off) และไหลผ่านพืน้ ที่
ไปอย่างรวดเร็ว (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2547) อีกทัง้ ความเคยชินของเกษตรกร ทีม่ กั ไถพรวนและปลูกข้าวโพด
ตามแนวขึน้ ลงของความลาดเทอันเป็นการส่งเสริมให้การไหลบ่าของน้ำผิวดิน เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินรุนแรงยิ่งขึ้น เกิดการสูญเสียหน้าดิน ซึ่งเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุด
ดินอุม้ น้ำหรือเก็บความชืน้ ได้นอ้ ย แม้บางครัง้ จะมีปริมาณฝนตกค่อนค้างมากก็ตาม เมือ่ ฝนทิง้ ช่วง ข้าวโพด
จึงแสดงอาการขาดน้ำได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงข้าวโพดออกดอกจะได้รับความเสียหายมาก การเจริญเติบโต
ไม่ดีปริมาณผลผลิตและคุณภาพต่ำ อาจรุนแรงถึงต้นแห้งตายเกือบทั้งแปลง เกษตรกรผู้ปลูกต้องประสบ
ภาวะขาดทุน การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีเ่ หมาะสมจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวนี้ ได้
		 จากการศึกษาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา พบว่าระบบพืชเพื่อการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำมีหลายระบบทีเ่ หมาะสม ควรใช้ชาเป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ ซึง่ เกษตรกรสามารถเก็บเกีย่ วชา
ได้ ในปีที่ 3 กรณีต้องการปลูกพืชไร่อย่างเดียว ควรใช้แถบหญ้าแฝกเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ         
ใช้รว่ มกับการปลูกพืชสลับเป็นแถบ ซึง่ จะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ ระบบการปลูกพืชเพือ่ การ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำที่ใช้แถบหญ้า เช่น หญ้าเซลทาเรีย หญ้าซิกแนน หญ้าบาเฮีย เป็นต้น ปลูกโดยให้มแี ถบ
หญ้ากว้าง 1-2 เมตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสูงขึน้ การใช้แถบชาสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ และพบว่าระบบปลูกพืชนี้ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าได้ 59
เปอร์เซ็นต์ (นคร, 2549)
		 ดังนั้นการศึกษาถึงชนิดของพืชที่จะใช้ทำเป็นแถบพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ทีน่ า่ สนใจ ทีจ่ ะมีการศึกษาหาชนิดพืชทีเ่ หมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์เป็นได้ทงั้ แถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ และ
น้ำ และสามารถใช้ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจได้ทั้งรับประทานและขายเป็นรายได้ เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึง
ความสำคัญของการใช้แถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ ซึ่งระยะ
ระหว่างแถบพืชในแนวดิง่ (vertical interval, V.I.) เท่ากับ 2.5 ม. ชนิดของพืชทีจ่ ะใช้เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์
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ดินและน้ำ ควรมีการศึกษาให้มคี วามหลากหลาย โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากแถบพืช เพือ่ ให้เกษตรกร
มีแรงจูงใจในการรักษาแถบพืช ไม่ ไถพรวนทิ้งหรือช่วยป้องกันไม่ ให้ถูกสารกำจัดวัชพืชทำลายเสียหาย
ดังนั้นการใช้ประโยชน์ของแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำแต่ละชนิด จึงมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งยังขาด
ข้อมูลในการเลือกใช้ชนิดพืชที่จะใช้เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการผลิตข้าวโพดอย่างเหมาะสมบน
พืน้ ทีด่ อน

วิธดี ำเนินการ
1. การคัดเลือกพื้นที่ สำรวจพื้นที่แปลงทดลองในพื้นที่ของเกษตรกร บ้านธาตุสันติธรรม หมู่ที่ 8
ตำบลพระธาตุขงิ แกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คัดเลือกพืน้ ทีท่ เี่ กษตรกรปลูกข้าวโพด มีความลาดชัน 9-10
เปอร์เซ็นต์ พืน้ ที่ 5 ไร่
2. การเตรียมแปลงทดลอง ไถด้วยผานสาม 1 ครั้ง
ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 15 วัน และไถด้วย
ผานเจ็ดอีก 1 ครั้ง ลึก 15-20 เซนติเมตร แปลงกว้าง
5 เมตร ยาว 30 เมตร ทั้งหมด 15 แปลง แต่ละแปลง
ใช้สังกะสีแผ่นเรียบล้อมรอบ 3 ด้าน คือ ด้านบน ด้าน
ข้างทัง้ 2 ด้าน โดยฝังสังกะสีลงไปในดินลึก 20 เซนติเมตร
3. การปลูกพืช ข้าวโพด ปลูกในเดือน มิถุนายนกรกฎาคม แปลงกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร
ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร จำนวน 1-2 เมล็ดต่อหลุม เว้น
ระยะสำหรับแถบพืชในแนวดิง่ โดยใช้คา่ vertical interval,
V.I. เท่ากับ 2.5 เมตร จะได้แถบพืชอนุรักษ์ดินจำนวน 2
แถบต่อหนึ่งแปลงย่อย หลังจากปลูกข้าวโพดได้ 2 สัปดาห์
ทำการถอนแยกให้ เ หลื อ 1 ต้ น ต่ อ หลุ ม (วิ ธี ก ารที่ 1
วิธเี กษตรกร พืน้ ที่ 1 ไร่ มีจำนวนข้าวโพด 8,480 ต้น)
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แถบชา ปลูกเป็นแถวพืชอนุรักษ์ดินขวางความลาดเทได้จำนวน
2 แถว ตรงกึง่ กลางแปลง และท้ายแปลง ในแถวของชา 1 แถว จะมี
จำนวน 2 แถบ ระยะระหว่างแถบ 1 เมตร ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร
ปลูกขวางความลาดเทของพืน้ ที่ จะมีตน้ ชาแถบละ 16 ต้น จำนวน 2
แถบมี 32 ต้นต่อ 1 แถวอนุรกั ษ์ดนิ ระยะห่างระหว่างแถบชาในแนวดิง่
(vertical interval, V.I.) เท่ากับ 2.5 เมตร ใช้เศษวัชพืชจากการกำจัด
วัชพืชด้วยมือ คลุมดินบริเวณโคนต้นเป็นแถวตลอดความยาวของแถว
ชา แปลงทีป่ ลูกชา จะมีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวโพด ขนาดกว้าง 5 เมตร ความ
ยาว 26 เมตร (พืน้ ที่ 1 ไร่ จะมีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวโพด 1,386 ตารางเมตร
ได้ตน้ ข้าวโพด 7,348 ต้น)
แถบกาแฟ มะนาว และน้อยหน่า ปลูกเป็นแถวพืชอนุรักษ์ดิน
ขวางความลาดเทได้จำนวน 2 แถว ตรงกึง่ กลางแปลง และท้ายแปลง
ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่ จะมี
ต้นกาแฟ มะนาว และน้อยหน่า จำนวนแถบละ 3 ต้น ระยะห่าง
ระหว่างแถบพืชในแนวดิง่ (vertical interval, V.I.) เท่ากับ 2.5 เมตร
ใช้เศษวัชพืชจากการกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลุมดินบริเวณโคนต้น
เป็ น แถวตลอดความยาวของแถบพื ช แปลงทดลองจะมี พื้ น ที่ ป ลู ก
ข้าวโพด ขนาดกว้าง 5
เมตร ความยาว 28
เมตร (พืน้ ที่ 1 ไร่ จะมี
พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว โ พ ด
1,493 ตารางเมตร ได้
ต้นข้าวโพด 7,912 ต้น)
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4. การใส่ปยุ๋ ข้าวโพด วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครัง้ เมือ่ อายุ 20 วัน และ 40 วัน ใส่โดยวิธหี ยอดข้างต้นแล้วพรวนกลบ
วิธกี ารที่ 2-5 ใส่ปยุ๋ เคมีอตั รา 6.43–6.04–6.88 (N–P2O5–K2O) กิโลกรัมต่อไร่
						 ชา กาแฟ มะนาว และน้ อ ยหน่ า ใส่ ปุ๋ ย เคมี (ตามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น โปรแกรม        
ปุย๋ รายแปลง) อัตราปุย๋ เคมี 3–3–3 (N–P2O5–K2O) กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธหี ยอดข้างต้นแล้วพรวนกลบ
  		 5. การป้องกันกำจัดวัชพืช กำจัดวัชพืชด้วยมือ โดยวิธกี ารถอนและใช้จอบถาก 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 หลัง
ปลูก 20 วัน ครัง้ ที่ 2 หลังปลูก 40 วัน พร้อมกับทำแนวคันซากพืช บริเวณแนวของแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
ขวางความลาดเท
  		 6. การเก็บเกีย่ วผลผลิต เก็บเกีย่ วผลผลิตข้าวโพด ในเดือนกันยายน
  		 7. ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการเก็บข้อมูล
 			 7.1 ข้อมูลดิน - สมบัตทิ างเคมีของดิน ก่อนดำเนินงานปีที่ 1 ปี 2554 เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยการสุ่มทั้งแปลงจำนวน 15 จุดและนำมาคลุกเคล้ารวมกัน (composite
sample) เลือกมา 1 กิโลกรัม เพือ่ วิเคราะห์หาค่า pH OM P K หลังการทดลอง ปี 2556 (หลังเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตข้าวโพดในปีที่ 3) เก็บตัวอย่างดิน ทีร่ ะดับความลึก 0-15  เซนติเมตร ส่งวิเคราะห์หาค่า pH OM P
K แปลงย่อยละ 3 จุด รวมเป็น 1 จุด รวมทัง้ หมด 15 แปลง (15 ตัวอย่าง)
         				
- สมบัตทิ างกายภาพของดิน เก็บตัวอย่างดินก่อนการดำเนินงานปีที่ 1 ปี 2554
และหลังการทดลอง ปี 2556 (หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดในปีที่ 3) แยกตามวิธีการ เพื่อวิเคราะห์
หาความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk density) แปลงย่อยละ 3 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 15 แปลง (45
ตัวอย่าง)
  						
- ตะกอนดิน เก็บข้อมูลปริมาณตะกอนดินในบ่อดักตะกอนแบบสะสม โดยเก็บ         
ปีละ 1 ครัง้   ในเดือนธันวาคม เพือ่ ประเมินหาปริมาณตะกอนดินสะสมในแต่ละปี
 			 7.2 ข้อมูลด้านพืช - ข้าวโพด
 				 1) วัดความสูงของต้นข้าวโพด (จากโคนต้นถึงข้อของใบธง) หลังปลูก 120 วัน จำนวน 20 ต้น
ต่อแปลงย่อย
 				 2) ผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่เก็บตัวอย่างทั้งระบบ 5x30 ตารางเมตร จำนวน 1 Block เพื่อ
คำนวณหาผลผลิตต่อไร่
 							
- แถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ชา กาแฟ มะนาว น้อยหน่า วัดความสูงของแถบพืช
อนุรกั ษ์ดนิ ประเมินการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต หลังสิน้ สุดการทดลอง
  		 8. ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายวัน ปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือน และรายปี
โดยเก็บข้อมูลจากเครือ่ งวัดน้ำฝนแบบกระบอกตวง ซึง่ ติดตัง้ ไว้บริเวณแปลงทดลอง
  		 9. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ns หมายถึง ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ * มีความแตกต่าง
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ และ ** มีความแตกต่างทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99 เปอร์เซ็นต์
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเจริญเติบโตของข้าวโพด
ความสูงของต้นข้าวโพด เฉลี่ย 3 ปี (ปี 2554-2556) วัดจากโคนต้นถึงข้อของใบธง ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยการปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ความสูง
ของต้นข้าวโพดมีแนวโน้มเฉลีย่ สูงสุด 208 เซนติเมตร รองลงมาคือ วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และ
การปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ความสูงของต้นข้าวโพดเฉลี่ย 204 และ 203
เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนการปลูกชา และการปลูกกาแฟ ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ความสูง
ของต้นข้าวโพดมีแนวโน้มเฉลีย่ ต่ำสุด 199 และ 198 เซนติเมตรตามลำดับ จะเห็นได้วา่ ทุกวิธกี าร ส่งผลให้
ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตด้านความสูงใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความสูงเฉลีย่ ของต้นข้าวโพด เมือ่ อายุ 120 วัน (วัดจากโคนต้นถึงข้อใบธง)
ความสูงของต้นข้าวโพด (เซนติเมตร)
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เฉลีย่ 3 ป
วิธกี ารที่ 1 วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ
234
181
198
204
วิธกี ารที่ 2 ปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
232
177
185
198
วิธกี ารที่ 3 ปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
239
189
182
203
วิธกี ารที่ 4 ปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
229
179
190
199
วิธกี ารที่ 5 ปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
242
192
192
208
F-test
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
6.08
6.19
12.23
7.42
วิธกี าร

2. ผลผลิตของข้าวโพด เฉลีย่ 3 ป (ป พ.ศ. 2554-2556)
พืน้ ที่ในการปลูกข้าวโพด วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ มีพนื้ ทีป่ ลูกข้าวโพดเต็มพืน้ ที่ใน 1 ไร่
(1,600 ตารางเมตร) การปลูกชา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 1,386 ตารางเมตร ส่วนการปลูกกาแฟ การปลูก
มะนาว และการปลูกน้อยหน่า มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดแปลงละ 1,493 ตารางเมตร ในการคิดน้ำหนักเมล็ด
ข้าวโพดทุกวิธกี าร จะคิดรวมทัง้ ระบบเป็นต่อไร่ (1,600 ตารางเมตร) ถึงแม้วา่ จะเสียพืน้ ทีบ่ างส่วนสำหรับ
ใช้ปลูกแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
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น้ำหนักเมล็ดข้าวโพด เฉลีย่ 3 ปี ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ โดยการปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษ
พืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ให้นำ้ หนักเมล็ดข้าวโพดเฉลีย่ 3 ปี มีแนวโน้มเฉลีย่ สูงสุด 1,017 กิโลกรัมต่อไร่
รองลงมาคือ การปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ให้นำ้ หนักเมล็ดข้าวโพด 945 กิโลกรัม
ต่อไร่ การปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ให้น้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเฉลี่ย 884 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส่วนการปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ และวิธเี กษตรกร ผลผลิตข้าวโพด มีแนวโน้ม
เฉลีย่ ต่ำสุด 840 และ 841 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ จากการทดลองได้ ใช้ขา้ วโพดพันธุล์ กู ผสมเดีย่ ว ซึง่ ถูก
ปรับปรุงพันธุม์ าให้ตอบสนองต่อการใช้ธาตุอาหารมากทีส่ ดุ จึงเห็นได้วา่ ทุกวิธกี าร มีการใช้ปยุ๋ เคมี ตามวิธี
เกษตรกร และตามค่าวิเคราะห์ดิน โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ที่สอดคล้องกับกลุ่มชุดดินและชุดดิน ทำให้
ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดใกล้เคียงกัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ อีกประการหนึ่งในเรื่องพื้นที่ปลูกข้าวโพด
ทีล่ ดลง ในแปลงทีป่ ลูกแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ จะเสียพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ สำหรับปลูกแถบพืช แต่ผลผลิตก็ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ กลับมีแนวโน้มทีจ่ ะให้ผลผลิตสูงกว่า โดยเฉพาะการปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืช
อนุรกั ษ์ดนิ สิง่ ที่ ได้รบั อีกประการหนึง่ คือ ผลผลิตที่ ได้จากแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลผลิตข้าวโพด ปี พ.ศ. 2554-2556 และ เฉลีย่ 3 ปี
วิธกี าร
วิธกี ารที่ 1 วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 2 ปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 5 ปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
F-test
C.V. ( % )

ผลผลิตข้าวโพด (กิโลกรัมต่อไร่)
ป 2554 ป 2555 ป 2556 เฉลีย่ 3 ป
684 866 c 1/ 973
841
676 920 bc 924
840
816 893 bc 942
884
579 1,112 ab 1,145
945
801 1,163 a 1,087 1,017
ns
*
ns
ns
14.51 12.36 18.15 11.53
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3. ปริมาณการสูญเสียดิน
ปริมาณการสูญเสียดินเฉลีย่ 3 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยการปลูกน้อยหน่า
ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน มีปริมาณการสูญเสียดินเฉลี่ยต่ำสุด (132 กิโลกรัมต่อไร่) และ
วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ มีการสูญเสียดินมากทีส่ ดุ (390 กิโลกรัมต่อไร่) การใช้แถบพืชโดยเฉพาะ
น้อยหน่า มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ตรงฐานของคันซากพืชจะกว้าง 1 เมตร ความยาวขวางความลาดเท 5
เมตร จะมีการสะสมเศษพืชที่หนาแน่น และมากพอที่จะทำให้เป็นคันซากพืชที่ดี มีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจากน้อยหน่ามีการเจริญเติบโตดี และแผ่ทรงพุ่มได้กว้าง ในช่วงแล้งน้อยหน่าจะมีการทิ้งใบ และทน
แล้งได้ดกี ว่า มะนาว ชาและกาแฟ ทีต่ อ้ งการน้ำมากกว่า และยังช่วยชะลอการไหลของน้ำให้ชา้ ลง ลดการ
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน และรักษาความชุม่ ชืน้ บริเวณแปลงข้าวโพดไว้ ได้ดี (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปริมาณการสูญเสียดิน ปี พ.ศ. 2554-2556
วิธกี าร
วิธกี ารที่ 1 วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 2 ปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 5 ปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืชเป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
F-test
C.V. (%)

ป 2554 ป 2555
(กก./ไร่) (กก./ไร่)
389
401
359
376
321
437
226
210
204
164
ns
ns
15.27 17.66

ป 2556
(กก./ไร่)
510 a
212 ab
221 ab
191 b
105 b
*
14.72

เฉลีย่ 3 ป
(กก./ไร่)
390 a
282 ab
293 ab
168 ab
132 b
*
13.41

4. การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างกายภาพของดิน
ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองปี 2554 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.6231.780 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หลังการทดลองปี 2556 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
โดยการปลูกน้อยหน่า การปลูกมะนาว และการปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ความ
หนาแน่นรวมของดินเฉลีย่ ลดลงสูงสุด 1.340, 1.386 และ 1.390 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
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เป็นผลเนือ่ งมาจากได้มกี ารไถกลบตอซังข้าวโพด ลงไปในดินทุกครัง้ หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุ และปรับปรุงโครงสร้างของ
ดินทำให้ดนิ โปร่งขึน้ สอดคล้องกับรายงานของ Tiark et al. (1974) การ
เพิ่มอินทรียวัตถุมีผลทำให้มีการสร้างเม็ดดินที่เสถียรภาพเพิ่มขึ้น ความ
หนาแน่ น รวมของดิ น ลดลง ระบายน้ ำ ได้ ดี ขึ้ น เก็ บ ความชื้ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ พืชได้มากขึน้ ลดแรงต้านทานและการยืดขยายของรากพืช
การใช้ แ ถบพื ช ทั้ ง 3 ชนิ ด ทำให้ ดิ น โปร่ ง ขึ้ น มี ค วามร่ ว นซุ ย มากขึ้ น
เนื่องจากมีการชะลอการไหลของน้ำ ทำให้การชะล้างพังทลายของหน้า
ดินลดลง และมีการสะสมเศษพืชมากขึน้ เมือ่ มีการไถกลบตอซังข้าวโพดลงไปในดิน ทำให้ดนิ มีอนิ ทรียวัตถุ
เพิ่มสูงขึ้น ส่วนวิธีเกษตรกร ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน ความหนาแน่นรวมของดินลดลงต่ำสุด 1.556 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงความหนาแน่นรวมของดิน (g/cm3)
วิธกี าร
วิธกี ารที่ 1 วิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 2 ปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 3 ปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 4 ปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
วิธกี ารที่ 5 ปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
F-test
C.V. (%)

ความหนาแน่นรวมของดิน
ก่อนป 2554
หลังป 2556
1.623
1.556 a
1.760
1.435 ab
1.780
1.390 b
1.696
1.386 b
1.726
1.340 b
ns
*
6.97
5.52

วิเคราะห์โดย : กลุม่ วิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7 กรมพัฒนาทีด่ นิ

5. สมบัตทิ างเคมีของดิน ก่อนการทดลองป 2554 และหลังการทดลองป 2556
5.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ก่อนการทดลองปี 2554 เก็บตัวอย่างดินแบบรวม
(composite sample) ดินมีสภาพเป็นกรดจัด มีคา่ pH 5.2 หลังการทดลองปี 2556 ทุกวิธกี ารมีคา่ pH
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เพิ่มสูงขึ้น (pH 5.9-6.0) แต่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สาเหตุที่ pH เพิ่มสูงขึ้น เกิดจากดินที่มี
อินทรียวัตถุเพิม่ ขึ้นหรือฮิวมัสเพิม่ ขึ้น ประโยชน์ของฮิวมัสคือ การต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด
เป็นด่างอย่างฉับพลันของดิน ทำให้ดนิ มีสภาวะทีเ่ ป็นกลางมากขึน้ ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ การเจริญเติบโตของพืช
และกิจกรรมของจุลนิ ทรีย์ในดิน สารที่ ได้จากการหมักอินทรียวัตถุจะมีความจุบฟั เฟอร์ (buffering capacity)
ตามธรรมชาติสงู จะทำให้คา่ pH ของดินปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ อยู่ในช่วง 6.0-7.0 (ยงยุทธ และคณะ, 2551)
5.2 อินทรียวัตถุในดิน (OM) ก่อนการทดลองปี 2554 อยู่ในระดับปานกลาง 2.07 เปอร์เซ็นต์
หลังการทดลองปี พ.ศ. 2556 มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2.12-2.45 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ โดยการปลูกน้อยหน่า และการปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ จาก 2.07 เป็น 2.45 และ 2.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนวิธเี กษตรกร
ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มน้อยที่สุด จาก 2.07 เป็น 2.12 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีคา่ เพิม่ สูงขึน้ (5.9-6.4 เปอร์เซ็นต์) เป็นผลเนือ่ งมาจากได้มกี ารไถกลบตอซังข้าวโพด ลง
ไปในดินทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน การใช้แถบพืชทั้ง 3 ชนิด มีการ
ชะลอการไหลของน้ำฝน ทำให้การชะล้างพังทลายของหน้าดินลดลง และมีการสะสมเศษพืชมากขึน้ เมือ่ มี
การไถกลบ ตอซังข้าวโพดกับเศษพืชลงไปในดิน ทำให้ดนิ มีอนิ ทรียวัตถุเพิม่ สูงขึน้
5.3 ฟอสฟอรัส (P) ก่อนการทดลองปี พ.ศ. 2554 อยู่ในระดับต่ำ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลัง
การทดลองปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ ในระดับสูงมาก มีค่าระหว่าง 60.33-76.66
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นผลมาจากปุย๋ เคมีทตี่ กค้าง จากการใส่ปยุ๋ เคมีในแปลงข้าวโพดและแถบพืชอนุรกั ษ์
ดิน
5.4 โพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองปี พ.ศ. 2554 อยู่ในระดับต่ำ 36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลัง
การทดลองปี พ.ศ. 2556 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ มีคา่ อยู่ในระดับ สูง-สูงมาก อยูร่ ะหว่าง 97.33234.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นผลมาจากปุย๋ เคมีทตี่ กค้าง จากการใส่ปยุ๋ เคมี ในแปลงข้าวโพด และแถบ
พืชอนุรกั ษ์ดนิ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมบัตขิ องดินทางเคมี (ก่อนการทดลองปี พ.ศ. 2554 และหลังการทดลองปี พ.ศ. 2556)
pH

OM (%)
Avai. P (mg/kg) Exch. k (mg/kg)
วิธกี าร
ก่อน หลัง ก่อน
หลัง ก่อน
หลัง ก่อน
หลัง
ป 54 ป 56 ป 54 ป 56 ป 54 ป 56 ป 54 ป 56
1. วิธเี กษตรกร
5.2
5.9
2.07 2.12 d 3
60.33 36
97.33
2. ปลูกชา+เศษพืช
5.2
5.9
2.07 2.22 c 3
76.66 36 137.00
3. ปลูกกาแฟ+เศษพืช
5.2
6.0
2.07 2.37 b 3
67.00 36 158.66
4. ปลูกมะนาว+เศษพืช
5.2
6.0
2.07 2.42 a 3
68.00 36 130.33
5. ปลูกน้อยหน่า+เศษพืช
5.2
6.0
2.07 2.45 a 3
76.33 36 234.33
F-test
ns
*
ns
ns
C.V. (%)
5.88
0.68
17.83
16.49
วิเคราะห์โดย : กลุม่ วิเคราะห์ดนิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7 กรมพัฒนาทีด่ นิ
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6. ปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำฝนรวม จากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนในแต่ละวัน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน แบบ
กระบอกตวง ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บริเวณแปลงทดลอง ในปี 2554-2556 ฝนเริม่ ตกตัง้ แต่เดือนเมษายน สิน้ สุดเดือน
ธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต ของแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ และข้าวโพด แต่ในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม จะเป็นช่วงแล้ง แต่พอมีความชื้นอยู่ ในดินบ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ปริมาณ
น้ำฝนเดือน สิงหาคม-กันยายน มากทีส่ ดุ ในปี 2554 ปริมาณน้ำฝนรวมปี 2554 เท่ากับ 1,055.2 มิลลิเมตร
(เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2554) ปริมาณน้ำฝนรวมปี 2555 เท่ากับ 1,057.9 มิลลิเมตร ปริมาณ
น้ำฝนรวมปี 2556 เท่ากับ 980.5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนนอกจากมีความสัมพันธ์กบั การเจริญเติบโตของ
แถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ และข้าวโพด ปริมาณน้ำฝนยังมีความสัมพันธ์กบั กับความชืน้ ในอากาศด้วย
7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อ้างอิงราคาข้าวโพดจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ปี 2556) รายงาน
ราคาข้าวโพด (ความชื้นไม่เกิน 14.5เปอร์เซ็นต์) ที่เกษตรกรขายได้ที่ ไร่นา ราคากิโลกรัมละ 7 บาท
พบว่าการปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ข้าวโพดและน้อยหน่า ให้ผลตอบแทนเฉลีย่
สู ง สุ ด 4,494 บาทต่ อ ไร่ รองลงมาคื อ การปลู ก มะนาวแป้ น ร่ ว มกั บ เศษพื ช เป็ น แถบพื ช อนุ รั ก ษ์ ดิ น
ให้ผลตอบแทน 3,519 บาทต่อไร่ และวิธเี กษตรกร ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ ให้ผลตอบแทน 2,737 บาทต่อไร่
ส่วนการปลูกชาร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ให้ผลตอบแทนต่ำสุด 352 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (บาทต่อไร่)
รายการ
1. การเตรียมดิน
1.1 ไถเตรียมดินปลูกข้าวโพด
2. การปลูก
2.1 ปลูกข้าวโพด
2.2 ปลูกพืชแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
3. ค่าแรงงานในการดูแลรักษา
3.1 ใส่ปยุ๋ เคมี และกำจัดวัชพืช
4. การเก็บเกีย่ ว
4.1 เก็บเกีย่ ว
4.2 สีขา้ วโพด
4.3 ขนขึน้ รถ
5. ค่าวัสดุการเกษตร
5.1 ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด

T1
400
400
300
300
400
400
440
240
100
100
1,610
260

T2
(ชา)
400
400
500
300
200
400
400
440
240
100
100
3,788
260

วิธกี าร
T3
(กาแฟ)
400
400
400
300
100
400
400
440
240
100
100
1,528
260

T4
T5
(มะนาว) (น้อยหน่า)
400
400
400
400
400
400
300
300
100
100
400
400
400
400
440
440
240
240
100
100
100
100
1,928
1,928
260
260
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ตารางที่ 6 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (บาทต่อไร่) (ต่อ)
รายการ

T1

5.2 ค่าปุย๋ เคมี เกรด 15-15-15
เกรด 46-0-0
เกรด 0-46-0
เกรด 0-0-60
5.3 ค่าพันธุแ์ ถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ
ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
ผลผลิตข้าวโพด (กิโลกรัม/ไร่)
ราคาผลผลิตข้าวโพด (บาท/กิโลกรัม)
มูลค่าผลผลิตข้าวโพด (บาท/ไร่)
ต้นทุนการผลิตข้าวโพด (บาท/กิโลกรัม)
ผลผลิตแถบพืช (กิโลกรัม/ไร่)
ราคาผลผลิตแถบพืช (บาท/กิโลกรัม)
มูลค่าผลผลิตแถบพืช (บาท/ไร่)
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)

1,350
3,150
841
7
5,887
3.74
2,737

หมายเหตุ :

T2
(ชา)
209
407
252
2,660
5,528
840
7
5,880
3.17
50
5
250
352

วิธกี าร
T3
(กาแฟ)
209
407
252
400
3,196
884
7
6,188
3.17
10
10
100
3,092

T4
T5
(มะนาว) (น้อยหน่า)
209
209
407
407
252
252
800
800
3,596
3,596
945
1,070
7
7
6,615
7,490
3.17
3.17
25
30
20
20
500
600
3,519
4,494

อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 200 บาทต่อคน ปุย๋ เคมีเกรด 15-15-15 ถุงละ 1,350 บาท (50 กิโลกรัม)
ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ถุงละ 750 บาท (50 กิโลกรัม) ปุ๋ยเคมีเกรด 0-46-0 ถุงละ 1,550 บาท
(50 กิโลกรัม) ปุย๋ เคมีเกรด 0-0-60 ถุงละ 1,100 บาท (50 กิโลกรัม)

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืชเป็นมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ เพือ่ การปลูกข้าวโพดบนพืน้ ทีด่ อน พบว่า
1. การปลูกน้อยหน่า มะนาว ชา และ กาแฟ ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ มีแนวโน้มทำให้
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าวิธี
เกษตรกร ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน
มีคา่ เพิม่ สูงขึน้
2. การปลูกน้อยหน่า มะนาว และกาแฟ ร่วมกับเศษพืชเป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ร่วมกับการไถกลบ
ตอซังข้าวโพดหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิต ทำให้สมบัตทิ างกายภาพของดินดีขนึ้ ทำให้ความหนาแน่นรวมของ
ดินลดลงมากทีส่ ดุ และลดลงมากกว่าวิธเี กษตรกรที่ ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
3. การปลูกน้อยหน่า ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน มีปริมาณการสูญเสียดินได้ต่ำสุด
(132 กิโลกรัมต่อไร่) และวิธเี กษตรกรที่ ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ มีปริมาณสูญเสียดินมากทีส่ ดุ (390 กิโลกรัม
ต่อไร่)
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4. การปลูกน้อยหน่า มะนาว ชา และ กาแฟ ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ทำให้ขา้ วโพด
มีการเจริญเติบโตด้านความสูงใกล้เคียงกัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีเกษตรกรที่ ไม่มีระบบอนุรักษ์
ดิน
5. การใช้น้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน มีแนวโน้มทำให้ผลผลิตเมล็ดข้าวโพด
(1,017 กิโลกรัมต่อไร่) สูงกว่าวิธเี กษตรกรที่ ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ (841 กิโลกรัมต่อไร่)
6. การใช้นอ้ ยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ สูงสุด 4,494 บาทต่อไร่
สูงกว่าวิธเี กษตรที่ ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ ที่ ได้ผลตอบแทน 2,737 บาทต่อไร่
7. ชนิดพืชที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินคือ น้อยหน่า เนื่องจากมีการเจริญเติบโตดี
แผ่ทรงพุม่ ได้กว้าง ทนแล้งได้ดี เมือ่ มีการกำจัดวัชพืช และทำแนวคันซากพืช จะได้ปริมาณมากเศษพืชมาก
ตามทรงพุม่

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ป้องกันการสูญเสียหน้าดิน เพื่อให้
เกษตรกรตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรดิน
2. ให้มกี ารส่งเสริมการใช้ แถบพืชเป็นมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ในพืน้ ทีด่ อนให้มากขึน้
3. ในงานจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำของกรมพัฒนาทีด่ นิ ในบริเวณภาคเหนือตอนบน ควรให้ความ
สำคัญกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ด้วยวิธพี ชื ให้มากขึน้ เพราะปัจจุบนั มุง่ แต่จะทำเฉพาะวิธกี ลเท่านัน้
4. ควรมีการบูรณาการงานด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ กับส่วนราชการอืน่ ๆ หรือเอกชน
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าวสัปดาห์ 16-22 ธ.ค. 56 [ระบบออนไลน์]
Tiark, A.E., A.P. Mazurak and l. Chesnin. 1974. Physical and Chemical properties of soil associated
with heavy application of manure from cattle feedlots. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 38 : 826 –830.

23

24

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2557

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.30 No.1 December 2014

ถอดความรูก้ ารบรรยายพิเศษ
“องค์ความรูส้ ปู่ ด นิ สากล 2558” ครัง้ ที่ 1
หัวข้อ

“ โครงการพัฒนาพืน้ ที่
ดินเปรีย้ วจัด บานยูโย”

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30-11.30 น.

โดย นายอภิชาต จงสกุล
อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ

ต

ามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ
กำหนดให้ ป 2558 เป็ น ปี ดิ น สากล
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ
ทรัพยากรดินและการแก้ ไขปัญหาของดิน
เพื่อการเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อร่วมเฉลิม
ฉลองปี ดิ น สากล กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ จั ด
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ องค์ความรู้สู่ปี
ดิ น สากล 2558 เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรดิน ซึ่งในการเสวนาทางวิชาการ
ครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษโดยได้ยกกรณี
ตั ว อย่ า งการบู ร ณาการโครงการพั ฒ นา
พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด บ้านยูโย ซึง่ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ นายอภิชาต จงสกุล ให้เกียรติเป็นผูบ้ รรยาย
พิเศษ เพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ า้ นการพัฒนาทีด่ นิ ให้แก่บคุ ลากรของกรมพัฒนาทีด่ นิ
ท่านอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ นายอภิชาต จงสกุล ได้บรรยายพิเศษดังนี้
สหประชาชาติได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและปดนิ สากลป 2558 ทีส่ ำนักงานใหญ่ใน
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ ป จะจัดงาน
วันดินโลกอีกด้วย ในฐานะทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ รับผิดชอบและมีสว่ นผลักดันองค์กรต่างๆ เรือ่ งดิน กรมฯ จึงจัด
ให้มกี จิ กรรมต่างๆ มากมาย เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง รวมทัง้ การบรรยายพิเศษในครัง้ นี้ โดยหัวข้อการบรรยาย
ถอดความรู้ โดย กลุม่ พัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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พิเศษในวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “โครงการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด บ้านยูโย” ซึง่ เป็นโครงการใน
พระราชดำริ ที่ ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาแบบบู ร ณาการ จากพระปรี ช าสามารถและพระราชกรณี ย กิ จ         
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง และในปี 2555 สหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ได้ทลู เกล้าถวายรางวัล         
นักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ    
		 ในปี 2489 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไป         
ทุกหัวเมือง เพื่อทอดพระเนตรพื้นที่และทรงเยี่ยมเยือนราษฎร และได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัด
นราธิวาสครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2502 โดยรถไฟ หลังจากนั้นปี 2516 จึงมีการก่อสร้าง        
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ขนึ้ เพือ่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ เป็นทีป่ ระทับ
		 จากการทีพ่ ระองค์เสด็จฯ เยีย่ มราษฎร ทรงได้ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารและแผนทีต่ า่ งๆ ทอดพระเนตร
สภาพพื้นที่จริง พร้อมทั้งทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเจ้าหน้าที่และราษฎรที่เข้าเฝ้ารับเสด็จถึงการ
ประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ โดยทรงรับทราบและพบเห็นปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เอง
พระองค์จึงทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อทรงหาแนวทางการช่วยเหลือราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ ในการทำเกษตรกรรมได้เนื่องจากสภาพดินมีปัญหา
พระองค์จึงได้ทรงศึกษาลักษณะของ ดินเปรี้ยว และดินพรุ เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ ไข การศึกษาดังกล่าว         
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ อืน่ ๆ อีก 5 แห่ง ทัว่ ประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้          
พระราชทานความหมายของคำว่า “ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา” ไว้ดงั นี้ “ศูนย์” หมายถึง จุดศูนย์กลางหรือ
แหล่งรวมของการศึกษาต่างๆ “ศึกษา” หมายถึง การศึกษาการพัฒนา ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึง
หมายถึง แหล่งรวมในการศึกษาว่าจะพัฒนาอย่างไรจึงจะได้ผล จากนัน้ จะตามด้วยชือ่ ของสถานทีท่ ศี่ นู ย์นนั้
ตัง้ อยู่ เช่น ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น และจึงลงท้ายด้วย
“อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนามีทั้งหมด 6 แห่ง โดยแต่ละศูนย์จะเป็น
ตัวแทนของปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่เกษตรกรประสบปัญหา เช่น ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประสบปัญหา
เรือ่ งน้ำและป่าไม้ ภาคตะวันออกประสบปัญหาเรือ่ งการทำประมงชายฝัง่ และดินที่ ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ และภาคใต้ประสบปัญหาพืน้ ทีด่ นิ พรุ
		 สำหรับศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2524 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎร พระองค์ทรงพบพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างจำนวนมาก
เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำกินได้ ทำให้พระองค์ทรงสงสัยว่าทำไมเกษตรกรจึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทำกินได้ โดยทรงพบว่าบริเวณนัน้ เป็นพืน้ ทีล่ มุ่ ต่ำและดินเป็นกรดจัด จึงทรงมีพระราชดำรัส
สั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาถึงปัญหาและวิธีแก้ ไขพื้นที่ที่มีลักษณะลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง เมื่อ
ระบายน้ำออกก็จะพบปัญหาดินเป็นกรดจัด ฤดูแล้งจะพบไฟไหม้และขอบดินของบริเวณนัน้ จะเป็นดินทรายจัด
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและหากขุดดิน ลึกลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร จะพบชั้นดินดานเปราะ (ชุดดิน  
บ้านทอน) จากปัญหาดังกล่าวจึงทรงมีพระราชดำริให้จดั ตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ขึน้ โดยให้หน่วยงาน
ต่างๆเข้ามาศึกษาและพัฒนาร่วมกันแบบผสมผสาน เช่น กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสตั ว์
กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานกองทุนฯ สวนยาง เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงต้องการ
ให้ศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนานีเ้ ป็น one stop service คือ เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาและพัฒนา เมือ่ เข้ามาใน
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ศูนย์ศึกษาฯ สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มีมติให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ วันที่ 6
มกราคม 2525 ณ บ้านพิกลุ ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และมีการบริหาร
งานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีองคมนตรีเป็นประธานและมีคณะอนุกรรมการ กรม
พัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักดูแลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชดำรัสถึงศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ว่า เป็นศูนย์แห่งการสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุกด้าน ของชีวติ ประชาชนทีจ่ ะหาเลีย้ งชีพในท้องที่ ได้เห็นวิทยาการแผนใหม่และสามารถ
ศึกษาวิธกี ารจะทำมาหากินให้มปี ระสิทธิภาพ
พื้นที่ ในจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งป มีการทับถมของซากพืชมา
เป็นเวลานับพันปีและมีการสลายตัวเป็นอินทรียวัตถุในดินทำให้ดินในบริเวณนี้มีอินทรียวัตถุในดินมากกว่า
80% ถึง 90% มีระบบนิเวศที่ซับซ้อน มีธารน้ำที่ ไหลช้าๆ มีการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน ทำให้น้ำ
ในพรุมสี ดี ำ
พรุเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกทำลายและเสือ่ มโทรมได้งา่ ย เพราะถ้าน้ำในพรุไม่มกี ารไหล น้ำจะขังทำให้
น้ำเน่าและต้นไม้ ในพื้นที่จะตาย แต่ถ้าน้ำในพรุแห้งต้นไม้ ในบริเวณนั้นก็จะตาย เพราะระบบนิเวศในพรุ
เปลีย่ นไป ลักษณะของต้นไม้ ในพรุจะคล้ายคลึงกับต้นไม้ ในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน คือ มีระบบรากค้ำยัน ระบบราก
หายใจ เนื่ อ งจากดิ น มี น้ ำ ขั ง ดั ง นั้ น เมื่ อ น้ ำ แห้ ง ก็ จ ะทำให้ ร ะบบนิ เ วศเปลี่ ย นแปลงไป นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษามูลค่าของป่าพรุจากการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านพบว่า
มีมลู ค่านับพันล้านบาท เนือ่ งจากป่าพรุมคี วามอุดมสมบูรณ์ แต่เมือ่ มีการทำลายป่าพรุพนื้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ก็จะมี
ป่าเสม็ดขึน้ มาแทนทำให้ระบบนิเวศเปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ จึงจำเป็นทีจ่ ะต้องอนุรกั ษ์ปา่ พรุไว้ โดยพืน้ ทีป่ า่ พรุ
ในจังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทัง้ สิน้ 261,876 ไร่ ได้แก่ พรุบาเจาะ 52,018 ไร่ พรุโต๊ะแดง 187,040 ไร่ และ
พรุอนื่ ๆ อีก 22,802 ไร่

การเกิดพรุ
พื้นที่การเกิดพรุแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ชายทะเลทั่วไป เมื่อชายฝั่งทะเลของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการ
เปลีย่ นแปลงของลักษณะภูมปิ ระเทศเกิดการยกตัวของแผ่นดินขึน้ ทำให้เกิดสภาพดินเป็นลอนคลืน่ ดังแสดง
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ในภาพที่ 3 มีการลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ประกอบกับน้ำทะเลมีการขึน้ ลงตลอดเวลาทำให้เกิดสันทราย
และเมื่อน้ำทะเลลดลงสันทรายจะล้อมปิด ดังแสดงในภาพที่ 4 ทำให้เกิดเป็นแอ่ง ส่งผลให้น้ำหยุดนิ่งแล้ว
เกิดการสะสมของดินเหนียวตะกอนทะเลทำให้พนื้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ตืน้ ขึน้ จนแอ่งทีล่ มุ่ พัฒนาเป็นพืน้ ทีพ่ รุ
น้ำในแอ่งเริม่ กลายเป็นน้ำกร่อยทำให้พชื ทีส่ ามารถทนเค็มสามารถเจริญเติบโตได้ ดังแสดงในภาพที่ 5
เมื่อเวลาผ่านไปมีน้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำฝนสะสมในแอ่งทำให้น้ำกร่อยกลายเป็นน้ำจืดในที่สุด ส่งผลให้
พืชที่เจริญเติบโตในน้ำเค็มไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ทำให้พืชตายเกิดการทับถมกันจำนวนมากจึงก่อให้
เกิดชัน้ ดินอินทรียห์ นาขึน้ มากกว่า 1 เมตร ทับถมบนดินตะกอนทะเลในทีส่ ดุ ก็มไี ม้พมุ่ เจริญเติบโตขึน้ ดังแสดง
ในภาพที่ 6 และมีววิ ฒ
ั นาการทำให้มไี ม้ ใหญ่ขนึ้ หนาแน่นเป็นป่าพรุทอี่ ดุ มสมบูรณ์ แต่ยงั มีนำ้ ท่วมขัง โดยดิน
ชัน้ ล่างเป็นชัน้ ดินตะกอนทะเลสีเทาและทับถมด้วยชัน้ ดินอินทรียท์ มี่ คี วามหนาขึน้ เรือ่ ยๆ ดังแสดงในภาพที่ 7
สภาพเดิมของป่าพรุบาเจาะเป็นหาดทราย และสภาพพื้นที่เดิมของป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าชายเลน จึงทำให้
ความรุนแรงของชั้นดินตะกอนทะเลแตกต่างกัน ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้พื้นที่
เหล่านี้เป็นป่าสงวนทำให้ป่าพรุโต๊ะแดงยังมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ป่าพรุบาเจาะได้มีการตัดไม้ทำลายป่า
มีปา่ เสม็ดขึน้ มาแทนที่ ทำให้ ไม่มนี ำ้ ท่วมขังทัง้ ปี จึงเกิดไฟไหม้ ในช่วงฤดูแล้งและเป็นปัญหาสำคัญของป่าพรุ
ดังแสดงในภาพที่ 8

27

28

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2557

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.30 No.1 December 2014

ดินในพรุมี 2 ชนิด ได้แก่ ดินอินทรีย์ จะมีตะกอนดินเหนียวข้างล่าง และมีเศษซากพืชทับถมกัน
ปริมาณมาก และเป็นชัน้ หนามากกว่า 40 เซนติเมตร จากผิวดิน สำหรับดินเปรีย้ วจัดนัน้ จะมีตะกอนดิน
เหนียวอยูข่ า้ งล่าง และบริเวณดินของขอบพรุจะเป็นทราย ซึง่ จะมีลกั ษณะเป็นทรายจัด บางช่วงมีการสะสม
ของอินทรียวัตถุทำให้เกิดชัน้ ดินดานเปราะ เช่น ชุดดินบ้านทอน

การเกิดดินเปรีย้ ว
การเกิดดินเปรี้ยว มีสาเหตุจากดินเลนตะกอนทะเลอยู่ชั้นล่าง ดังแสดงในภาพที่ 9 มีส่วนประกอบ
ของกำมะถันทีเ่ รียกว่าสารไพไรท์ในปริมาณมาก เนือ่ งจากน้ำทะเลมีเกลือในปริมาณมาก เมือ่ ดินอยู่ในสภาพ
น้ำขังจะมีจุลินทรีย์ที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนทำให้เกิดเป็นซัลไฟด์ เมื่อจับตัวกับเหล็กกลายเป็นสารไพไรต์
สารชนิดนี้เมื่ออยู่ ในสภาพน้ำท่วมขังจะมีสภาพเป็นกลาง แต่เมื่อน้ำแห้งหรือมีการระบายน้ำออกทำให้
ออกซิเจนซึมลงในดินและจะทำปฏิกริ ยิ ากับสารไพไรต์เกิดเป็นกรดกำมะถัน ดังแสดงในภาพที่ 10 และทำให้
ดินในพื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นดินเปรี้ยวจัด และเมื่อดินเปียกอีกครั้ง กรดกำมะถันก็จะกระจายไปทั่วทั้ง
หน้าดิน และการทีด่ นิ เกิดการเปียกสลับกับดินแห้งบ่อยๆ จะทำให้เกิดดินเปรีย้ วจัดทีร่ นุ แรงขึน้ เรือ่ ยๆ
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีรับสั่ง
ให้ มี ก ารทดลองทำดิ น ให้ เ ปรี้ ย วจั ด โดย
การระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้
ดิ น เปรี้ ย ว เพื่ อ นำผลไปแก้ ปั ญ หา
ดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้
ในเขตจั ง หวั ด นราธิ ว าส โดยให้ ท ำ
โครงการศึกษาทดลองในเวลา 2 ปี และ
พืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าว จึงได้
มีการทดลองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ชุดดิน
มูโนะ (ภาพที่ 11) โดยแบ่งออกเป็น 3
ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (ม.ค. 2529 - ก.ย. 2530)
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ดิ น โดย
เปรียบเทียบระหว่างดินที่ปล่อยทิ้งตามธรรมชาติกับ
ดินที่ทำให้แห้งและเปียกสลับกัน ดังแสดงในภาพที่
12 เมื่อครบกำหนด เจ้าหน้าที่ ได้นำผลการทดลอง
กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท และได้ทรง
มี พ ระราชดำรั ส ให้ ด ำเนิ น การศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพั ฒ นาดิ น เปรี้ ย วจั ด ต่ อ ไป และให้
เปลี่ยนแปลงวิธีการสูบน้ำเข้า น้ำออกในแต่ละแปลง
ใหม่ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาที่ทำให้ดินแห้งและเปียก
ในแต่ละแปลงให้แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 13

ระยะที่ 2 (ต.ค. 2530 - ธ.ค. 2532)
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องดิ น
เปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาทีท่ ำให้ดนิ แห้งและ
เปียก แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 14 และผล
การทดลอง พบว่าการปล่อยให้ช่วงเวลาดินแห้ง
นานกว่าช่วงเวลาเปียกมากๆ จะทำให้ดินเปรี้ยว
จัดเร็วขึ้น ข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตและข้าวจะ
ตาย หลังการปักดำ 1 เดือน จากนัน้ เจ้าหน้าที่ ได้
นำผลการทดลองกราบบังคมทูลถวายรายงาน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และได้ ท รงมี
พระราชดำรั ส ให้ เ ริ่ ม ดำเนิ น การศึ ก ษาวิ ธี ก าร

29

30

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2557

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.30 No.1 December 2014

ปรับปรุงดิน โดยศึกษาปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ ไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว ให้สามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจได้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้ทำการทดลองช่วงที่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 15

ระยะที่ 3 (ม.ค. 2533 - ปจจุบนั )
ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยว
จัดด้วยวิธกี ารต่างๆ ดังแสดงในภาพที่
15 ผลการทดลอง พบว่าปริมาณกรด
และอลูมนิ มั ในดินลดลง สามารถปลูก
ข้าวและให้ผลผลิตได้ ดังแสดงในภาพ
ที่ 16 แต่ ในปีแรกผลผลิตจะต่ำ แต่
ผลผลิ ต จะสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในปี ต่ อ มา
เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ น ำ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง
กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงานและ
ทรงมี พ ระราชดำรั ส ว่ า เป็ น ความ
สำเร็ จ ที่ ท ำให้ ดิ น หายโกรธ เมื่ อ ดิ น
หายโกรธจึงสามารถนำดินไปใช้ประโยชน์ ได้เหมือนดินธรรมดาทัว่ ไป แกล้งดินให้ โกรธจนไม่สามารถปลูกพืช
ได้ จากนัน้ จึงดูแลดิน ให้นำ้ ทำงานร่วมกับดิน ดินจึงหายโกรธจนสามารถปลูกพืชและให้ผลผลิตได้
สำหรับการยกร่องปลูกพืช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ให้เก็บหน้าดินสีดำ
ดังแสดงในภาพที่ 17 ไว้เพราะเป็นทีอ่ ยูข่ องจุลนิ ทรียแ์ ละธาตุอาหาร เมือ่ ขุดยกร่องแล้วหากเอาหน้าดินไปทิง้
จะทำให้ดินชั้นล่างไม่มีธาตุอาหารและไม่มีอินทรียวัตถุและการขุดเอาหน้าดินตะกอนทะเลไว้ด้านบน
จะทำให้ดนิ เปรีย้ วจัดและเมือ่ ขุดแล้วให้เอาหน้าดินไปกองไว้ดา้ นบนและไม่ให้ขดุ ลงไปถึงชัน้ ไพไรท์ ดังแสดง
ในภาพที่ 18 และภาพที่ 19 และในการแก้ดนิ เปรีย้ วยังจะต้องควบคุมระดับน้ำใต้ดนิ ให้อยูเ่ หนือชัน้ ดินเลน
และไม่ให้ดนิ แห้ง ดังแสดงในภาพที่ 20 หลังจากแก้ ไขแล้ว จึงดำเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจต่อไป (ภาพที่ 21)

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2557

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.30 No.1 December 2014

ภาพที่ 17 วิธกี ารขุดยกรองพืน้ ที่
ดินเปรีย้ วโดยรักษาหนาดินไว

ภาพที่ 18 วิธกี ารขุดยกรองพืน้ ที่
ดินเปรีย้ วโดยรักษาหนาดินไว

ภาพที่ 19 วิธกี ารขุดยกรองพืน้ ที่
ดินเปรีย้ วโดยรักษาหนาดินไว

ภาพที่ 20 วิธกี ารขุดยกรองพืน้ ที่
ดินเปรีย้ วโดยรักษาหนาดินดีไว
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กรณีตวั อย่างการบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตร
จากผลการศึกษาโครงการแกล้งดิน กรมพัฒนา
ที่ดินได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (ภาพที่ 23) โดย
ถ่ายทอดวิธีการและการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย อำเภอ
ตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากมาย เช่ น
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ เป็นต้น
ซึ่ ง ทุ ก ฝ่ า ยทำงานกั น แบบบู ร ณาการเพื่ อ สนอง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

สภาพปัญหาพืน้ ทีบ่ า้ นยูโย
พื้ น ที่ บ้ า น ยู โ ย ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ส ภ า พ
ดินเปรี้ยวจัดเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ดังแสดงใน
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพที่ 24) โดย
ในช่วงฤดูแล้งจะเกิดไฟไหม้และในช่วงฤดูฝนจะ
มีน้ำท่วมขัง เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากพืน้ ที่ได้จงึ ต้องปล่อยพืน้ ทีร่ า้ งไว้ การดำเนินการ
พัฒนาพื้นที่บ้านยูโยนั้นใช้รูปแบบของเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ และการศึกษาการปรับปรุงบ่อน้ำใน
ดินเปรีย้ ว (ภาพที่ 25)
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เนื่องจากภูมิประเทศด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนราธิวาส เป็นเทือกเขาและพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อฝนตก
น้ำจากเทือกเขาจะไหลผ่านป่าพรุโต๊ะแดงแล้วเกิดการปนเปอ้ นจากน้ำสีดำในพรุและผ่านพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว เมือ่
นำน้ำมาใช้ทางการเกษตรทำให้ผลผลิตไม่ ได้ผล ทางทิศเหนือของพรุโต๊ะแดงมีคลองสุไหงปาดี แต่ ไม่
สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ ได้เนื่องจากหน้าฝนน้ำจะมีสีดำ และหน้าแล้งน้ำจะมีความเป็นกรด พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้จัดทำโครงการผันน้ำจืดจากคลองสุไหงปาดีมาใช้ ในพื้นที่
ดินเปรีย้ วบ้านยูโย สำหรับเจือจางความเปรีย้ วของดิน จึงได้พระราชทานแนวความคิดให้กบั เจ้าหน้าที่ในการ
ผันน้ำจืดจากคลองสุไหงปาดีมาใช้ 3 แนวทาง คือ การทำคันซีเมนต์ปอ้ งกันน้ำดีไม่ให้ปนเปอ้ น ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย
สูงมาก การทำสะพานยกน้ำเพื่อให้นำ้ วิ่งผ่านทางสะพาน แต่อาจจะต้องใช้เสาเข็มในการเจาะที่ลึกอาจจะมี
ค่าใช้จ่ายที่สูง และการทำสะพานน้ำเมื่อถึงพรุโต๊ะแดงให้ทำแพลูกบวบส่งน้ำมา ซึ่งแนวทางนี้อาจจะไม่ทน
ต่อสภาพธรรมชาติ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการ
ศึกษาทัง้ 3 แนวทาง พบว่าวิธกี ารทำสะพานยกน้ำและคลองส่งน้ำ (ภาพที่ 26-27) เป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ และ
ใช้เสาเข็มในการเจาะประมาณ 2 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้เลือกวิธีการทำสะพานยกน้ำในการผันน้ำจืดจาก
คลองสุไหงปาดียาว 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จ เมือ่ สร้างสะพานยกน้ำ
เสร็ จ ก็ พ บปั ญ หาคื อ ในช่ ว งฤดู ฝ น บ้ า นยู โ ย ไม่
ต้องการน้ำจากสะพานยกน้ำ แต่ในช่วงฤดูแล้งบ้านยูโย
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จะขาดแคลนน้ำใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างบ่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ โดย
ขุดบ่อไว้จำนวน 5 จุดๆ ละ 2 บ่อ รวมทัง้ สิน้ 10 บ่อ (ภาพที่ 28) แต่เนือ่ งจากลักษณะดินเป็นดินเปรีย้ ว
น้ำที่จะกักเก็บลงสู่ ในบ่อจะเป็นกรด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสให้หาแนวทาง
แก้ ไข เจ้าหน้าทีจ่ งึ ใช้วธิ กี ารดานขอบสระด้วยหินปูน พบว่า เมือ่ น้ำลงสู่ในสระแล้วค่า pH อยูท่ ี่ 5.8 เพิม่ ขึน้
จากค่า pH เดิม (4.0) จึงได้นำวิธกี ารนี้ ไปใช้กบั ทุกบ่อ ทำให้สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ได้และภาพที่ 30
แสดงการใช้ประโยชน์พนื้ ทีย่ โู ยในปัจจุบนั

ท่านอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ อภิชาต จงสกุล ได้กล่าวปิดท้ายไว้ ในการบรรยายพิเศษ “องค์ความรูส้ ู่
ปดนิ สากล 2558” ไว้ดงั นี้
“การพัฒนาดานการเกษตรไมสามารถทำใหประสบความสำเร็จไดภายในวันเดียว ซึ่งวิธีการใน
การพัฒนานั้นมีขั้นตอนมากมาย ในแตละพื้นที่มีปญหายากงายแตกตางกันไปตามลักษณะของ
ภูมิประเทศนั้นๆ ปญหาเหลานั้นบางทานในที่นี้อาจจะไมเคยมี โอกาสไดสัมผัส แตถาหากมีการเอา
เรื่องราวของประสบการณมาเลาสูกันฟง และมีการบันทึกองคความรู ไวก็จะสามารถถายทอดไป
ยังขาราชการหรือคนรุน หลังทีเ่ ขามาทำงานได”
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ถอดความรูก้ ารเสวนาทางวิชาการ
“องค์ความรูส้ ปู่ ด นิ สากล 2558” ครัง้ ที่ 2
หัวข้อ “หนวยงานบูรณาการ

สรางสานพืน้ ทีด่ นิ เค็ม”
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 กรมพัฒนาทีด่ นิ

การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติได้ ให้การรับรองวันที่ 5
ธันวาคม ของทุกป ให้เป็นวันดินโลกและป 2558 เป็นปดินสากล เพื่อให้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการรณรงค์และเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน
ต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ดังนั้น
กรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีด่ แู ลและจัดการแก้ ไขปัญหาเกีย่ วกับทรัพยากรดินของประเทศไทย
โดยตรง จึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการในครัง้ นีด้ ว้ ย อีกทัง้ เพือ่
เป็นการส่งเสริมให้บคุ ลากรของกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละได้แลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกัน โดย
ในการเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้แก่
นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นางปราณี สีหบัณฑ์ รักษาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาฬสินธุ์ และนางระเบียบ สละ เกษตรกร
ตัวอย่างด้านการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มจากจังหวัดขอนแก่น ให้
เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ ในครัง้ นี้
โดยในการเสวนาฯ นางปราณี สีหบัณฑ์ รักษาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนา
ทีด่ นิ เขต 5 ได้กล่าวถึงปัญหาดินเค็มไว้วา่ ดินเค็มเป็นปัญหา
สำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช และยังส่งผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับ
พื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม
เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านไร่
ถอดความรู้ โดย กลุม่ พัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
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หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นที่เพาะปลูก
พืชทัง้ ภาค เนือ่ งจากดินเค็มทำให้ โครงสร้าง
ของดินเสีย ดินแน่น ทึบ และความเค็มแพร่
กระจายไปยังแหล่งน้ำอืน่ ๆ ซึง่ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใน
ระบบนิ เ วศ โดยเฉพาะข้ า วซึ่ ง เป็ น พื ช
เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ ป ลู ก มากในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมพัฒนาที่ดินโดย
สำนั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 5 ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสำคัญของปัญหาดินเค็ม จึงได้เข้าไป
ดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาดิ น เค็ ม พื้ น ที่ ที่ มี
ปัญหาส่วนใหญ่จะพบในพืน้ ทีข่ องแอ่งโคราช
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงได้ทำการเลือกพื้นที่
ของตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 768,000 ไร่ ซึง่ เป็น
พืน้ ทีป่ ระสบปัญหาดินเค็มอย่างรุนแรง เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์พนื้ ทีเ่ พือ่ การเพาะปลูกได้ และยังมี
น้ำเค็มจากพื้นที่ ดังกล่าวไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มปะปนไปกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้พื้นที่นาและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติทมี่ นี ำ้ เค็มไหลผ่านกลายสภาพเป็นดินเค็ม

สาเหตุการเลือกพืน้ ที่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เนื่ อ งจากตำบลเมื อ งเพี ย มี ลั ก ษณะของ
ภู มิ ป ระเทศเป็ น ที่ ลุ่ ม พื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แอ่ ง
กระทะ ซึ่ ง บริ เ วณขอบของแอ่ ง กระทะจะเป็ น
พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม เมื่ อ เข้ า สู่ ฤ ดู ฝ นจะมี ก ารชะล้ า ง
เอาคราบเกลื อ ลงมากองที่ ก้ น กระทะ ในขณะ
เดียวกันบริเวณก้นกระทะจะเป็นบริเวณของโดม
เกลือทีม่ ชี นั้ หินเกลืออยู่ใกล้ชนั้ ผิวดินมากทีส่ ดุ

ระดับความรุนแรงของดินเค็มแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1.
2.
3.
4.

พืน้ ทีด่ นิ เค็มมากหรือเค็มจัด
พืน้ ทีด่ นิ เค็มปานกลาง
พืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อย
พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพการแพร่กระจายดินเค็ม
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ระบบเทคโนโลยีทนี่ ำมาใช้ ในการแก้ ไขปัญหาดินเค็ม
สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มมีการนำระบบเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินเข้าช่วยแก้ ไขปัญหาซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ 2 ระบบ คือ 1. ระบบวิศวกรรม และ 2. ระบบพืช ซึง่ ในแต่ละระบบมีความเหมาะสม
ในการแก้ ไขปัญหาพืน้ ทีด่ นิ เค็มในระดับความรุนแรงของดินเค็มทีแ่ ตกต่างกันไป

1. ระบบวิศวกรรม
1.1 ด้านระบบวิศวกรรมในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
ในพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม จั ด จะมี ก ารนำระบบ
วิศวกรรมเข้ามาช่วยแก้ ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มโดย
ทางสำนั ก วิ ศ วกรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น (สวพ.)
ของกรมพัฒนาที่ดิน จะวางแผนการสร้างระบบ
ระบายน้ำใต้ดนิ (Sub drain) เพือ่ ล้างเกลือในพืน้ ที่
ดินเค็มซึ่งเป็นการเลียนแบบการระบายน้ำในสนาม
กอล์ฟ คือจะมีการฝังท่ออยู่ใต้ดนิ ลึกประมาณ 1.20
เมตร โดยแต่ละท่อจะมีระยะห่าง 20 เมตร ส่วน
บริเวณบนผิวดินจะมีการปรับให้เป็นกระทงนาเพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถขังน้ำไว้ ในกระทงนา จากนั้น
น้ำจะซึมลงไปในชั้นดินข้างล่างและจะไหลไปรวม
ในท่อทีฝ่ งั ไว้ ใต้ดนิ และระบายออกทางท่อสูค่ ลองหลัก ดังนัน้ เมือ่ เราล้างดินเป็นเวลา 1 ปี ความเค็มของดิน
จะลดลงประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เข้าสูป่ ที ี่ 3 เกษตรกรจึงสามารถปลูกข้าวบนกระทงนาได้ แต่พบว่า
ผลผลิตของข้าวค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ ให้เกษตรกรเห็นว่าถ้าเกษตรกรมีการ
จัดการดินเค็มทีด่ ี ถูกต้อง และเหมาะสม เกษตรกรก็สามารถใช้ประโยชน์จากดินเค็มได้ปกติ
วิธีการต่อไปเป็นวิธีการทางด้านวิศวกรรมที่เลียนแบบวิธีการของเกษตรกร โดยการสร้างท่อลอด
ระบายเกลือ (Open drain) แต่ปญ
ั หาทีเ่ กษตรกร
พบคือ พื้นที่นาของเกษตรกรคนใดที่อยู่ ในพื้นที่สูง
จะไม่ประสบปัญหาดินเค็มแต่พื้นที่ของเกษตรกร
คนใดทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีต่ ำ่ น้ำเค็มจากพืน้ ทีอ่ นื่ จะไหลเข้ามา
ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงเข้าไป
จัดการปัญหาโดยการขุดคลองหลักเข้าไปในพื้นที่
ดินเค็มแล้วต่อท่อให้น้ำเค็มได้ระบายออกมาจาก
พื้ น ที่ ข องเกษตรกรเพื่ อ ให้ น้ ำ เค็ ม ไหลมารวมกั น
ในคลองหลักโดยที่น้ำเค็มจะอยู่ ในพื้นที่ที่จำกัดไว้
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ำ
ในคลองหลักก็จะแห้ง เกลือจะตกตะกอนอยูบ่ ริเวณ
ข้างใต้คลองหลักทีข่ ดุ ไว้ โดยที่ ไม่มกี ารแพร่กระจาย
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1.2 ด้านระบบวิศวกรรมในพืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อย-ปานกลาง
สำหรับในพื้นที่ดินเค็มน้อย-ปานกลาง ระบบวิศวกรรมที่นำเข้ามาใช้คือ การปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1 เป็นการเลียนแบบระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำในพืน้ ทีล่ มุ่ ดอน โดยมีการปรับเปลีย่ นขนาดของ
คันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเป็นรายได้เสริมในระหว่างที่รอ
การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม เพราะโดยปกติพื้นที่บริเวณคันนาหรือกระทงนาจะมีขนาดเล็ก เพื่อใช้ ในการกัก
เก็บน้ำ เนือ่ งจากมีปริมาณน้ำฝนน้อย พืน้ ทีค่ อ่ นข้างแห้งแล้งจึงประสบปัญหาพืน้ ทีด่ นิ เค็ม แต่ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านเกษตรกรจึงได้ทำคันนาหรือกระทงนา เพือ่ กักเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆ ทำให้พนื้ ทีส่ งู มีคราบเกลือแต่พนื้ ที่
ต่ำจะไม่มีคราบเกลือ และด้วยเทคนิคการปรับรูปแปลงนาเป็นการปรับพื้นที่กระทงนาให้เป็นพื้นที่ราบ
สม่ำเสมอกัน จึงทำให้ ไม่มีคราบเกลือเพราะ
คราบเกลือจะอยู่บริเวณขอบของคันนาที่เป็น
พื้นที่สูงกว่าระดับท้องนาและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
เกลือบริเวณขอบคันนาจะถูกชะล้างออกไปยัง
บริเวณขอบของคันนาหรือกระทงนา โดยจะไม่
แพร่เข้าไปในกระทงนา การปรับปรุงแปลงนา
ลักษณะที่ 2 เป็นการเลียนแบบโพลเดอร์ คือ
การขุดคลองให้มนี ำ้ ล้อมรอบโพลเดอร์ เมือ่ ฝน
ตกน้ ำ ฝนจะชะล้ า งคราบเกลื อ ลงในร่ อ งลึ ก
จึงทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ ในพื้นที่
โพลเดอร์
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2. ระบบพืช
2.1 ระบบพืชในพืน้ ทีด่ นิ เค็มจัด
ในพื้นที่ดินเค็มจัดส่งเสริมการปลูกหญ้าชอบ
เกลื อ (หญ้ า ดิ๊ ก ซี่ ) หญ้ า พั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง และกระถิ น
ออสเตรเลีย Acacia ampliceps
2.2 ระบบพืชในพืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อย-ปานกลาง
1) มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชปุ๋ยสด
บนคันนาเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ์ เช่น ถัว่ พร้า เป็นต้น
2) การปลูกไม้ทนเค็มบนคันนา และขอบ
ทางลำเลียง เช่น ยูคาลิปตัส และ กระถินออสเตรเลีย
3) การส่งเสริมการปลูกโสนอัฟริกนั เพือ่
เก็บเมล็ดพันธุข์ ายให้กบั กรมพัฒนาทีด่ นิ ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
(1) ส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรในพืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อย-ปานกลาง
(2) ให้เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกนั แก่กลุม่ เกษตรกร
(3) อบรมให้ความรู/้ ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์
(4) การรับซือ้ เมล็ดพันธุจ์ ากเกษตรกร ในราคาตามมาตรฐานทีส่ ำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
กำหนด
4) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บำรุงดิน โดยการนำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่รับซื้อจาก
เกษตรกรไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหา
พืน้ ทีด่ นิ เค็มใช้ปลูกก่อนปลูกพืชหลัก
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ได้แก่

5) การไถกลบตอซังข้าว
เป็นการนำวิธีการจากระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ดอน มาปรั บ ใช้ ใ น
พื้นที่ดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ดินเค็มบาง
พื้ น ที่ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ฟ้ น ฟู ใ ห้ ดิ น มี
ศั ก ยภาพที่ ดี ส่ ง ผลให้ ข้ า วมี ผ ลผลิ ต ที่ ดี
และยังส่งผลให้ตอซังข้าวมีคุณภาพที่ดี
ด้วย ดังนัน้ การไถกลบตอซังข้าวต้องรีบ
ไถกลบหลังจากทีม่ กี ารเกีย่ วข้าว เพือ่ ให้
ได้ อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นปริ ม าณที่ ม ากพอ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม จะมี ล มแรงและ
อากาศร้ อ นทำให้ ก ารย่ อ ยสลายของ
ตอซังข้าวเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
6) ส่งเสริมพันธุข์ า้ วหอมทนเค็มทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม เกษตรกรจะปลูกข้าว 3 สายพันธุ์

(1) พันธุ์ กข 15 เป็นพันธุข์ า้ วเบา อายุประมาณ 90 ถึง 100 วัน ซึง่ จะสุกแก่เร็วกว่า
พันธุข์ า้ วหอมมะลิ 105
(2) พันธุข์ า้ วหอมมะลิ 105 เป็นพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพมากกว่าพันธุ์ กข 15 ทำให้เกษตรกรมี
รายได้จากผลผลิตเร็วขึน้ และสามารถปลูกได้ตลอดปี มีอายุการเก็บเกีย่ วประมาณ 120 วัน
(3) พันธุข์ า้ วเหนียว กข 6
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะมีการแก้ ไขปัญหาดินเค็มได้หลายวิธแี ต่ผลผลิตข้าวยังต่ำ ไม่วา่ จะมีการเติม
ปัจจัยปริมาณมากขนาดไหน ผลผลิต ของ
ข้าวก็ยงั ต่ำ จึงได้มกี ารหาวิธกี ารทีล่ ด ต้นทุน
ลง และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขา้ วหอม “ดินเค็ม”
ขึน้ ซึง่ เป็นการยกระดับรายได้ ให้กบั เกษตรกร
จากการแก้ ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มใน
พื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น จนประสบความสำเร็จ นางนงนุช
ศรี พุ่ ม ผู้ อ ำนวยการสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น
กาฬสินธุ์ ได้นำรูปแบบทุง่ เมืองเพียโมเดล มา
ขยายผลในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มในจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ในจั ง หวั ด
กาฬสินธุ์มีมากถึง 19.75 เปอร์เซ็นต์ ของ
พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งหากมีการคำนวณเป็นราย
ได้ที่เกษตรกรในพื้นที่สูญเสียไปคิดเป็นมูลค่า
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484 บาทต่อไร่ตอ่ ปี รวมทัง้ ภาคเป็นมูลค่า 2,518 ล้านบาทต่อปี ซึง่ เป็นมูลค่ามหาศาล ดังนัน้ ในปี 2555
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการแก้ ไขปัญหาดินเค็มในพืน้ ทีอ่ ำเภอยางตลาด โดยในปีแรก พบว่า
ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ ในช่วง
แรกเกษตรกรไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แต่เมื่อเริ่มดำเนินการปรับรูปแปลงนาและปรับปรุงดินในพื้นที่ดินเค็ม
น้อยและปานกลาง ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จึงทำให้เกษตรกรเกิดการยอมรับและ
เข้าใจว่าดินเค็มสามารถปลูกข้าวและให้ผลผลิตได้ จากนัน้ ปี 2556 ได้มกี ารนำเกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ไปศึกษาดูงานที่ตำบลเมืองเพีย ทำให้เกษตรกรมีความหวังและให้การยอมรับเทคโนโลยี ในการแก้ ไขปัญหา
ดินเค็มมากขึน้
จึงได้เริม่ ดำเนินการโครงการพร้อมกับมีการติดตามผลเป็นระยะๆ โดยมีการจัดอบรมชีแ้ จงให้ความรู้
กับเกษตรกรในเรือ่ งของดินเค็มพร้อมไปกับการนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาทีด่ นิ เข้ามาช่วยในการปรับปรุง
ตามสภาพพืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างเหมาะสม และในระหว่างนี้ ได้มกี ารจัดประชุมเกษตรกรรวมทัง้ หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ซึง่ ผลจากการประชุมจะทำให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ และทำให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิ
ใจในตนเองด้วย
จากผลการดำเนินงาน สถานีพฒ
ั นา
ที่ดินรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วย
แก้ ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มให้กับเกษตรกรได้
และยินดีถ้าเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ต้องการ
ให้ ส ถานี พั ฒ นาที่ ดิ น กาฬสิ น ธุ์ เ ข้ า ไปช่ ว ย
แก้ ไขปัญหาดินเค็ม
นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการ
สำนั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 5 ได้ ก ล่ า วว่ า
“เกษตรกรคือหัวใจหลักของการแก ไขปญหา
พื้นที่ดินเค็มในครั้งนี้ ถาหากเกษตรกรไม ให
ความร ว มมื อ สำนั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 5
ก็ ไมสามารถทำงานใหประสบผลสำเร็จได”
ในการเสวนาทางวิชาการในครัง้ นี้ ได้มกี ารเชิญ
เกษตรกรตัวอย่าง ได้แก่ คุณแม่ระเบียบ สละ
มาเล่าถึงแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มกับกรมพัฒนา
ทีด่ นิ ประโยชน์ที่ ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม และเกษตรกรอยากเห็ น
อนาคตเป็นอย่างไร
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โดย คุ ณ แม่ ร ะเบี ย บ สละ
ได้กล่าวไว้ว่า พื้นที่ของตำบลเมือง
เพีย เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม
ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ทำการเกษตรได้ ทำให้
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จ ำต้ อ งทิ้ ง พื้ น ที่
หลายไร่ ให้ร้างเพื่อเข้าไปหางานใน
กรุ ง เทพมหานครเพื่ อ เลี้ ย งชี พ ของ
ตนเองและครอบครั ว ในปี พ.ศ.
2510 ได้มีนายทุนเข้ามาซื้อพื้นที่ที่
เป็นนาเกลือ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่
ขายที่ ดิ น ให้ กั บ นายทุ น เป็ น จำนวน
มาก ทำให้ พื้ น ที่ ใ นตำบลหั ว หนอง
ประมาณ 2,000 กว่าไร่ กลายเป็น
พื้ น ที่ ข องนายทุ น จนมาถึ ง ปี พ.ศ.
2540 กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาให้ความรู้เกษตรกรเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จึงได้มีการรวมตัวกันของ
เกษตรกรประมาณ 200 คน แต่พบว่าเมือ่ มีการจัดประชุมครัง้ ที่ 2 จำนวนของเกษตรกรก็หายไปเหลืออยู่
60 คน โดยในการประชุมเจ้าหน้าที่ ได้มีการแนะนำวิธีการไถกลบตอซังข้าว การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
ชีวภาพ เกษตรกรบางรายเชื่อ บางรายก็ ไม่เชื่อ ทำให้การจัดประชุมครั้งต่อไปเหลือเกษตรกรอยู่ 40 คน
และในการประชุมครั้งต่อมาเหลือเกษตรกรอยู่เพียง 22 คนเท่านั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้เชิญ
เกษตรกรมาผลิตปุย๋ ชีวภาพ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ในช่วงแรกเกษตรกรลงมือทำโดยที่ ไม่ ได้สนใจรายละเอียด
ทำให้ ได้ผลค่อนข้างต่ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเกษตรกรอีกครั้ง ในครั้งนี้
เกษตรกรได้นำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพไปใช้ ในแปลงนาของตนเอง ต่อมาปี พ.ศ. 2544 สำนักงาน
พัฒนาทีด่ นิ เขต 5 ได้แนะนำให้เกษตรกรนำต้นอาคาเซียไปปลูกตามแปลงนา ทำให้มพี ชื ขึน้ ในแปลงนาบ้าง
จากนั้นได้นำเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันไปหว่าน แล้วไถกลบจึงทำให้ดินมีสภาพดีขึ้น โดยได้ทำการปรับปรุงดิน
เป็นเวลา 4 ปี ปีที่ 5 ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 100 กระสอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 SCG ก็เข้ามามีบทบาท
ในการแก้ ไขปัญหาดินเค็มโดยติดตามผลตลอดทุกๆ เดือน จนถึงปี พ.ศ. 2551 ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
ประมาณ 400 กระสอบ จากพืน้ ทีท่ ี่ ไม่สามารถปลูกข้าวได้เลย จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2557 ชีวติ ความเป็นอยู่
ของคนในหมู่บ้านดีขึ้น ทำให้ผู้คนที่เคยออกไปทำงานในกรุงเทพฯ ได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ้น
และแม่ระเบียบ สละ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ในอนาคตอยากใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาเยี่ยมเยือน
เกษตรกรในพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่ แรงจูงใจและแรงบันดาลใจใหกบั เกษตรกรตอไป”
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การใช้ประโยชน์จลุ นิ ทรียด์ นิ
ในภาคการเกษตรของประเทศไทย
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒวิ โิ รจน์ *
		 ปัจจุบันการทำเกษตรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรอย่าง
ต่อเนือ่ ง อีกทัง้ มีการเผาตอซังพืช การกระทำเหล่านีม้ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมี โครงสร้างดิน
และลดกิจกรรมจุลนิ ทรียด์ นิ หากเกษตรกรหันมาให้ความสำคัญการทำเกษตรโดยปลูกพืชหมุนเวียนเพือ่ ตัด
วงจรโรคและแมลงศัตรูพชื ใส่ใจการใช้ปยุ๋ อินทรีย์ เช่น ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก และปุย๋ พืชสด หรือการไถกลบตอซัง
เพื่ อ เพิ่ ม อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห้ กั บ ดิ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น แหล่ ง คาร์ บ อน พลั ง งาน และอาหารที่ ส ำคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย            ์
จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของสังคมจุลินทรีย์ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ
จุลนิ ทรียด์ นิ ทีเ่ ป็นประโยชน์มากมายหลายประการ

1. ความสำคัญของจุลนิ ทรียด์ นิ
		 ประเทศไทยตัง้ อยูบ่ ริเวณเส้นศูนย์สตู ร มีสภาพภูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ ก่อให้เกิดระบบนิเวศทีม่ คี วาม
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ชนิดพืชพรรณที่เจริญ และวิธีการจัดการดินเพื่อทำการเกษตร ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ไม่วา่ จะเป็นพืช สัตว์ แมลง โดยเฉพาะจุลนิ ทรียม์ คี วามแตกต่างกัน การทำ
เขตกรรมโดยวิธีการต่างๆ ในพื้นที่เกษตร เช่น การทำการเกษตรแบบไถพรวน การใส่ปุ๋ยเคมี โดยไม่มีการ
เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน การใช้สารเคมีปอ้ งกันกำจัดศัตรูพชื ส่งผลให้จลุ นิ ทรียบ์ างชนิดทีป่ รับตัวไม่ทนั ตายได้            
แต่จุลินทรีย์บางชนิดได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสม โดย         
มีการสร้างโครงสร้างพิเศษเช่น สปอร์ ซีสต์ แคปซูล ทำให้ทนต่อความแห้งแล้ง ความร้อน สารเคมี รังสี
และแรงกดดันต่างๆ ได้ โดยปกติดินที่มีอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสสูงมักพบจุลินทรีย์ อาทิ แบคทีเรีย รา            
แอคติโนมัยซีส ยีสต์ และโพรโทซัว ซึ่งเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ให้อยู่ ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ได้ ในปริมาณสูง
		 สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทในการทำให้เกิดกระบวนการ หรือกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
มากทีส่ ดุ ได้แก่ จุลนิ ทรียด์ นิ ซึง่ เป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กมากทีอ่ าศัยอยู่ในดิน จุลนิ ทรียด์ นิ มีอยูด่ ว้ ยกันหลาย
กลุ่ม เช่น แบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซีส โปรโตซัว สาหร่าย ไวรัส ในแต่ละกลุ่มก็มหี ลายสกุล (Genus)
หลายชนิด (Species) และหลายสายพันธุ์ (Strains) ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ซึ่งจุลินทรีย์ ในกลุ่ม
ต่างๆ มีบทบาท หน้าที่ และกิจกรรม รวมทัง้ สภาพแวดล้อมทีค่ วบคุมกิจกรรมแตกต่างกันไป สำหรับกลุม่
จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ในดินมีบทบาทสำคัญในการเกษตร ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน
โดยจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายวัสดุสารอินทรีย์ต่างๆ (Decomposition) ให้เป็นธาตุอาหารเกิดการ
หมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใช้ ใหม่ การเปลี่ยนรูปจากสารอินทรีย์ ไปเป็นสารอนินทรีย์ (Mineralization)
* ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช และการแปรสภาพอนินทรียสารหรือแร่ธาตุจากรูปที่ ไม่เป็น
ประโยชน์ให้อยู่ในรูปทีเ่ ป็นประโยชน์กบั พืช (Solubilization) การผลิตสารทีส่ ง่ เสริมการเจริญเติบโตของพืช
การช่วยทำให้ดินจับตัวกันเป็นเม็ดและมีความเสถียร และบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น ส่วนกลุ่ม
จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นโทษมักเป็นจุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคพืชทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร

2. สภาพปัญหาของดินทางการเกษตรของประเทศไทย
		 ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งพืช และสัตว์
รวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่เรียกว่า “จุลินทรีย์” จะต้องส่องดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์จงึ จะมองเห็นได้ ดินเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งผลิตปัจจัยพืน้ ฐานสำหรับ
การดำรงชีพของมนุษย์ แต่เนื่องจากสมบัติของดินเองหรือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรดินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ การขาดการอนุรักษ์และจัดการอย่างเหมาะสม
ทรัพยากรดินของประเทศไทยจึงอยู่ ในสภาพที่เสื่อมโทรมและมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
คิดเป็นพืน้ ทีก่ ว่าร้อยละ 70 ของพืน้ ทีป่ ระเทศไทย เช่น ดินในพืน้ ทีล่ าดชันซึง่ เสีย่ งต่อการถูกชะล้างพังทลาย
ดินตืน้ ดินเปรีย้ วจัด และดินเค็ม รวมถึงดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุตำ่ โดยเฉพาะดินในพืน้ ทีด่ อนซึง่ ใช้ทำการเกษตร
มักจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 1.5 ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยไม่เหมาะสมต่อการเกษตร และดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด จึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase)
เบต้า-กลูโคซิเดส (β-glucosidase) โปรตีเอส (Protease) อะมิเดส (Amidase) ยูรีเอส (Urease)
ฟอสฟาเทส (Phosphatase) เอริลซัลฟาเทส (Arylsulfatase) ดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการหมุนเวียนธาตุคาร์บอน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถันในดิน (Martens et al., 1992;
Emmerling et al., 2002) ประกอบกับเกษตรกรมักนิยมเผาตอซังพืชในไร่นา ความร้อนจากการเผาทำให้
ผิวดินมีอุณหภูมิสูง เป็นการทำลายโครงสร้างของดิน เนื้อดินจับตัวแน่นและแข็งก่อให้เกิดการสูญเสีย
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน รวมถึงจุลนิ ทรียแ์ ละสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในดินถูกทำลายไปด้วย
		 ดินที่ ใช้ ในการเกษตรโดยทั่วไปมักอยู่ ในสภาพที่ขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทรียวัตถุที่
เป็นอาหารของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ ในดิน แม้จะมีการใส่สารอินทรีย์ลงไปเป็นครั้งคราวก่อนปลูกพืชหรือหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว แต่สารอาหารเหล่านั้นจะถูกใช้ ไปอย่างรวดเร็ว ปริมาณจุลินทรีย์ดินจะเพิ่มสูงในช่วงที่ใส่แล้ว
จะตายและลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วตามปริมาณอาหารที่หมดไป จนในที่สุดจุลินทรีย์จะคงจำนวนอยู่ ใน
ระดับต่ำและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะขาดแคลนอาหารในดิน จุลนิ ทรียบ์ างส่วนก็จะพักตัว บางส่วนก็
ปรับลดอัตราการเผาผลาญอาหารเม็ตตาโบลิซมึ (Metabolism) ของเซลล์ให้อยู่ในระดับต่ำเพือ่ ให้สมดุลอยู่
กับปริมาณอาหารทีเ่ หลือน้อยและย่อยสลายยาก ซึง่ การดำรงชีพของจุลนิ ทรียด์ งั กล่าวมักพบนอกอาณาเขต
รากพืชซึ่งจะแตกต่างจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ ในดินบริเวณใกล้รากพืชซึ่งได้รับสารอาหารที่ถูกปลดปล่อย
จากรากพืชตลอดเวลา กิจกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ในบริเวณรากจึงสูงอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมมากกว่า (Kennedy, 2005)
		 อินทรียวัตถุในดินมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมบัติของดินเนื่องจากอินทรียวัตถุจะประกอบด้วย
อินทรียสารมากมายหลายชนิด เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ไคติน เอนไซม์ กรดอะมิโน ไขมัน กรดอินทรีย์ และ
สารฮิวมิก ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุในดินมักมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเจริญเติบโตของพืช ดินที่มี
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อินทรียวัตถุสงู มักมีสมบัตทิ เี่ หมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะอินทรียวัตถุชว่ ยปรับปรุงสมบัตขิ องดิน
นอกจากนี้อินทรียวัตถุยังเป็นแหล่งสำคัญของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถันแก่พืช และเป็นแหล่ง
พลังงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ในดิน ซึ่งจะเกิดผลดีคือส่งเสริมความสามารถในการ
ให้ผลผลิตของดิน (Soil productivity) ให้สงู ขึน้ (Brady and Weil, 2002)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างจุลนิ ทรียด์ นิ กับชนิดพืชและสมบัตขิ องดิน
ดินแต่ละแหล่งจะมีชนิดและปริมาณจุลนิ ทรียท์ แี่ ตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของดินเช่น อุณหภูมิ
ความชืน้ ความเป็นกรดเป็นด่าง การถ่ายเทอากาศ การระบายน้ำ ปริมาณอินทรียวัตถุ และชนิดพืชทีป่ ลูก
เช่นดินในทุ่งหญ้าและดินบริเวณเพาะปลูกมีแบคทีเรีย 105-106 เซลล์ต่อดิน 1 กรัม ขณะที่ ในดินป่า
มีแบคทีเรียในปริมาณสูงกว่า 106-107 เซลล์ตอ่ ดิน 1 กรัม เช่นเดียวกับ Yahya and Al-Azawi (1988)
รายงานว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่างดินพบแบคทีเรียละลายฟอสเฟตท้องถิน่ ประมาณ 104 เซลล์ตอ่ กรัม
โดยปริมาณจะลดลงตามลำดับในดินทีป่ ลูกผัก ปลูกถัว่ ปลูกหญ้า ธัญพืช และไม้ผล อิทธิพลของพืชอาศัย
ยังมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในรากข้าวโพดพบสูงสุด 50.8
เปอร์เซ็นต์ ขณะทีถ่ วั่ ลิสง และข้าวฟ่างมีเปอร์เซ็นต์การเข้าอยูอ่ าศัย 46.9 และ 34.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ถึงแม้ระบบรากข้าวโพดและรากข้าวฟ่างจะคล้ายกัน Carrenho et al. (2007)
ในสภาพดินเปรีย้ วจัดหรือเค็มจัดจะมีชนิดและปริมาณจุลนิ ทรียท์ แี่ ตกต่างจากดินทัว่ ๆ ไป เพราะต้อง
เป็นพวกที่ใช้ประโยชน์หรือทนต่อสมบัตขิ องดินนัน้ ได้ดี Leaungvutiviroj et al. (2010) รายงานว่าปริมาณ
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ในดินบริเวณปลูกหญ้าแฝกสูงกว่าดินที่ ไม่ ได้ปลูกหญ้าแฝก และพบแบคทีเรียย่อย
เซลลูโลส อะโซโตแบคเตอร์ แบคทีเรียละลายฟอสเฟตบริเวณดินของรากแฝกลุ่มที่ปลูกในดินตื้นมีปริมาณ
สูงกว่าดินเปรี้ยว รวมทั้งพบการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในรากหญ้าแฝกที่ปลูก
ในดินเค็มมีปริมาณน้อยกว่าที่ปลูกในดินเปรี้ยว และดินตื้น นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของดิน ดินที่มีขนาดที่ต่างกันจะพบ
จุลินทรีย์ดินแตกต่างกันทั้งด้านนอก
และด้ า นในและมี สั ด ส่ ว นของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ต่ า งกั น ด้ ว ย โดยพบ
แบคที เ รี ย ที่ ต้ อ งการอากาศและ
สร้ า งสปอร์ แอคติ โ นมั ย ซี ส และ
เชื้อราจำนวนมากในขนาดเม็ดดิน
1-3 มิลลิเมตร และน้อยกว่าหรือ
เท่ า กั บ 0.5 มิ ล ลิ เ มตร มากกว่ า
ขนาด 5-7 มิลลิเมตร ส่วนแบคทีเรียในสกุล Pseudomonas sp. พบปริมาณมากในขนาดเม็ดดินน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร มากกว่าขนาด 1-3 มิลลิเมตร (Drazkiewicz, 1994)
จากรายงานของ El-Yazeid et al. (2007) แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและเชือ้ ราอาร์บสั
คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาบริเวณรากต้นแตงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม ดีไฮโดรจีเนส ฟอสฟาเทส และ
ไนโตรจีเนส โดยกิจกรรมเอนไซม์ดังกล่าวส่งผลให้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม
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ฟอสฟอรัสในรูปทีเ่ ป็นประโยชน์ โพแทสเซียมในรูปทีล่ ะลายน้ำเพิม่ ขึน้ ถึง 28, 26 และ 48 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ลำดับ ส่วน Handayani and Deselina (2002) พบความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ระหว่างความหนาแน่นของ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซากับการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในดิน เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสในรูปทีเ่ ป็นประโยชน์
		 นอกจากการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีแล้วยังพบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอนไซม์ในดินกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย โดยกิจกรรมเอนไซม์ทเี่ กีย่ วข้องกับการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน ได้แก่ เอ็น-อะซีตลิ         
-กลูโคซามินิเดส (N-acetyl-glucosaminidase) เบต้า-กลูโคซิเดส และดีไฮโดรจีเนส ส่งผลให้ความ
หนาแน่นของดินลดลงและเพิม่ อัตราการแทรกซึมน้ำ (Martens et al., 1992) Rillig et al. (2001) พบว่า
สารโกลมาลินที่ผลิตจากเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซามีความสัมพันธ์กับความเสถียรของการเกิดเม็ดดิน
ขนาด 1-2 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม Leaungvutiviroj et al. (2010) พบความสัมพันธ์ระหว่างประชากร
จุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทั้งด้านเคมีและกายภาพดินเมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเปรี้ยว
ดินตืน้ และดินเค็ม พบว่าจุลนิ ทรียบ์ ริเวณรากหญ้าแฝกเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะทีร่ ะดับความลึก 0-30 เซนติเมตร
มากกว่าที่ความลึก 30-60 เซนติเมตร พบแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีสย่อยเซลลูโลสในปริมาณสูงอยู่ ใน
ช่วง 106-108 เซลล์ต่อกรัมดิน เชื้อราย่อยเซลลูโลส อะโซโตแบคเตอร์ แบคทีเรียและเชื้อราละลาย
ฟอสเฟตมีปริมาณใกล้เคียงกันระหว่าง 102-104 เซลล์ตอ่ กรัมดิน และดินทีป่ ลูกหญ้าแฝกมีปริมาณมากกว่า
ดินที่ ไม่ ได้ปลูกหญ้าแฝก โดยสามารถบ่งชีว้ า่ ทัง้ แบคทีเรียละลายฟอสเฟตและเชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ
อินทรียวัตถุ และความชืน้ ในดินโดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกแฝกลุม่

4. ประโยชน์ของจุลนิ ทรียด์ นิ ต่อการเกษตร
		 จากการทีจ่ ลุ นิ ทรีย์ในดินมีหลากหลายกลุม่ หลากหลายชนิด มีการดำเนินกิจกรรมและมีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกันในระบบนิเวศของดิน ตามชนิดของจุลนิ ทรีย์ และสภาพแวดล้อมทีจ่ ลุ นิ ทรียช์ นิดนัน้ ๆ อาศัยอยู่
ความสัมพันธ์ทางระบบนิเวศของจุลนิ ทรีย์ในดินบางประเภทจะเอือ้ อำนวยซึง่ กันและกัน บางชนิดจะเกิดการ
แข่งขันซึง่ กันและกัน บางชนิดจะปลดปล่อยสารปฏิชวี นะเพือ่ จำกัดการเจริญเติบโตของอีกชนิดหนึง่ ความ
สัมพันธ์ทางระบบนิเวศดังกล่าวก่อให้เกิดผลมากมายทัง้ ทางด้านการปรับปรุงสมบัตขิ องดินและมีสว่ นช่วยใน
การเพิม่ ผลผลิตพืช สามารถสรุปได้ดงั นี้ (Brady and Weil, 2002; Kennedy, 2005)
		 4.1 การเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
			 1) เกิดจากการย่อยสลายอินทรียสารเศษซากพืช เมื่อใบไม้หรือเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชที่
ร่วงหล่น หรือรากพืชที่ตายแล้วจะเกิดการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย
อินทรียสาร เช่นจุลนิ ทรียย์ อ่ ยเซลลูโลส จุลนิ ทรียย์ อ่ ยโปรตีน และจุลนิ ทรียย์ อ่ ยอินทรียฟ์ อสฟอรัส ซึง่ มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอินทรียสารเปลี่ยนจากโครงสร้างใหญ่เป็นหน่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหาร         
ต่างๆ ออกมาจากองค์ประกอบของเศษพืช เป็นการปลดปล่อยธาตุอาหารหมุนเวียนสู่ดิน เพิ่มปริมาณ           
ธาตุอาหารในดิน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ น้ำตาล          
กรดอะมิโน แอมโมเนียม ฟอสเฟต โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน ทองแดง สังกะสี เหล็ก
มังกานีส โบรอน และโมลิบดินมั (Chang et al., 2007; FAO, 1987) โดยอาศัยกิจกรรมเอนไซม์ชนิดต่างๆ
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ที่จลุ นิ ทรียผ์ ลิตขึน้ ซึง่ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรียต์ อ้ งการเอนไซม์ทมี่ คี วามเฉพาะเจาะจงในการเข้า
ทำปฏิกิริยา เช่น เอนไซม์เซลลูเลสมีบทบาทสำคัญในการย่อยเซลลูโลสที่มี โครงสร้างขนาดใหญ่และอยู่ใน
รูปที่ ไม่ละลายน้ำให้เป็นหน่วยเล็กๆ ได้แก่ กลูโคส เซลโลไบโอส และ oligosaccharides เพือ่ ใช้เป็นแหล่ง
พลังงานในการขับเคลือ่ นกระบวนการต่างๆ ในเซลล์ (Sylvia et al., 2005) ส่วนเอนไซม์โปรตีเอสมีบทบาท
ทำให้เกิดกระบวนการ N mineralization และเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมปริมาณไนโตรเจนให้อยู่
ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืชและมีผลต่อการเจริญของพืช (Stevenson, 1986) และเอนไซม์ ไฟเทสจะแปร
สภาพอินทรียฟ์ อสฟอรัสในรูปของไฟทินซึง่ พบปริมาณมากทีส่ ดุ อาจพบสูงถึง 10-50 เปอร์เซ็นต์ ของอินทรีย์
ฟอสฟอรัสทัง้ หมด ให้เป็นอนินทรียฟ์ อสฟอรัสทีพ่ ชื นำไปใช้ประโยชน์ ได้ (Milko et al., 2008) จะเห็นได้วา่
กระบวนการย่อยสลายอินทรียส์ ารมีบทบาทสำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้จากการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับคืนสูด่ นิ จะเห็นได้วา่ พืน้ ที่
ทำการเกษตรทีม่ กี ารเติมวัสดุอนิ ทรีย์ในดินจะมีกจิ กรรมเอนไซม์เพิม่ ขึน้ ถึง 2-4 เท่า สูงกว่าพืน้ ทีท่ ี่ ไม่มกี ารใส่
วัสดุอินทรีย์ นอกจากนั้นการย่อยสลายอินทรียสารยังเกี่ยวข้องกับความเสถียรของโครงสร้างดิน การเกิด
อินทรียวัตถุในดินอีกด้วย (Bandick and Dick, 1999) มีผลโดยอ้อมทำให้ความจุในการแลกเปลีย่ นประจุ
บวกเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3 เท่า เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหาร (Epstein et al., 1976) จึงมักพบว่า
ดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสงู มักมีความอุดมสมบูรณ์สงู
2) เกิดจากกระบวนการตรึงไนโตรเจนหรือการเปลีย่ นรูปของอนินทรียสาร เป็นกระบวนการ
เพิม่ ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช เช่น การเปลีย่ นก๊าซไนโตรเจนให้อยู่ในรูปสารประกอบไนโตรเจน
ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ การเพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนเตรท ฟอสฟอรัส ซัลเฟต แมงกานีส
เหล็ก และสังกะสี โดยกิจกรรมของจุลนิ ทรียบ์ างชนิดในดิน เช่น การเปลีย่ นรูปอนุมลู แอมโมเนียมซึง่ เป็นรูป
ที่พืชดูดนำไปใช้ประโยชน์ ได้ยากให้อยู่ ในรูปไนไตรท์และเป็นไนเตรท ซึ่งพืชสามารถดูดไปใช้ ได้ง่ายโดย
กิจกรรมจุลนิ ทรียพ์ วกไนตริฟายอิง
แบคทีเรีย เช่น Nitrosomonas
sp. และ Nitrobactor sp. หรือ
การแปรสภาพของสารอนินทรีย์
โดยจุ ลิ น ทรี ย์ บ างชนิ ด ที่ ส ามารถ
ผลิตกรดขึ้นมาละลายธาตุอาหาร
ในดิ น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของฟอสเฟตที่
ละลายน้ ำ พื ช สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ได้ เ ป็ น การเพิ่ ม ธาตุ
อาหารในดินให้สงู ขึน้ รวมทัง้ การที่
เชื้ อ ราไมคอร์ ไ รซาเข้ า อยู่ อ าศั ย
แบบพึ่งพากันในรากพืชช่วยเพิ่ม
พื้ น ที่ ผิ ว ของรากในการดู ด ใช้ น้ ำ
และธาตุอาหารเพิม่ ขึน้
ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ในการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
เพิม่ การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชกันอย่างกว้างขวาง เช่น Karlidag et al. (2007) ศึกษาผลของการใส่
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จุลนิ ทรียต์ รึงไนโตรเจน และจุลนิ ทรียล์ ะลายฟอสเฟต พวก Bacillus sp.และ Microbacterium sp. ทัง้ ที่
ใส่เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกัน พบว่าการใช้ร่วมกันทำให้ผลผลิตแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การใส่หัวเชื้อ
จุลินทรีย์ ให้กับรากทำให้น้ำหนักผลแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้น 13.9-25.5 เปอร์เซ็นต์ ต้นแอปเปิ้ลสูงขึ้น 16.4-29.6
เปอร์เซ็นต์ และเส้นผ่าศูนย์กลางต้นเพิม่ ขึน้ 15.9-18.4 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับแปลงควบคุม นอกจากนัน้
การดูดใช้ธาตุอาหารไปสะสมที่ใบสูงขึน้ โดยใบแอปเปิล้ มีปริมาณฟอสฟอรัส แคลเซียม โพแทสเซียม เหล็ก
แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี เพิม่ ขึน้
			 มีรายงานการใช้เชือ้ ผสมแบคทีเรียสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตพืช 3 สกุล ร่วมกันในการปลูก
ข้าวสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 1.1 ตันต่อเฮกตาร์ หรือเพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไม่ ใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุย๋ ชีวภาพดังกล่าวประกอบด้วย Pseudomonas sp. ทีส่ ามารถตรึงไนโตรเจน Klebsiella sp. ที่
สามารถตรึงไนโตรเจนและย่อยสลายฟอสเฟตในรูปแคลเซียมฟอสเฟตและ Citrobacter freundii ซึง่ ช่วย
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของแบคทีเรียสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตพืชกับแบคทีเรียชนิด  
อื่นๆ ในดินที่จะเข้าอาศัยบริเวณรากข้าว โดยสัดส่วนการใช้ Pseudomonas sp., Klebsiella sp. และ
Citrobacter freundii เท่ากับ 10 : 10 : 1 ตามลำดับ โดยปริมาณปุย๋ ชีวภาพแต่ละชนิดเท่ากับ 3x109 : 1x108  
: 1x107 เซลล์ตอ่ กรัมวัสดุตวั พา (Islam and Bora, 1998)
			 Young et al. (2004) ได้ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับพืชผักในลักษณะเชื้อผสมของกลุ่ม
จุลนิ ทรียพ์ วกบาซิลลัส ได้แก่ B. subtilis, B. erythropolis, B. pumilus และ P. rubiacearum ร่วมกับ
การใช้ปยุ๋ อินทรีย์ พบว่าการใส่ปยุ๋ ชีวภาพร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรีย์ 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิม่ น้ำหนักแห้ง
ต้นคึน่ ฉ่าย 34 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับการใส่เฉพาะปุย๋ อินทรียอ์ ย่างเดียว และจากการนับปริมาณจุลนิ ทรีย์
ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส และจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
บริเวณรากคึน่ ฉ่าย พบว่ามีปริมาณจุลนิ ทรียเ์ พิม่ ขึน้
			 Thamsurakul and Charoensook (2006) ศึกษาการใช้ปยุ๋ ชีวภาพเชือ้ ราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
Glomus mosseae และ Glomus manihotis ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี เพชรบุรี และแพร่ ในการผลิตไม้ผล 3
ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วงหิมพานต์ และลำไย พบว่าการใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาร่วมกับการใส่         
ปุ๋ยเคมีมีผลให้ความสูง ความกว้างของลำต้น และยอด สูงกว่าตำรับควบคุม 11.2, 19.2 และ 20.1
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาเพียงอย่างเดียวมีผลให้ความกว้างของยอด
ลำไยมากกว่าตำรับควบคุม 24.3 เปอร์เซ็นต์ Guissou (2009) พบว่าเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
Glomus aggregatum ช่วยให้มะขาม และพุทรา ทีป่ ลูกในดินทีข่ าดฟอสฟอรัสสภาพโรงเรือนทดลองดูดใช้
ธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลในการปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มมวล
ชีวภาพของพืช อีกทัง้ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ เคมี เช่น การเพิม่ ประสิทธิภาพใช้ปยุ๋ เคมี ในสับปะรด
โดยใส่เชือ้ อาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา 2 สายพันธุ์ คือ Glomus mosseae และ Glomus manihotis ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีอัตรา 12-6-5 (อั ตราที่ ลดฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมครึ่งหนึ่ง) ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 12.6
เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีเต็มอัตราอย่างเดียว (สุภาพร และคณะ, 2542) และการใช้  
ปุย๋ ชีวภาพอาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาสามารถลดการใช้ปยุ๋ เคมีฟอสฟอรัสสำหรับการผลิตผลสดและเมล็ดของ
Okra ได้ 50 และ 33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (El-Shaikh and Mohammed, 2009)
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4.2 การปรับปรุงสมบัติกายภาพของดิน เกิดจากกระบวนการที่เศษซากพืชซากสัตว์ถูกย่อย

สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน โดยเฉพาะฮิวมัสจะเป็นสารที่ช่วยให้เกิดความเสถียรของโครงสร้างดิน
ทำให้การถ่ายเทอากาศ และความสามารถในการอุ้มน้ำของดินดีขึ้น มีรายงานกิจกรรมเอนไซม์บางชนิด
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเกิดเม็ดดินได้แก่ เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส และเอนอะซิตลิ -กลูโคซามินเิ ดส ส่งผลต่อ
การเกิดเม็ดดินขนาดเล็ก 2-250 ไมโครเมตร (Microaggregate) มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับขนาดใหญ่มากกว่า
2 มิลลิเมตร (Macroaggregte) โดยเบต้ากลูโคซิเดสมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณคาร์บอน
ในดินเนือ่ งจากเอนไซม์นสี้ งั เคราะห์ขนึ้ ทัง้ จากแบคทีเรียและเชือ้ ราทำหน้าทีย่ อ่ ยสลายโพลีแซคคาไรด์ซงึ่ เป็น
องค์ประกอบหลักของพืช และโพลีเมอร์ของคาร์ โบไฮเดรทรูปอื่นๆ ด้วย (Turner et al., 2002) ส่วน
เอนไซม์เอนอะซิตลิ -กลูโคซามินเิ ดสทำหน้าทีย่ อ่ ยสลายโพลีแซคคาไรด์ ไคติน (Polysaccharide chitin) ได้
กลูโคซามีน (Glucosamine) ซึง่ เอนไซม์ชนิดนีม้ คี วามเกีย่ วข้องกับเชือ้ ราอย่างมาก (Guggenberger et al.,
1999) สำหรับเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเปอร์เซ็นต์การจับตัวกันของดินโดย
เฉพาะที่อนุภาคขนาด 0.05-0.1 มิลลิเมตร รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วย
(Drazkiewicz, 1995)
นอกจากนั้ น จุ ลิ น ทรี ย์ ยั ง มี บ ทบาท
สำคัญทำให้อนุภาคของดินเกาะกันซึง่ เกิดขึน้
ได้จาก 2 กระบวนการ คือเกิดจากเส้นใย
ของเชื้ อ ราหรื อ สาหร่ า ย และเกิ ด จาก
สารประกอบที่เป็นเมือก หรือสารประกอบ
พวกคาร์โบไฮเดรท หรือสารยึดเกาะอืน่ ๆ ที่
จุลนิ ทรียผ์ ลิตขึน้ โดยเป็นสารเชือ่ มให้อนุภาค
ดิ น ยึ ด เกาะรวมกั น เกิ ด เป็ น เม็ ด ดิ น ได้ ดี ขึ้ น
เช่น สารโกลมาลิน ซึง่ เป็นไกลโคโปรตีนชนิดหนึง่ เกิดจากการที่ ไนโตรเจนเชือ่ มต่อกับโอลีโกแซคคาร์ ไรด์การ
สะสมของสารโกมาลินมีผลโดยตรงช่วยทำให้อนุภาคดินจับตัวกันเป็นเม็ดดิน การเกาะตัวของเม็ดดินเกิด
โครงสร้างดิน ปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อกรัมโกลมาลินสามารถเพิ่มความเสถียรของดินถึง 80 เปอร์เซ็นต์
ช่วยปรับปรุงอัตราการแทรกซึมน้ำและการระบายอากาศ (Rillig et al., 2001) อย่างไรก็ตามทั้ง 2
กระบวนการมักเกิดต่อเนือ่ งกันโดยเริม่ ต้นจากการรวมอนุภาคดินเข้าด้วยกันเป็นเม็ดดินขนาดเล็ก (น้อยกว่า
250 ไมโครเมตร) ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเศษวัสดุอินทรีย์ แบคทีเรีย โพลีแซคคาร์ ไรด์ และสารอนินทรีย์
จากหน่วยเล็กๆ เหล่านีจ้ ะเกิด การรวมตัวกันเป็นเม็ดดินขนาดใหญ่ (มากกว่า 250 ไมโครเมตร) โดยพบว่า
รากพืช และเส้นใยเชือ้ ราโดยเฉพาะเชือ้ ราอาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับรากพืช สามารถสร้าง
เส้นใยออกมานอกรากชอนไชอยู่ ในหน้าดินลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร ช่วยทำให้เกิดเม็ดดินขนาด
ใหญ่ขนึ้ (Tisdall, 1994; Rillig et al., 2002)
4.3 การสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิม่ ผลผลิตพืช เกิดจากการทีจ่ ลุ นิ ทรียบ์ างชนิด
สามารถผลิตฮอร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน และกรดทริสโพริค (Trisporic acid) ซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ายกับกรดแอบซิสิค (Abscisic acid) รวมทั้งวิตามินที่พบ เช่น ไธอามีน ไบโอติน กรดนิโคตินิค
ไรโบฟลาวิน ไพริด๊อกซิน และวิตามินบี 12 (Alexander, 1977) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญ
งอกงามดีขึ้น เช่น มีผลต่อการขยายขนาดของเซลล์ การเร่งเมล็ดให้งอก การก่อให้เนื้อเยื่อผลิตราก
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ช่วยการแบ่งเซลล์ของพืช ช่วยการออกดอกพัฒนาดอก
และการเจริญของผลจนกระทัง่ การแก่และสุก การชะลอ
ความแก่ ข องใบ เพิ่ ม ความต้ า นทานต่ อ สภาวะไม่
เหมาะสมของพื ช และช่ ว ยรั ก ษาสมดุ ล ของการ
เจริญเติบโต เป็นต้น (Russell, 1982) หรือแม้กระทั่ง
เมตาบอไลท์ (Metabolite) ที่จุลินทรีย์ขับออกมานับว่า
เป็นธาตุอาหารที่สำคัญ เช่นนิวคลี โอไทด์ (Nucleotide)
ซึ่งจำเป็นต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป และกรดอะมิโน
ได้แก่ซิสทีอีน (Cysteine) อาร์จินีน (Arginine) ไลซีน
(Lysine) และเมทไธโอนีน (Methionine) เป็นต้น (Brock et al., 1984) ด้วยเหตุนี้พืชที่มีจุลินทรีย์
ในอาณาเขตรากพืชมากจะเจริญงอกงามดี
วิธีการใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตฮอร์โมนพืชนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ โดยวิธีการคลุกเมล็ด และหว่าน
โดยตรงกับดิน มีเพียงบางรายงานทีศ่ กึ ษาการใช้ โดยวิธกี ารอืน่ ๆ เช่น วิธกี ารจุม่ รากพืชก่อนปลูก หรือการ
ฉีดพ่นกับพืช ดังรายงานการศึกษาของ Sivaramaiah et al. (2007) ทีม่ กี ารใส่ใช้เชือ้ Bacillus sp. ร่วมกับ
Mesorhizobium sp. โดยวิธีการคลุกเมล็ดให้กับถั่วเขียวมีผลต่อการเจริญทั้งรากและลำต้น เช่นเดียวกับ
รายงานของ Tilak and Reddy (2006) ที่ใส่จลุ นิ ทรียส์ ร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชสองชนิดได้แก่
B. cereus และ B. circulans โดยวิธกี ารคลุกเมล็ดสามารถเพิม่ ผลผลิตข้าวโพดได้สงู สุด 43.8 และ 50.8
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมือ่ เทียบกับที่ ไม่ใส่เชือ้ นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษากับ ถัว่ เขียว และข้าวสาลี ก็ให้ผล
ในลักษณะเดียวกันคือสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช สำหรับการใส่เชื้อโดยตรงให้กับพืชนั้น
จากการศึกษาในโรงเรือนกระจกของ Gharib et al. (2008) โดยการใส่เชือ้ Azospirillum brasilienses,
Azotobacter chroococcum, Bacillus polymyxa และ B. circulans ร่วมกับสารสกัดจากปุย๋ หมัก 30
เปอร์เซ็นต์ กับพืชที่ให้นำ้ มันหอมระเหยสวีทมาโจแรม (Sweet marjoram) สามารถเพิม่ ปริมาณน้ำมันหอม
ระเหยซีสซาบินีนไฮเดรต (Cis-sabinene hydrate) 18.5 เปอร์เซ็นต์ เทอร์พินีน (Terpinene) 24.2
เปอร์เซ็นต์ และเพิม่ ผลผลิตได้มากถึงสองเท่าเมือ่ เทียบกับการใช้ปยุ๋ เคมี
สำหรับการฉีดพ่นให้กบั พืชนัน้ จากรายงานของ Molla et al. (2001) ฉีดพ่นเชือ้ Azospirillum
brasilense โดยตรง หรือใช้เฉพาะส่วนของสารละลายที่ ไม่มีเชื้อฉีดพ่นกับรากของ Beta vulgaris และ
ถัว่ เหลือง สามารถเพิม่ ได้ทงั้ ความยาวรากและจำนวนรากแขนง ส่วนวิธกี ารจุม่ รากพืชนัน้ จากรายงานของ
El-Tarabily et al. (2005) พบว่าการใช้ยสี ต์ Williopsis saturnus ทีผ่ ลิตฮอร์โมน โดยการจุม่ รากข้าวโพด
สามารถกระตุน้ การเจริญของต้นข้าวโพดทัง้ น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง ความยาวรากและต้น
4.4 การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี
1) การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช เชื้อสาเหตุโรคพืชเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืช
สามารถก่อให้เกิดโรคได้กบั ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก พืชสวน และไม้ดอก ไม้ประดับ และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผลผลิตพืชหลายชนิด สามารถเข้าทำลายได้หลายระยะ ตัง้ แต่ระยะต้นกล้า ระยะต้นโต ระยะแทงช่อดอก
และระยะติดผล ทัง้ เนือ่ งจากเชือ้ สาเหตุโรคพืชสามารถแพร่ระบาดได้เร็วโดยอาศัยไปกับน้ำ มีชวี ติ อยู่ในเศษ
ซากพืชที่ตกค้างในแปลงและอยู่ ในดินได้นาน เมื่อมีการปลูกพืชซ้ำลงไปในแปลงเดิม โอกาสที่จะเกิดการ
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ระบาดของโรคในพืชรุ่นต่อไปก็จะมีมากขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อเชื้อโรคพืชมีทั้งทางด้าน
กายภาพและเคมี เช่น อุณหภูมิ รังสี สภาวะทีข่ าดออกซิเจน สารเคมีเป็นพิษ สำหรับปัจจัยการควบคุมทาง
ชีวภาพ นับว่าเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถควบคุมหรือกำจัดจุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคได้ เช่น สารปฏิชวี นะทีข่ บั
ออกมาจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด การเกิดการแข่งขันกันระหว่างจุลินทรีย์ดินกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
และการทีเ่ ชือ้ จุลนิ ทรียด์ นิ เป็นศัตรูกบั เชือ้ โรคพืช กลุม่ จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ในดิน เช่น Trichoderma sp.
สามารถทำลายเซลล์ของเชื้อโรคพืชและไส้เดือนฝอยได้ โดยตรง นอกจากนั้นยังสามารถทำลายสารพิษ       
บางชนิด เช่น อะฟลาทอกซินทีเ่ กิดจากเชือ้ โรคพืช Aspergillus flavus โดยการเปลีย่ นรูปโครงสร้างทาง
เคมีของอะฟลาทอกซินทำให้เกิดเป็นสารประกอบใหม่ซึ่งไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ (Wilson, 1988)         
มีรายงานพบจุลินทรีย์ที่มีความสามารถควบคุมหรือยับยั้งการเจริญตลอดจนการเข้าทำลายเส้นใยของ
เชือ้ ราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด ได้แก่ โรครากเน่า (Root rot) โรครากและโคนเน่า (Root and foot rot)
โรคเหีย่ ว (Wilt) โรคโคนต้นเน่าระดับดิน (Collar rot, Stem rot และ Damping off) โรคใบไหม้ ใบติด         
(Leaf blight) โรคต้นเน่า (Stalk rot และ Charcoal rot) เป็นต้น
			 2) การควบคุมแมลงศัตรูพืช การกำจัดแมลงศัตรูพืชมีด้วยกันหลายวิธี ทั้งการป้องกันกำจัด
โดยวิธีกล เช่น การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้กับดักแสงไฟ การใช้พลาสติกสีเทา-เงิน การใช้           
มุง้ ตาข่าย เป็นต้น การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี การป้องกันกำจัดโดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร หรือ
แม้กระทัง่ การใช้นำ้ ส้มควันไม้ รวมถึงการใช้ชวี วิธเี ป็นวิธกี ารควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพชื โดยการนำสิง่ ที่         
มีชวี ติ ตามธรรมชาติมาใช้ ให้เกิดประโยชน์เป็นวิธที มี่ คี วามปลอดภัยสูงทัง้ ต่อเกษตรกร ผูบ้ ริโภค ตลอดจนสิง่
มีชวี ติ อืน่ ๆ เนือ่ งจากไม่มสี ารพิษตกค้างในสิง่ แวดล้อมหลังการใช้ การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธมี หี ลาย
ประเภท เช่นการใช้แมลงห้ำและแมลงเบียน การใช้ ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะการใช้จลุ นิ ทรีย์ ได้แก่ การใช้
เชือ้ ราบิวเวอเรียซึง่ มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลีย้ กระโดดสีนำ้ ตาล เพลีย้ จักจัน่ ต่างๆ เพลีย้ ไฟ เพลีย้ อ่อน     
ไรแดง และแมลงหวีข่ าว หนอนห่อใบข้าว เป็นต้น เชือ้ ราเม็ตตาไรเซีย่ มใช้ควบคุมด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น
อ้อย แมลงนูนหลวง ด้วงแรด แมลงปีกแข็งต่างๆ เพลีย้ กระโดด และเพลีย้ แป้ง การใช้บาซิลลัสทูรนิ จิเอ็นซิส
กำจัดหนอนศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ต่างๆ หนอนใยผัก หนอนเจาะฝักและลำต้น ด้วงหมัดผัก การใช้
นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัสกำจัดหนอนกระทูผ้ กั หนอนกระทูห้ อม หนอนคืบกะหล่ำปลี และหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย จะเห็นได้วา่ แต่ละประเภทมีความจำเพาะในการควบคุมแมลงศัตรูพชื แตกต่างกัน จึงต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจในกระบวนการเข้าทำลายและควบคุมแมลงศัตรูพชื ของสิง่ มีชวี ติ ที่ใช้ (อรสา และคณะ, 2545)

5. การประยุกต์ ใช้จลุ นิ ทรีย์ ในภาคการเกษตรของประเทศไทย
		 จากการที่จุลินทรีย์ ในดินมีหลากหลายชนิด มีคุณลักษณะ และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการเจริญ           
รวมทั้งความเป็นประโยชน์ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันจึงมีการวิจัยนำจุลินทรีย์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ในภาค
การเกษตรทีห่ ลากหลาย รวมถึงพัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรียป์ ระเภทต่างๆ เช่น
		 5.1 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายสามารถผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว สารเร่งซุปเปอร์  
พด.2 สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพซึง่ ประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน กรดอะมิโน
และกรดฮิวมิกช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถควบคุมยับยั้งการเจริญของ
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เชื้อสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรครากเน่าหรือโคนเน่า จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ช่วย
ละลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรด และดินเปรี้ยวให้อยู่ ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ จุลินทรีย์สำหรับพืช
ปรับปรุงดิน พด.11 เป็นกลุม่ จุลนิ ทรีย์ ไรโซเบียมช่วยเพิม่ มวลชีวภาพและธาตุอาหารให้กบั พืชปรับปรุงบำรุงดิน
โสนอัฟริกนั และปอเทือง และปุย๋ ชีวภาพ พด.12 เพิม่ ธาตุไนโตรเจน เพิม่ ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม และผลิตฮอร์โมนกระตุน้ การเจริญของพืช
กลุม ผลิตภัณฑจลุ นิ ทรีย
ดานปรับปรุงดินเพิม่ ธาตุอาหาร และฮอรโมนพืช

ซุปเปอร พด.1
ผลิตปุย หมัก

ซุปเปอร พด.2 จุลนิ ทรียซ ปุ เปอร พด.9
ผลิตน้ำหมัก เพิม่ ประโยชนฟอสฟอรัส
ในดินกรด ดินเปรีย้ ว
ชีวภาพ

ผลิตภัณฑจลุ นิ ทรีย
ดานควบคุมศัตรูพชื

พด.11
เพิม่ มวลชีวภาพ
พืชปุย สด

ปุย ชีวภาพ พด.12
เพิม่ ธาตุอาหาร N, P, K
และสรางฮอรโมน

ซุปเปอร พด.3
ควบคุมเชือ้
สาเหตุโรคพืช

5.2 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพของ
กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ปุย๋ ชีวภาพ
ไรโซเบียมมีความเฉพาะเจาะจงใช้กับ
พื ช ตระกู ล ถั่ ว ชนิ ด ต่ า งๆ ปุ๋ ย ชี ว ภาพ
พีจพี อี าร์ 1 ใช้สำหรับการปลูกข้าวโพด
และข้าวฟ่าง ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าชนิด
วีเอ หรือ เอเอ็มไมโคไรซ่า ใช้กับไม้ผล
และพืชต่างๆ และปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟต
5.3 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ๋ ย ชี ว ภ า พ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นงาน
วิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับบริษัทเอกชนผลิตและจำหน่ายในเชิงการค้าใช้
เป็นปุย๋ ชีวภาพในนาข้าว
5.4 ผลิตภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการถ่ายทอด
สู่หน่วยราชการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสดเป็นเชื้อที่เจริญบนเมล็ด
ข้าวฟ่าง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มาในรูปผงแห้งให้กับบริษัทเอกชน
จำหน่ายในเชิงการค้า
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6. แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรีย์
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จุ ลิ น ทรี ย์ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปุ๋ยชีวภาพ หรือชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช มีวิธีการใช้
4 รูปแบบ ดังนี้
รู ป แบบที่ 1 การแช่ เ มล็ ด หรื อ ต้ น กล้ า ใน
สารละลาย เป็ น การแช่ เ มล็ ด ในสารละลาย
ปุย๋ ชีวภาพเป็นเวลา 5 นาที จากนัน้ ผึง่ ให้แห้งในทีร่ ม่
เป็ น เวลา 2-3 ชั่ ว โมง หรื อ จุ่ ม รากต้ น กล้ า ใน
สารละลายปุ๋ยชีวภาพอย่างน้อย 30 นาที ถึง 1
ชั่วโมง ก่อนนำไปปลูก (Islam and Bora, 1998;
El-Tarabily et al., 2005)
รูปแบบที่ 2 การคลุกเมล็ด เป็นการคลุกเมล็ดพันธุพ์ ชื กับผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรียก์ อ่ นปลูก โดยใช้ผงเชือ้
ผสมกับน้ำอาจใส่สารเหนียว เช่น กาวแป้งเปียก
สารจับใบ หรือน้ำมันพืช ลงไปเล็กน้อยในขณะคลุก
เพือ่ ช่วยให้ผงเชือ้ จับติดเมล็ดได้ดขี นึ้ ปล่อยให้เมล็ด
แห้งหรือผึง่ ให้แห้งในร่ม แล้วจึงนำเมล็ดไปเพาะหรือ
ปลูกต่อไป วิธกี ารนีเ้ ป็นวิธที สี่ ะดวก ประหยัดและได้
ผลดี เนือ่ งจากเชือ้ จุลนิ ทรียส์ ามารถจับติดอยูบ่ นผิว
เมล็ดและเข้าสู่รากพืชหรืออาศัยอยู่บริเวณรากพืช
ขณะที่เมล็ดเริ่มงอกได้ทันที อย่างไรก็ตามวิธีการ
คลุกเมล็ดมีข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ เมล็ด
ที่ ผ่ า นการคลุ ก เชื้ อ แล้ ว ต้ อ งนำไปใช้ ป ลู ก ทั น ที
ไม่สามารถเก็บไว้ ได้นานๆ (จิระเดช และวรรณวิไล,
2542; กรมวิชาการเกษตร, 2548)
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รูปแบบที่ 3 การฉีดพ่นหรือราดลงดิน โดยใส่ ในรูป
ของสารละลาย เช่น การใช้ปยุ๋ ชีวภาพชนิดเหลว หรือในรูปผง
เชื้อละลายกับน้ำ หรือในรูปเชื้อสดไตรโคเดอร์มาที่เจริญขึ้น
เต็มบนเมล็ดธัญพืชโดยผสมกับน้ำแล้วขยำเพื่อให้สปอร์หลุด
ออกมาแล้วกรองด้วยผ้าหรือกระชอนตาถี่เติมน้ำให้ครบใน
อัตราส่วนที่ระบุ แล้วจึงนำไปฉีดพ่นจนดินเปียกชุ่มควรฉีดพ่น
หรือราดลงดินบริเวณโคนต้นพืช ใต้ทรงพุ่ม และขอบชายพุ่ม
ในเวลาแดดอ่อนหรือเวลาเย็น วิธีการนี้เหมาะกับการฉีดพ่น
น้ำเชื้อสดลงในกระบะเพาะกล้าและกระถางปลูกพืชหลังจาก
หยอดเมล็ดแล้ว หรือระหว่างที่ต้นกล้ากำลังเจริญเติบโต หรือฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืชหลังจาก
เพาะเมล็ดหรือย้ายพืชลงปลูกในหลุม ถ้าบริเวณที่ฉีดพ่นไม่มีร่มเงาเลยควรใช้วัสดุอินทรีย์ เช่น ฟางข้าว
เศษใบไม้ หรือปุย๋ หมักใส่คลุมผิวดินด้วยแล้วให้นำ้ แก่พชื ทันที (จิระเดช และวรรณวิไล, 2542)
รูปแบบที่ 4 การใส่ลงดิน โดยการผสมผงเชือ้ กับวัสดุ
หรืออาหารเสริมก่อนที่จะนำไปใส่ลงในดิน เนื่องจากการใส่
เฉพาะผงเชื้อในแปลงอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอและต้องใช้
ผงเชื้อในปริมาณมากนอก จากนั้นการนำผงเชื้อขยายเพิ่ม
ปริมาณก่อนจะช่วยให้เชื้อสามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่รอด
และเพิม่ ปริมาณได้ ในดิน การใส่ลกั ษณะนีต้ อ้ งให้เชือ้ จุลนิ ทรีย์
อยู่ใกล้กับเมล็ดที่สุด เช่น การใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมปลูก
ก่อนแล้วหยอดเมล็ดตามลงไป หรือหยอดเมล็ดก่อนแล้วจึงใส่
ปุย๋ ชีวภาพตามลงไปก็ได้ วิธกี ารใส่ลงดินทำได้ 3 ลักษณะ
1) ผสมปุ๋ ย ชี ว ภาพผงกั บ วั ส ดุ อื่ น ๆ เช่ น แกลบ
หรือดิน หรือทราย ปรับความชืน้ ให้พอเหมาะ 35-40 เปอร์เซ็นต์ ของความสามารถในการอุม้ น้ำ จะทำให้
ได้ปริมาณมากขึ้นช่วยให้ปฏิบัติได้สะดวกมากขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม (กรมวิชาการเกษตร,
2548)
2) การบ่มปุ๋ยชีวภาพในกองปุ๋ยหมัก โดยใส่ปุ๋ยชีวภาพผสมน้ำราดบนกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้
เข้ากัน ปรับความชืน้ ในกองปุย๋ หมักประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ หมักไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนนำไปใช้ เช่น
การใช้ปยุ๋ ชีวภาพพีจพี อี าร์ 1 (กรมวิชาการเกษตร, 2548)
3) การขยายปุย๋ ชีวภาพในปุย๋ หมักผสมรำข้าว โดยผสมปุย๋ ชีวภาพกับรำข้าวอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์
ในน้ำ รดสารละลายปุ๋ยชีวภาพลงบนกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันปรับความชื้นให้ ได้ 70 เปอร์เซ็นต์
ตัง้ กองปุย๋ หมักในทีร่ ม่ สูงประมาณ 40 เซนติเมตร และใช้วสั ดุคลุมกองปุย๋ เพือ่ รักษาความชืน้ บ่มเป็นเวลา
4 วัน แล้วจึงนำไปใช้ เช่น การขยายเชือ้ ปุย๋ ชีวภาพ พด.12 สามารถเพิม่ ปริมาณแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
แบบอิสระ แบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสเฟต แบคทีเรียละลายสารประกอบโพแทสเซียม และ
แบคทีเรียสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช ให้มีปริมาณมากพอพร้อมที่จะนำไปใช้ (กรมพัฒนาที่ดิน,
2551)
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การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์

โครงการปลูกปา

ชัยพัฒนา-แมฟา หลวง

โ

ครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แม่ฟา หลวง ตัง้ อยูท่ ตี่ ำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตำบลไร่ ใหม่พัฒนา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมือ่ วันที่
16 กรกฎาคม 2536 ทีพ่ ระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เนือ่ งใน
วโรกาสที่ ท รงครองราชย์ 50 ปี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การฟ้ น ฟู ส ภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติดา้ น ดิน น้ำ และป่าไม้

สภาพพืน้ ทีก่ อ่ นดำเนินการ ป พ.ศ. 2536
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โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แม่ฟา้ หลวง เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการจัดการพัฒนาทีด่ นิ ตามพระราช
ประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ซีง่ บริษทั โดลไทยแลนด์ จำกัด ได้เช่าทีด่ นิ โครงการฯ พืน้ ทีป่ ระมาณ 4,794
ไร่ เพือ่ ใช้ปลูกสับปะรด เป็นเวลาติดต่อกันนาน 20 ปี และขาดมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีเ่ หมาะสม ทำให้
ดินส่วนใหญ่เกิดการเสือ่ มโทรมอย่างรุนแรง ขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้พนื้ ทีด่ งั กล่าวไม่เหมาะแก่การปลูก
พืชเศรษฐกิจ
โครงการจั ด การพั ฒ นาที่ ดิ น ตามพระราช
ประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้
พิจารณาเห็นว่า หากจะนำพืน้ ที่ ไปจัดสรรให้ราษฎรก็จะ
มี ปั ญ หาในการทำเกษตรกรรมและคงไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ ได้อย่างเต็มที่ จึงได้นำพื้นที่ศึกษา
การใช้ทดี่ นิ เพือ่ การฟน้ ฟูสภาพดิน น้ำ ป่าไม้ และระบบ
นิเวศ โดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธชิ ยั พัฒนา กรมป่าไม้
และกรมชลประทาน
การดำเนินการเริม่ ตัง้ แต่ ป พ.ศ. 2536 การพัฒนาฟน้ ฟูจะต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ คัดเลือก
พันธุ์ ไม้ที่ปลูกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด ปลูกหญ้าแฝก
ผสมผสานร่วมด้วยเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำและรักษาความชุม่ ชืน้ ให้กบั ป่าไม้

ความสำเร็จในการดำเนินงานตั้งแต่ป พ.ศ. 2536 จนถึงปจจุบัน จะพบว่าพื้นที่แห่งนี้ ได้รับการ
พัฒนาและฟน้ ฟูจนเกิดเป็นป่าไม้ทมี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ มีสตั ว์ปา่ นานาชนิด ได้เข้ามาอาศัยทำให้ระบบนิเวศน์
ได้ฟน้ กลับคืนมาอีกครัง้ และสภาพพืน้ ทีด่ นิ ทีเ่ คยเสือ่ มโทรม ก็สามารถนำมาใช้เป็นพืน้ ทีส่ ำหรับศึกษาทดลอง
ปลูกพืชต่างๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชนศึกษาเรียนรู้และพักผ่อน
หย่อนใจกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ซึง่ ภายในโครงการฯ มีสงิ่ น่าสนใจต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. แหล่งศึกษาเรียนรูพ
้ นั ธุ์ ไม้
ได้จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ปาไม้นานาชนิด รวมถึงพืชสมุนไพรและพันธุ์ ไม้หายาก โดยรวบรวมไว้
เป็นหมวดหมู่
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2. แหล่งศึกษาการปรับปรุง
ดินด้วยอินทรียวัตถุ
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3. แหล่งศึกษาหญ้าแฝกสายพันธุต์ า่ งๆ
รวบรวมสายพันธุห์ ญ้าแฝกต่างๆ ไว้ จำนวน 43 สายพันธุ์ รวมทัง้ สาธิตการเพาะชำกล้าและการ
ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ ที่
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4. แหล่งศึกษาการปลูกพืชพลังงานทดแทนในอนาคต

5. แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ จัดฝกอบรมและให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
ประชาชนทัว่ ไป และผูท้ สี่ นใจเข้าเยีย่ มชมโครงการ
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ธรรมะท้ายเล่ม
ชีวติ ต้องมีสมดุล 4 ด้าน
ครอบครัวดี
สุขภาพยอดเยีย่ ม
สังคมไม่มปี ญ
ั หา
มีการงานหรือการกิจทีด่ ี
ที่ ม า: ผศ.ดร.ชลวิ ท ย์ เจี ย รจิ ต ต์ รายการพุ ท ธ
ปัญญาภิรมย์: หลักธรรมนำชีวติ สมดุล ออกอากาศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

อยูก่ บั ตนเองให้คดิ บวก
อยูก่ บั ผองพวกให้เมตตา
อยูก่ บั ปัญหาให้ลงมือแก้
อยูก่ บั พ่อแม่ให้กตัญญู
อยูก่ บั ผูร้ ู้ ให้ถอ่ มตน
อยูก่ บั ทุกคนให้ทำดี
อยูก่ บั โลกนี้ ให้ปล่อยวาง
ถ้าทำได้แม้ขอ้ ใดข้อหนึง่ เราจะมีความสุขมาก
จะเรียกตัวเองได้วา่ เป็นคนไทยทีม่ ี “หัวใจพุทธ”
ทีม่ า: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ รายการพุทธปัญญา
ภิรมย์: อยู่อย่างไทยหัวใจพุทธ ออกอากาศวันที่ 6
ธันวาคม 2557

อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์ คือ
ทำให้เกิดศรัทธา เกิดความเพียร
ทำให้เกิดกำลังของสติ กำลังของสมาธิ
ทำให้จติ ใจมีเมตตา มีผวิ พรรณผ่องใส
ทำให้หลับเป็นสุข ตืน่ เป็นสุข
ไม่หลงทำกาลกิรยิ า หรือตายอย่างมีสติ
ถือเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

ที่มา: พระวิเชียรโมลี รายการพุทธปัญญาภิรมย์:
วาสนา คาถาปาฏิ ห าริ ย์ ออกอากาศวั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2557

คนทีม่ ธี รรมะ คือคนทีม่ ปี าฏิหาริย์
และคนทีม่ ปี าฏิหาริย์
ไม่ใช่คนทีท่ ำอะไรประหลาด
คือคนทีย่ งั ใช้ชวี ติ ตามปกติ
แต่เป็นชีวติ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยสติสมั ปชัญญะ
เปีย่ มไปด้วยความรูเ้ นือ้ รูต้ วั
อยู่ในทุกๆ อิรยิ าบถ
ทีม่ า: พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี รายการพุทธปัญญา
ภิรมย์: มหัศจรรย์แห่งชีวิต ออกอากาศวันที่ 13
ธันวาคม 2557
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ารศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช เปนมาตรการอนุรักษดินเพื่อการปลูกขาวโพด
บนพืน้ ทีด่ อน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา ดำเนินการทีบ่ า นธาตุสนั ติธรรม หมูท ี่ 8 ตำบล
พระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู ในกลุมชุดดินที่ 46 ชุดดินเชียงคาน
(Chiang Khan series: Ch) ฤดูปลูกป พ.ศ. 2554, 2555 และ 2556
ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงชนิดพืชที่ ใชเปนแถบพืช
อนุรกั ษดนิ ทีเ่ หมาะสมบนพืน้ ทีด่ อน เพือ่ การปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว ทีม่ ี
ตอปริมาณการสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพด
เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ ท างเคมี แ ละกายภาพของดิ น
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
มีจำนวน 3 ซ้ำ 5 วิธกี าร ประกอบดวย 1) วิธเี กษตรกร ไมมรี ะบบ
อนุ รั ก ษ ดิ น 2) ปลู ก ชาร ว มกั บ เศษพื ช เป น แถบพื ช อนุ รั ก ษ ดิ น
3) ปลูกกาแฟรวมกับเศษพืช เปนแถบพืชอนุรักษดิน 4) ปลูก
มะนาวรวมกับเศษพืช เปนแถบพืชอนุรกั ษดนิ 5) ปลูกนอยหนารวมกับเศษพืช เปน
แถบพืชอนุรกั ษดนิ
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จจุบันการทำเกษตรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนนการใชปุยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการเผาตอซังพืช การกระทำเหลานี้มี
ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ ท างเคมี โครงสร า งดิ น และลดกิ จ กรรม
จุลินทรียดิน หากเกษตรกรหันมาใหความสำคัญการทำ
เกษตรโดยปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง
ศัตรูพชื ใสใจการใชปยุ อินทรีย เชน ปุย หมัก ปุย คอก
และปุ ย พื ช สด หรื อ การไถกลบตอซั ง เพื่ อ เพิ่ ม
อินทรียวัตถุใหกบั ดินซึง่ ถือเปนแหลงคารบอน พลังงาน
และอาหารที่สำคัญของจุลินทรีย จะเปนการสงเสริมให
เกิดความหลากหลายของสังคมจุลินทรีย และสนับสนุน
การดำเนิ น กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย ดิ น ที่ เ ป น ประโยชน
มากมายหลายประการ

