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ใบสมคัรเปนสมาชกิ

สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

         วนัที่...................เดอืน.......................................พ.ศ..........................

  ขา้พเจา้.............................................................................................................................ทีอ่ยูเ่ลขที่................................หมูท่ี่........................

ถนน..............................................................................ตรอก/ซอย..................................................ตำบล/แขวง....................................................

อำเภอ/เขต........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณยี์..............................โทรศพัท์........................................

อาชพี.....................................สำนกังาน..............................................สถานทีต่ัง้.....................................................................................................

โทรศพัท์.....................................................ความรู/้ความชำนาญ.................................................................................................................................

 ขอสมคัรเปน็สมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย 

  สมาชกิประเภทสามญั 

   รายป 

    สมคัรใหม่ชำระคา่ลงทะเบยีน50.-บาทและคา่บำรงุรายปีปลีะ150.-บาท

    ตอ่อายสุมาชกิเลขที่.......................ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายปีปลีะ150.-บาท

   ตลอดชพี(ชำระครัง้เดยีว)

    ชำระคา่ลงทะเบยีน50.-บาทและคา่บำรงุ1,500.-บาท

   สมาชกิประเภทวสิามญั 

    สมคัรใหม่ชำระคา่ลงทะเบยีน50.-บาทและคา่บำรงุรายปีปลีะ100.-บาท

    ตอ่อายสุมาชกิเลขที่........................ชำระเฉพาะคา่บำรงุรายปีปลีะ100.-บาท

 ชำระเงนิโดย(เลอืกชำระเพยีงอยา่งเดยีว)

  เงนิสดจำนวนเงนิ................................บาท

  โอนเขา้บญัชีธนาคารกรงุเทพสาขาบางเขนบญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย์เลขที่161–095654–0

ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ......................... บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน

เขา้บญัชีมาพรอ้มกบัใบสมคัรนี้

  ธนาณตัิสัง่จา่ยปณ.เสนานคิมในนามนางเกษรพรพจิติรทรพัย์กองคลงักรมพฒันาทีด่นิถนนพหลโยธนิ

แขวงลาดยาวเขตจตจุกัรกรงุเทพฯ10900จำนวนเงนิ................................บาท

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับและระเบียบการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และ/หรือจะมีต่อไป

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของสมาคมฯนีท้กุประการ



         (ลงชือ่)..........................................................................ผูส้มคัร

          (.......................................................................)

หมายเหตุเลอืกเครือ่งหมายในทีต่อ้งการ



 สมาชกิใหม่เลขที่.......................

 สมาชกิเกา่เลขที่.........................
(เฉพาะเจา้หนา้ที)่



ใบสัง่ลงโฆษณา

หนงัสอืวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้





    เขยีนที่................................................................................................

    วนัท่ี.................เดอืน.....................................พ.ศ.....................

เรยีนสาราณยีกร

   ขา้พเจา้...................................................................................................................................................................................

สำนกังานชือ่.........................................................................................ตัง้อยูบ่า้นเลขที่.................................................................

ถนน.............................................................ตรอก/ซอย...........................................ตำบล/แขวง...............................................

อำเภอ/เขต............................................................................จงัหวดั...................................................................................................

รหสัไปรษณยี์ ........................................ โทรศพัท์ ................................ มคีวามประสงคจ์ะลงพมิพ์โฆษณาในหนงัสอื

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ประจำปี..............................ขนาดเนือ้ทีด่งัตอ่ไปนี้

   (โปรดกา ในชอ่งสีเ่หลีย่มตามตอ้งการ)
    ปกหลงันอก4สี  ปกในหนา้,หลงั4สี

    หนา้ธรรมดาขาวดำ
    เตม็หนา้  ครึง่หนา้

   รายละเอยีดของการโฆษณา

    มบีลอ๊คโฆษณาแนบมาดว้ย
    ขอใหผู้จ้ดัทำวารสารทำบลอ๊คตามขอ้ความทีก่ำหนด
   คดิคา่โฆษณาทัง้สิน้...................................................บาท(.........................................................................)

 และใหเ้จา้หนา้ทีม่าเกบ็คา่โฆษณาจำนวน............................................บาท(...........................................................)

 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวนฉบบัละ5เลม่

      

           ขอแสดงความนบัถอื

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

          (..............................................................................)

         ตำแหนง่..............................................................................





อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคา่โฆษณาระยะเวลา1ปจำนวน3ฉบบั

  ปกหลงันอกพมิพ์4สี เตม็หนา้ ราคา 20,000 บาท

  ปกใน(หนา้-หลงั)พมิพ์4สี เตม็หนา้ ราคา 16,000 บาท

  เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา)พมิพ์ขาว-ดำ
     เตม็หนา้ ราคา 12,000 บาท

     ครึง่หนา้ ราคา 6,000 บาท

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม

  2. สมาชกิวสิามญัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบไดแ้ก่นกัเรยีนนสิตินกัศกึษาทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์

 การเขา้เปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ

 อตัราคา่ลงทะเบยีน(คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้)และคา่บำรงุ

     คา่ลงทะเบยีน คา่บำรงุปละ ตลอดชพี 

  สมาชกิสามญั 50บาท 150บาท 1,500บาท

  สมาชกิวสิามญั 50บาท 100บาท -

  สมาชกิกติตมิศกัดิ์ ไมม่ี ไมก่ำหนด -

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่

  1.ตาย

  2.ลาออก

  3.พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่ หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ

หมายเหตุ : 

  วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000เล่มเพื่อสู่มือสมาชิกสมาคมนักวิชาการเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
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เรือ่งจากปก : 

นายอภิชาต จงสกุล ใหเกียรติ

เปนผูบรรยายพเิศษ เพือ่รวมเฉลมิ

ฉลองปดินสากล กรมพัฒนาที่ดิน

ไดจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 

องคความรูสูปดนิสากล 2558 โดย

สหประชาชาติไดกำหนดจัดงาน

เฉลิมฉลองปดินสากลขึ้นในป 

2558 ที่สำนักงานใหญ ในนคร       

นิวยอรก สหรัฐอเมริกา และใน 

วันที ่ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ป           

จดัเปนวนัดนิโลกอกีดวย 
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สาราณยีกรแถลง 

ส
วัสดีครับ พบกับวารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ฉบับที่ 1 ปีที่ 30 ประจำเดือนธันวาคม 2557

ฉบบันี้ภายใตก้ารดำเนนิงานของคณะกรรมการ

บรหิารงานสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย

ชุดใหม่ ซึ่งมี นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรม

พฒันาทีด่นิ คนปจัจบุนัทำหนา้ทีน่ายกสมาคมฯ

  คณะสาราณียกร ขอเริ่มต้นด้วย การแนะนำ

คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ

แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559และบอกกลา่ว

รายละเอียด นโยบายของคณะกรรมการบริหาร

งานสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย         

พ.ศ. 2557-2559 รวมทั้งได้นำงานวิจัยมาให้อ่าน

1 เรื่อง คือ การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช

เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินเพื่อการปลูกข้าวโพดบน

พื้นที่ดอนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และได้สรุปการ

บรรยายวิชาการเนื่องในโอกาสปดินสากล (International Year of Soils 2015) ซึ่งกรม

พัฒนาที่ดินมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว คือ การ

บรรยายวชิาการตอ่เนือ่งทกุๆ เดอืน ตลอดปี 2558 และกจิกรรมอืน่ๆ ทัง้นี้ ผูส้นใจสามารถเขา้

ดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซดข์องกรมพฒันาทีด่นิ ซึง่หนงัสอืฉบบันี้ ไดน้ำบทสรปุของ “องคค์วามรูสู้่

ปดนิสากล” ครัง้ที่ 1และครัง้ที่ 2มาบอกกลา่วใหท้ราบกนัคอืการพฒันาพืน้ทีด่นิพรตุามแนว

พระราชดำริ กรณศีกึษา “โครงการพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั บา้นยโูย” และ “หนว่ยงานบรูณาการ

สรา้งสานพืน้ทีด่นิเคม็” 

  ในเรื่องของการท่องเที่ยวนำเสนอเรื่องราวที่ดำเนินตามรอยตามพระราชดำริของพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัคอืโครงการปลกูปา่ชยัพฒันา-แมฟ่า้หลวงกบัการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์และ

ปิดท้ายด้วยการคัดสรรข้อคิดธรรมะดีๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านมีพลัง สร้างสรรค์

สิง่ดีๆ ให้โลกเราตอ่ไป

  พบกนัฉบบัหนา้ ขอใหท้กุคนมคีวามสขุและโชคดคีรบั 

สาราณยีกร
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 5. นางนงคราญมณวีรรณ เลขาธกิาร 

 6. นางสาวจารภุรณ์โตะ๊แสง ผูช้ว่ยเลขาธกิาร

 7. นางเกษรพรพจิติรทรพัย์ เหรญัญกิ

 8. นายไพรชัพงษว์เิชยีร สาราณยีกร

 9. นางนสิามแีสง ผูช้ว่ยสาราณยีกร

 10. นางสาวถนอมขวญัทพิวงศ์ นายทะเบยีน

 11. นางกรยีาภรณ์เทพหสัดนิณอยธุยา วเิทศสมัพนัธ์

 12. นางสาวฆรกิาคนัธา ผูช้ว่ยวเิทศสมัพนัธ์

 13. นายพจน์วจินิตโสภณ ประชาสมัพนัธ์

 14. นางสาวปานสิราทองทว้ม ปฏคิม

 15. นางสาววรรยาสธุรรมชยั ผูช้ว่ยปฏคิม

 16. นายวรีชยักาญจนาลยั ทศันศกึษา/นนัทนาการ

 17. นายคำรณไทรฟกั บรกิารวชิาการ

 18. นายพทิยากรลิม่ทอง บรกิารวชิาการ

 19. นายวฒุชิาติสริชิว่ยชู บรกิารวชิาการ

 20. นายบญุณรงค์ธานรีตัน์ บรกิารวชิาการ

 21. นางอรทยัศกุรยีพงศ์ บรกิารวชิาการ

 22. นายสมโสถติ์ดำเนนิงาม บรกิารวชิาการ

 23. นางสาวสภุาพรจนัรุง่เรอืง บรกิารวชิาการ

 24. นายชาตชิายพนูพาณชิย์ กรรมการกลาง

 25. นางอรนาฏโอวาทตระกลู กรรมการกลาง
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นโยบายของคณะกรรมการบรหิารงาน

สมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้

แหง่ประเทศไทย  

พ.ศ.2557-2559

 1.งานบรหิารทัว่ไป 

  1.1 ดูแล พัฒนา ปรับปรุงสำนักงานสมาคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ดิน

และนำ้และดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานพฒันาทีด่นิ

  1.2 จัดหาและรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน เอกสารข้อมูล

ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการอนรุกัษด์นิและนำ้บรกิารขอ้มลูทางวชิาการแกส่มาชกิและผูท้ีส่นใจทัว่ไป

 2.การจดัหาและบรกิารสมาชกิ 

  2.1ประชาสมัพนัธ์สง่เสรมิการหาสมาชกิโดยเชญิชวนผูส้นใจนกัวชิาการและเกษตรกรเขา้รว่มเปน็

สมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงบุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา

ตา่งๆ

  2.2 เชญิชวนและให้โอกาสสำหรบัสมาชกิในระดบัเยาวชนนกัเรยีนนกัศกึษาเปน็กรณพีเิศษ

  2.3 สมาชกิจะไดร้บัวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ปลีะ3ฉบบั(เมษายนสงิหาคมและธนัวาคม)

 3.การบรกิารทางวชิาการ 

  3.1 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาและ

บรกิารดา้นการสำรวจศกึษาวจิยัออกแบบทางดา้นการอนรุกัษด์นิและนำ้การจดัการทรพัยากรทีด่นิและ

ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

  3.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ในการส่งสมาชิกไปดูงานใน

ตา่งประเทศและสนบัสนนุใหน้กัวชิาการจากตา่งประเทศมาดงูานในดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้และการจดัการ

ด้านทรัพยากรที่ดินร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเป็นหน่วยงานประสานและให้การ

สนบัสนนุเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการ

  3.2 มีการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ เกษตรกร และให้

ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเห็นผลชัดเจน เพื่อ

เปน็การประกาศเกยีรตคิณุและเปน็ตวัอยา่งใหผู้อ้ืน่นำไปปฏบิตัิ โดยกำหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานของผล

งานใหเ้ดน่ชดั
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 4.การจดัประชมุ 

  4.1 จัดประชุมวิชาการประจำปี ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในความ

สนใจในระดบัประเทศหรอืรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆอยา่งนอ้ยปลีะ1ครัง้

  4.2 จดัใหม้กีารเสวนา บรรยายพเิศษ และอภปิรายทางดา้นวชิาการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการอนรุกัษ์

ดนิและนำ้หรอืสาขาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม

 5.ดา้นการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 

  5.1 จดัทำเอกสารในรปูวารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ปลีะ3เลม่

  5.2 เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสมาคมฯทางwebsiteของสมาคมฯ

 6.ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 

  6.1 สร้างแนวทางความร่วมมือ ในการทำโครงการเกี่ยวกับศึกษา สำรวจ และดำเนินการในด้าน

อนรุกัษด์นิและนำ้ รว่มกบัสมาคม สถาบนั หรอืหนว่ยงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ และหนว่ยงานของ

ประเทศตา่งๆอาทเิชน่WOCAT,ASOCONและประเทศในเครอืขา่ยโครงการวจิยัดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้

  6.2 รว่มจดัประชมุสมัมนาระหวา่งประเทศกบัหนว่ยงานหรอืสถาบนัตา่งๆ

  6.3 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิของสมาคมฯกบัสมาคมหรอืสถาบนัของตา่งประเทศ

ดา้นการประชมุการดงูานและการฝกอบรมกบัประเทศตา่งๆ

 7.ดา้นทศันศกึษา 

  7.1 จดัใหม้กีารศกึษาดงูานเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้และทรพัยากรธรรมชาติ ในพืน้ทีท่ีน่า่สนใจ

ภายในประเทศอยา่งนอ้ยปลีะ1ครัง้

  7.2 จดัใหม้กีารศกึษาดงูานเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนำ้และทรพัยากรธรรมชาติ ในพืน้ทีท่ีน่า่สนใจ

ตา่งประเทศอยา่งนอ้ยปลีะ1ครัง้

 8.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

  8.1 สร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ และทรัพยากรที่ดินผ่านสื่อต่างๆ เช่น

วทิยุโทรทศัน์และระบบสารสนเทศฯลฯ

  8.2 ปลกูจติสำนกึใหก้บัเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดบทความ เรยีงความ วาดรปู เกีย่วกบัการ

อนรุกัษด์นิและนำ้และจดักจิกรรมการปลกูพชืเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้รว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ

  8.3 จดัทำของทีร่ะลกึของสมาคมอนรุกัษด์นิและนำ้แหง่ประเทศไทย เพือ่ใหบ้รกิารกบัสมาชกิและผูท้ี่

สนใจ
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การศกึษาประสทิธภิาพของแถบพชื

เปน็มาตรการอนรุกัษด์นิเพือ่การปลกูขา้วโพด

บนพืน้ทีด่อนในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา 
 The Study of the Effectiveness of Types Plant Strip for Soil Conservation 

measure in Corn plantation on Upland in Payao Province    

ศรญัณพุงศ ์ ชยัวฒันกลุ *  

* กลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 7 

 บทคดัยอ่ 

 การศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินเพื่อการปลูกข้าวโพด บนพื้นที่ดอน

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดำเนินการที่บ้านธาตุสันติธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัด

พะเยาอยู่ในกลุม่ชดุดนิที่46ชดุดนิเชยีงคาน(ChiangKhanseries:Ch)ฤดปูลกูปีพ.ศ.2554,2555

และ 2556 ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงชนิดพืชที่ใช้เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมบน

พืน้ทีด่อน และการปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว์ ทีม่ตีอ่ปรมิาณการสญูเสยีดนิ การเจรญิเตบิโต และผลผลติของ

ข้าวโพด และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน วางแผนการทดลองแบบ

RandomizedCompleteBlockDesignมจีำนวน3ซำ้5วธิกีารประกอบดว้ย1) วธิเีกษตรกร ไมม่ี

ระบบอนรุกัษด์นิ 2) ปลกูชารว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 3) ปลกูกาแฟรว่มกบัเศษพชื เปน็

แถบพืชอนุรักษ์ดิน 4) ปลูกมะนาวร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน 5) ปลูกน้อยหน่าร่วมกับ 

เศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ  

  ผลการทดลองพบวา่ การปลกูนอ้ยหนา่มะนาวและกาแฟรว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ

ร่วมกับการไถกลบตอซังข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น โดยค่า

ความหนาแนน่รวมของดนิลดลงสงูสดุ 1.340, 1.386 และ 1.390 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร และลดลง

มากกวา่วธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ(1.556กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร)อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิใน

ดา้นสมบตัทิางเคมขีองดนิ คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ ในทกุวธิกีารเพิม่สงูขึน้จาก 5.2 เปน็ 5.9–6.0

ดา้นปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ พบวา่การปลกูนอ้ยหนา่ และมะนาว รว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ

ทำใหป้รมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิเพิม่ขึน้สงูสดุ2.07เปน็2.45และ2.42เปอรเ์ซน็ต์และสงูกวา่วธิเีกษตรกร

ที่ ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน (2.12 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมในดิน มีค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกวิธีการ ด้านปริมาณการสูญเสียดิน การปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช

เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ มปีรมิาณการสญูเสยีดนิเฉลีย่ตำ่สดุ 132 กโิลกรมัตอ่ไร่ และตำ่กวา่วธิเีกษตรกรที่

ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ(390กโิลกรมัตอ่ไร)่อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ



  การเจรญิเตบิโตของขา้วโพดดา้นความสงู การปลกูนอ้ยหนา่ มะนาว กาแฟ และชา รว่มกบัเศษพชื

เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ข้าวโพดมีความสูงเฉลี่ย (198-208 เซนติเมตร) ใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร (204

เซนตเิมตร)และไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติิในดา้นผลผลติของขา้วโพดการปลกูนอ้ยหนา่มะนาวกาแฟและ

ชารว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิใหผ้ลผลติขา้วโพดเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัคอื1,017,945,884และ

840 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (841 กิโลกรัมต่อไร่) ชนิดพืช

ทีเ่หมาะสมเปน็แถบอนรุกัษด์นิคอื นอ้ยหนา่ เนือ่งจากมกีารเจรญิเตบิโตดี แผท่รงพุม่ไดก้วา้ง ทนแลง้ไดด้ี

เมื่อมีการกำจัดวัชพืช และทำแนวคันซากพืช จะได้ปริมาณเศษพืชมากตามทรงพุ่ม ทางด้านผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ ได้รับระหว่าง

ปี 2554-2556 พบว่าการปลูกน้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ให้กำไรสุทธิสูงสุด 4,494

บาทตอ่ไร่ซึง่ใหก้ำไรสทุธสิงูกวา่วธิเีกษตรกรที่ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิซึง่ไดก้ำไรสทุธิ2,737บาทตอ่ไร่

 คำนำ 

  ขา้วโพดเปน็พชืไรเ่ศรษฐกจิทีส่ำคญัของไทยชนดิหนึง่ซึง่ทำรายได้ใหก้บัประเทศปลีะกวา่หมืน่ลา้น

บาท ปลูกมากในภาคเหนือตอนบน โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ อยู่ในเขตเกษตรอาศัยน้ำฝน (rainfed area)

เปน็ทีด่อนและมคีวามลาดชนั สภาพดงักลา่วเมือ่มฝีนตกกม็กัจะเกดินำ้ไหลบา่ (run off) และไหลผา่นพืน้ที่

ไปอยา่งรวดเรว็ (กรมพฒันาทีด่นิ, 2547) อกีทัง้ความเคยชนิของเกษตรกร ทีม่กัไถพรวนและปลกูขา้วโพด

ตามแนวขึน้ลงของความลาดเทอนัเปน็การสง่เสรมิใหก้ารไหลบา่ของนำ้ผวิดนิ เกดิการชะลา้งพงัทลายของ

ดินรุนแรงยิ่งขึ้น เกิดการสูญเสียหน้าดิน ซึ่งเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุด

ดนิอุม้นำ้หรอืเกบ็ความชืน้ไดน้อ้ยแมบ้างครัง้จะมปีรมิาณฝนตกคอ่นคา้งมากกต็าม เมือ่ฝนทิง้ชว่งขา้วโพด

จึงแสดงอาการขาดนำ้ได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงข้าวโพดออกดอกจะได้รับความเสียหายมาก การเจริญเติบโต

ไม่ดีปริมาณผลผลิตและคุณภาพต่ำ อาจรุนแรงถึงต้นแห้งตายเกือบทั้งแปลง เกษตรกรผู้ปลูกต้องประสบ

ภาวะขาดทนุการอนรุกัษด์นิและนำ้ทีเ่หมาะสมจะชว่ยลดความรนุแรงของปญัหาดงักลา่วนี้ ได้

  จากการศึกษาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา พบว่าระบบพืชเพื่อการ

อนรุกัษด์นิและนำ้มหีลายระบบทีเ่หมาะสม ควรใชช้าเปน็แถบพชือนรุกัษ์ ซึง่เกษตรกรสามารถเกบ็เกีย่วชา

ได้ ในปีที่ 3 กรณีต้องการปลูกพืชไร่อย่างเดียว ควรใช้แถบหญ้าแฝกเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ใชร้ว่มกบัการปลกูพชืสลบัเปน็แถบ ซึง่จะชว่ยรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดนิได้ ระบบการปลกูพชืเพือ่การ

อนรุกัษด์นิและนำ้ที่ใชแ้ถบหญา้ เชน่หญา้เซลทาเรยีหญา้ซกิแนนหญา้บาเฮยี เปน็ตน้ปลกูโดยใหม้แีถบ

หญา้กวา้ง1-2เมตรมปีระสทิธภิาพในการปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิสงูขึน้การใชแ้ถบชาสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ และพบว่าระบบปลูกพืชนี้ช่วยลดปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าได้ 59

เปอรเ์ซน็ต์(นคร,2549)

  ดังนั้นการศึกษาถึงชนิดของพืชที่จะใช้ทำเป็นแถบพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง

ทีน่า่สนใจ ทีจ่ะมกีารศกึษาหาชนดิพชืทีเ่หมาะสม และสามารถใชป้ระโยชนเ์ปน็ไดท้ัง้แถบพชือนรุกัษด์นิและ

น้ำ และสามารถใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ทั้งรับประทานและขายเป็นรายได้ เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึง

ความสำคัญของการใช้แถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ ซึ่งระยะ

ระหวา่งแถบพชืในแนวดิง่ (vertical interval,V.I.) เทา่กบั2.5ม.ชนดิของพชืทีจ่ะใชเ้ปน็แถบพชือนรุกัษ์
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 วธิดีำเนนิการ 

  1. การคัดเลือกพื้นที่ สำรวจพื้นที่แปลงทดลองในพื้นที่ของเกษตรกร บ้านธาตุสันติธรรม หมู่ที่ 8

ตำบลพระธาตขุงิแกงอำเภอจนุจงัหวดัพะเยาคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่กษตรกรปลกูขา้วโพดมคีวามลาดชนั9-10

เปอรเ์ซน็ต์พืน้ที่5ไร่

  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

ขา้งทัง้2ดา้นโดยฝงัสงักะสลีงไปในดนิลกึ20เซนตเิมตร

  3. การปลูกพืช ข้าวโพด ปลูกในเดือน มิถุนายน-

กรกฎาคมแปลงกวา้ง5เมตรยาว30เมตรใชเ้มลด็พนัธุ์

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร

ระหวา่งแถว75เซนตเิมตรจำนวน1-2เมลด็ตอ่หลมุเวน้

ระยะสำหรบัแถบพชืในแนวดิง่ โดยใชค้า่ vertical interval,

V.I. เท่ากับ 2.5 เมตร จะได้แถบพืชอนุรักษ์ดินจำนวน 2

แถบต่อหนึ่งแปลงย่อย หลังจากปลูกข้าวโพดได้ 2 สัปดาห์

ทำการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม (วิธีการที่ 1

วธิเีกษตรกรพืน้ที่1ไร่มจีำนวนขา้วโพด8,480ตน้)
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ดนิและนำ้ควรมกีารศกึษาใหม้คีวามหลากหลายโดยคำนงึถงึการใชป้ระโยชนจ์ากแถบพชืเพือ่ใหเ้กษตรกร

มีแรงจูงใจในการรักษาแถบพืช ไม่ ไถพรวนทิ้งหรือช่วยป้องกันไม่ให้ถูกสารกำจัดวัชพืชทำลายเสียหาย

ดังนั้นการใช้ประโยชน์ของแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำแต่ละชนิด จึงมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งยังขาด

ข้อมูลในการเลือกใช้ชนิดพืชที่จะใช้เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการผลิตข้าวโพดอย่างเหมาะสมบน

พืน้ทีด่อน
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  แถบชา ปลูกเป็นแถวพืชอนุรักษ์ดินขวางความลาดเทได้จำนวน

2แถวตรงกึง่กลางแปลงและทา้ยแปลงในแถวของชา1แถวจะมี

จำนวน2แถบระยะระหวา่งแถบ1เมตรระหวา่งตน้30เซนตเิมตร

ปลกูขวางความลาดเทของพืน้ที่ จะมตีน้ชาแถบละ 16 ตน้ จำนวน 2

แถบมี32ตน้ตอ่1แถวอนรุกัษด์นิระยะหา่งระหวา่งแถบชาในแนวดิง่

(verticalinterval,V.I.)เทา่กบั2.5เมตรใชเ้ศษวชัพชืจากการกำจดั

วัชพืชด้วยมือ คลุมดินบริเวณโคนต้นเป็นแถวตลอดความยาวของแถว

ชาแปลงทีป่ลกูชาจะมพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพดขนาดกวา้ง5 เมตรความ

ยาว26เมตร(พืน้ที่1ไร่จะมพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพด1,386ตารางเมตร

ไดต้น้ขา้วโพด7,348ตน้)


  แถบกาแฟ มะนาว และน้อยหน่า ปลูกเป็นแถวพืชอนุรักษ์ดิน

ขวางความลาดเทไดจ้ำนวน2แถวตรงกึง่กลางแปลงและทา้ยแปลง

ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่ จะมี

ต้นกาแฟ มะนาว และน้อยหน่า จำนวนแถบละ 3 ต้น ระยะห่าง

ระหวา่งแถบพชืในแนวดิง่ (vertical interval,V.I.) เทา่กบั2.5 เมตร

ใช้เศษวัชพืชจากการกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลุมดินบริเวณโคนต้น

เป็นแถวตลอดความยาวของแถบพืช แปลงทดลองจะมีพื้นที่ปลูก

ขา้วโพดขนาดกวา้ง5

เมตร ความยาว 28

เมตร(พืน้ที่1ไร่จะมี

พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว โ พ ด

1,493 ตารางเมตร ได้

ตน้ขา้วโพด7,912ตน้)
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  4. การใสปุ่ย๋ ข้าวโพด วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15

อตัรา50กโิลกรมัตอ่ไร่แบง่ใส่2ครัง้เมือ่อายุ20วนัและ40วนัใส่โดยวธิหียอดขา้งตน้แลว้พรวนกลบ

วธิกีารที่2-5ใสปุ่ย๋เคมอีตัรา6.43–6.04–6.88(N–P
2
O
5
–K
2
O)กโิลกรมัตอ่ไร่

      ชา กาแฟ มะนาว และน้อยหน่า ใส่ปุ๋ยเคมี (ตามค่าวิเคราะห์ดิน โปรแกรม

ปุย๋รายแปลง)อตัราปุย๋เคมี3–3–3(N–P
2
O
5
–K
2
O)กโิลกรมัตอ่ไร่โดยวธิหียอดขา้งตน้แลว้พรวนกลบ

 5. การปอ้งกนักำจดัวชัพชืกำจดัวชัพชืดว้ยมอืโดยวธิกีารถอนและใชจ้อบถาก2ครัง้ครัง้ที่1หลงั

ปลกู 20 วัน ครัง้ที่ 2 หลังปลูก 40 วัน พรอ้มกบัทำแนวคันซากพืช บรเิวณแนวของแถบพืชอนรุกัษด์นิ

ขวางความลาดเท

 6. การเกบ็เกีย่วผลผลติเกบ็เกีย่วผลผลติขา้วโพดในเดอืนกนัยายน

 7. ขัน้ตอนและวธิกีารในการเกบ็ขอ้มลู 

   7.1 ขอ้มลูดนิ - สมบตัทิางเคมขีองดนิ กอ่นดำเนนิงานปทีี่ 1 ปี 2554 เกบ็ตวัอยา่งดนิทีร่ะดบั

ความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยการสุ่มทั้งแปลงจำนวน 15 จุดและนำมาคลุกเคล้ารวมกัน (composite

sample)เลอืกมา1กโิลกรมัเพือ่วเิคราะหห์าคา่pHOMPKหลงัการทดลองปี2556(หลงัเกบ็เกีย่ว

ผลผลติขา้วโพดในปทีี่3)เกบ็ตวัอยา่งดนิทีร่ะดบัความลกึ0-15เซนตเิมตรสง่วเิคราะหห์าคา่pHOMP

Kแปลงยอ่ยละ3จดุรวมเปน็1จดุรวมทัง้หมด15แปลง(15ตวัอยา่ง)

   - สมบตัทิางกายภาพของดนิ เกบ็ตวัอยา่งดนิกอ่นการดำเนนิงานปทีี่ 1 ปี 2554

และหลังการทดลอง ปี 2556 (หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดในปีที่ 3) แยกตามวิธีการ เพื่อวิเคราะห์

หาความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk density) แปลงย่อยละ 3 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 15 แปลง (45

ตวัอยา่ง)

     - ตะกอนดิน เก็บข้อมูลปริมาณตะกอนดินในบ่อดักตะกอนแบบสะสม โดยเก็บ

ปลีะ1ครัง้ในเดอืนธนัวาคมเพือ่ประเมนิหาปรมิาณตะกอนดนิสะสมในแตล่ะปี

   7.2 ขอ้มลูดา้นพชื - ขา้วโพด  

    1)วดัความสงูของตน้ขา้วโพด(จากโคนตน้ถงึขอ้ของใบธง)หลงัปลกู120วนัจำนวน20ตน้

ตอ่แปลงยอ่ย

    2)ผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่เก็บตัวอย่างทั้งระบบ 5x30 ตารางเมตร จำนวน 1 Block เพื่อ

คำนวณหาผลผลติตอ่ไร่

       -แถบพชือนรุกัษด์นิ ชา กาแฟ มะนาว นอ้ยหนา่วดัความสงูของแถบพชื

อนรุกัษด์นิประเมนิการเจรญิเตบิโตและการใหผ้ลผลติหลงัสิน้สดุการทดลอง

 8. ขอ้มลูปรมิาณนำ้ฝน ประกอบดว้ยปรมิาณนำ้ฝนรายวนั ปรมิาณนำ้ฝนรวมรายเดอืน และรายปี

โดยเกบ็ขอ้มลูจากเครือ่งวดันำ้ฝนแบบกระบอกตวงซึง่ตดิตัง้ไวบ้รเิวณแปลงทดลอง

  9. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี

Duncan’sMultipleRangeTest(DMRT)nsหมายถงึไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติิ*มคีวามแตกตา่ง

ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่95เปอรเ์ซน็ต์และ**มคีวามแตกตา่งทีร่ะดบัความเชือ่มัน่99เปอรเ์ซน็ต์
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ตารางที ่1ความสงูเฉลีย่ของตน้ขา้วโพดเมือ่อายุ120วนั(วดัจากโคนตน้ถงึขอ้ใบธง)

 

วธิกีาร

 ความสงูของตน้ขา้วโพด (เซนตเิมตร) 

   ป 2554 ป 2555 ป 2556 เฉลีย่ 3 ป 

 วธิกีารที่1วธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ 234 181 198 204

 วธิกีารที่2ปลกูชารว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 232 177 185 198

 วธิกีารที่3ปลกูกาแฟรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 239 189 182 203

 วธิกีารที่4ปลกูมะนาวรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 229 179 190 199

 วธิกีารที่5ปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 242 192 192 208

  F-test ns ns ns ns

  C.V.(%) 6.08 6.19 12.23 7.42

  2. ผลผลติของขา้วโพด เฉลีย่ 3 ป (ป พ.ศ. 2554-2556) 

   พืน้ที่ในการปลกูขา้วโพด วธิเีกษตรกร ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ มพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเตม็พืน้ที่ใน 1 ไร่

(1,600 ตารางเมตร) การปลูกชา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 1,386 ตารางเมตร ส่วนการปลูกกาแฟ การปลูก

มะนาว และการปลูกน้อยหน่า มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดแปลงละ 1,493 ตารางเมตร ในการคิดน้ำหนักเมล็ด

ขา้วโพดทกุวธิกีารจะคดิรวมทัง้ระบบเปน็ตอ่ไร่ (1,600ตารางเมตร) ถงึแมว้า่จะเสยีพืน้ทีบ่างสว่นสำหรบั

ใชป้ลกูแถบพชือนรุกัษด์นิ

 ผลการทดลองและวจิารณ์ 

  1. การเจรญิเตบิโตของขา้วโพด 

   ความสูงของต้นข้าวโพด เฉลี่ย 3 ปี (ปี 2554-2556) วัดจากโคนต้นถึงข้อของใบธง ไม่มีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิโดยการปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิความสงู

ของตน้ขา้วโพดมแีนวโนม้เฉลีย่สงูสดุ208เซนตเิมตรรองลงมาคอืวธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิและ

การปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ความสูงของต้นข้าวโพดเฉลี่ย 204 และ 203

เซนตเิมตรตามลำดบัสว่นการปลกูชาและการปลกูกาแฟรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิความสงู

ของตน้ขา้วโพดมแีนวโนม้เฉลีย่ตำ่สดุ199และ198เซนตเิมตรตามลำดบัจะเหน็ไดว้า่ทกุวธิกีารสง่ผลให้

ขา้วโพดมกีารเจรญิเตบิโตดา้นความสงูใกลเ้คยีงกนั(ตารางที่1)
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   นำ้หนกัเมลด็ขา้วโพดเฉลีย่3ปีไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติิโดยการปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษ

พชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ ใหน้ำ้หนกัเมลด็ขา้วโพดเฉลีย่3ปีมแีนวโนม้เฉลีย่สงูสดุ1,017กโิลกรมัตอ่ไร่

รองลงมาคอืการปลกูมะนาวรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิใหน้ำ้หนกัเมลด็ขา้วโพด945กโิลกรมั

ต่อไร่ การปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ให้น้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเฉลี่ย 884 กิโลกรัม

ตอ่ไร่ สว่นการปลกูชารว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ และวธิเีกษตรกรผลผลติขา้วโพดมแีนวโนม้

เฉลีย่ตำ่สดุ840และ841กโิลกรมัตอ่ไรต่ามลำดบัจากการทดลองได้ใชข้า้วโพดพนัธุล์กูผสมเดีย่วซึง่ถกู

ปรบัปรงุพนัธุม์าใหต้อบสนองตอ่การใชธ้าตอุาหารมากทีส่ดุ จงึเหน็ไดว้า่ทกุวธิกีาร มกีารใชปุ้ย๋เคมี ตามวธิี

เกษตรกร และตามค่าวิเคราะห์ดิน โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ที่สอดคล้องกับกลุ่มชุดดินและชุดดิน ทำให้

ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดใกล้เคียงกัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ อีกประการหนึ่งในเรื่องพื้นที่ปลูกข้าวโพด

ทีล่ดลงในแปลงทีป่ลกูแถบพชือนรุกัษด์นิจะเสยีพืน้ทีส่ว่นหนึง่สำหรบัปลกูแถบพชืแตผ่ลผลติก็ไมแ่ตกตา่ง

กนัทางสถติิ กลบัมแีนวโนม้ทีจ่ะใหผ้ลผลติสงูกวา่ โดยเฉพาะการปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชื

อนรุกัษด์นิสิง่ที่ไดร้บัอกีประการหนึง่คอืผลผลติที่ไดจ้ากแถบพชือนรุกัษด์นิ(ตารางที่2)



ตารางที ่2ผลผลติขา้วโพดปีพ.ศ.2554-2556และเฉลีย่3ปี

 

วธิกีาร

 ผลผลติขา้วโพด (กโิลกรมัตอ่ไร)่ 

   ป 2554 ป 2555 ป 2556 เฉลีย่ 3 ป 

 วธิกีารที่1วธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ 684 866c1/ 973 841

 วธิกีารที่2ปลกูชารว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 676 920bc 924 840

 วธิกีารที่3ปลกูกาแฟรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 816 893bc 942 884

 วธิกีารที่4ปลกูมะนาวรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 579 1,112ab 1,145 945

 วธิกีารที่5ปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 801 1,163a 1,087 1,017

  F-test ns * ns ns

  C.V.(%) 14.51 12.36 18.15 11.53
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  3. ปรมิาณการสญูเสยีดนิ 

  ปรมิาณการสญูเสยีดนิเฉลีย่3ปีมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ โดยการปลกูนอ้ยหนา่

ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน มีปริมาณการสูญเสียดินเฉลี่ยต่ำสุด (132 กิโลกรัมต่อไร่) และ

วธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิมกีารสญูเสยีดนิมากทีส่ดุ(390กโิลกรมัตอ่ไร)่การใชแ้ถบพชืโดยเฉพาะ

นอ้ยหนา่ มกีารเจรญิเตบิโตเตม็ที่ ตรงฐานของคนัซากพชืจะกวา้ง 1 เมตร ความยาวขวางความลาดเท 5

เมตร จะมีการสะสมเศษพืชที่หนาแน่น และมากพอที่จะทำให้เป็นคันซากพืชที่ดี มีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจากน้อยหน่ามีการเจริญเติบโตดี และแผ่ทรงพุ่มได้กว้าง ในช่วงแล้งน้อยหน่าจะมีการทิ้งใบ และทน

แลง้ไดด้กีวา่มะนาวชาและกาแฟทีต่อ้งการนำ้มากกวา่และยงัชว่ยชะลอการไหลของนำ้ใหช้า้ลงลดการ

การชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิและรกัษาความชุม่ชืน้บรเิวณแปลงขา้วโพดไว้ ไดด้ี(ตารางที่3)

  4. การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางกายภาพของดนิ  

  ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลองปี 2554 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.623-

1.780 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หลังการทดลองปี 2556 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โดยการปลูกน้อยหน่า การปลูกมะนาว และการปลูกกาแฟร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ความ

หนาแนน่รวมของดนิเฉลีย่ลดลงสงูสดุ 1.340, 1.386 และ 1.390 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ตามลำดบั

  
วธิกีาร

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 เฉลีย่ 3 ป 

   (กก./ไร)่ (กก./ไร)่ (กก./ไร)่ (กก./ไร)่ 

 วธิกีารที่1วธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ 389 401 510a 390a

 วธิกีารที่2ปลกูชารว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 359 376 212ab 282ab

 วธิกีารที่3ปลกูกาแฟรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 321 437 221ab 293ab

 วธิกีารที่4ปลกูมะนาวรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 226 210 191b 168ab

 วธิกีารที่5ปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 204 164 105b 132b

  F-test ns ns * *

  C.V.(%) 15.27 17.66 14.72 13.41

ตารางที ่3ปรมิาณการสญูเสยีดนิปีพ.ศ.2554-2556ตารางที ่3
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ตารางที ่4การเปลีย่นแปลงความหนาแนน่รวมของดนิ(g/cm3)

 
วธิกีาร

 ความหนาแนน่รวมของดนิ  

   กอ่นป 2554 หลงัป 2556 

 วธิกีารที่1วธิเีกษตรกรไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ 1.623 1.556a

 วธิกีารที่2ปลกูชารว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 1.760 1.435ab

 วธิกีารที่3ปลกูกาแฟรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 1.780 1.390b

 วธิกีารที่4ปลกูมะนาวรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 1.696 1.386b

 วธิกีารที่5ปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ 1.726 1.340b

  F-test ns *

  C.V.(%) 6.97 5.52

วเิคราะห์โดย :กลุม่วชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต7กรมพฒันาทีด่นิ

  5. สมบตัทิางเคมขีองดนิ กอ่นการทดลองป 2554 และหลงัการทดลองป 2556 

   5.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ก่อนการทดลองปี 2554 เก็บตัวอย่างดินแบบรวม

(composite sample) ดนิมสีภาพเปน็กรดจดั มคีา่ pH 5.2 หลงัการทดลองปี 2556 ทกุวธิกีารมคีา่ pH

เปน็ผลเนือ่งมาจากไดม้กีารไถกลบตอซงัขา้วโพด ลงไปในดนิทกุครัง้หลงั

เก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุ และปรับปรุงโครงสรา้งของ

ดนิทำใหด้นิโปรง่ขึน้สอดคลอ้งกบัรายงานของTiarket al. (1974) การ

เพิ่มอินทรียวัตถุมีผลทำให้มีการสร้างเม็ดดินที่เสถียรภาพเพิ่มขึ้น ความ

หนาแน่นรวมของดินลดลง ระบายน้ำได้ดีขึ้น เก็บความชื้นที่เป็น

ประโยชนต์อ่พชืไดม้ากขึน้ ลดแรงตา้นทานและการยดืขยายของรากพชื

การใช้แถบพืชทั้ง 3 ชนิด ทำให้ดินโปร่งขึ้นมีความร่วนซุยมากขึ้น

เนื่องจากมีการชะลอการไหลของน้ำ ทำให้การชะล้างพังทลายของหน้า

ดนิลดลง และมกีารสะสมเศษพชืมากขึน้ เมือ่มกีารไถกลบตอซงัขา้วโพดลงไปในดนิ ทำใหด้นิมอีนิทรยีวตัถุ

เพิ่มสูงขึ้น ส่วนวิธีเกษตรกร ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน ความหนาแน่นรวมของดินลดลงต่ำสุด 1.556 กรัมต่อ

ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร(ตารางที่4)

ดนิลดลง และมกีารสะสมเศษพชืมากขึน้ เมือ่มกีารไถกลบตอซงัขา้วโพดลงไปในดนิ ทำใหด้นิมอีนิทรยีวตัถุ



วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่30 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2557 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.30  No.1 December  2014 

20

ตารางที ่5ผลการวเิคราะหส์มบตัขิองดนิทางเคมี(กอ่นการทดลองปีพ.ศ.2554และหลงัการทดลองปีพ.ศ.2556)

   

วธิกีาร

 pH OM (%) Avai. P (mg/kg) Exch. k (mg/kg) 

    กอ่น หลงั กอ่น หลงั กอ่น หลงั กอ่น หลงั 

    ป 54 ป 56 ป 54 ป 56 ป 54 ป 56 ป 54 ป 56 

 1.วธิเีกษตรกร 5.2 5.9 2.07 2.12d 3 60.33 36 97.33

 2.ปลกูชา+เศษพชื 5.2 5.9 2.07 2.22c 3 76.66 36 137.00

 3.ปลกูกาแฟ+เศษพชื 5.2 6.0 2.07 2.37b 3 67.00 36 158.66

 4.ปลกูมะนาว+เศษพชื 5.2 6.0 2.07 2.42a 3 68.00 36 130.33

 5.ปลกูนอ้ยหนา่+เศษพชื 5.2 6.0 2.07 2.45a 3 76.33 36 234.33

   F-test - ns - * - ns - ns

   C.V.(%) - 5.88 - 0.68 - 17.83 - 16.49

วเิคราะห์โดย :กลุม่วเิคราะหด์นิสำนกังานพฒันาทีด่นิเขต7กรมพฒันาทีด่นิ

เพิ่มสูงขึ้น (pH 5.9-6.0) แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สาเหตุที่ pH เพิ่มสูงขึ้น เกิดจากดินที่มี

อินทรยีวตัถเุพิม่ขึ้นหรอืฮิวมสัเพิม่ขึ้น ประโยชนข์องฮิวมสัคอื การตา้นทานการเปลี่ยนแปลงความเปน็กรด

เปน็ดา่งอยา่งฉบัพลนัของดนิทำใหด้นิมสีภาวะทีเ่ปน็กลางมากขึน้ซึง่จะเปน็ผลดตีอ่การเจรญิเตบิโตของพชื

และกจิกรรมของจลุนิทรยี์ในดนิสารที่ไดจ้ากการหมกัอนิทรยีวตัถจุะมคีวามจบุฟัเฟอร์(bufferingcapacity)

ตามธรรมชาตสิงูจะทำใหค้า่pHของดนิปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อยู่ในชว่ง6.0-7.0(ยงยทุธและคณะ,2551)

   5.2 อนิทรยีวตัถใุนดนิ (OM) กอ่นการทดลองปี 2554 อยู่ในระดบัปานกลาง 2.07 เปอรเ์ซน็ต์

หลังการทดลองปี พ.ศ. 2556 มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2.12-2.45 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคญัทางสถติิโดยการปลกูนอ้ยหนา่และการปลกูมะนาวรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิมปีรมิาณ

อนิทรยีวตัถใุนดนิเพิม่ขึน้มากทีส่ดุจาก2.07เปน็2.45และ2.42เปอรเ์ซน็ต์ตามลำดบัสว่นวธิเีกษตรกร

ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มน้อยที่สุด จาก 2.07 เป็น 2.12 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ

อนิทรยีวตัถใุนดนิมคีา่เพิม่สงูขึน้(5.9-6.4เปอรเ์ซน็ต)์เปน็ผลเนือ่งมาจากไดม้กีารไถกลบตอซงัขา้วโพดลง

ไปในดินทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน การใช้แถบพืชทั้ง 3 ชนิด มีการ

ชะลอการไหลของนำ้ฝน ทำใหก้ารชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิลดลง และมกีารสะสมเศษพชืมากขึน้ เมือ่มี

การไถกลบตอซงัขา้วโพดกบัเศษพชืลงไปในดนิทำใหด้นิมอีนิทรยีวตัถเุพิม่สงูขึน้

   5.3 ฟอสฟอรสั (P) กอ่นการทดลองปี พ.ศ. 2554 อยู่ในระดบัตำ่ 3 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั หลงั

การทดลองปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในระดับสูงมาก มีค่าระหว่าง 60.33-76.66

มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั เปน็ผลมาจากปุย๋เคมทีีต่กคา้ง จากการใสปุ่ย๋เคมีในแปลงขา้วโพดและแถบพชือนรุกัษ์

ดนิ

   5.4 โพแทสเซยีม (K)กอ่นการทดลองปีพ.ศ.2554อยู่ในระดบัตำ่36มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมัหลงั

การทดลองปี พ.ศ. 2556 ไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติิ มคีา่อยู่ในระดบั สงู-สงูมาก อยูร่ะหวา่ง 97.33-

234.33 มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั เปน็ผลมาจากปุย๋เคมทีีต่กคา้ง จากการใสปุ่ย๋เคมีในแปลงขา้วโพด และแถบ

พชือนรุกัษด์นิ(ตารางที่5)



21
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่30 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2557 

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

  6. ปรมิาณนำ้ฝน 

  ปริมาณน้ำฝนรวม จากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนในแต่ละวัน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน แบบ

กระบอกตวง ทีต่ดิตัง้ไวบ้รเิวณแปลงทดลอง ในปี 2554-2556 ฝนเริม่ตกตัง้แตเ่ดอืนเมษายน สิน้สดุเดอืน

ธนัวาคม มปีรมิาณนำ้ฝนเพยีงพอสำหรบัการเจรญิเตบิโต ของแถบพชือนรุกัษด์นิ และขา้วโพด แต่ในชว่ง

เดือนมกราคม-มีนาคม จะเป็นช่วงแล้ง แต่พอมีความชื้นอยู่ในดินบ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ปริมาณ

นำ้ฝนเดอืนสงิหาคม-กนัยายนมากทีส่ดุในปี2554ปรมิาณนำ้ฝนรวมปี2554เทา่กบั1,055.2มลิลเิมตร

(เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2554) ปริมาณน้ำฝนรวมปี 2555 เท่ากับ 1,057.9 มิลลิเมตร ปริมาณ

นำ้ฝนรวมปี2556 เทา่กบั980.5มลิลเิมตรปรมิาณนำ้ฝนนอกจากมคีวามสมัพนัธก์บัการเจรญิเตบิโตของ

แถบพชือนรุกัษด์นิและขา้วโพดปรมิาณนำ้ฝนยงัมคีวามสมัพนัธก์บักบัความชืน้ในอากาศดว้ย

  7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ  

  ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิอา้งองิราคาขา้วโพดจากสำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร(ปี2556)รายงาน

ราคาข้าวโพด (ความชื้นไม่เกิน 14.5เปอร์เซ็นต์) ที่เกษตรกรขายได้ที่ ไร่นา ราคากิโลกรัมละ 7 บาท

พบวา่การปลกูนอ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ ขา้วโพดและนอ้ยหนา่ ใหผ้ลตอบแทนเฉลีย่

สูงสุด 4,494 บาทต่อไร่ รองลงมาคือการปลูกมะนาวแป้นร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน

ใหผ้ลตอบแทน3,519บาทตอ่ไร่และวธิเีกษตรกร ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ ใหผ้ลตอบแทน2,737บาทตอ่ไร่

สว่นการปลกูชารว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิใหผ้ลตอบแทนตำ่สดุ352บาทตอ่ไร่(ตารางที่6)

ตารางที ่6ตน้ทนุการผลติและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ(บาทตอ่ไร)่

    

รายการ

   วธิกีาร 

     T1 T2 T3 T4 T5 

      (ชา) (กาแฟ) (มะนาว) (นอ้ยหนา่) 

 1. การเตรยีมดนิ  400 400 400 400 400 

  1.1 ไถเตรยีมดนิปลกูขา้วโพด 400 400 400 400 400

 2. การปลกู  300 500 400 400 400 

  2.1 ปลกูขา้วโพด 300 300 300 300 300

 2.2 ปลกูพชืแถบพชือนรุกัษด์นิ - 200 100 100 100

 3. คา่แรงงานในการดแูลรกัษา 400 400 400 400 400 

  3.1 ใสปุ่ย๋เคมีและกำจดัวชัพชื 400 400 400 400 400

 4. การเกบ็เกีย่ว  440 440 440 440 440 

  4.1 เกบ็เกีย่ว  240 240 240 240 240

  4.2 สขีา้วโพด  100 100 100 100 100

  4.3 ขนขึน้รถ  100 100 100 100 100

 5. คา่วสัดกุารเกษตร  1,610 3,788 1,528 1,928 1,928 

  5.1 คา่เมลด็พนัธุข์า้วโพด 260 260 260 260 260
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 สรปุผลการทดลอง 

  การศกึษาประสทิธภิาพของแถบพชืเปน็มาตรการอนรุกัษด์นิเพือ่การปลกูขา้วโพดบนพืน้ทีด่อนพบวา่

1.การปลกูนอ้ยหนา่มะนาวชาและกาแฟรว่มกบัเศษพชืเปน็แถบพชือนรุกัษด์นิมแีนวโนม้ทำให้

ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าวิธี

เกษตรกร ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน

มคีา่เพิม่สงูขึน้

 2.การปลูกน้อยหน่า มะนาว และกาแฟ ร่วมกับเศษพืชเป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน ร่วมกับการไถกลบ

ตอซงัขา้วโพดหลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติ ทำใหส้มบตัทิางกายภาพของดนิดขีึน้ ทำใหค้วามหนาแนน่รวมของ

ดนิลดลงมากทีส่ดุและลดลงมากกวา่วธิเีกษตรกรที่ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

 3.การปลูกน้อยหน่า ร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน มีปริมาณการสูญเสียดินได้ต่ำสุด

(132 กโิลกรมัตอ่ไร)่ และวธิเีกษตรกรที่ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ มปีรมิาณสญูเสยีดนิมากทีส่ดุ (390 กโิลกรมั

ตอ่ไร)่

ตารางที ่6ตน้ทนุการผลติและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ(บาทตอ่ไร)่(ตอ่)

    

รายการ

   วธิกีาร 

     T1 T2 T3 T4 T5 

      (ชา) (กาแฟ) (มะนาว) (นอ้ยหนา่) 

  5.2คา่ปุย๋เคมีเกรด15-15-15 1,350 - - - -

 เกรด46-0-0 - 209 209 209 209

 เกรด0-46-0 - 407 407 407 407

 เกรด0-0-60 - 252 252 252 252

  5.3 คา่พนัธุแ์ถบพชือนรุกัษด์นิ - 2,660 400 800 800

 ตน้ทนุผนัแปร (บาท/ไร)่ 3,150 5,528 3,196 3,596 3,596 

 ผลผลติขา้วโพด (กโิลกรมั/ไร)่ 841 840 884 945 1,070 

 ราคาผลผลติขา้วโพด (บาท/กโิลกรมั) 7 7 7 7 7 

 มลูคา่ผลผลติขา้วโพด (บาท/ไร)่ 5,887 5,880 6,188 6,615 7,490 

 ตน้ทนุการผลติขา้วโพด (บาท/กโิลกรมั) 3.74 3.17 3.17 3.17 3.17 

 ผลผลติแถบพชื (กโิลกรมั/ไร)่ - 50 10 25 30 

 ราคาผลผลติแถบพชื (บาท/กโิลกรมั) - 5 10 20 20 

 มลูคา่ผลผลติแถบพชื (บาท/ไร)่ - 250 100 500 600 

 ผลตอบแทนเหนอืตน้ทนุผนัแปร (บาท/ไร)่ 2,737 352 3,092 3,519 4,494 

หมายเหต ุ: อตัราคา่จา้งแรงงานวนัละ200บาทตอ่คนปุย๋เคมเีกรด15-15-15ถงุละ1,350บาท(50กโิลกรมั)

ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ถุงละ 750 บาท (50 กิโลกรัม) ปุ๋ยเคมีเกรด 0-46-0 ถุงละ 1,550 บาท

(50กโิลกรมั)ปุย๋เคมเีกรด0-0-60ถงุละ1,100บาท(50กโิลกรมั)





 4.การปลกูนอ้ยหนา่ มะนาว ชา และ กาแฟ รว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ ทำใหข้า้วโพด

มีการเจริญเติบโตด้านความสูงใกล้เคียงกัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับวิธีเกษตรกรที่ไม่มีระบบอนุรักษ์

ดนิ

 5.การใช้น้อยหน่าร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน มีแนวโน้มทำให้ผลผลิตเมล็ดข้าวโพด

(1,017กโิลกรมัตอ่ไร)่สงูกวา่วธิเีกษตรกรที่ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิ(841กโิลกรมัตอ่ไร)่

 6.การใชน้อ้ยหนา่รว่มกบัเศษพชื เปน็แถบพชือนรุกัษด์นิ ใหผ้ลตอบแทนเฉลีย่สงูสดุ 4,494บาทตอ่ไร่

สงูกวา่วธิเีกษตรที่ไมม่รีะบบอนรุกัษด์นิที่ไดผ้ลตอบแทน2,737บาทตอ่ไร่

 7.ชนิดพืชที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดินคือ น้อยหน่า เนื่องจากมีการเจริญเติบโตดี

แผท่รงพุม่ไดก้วา้ง ทนแลง้ไดด้ี เมือ่มกีารกำจดัวชัพชื และทำแนวคนัซากพชื จะไดป้รมิาณมากเศษพชืมาก

ตามทรงพุม่

 ขอ้เสนอแนะ 

  1.ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ป้องกันการสูญเสียหน้าดิน เพื่อให้

เกษตรกรตระหนกัถงึการอนรุกัษท์รพัยากรดนิ

 2.ใหม้กีารสง่เสรมิการใช้แถบพชืเปน็มาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ทีด่อนใหม้ากขึน้

  3.ในงานจดัทำระบบอนรุกัษด์นิและนำ้ของกรมพฒันาทีด่นิ ในบรเิวณภาคเหนอืตอนบน ควรใหค้วาม

สำคญักบัการอนรุกัษด์นิและนำ้ดว้ยวธิพีชืใหม้ากขึน้เพราะปจัจบุนัมุง่แตจ่ะทำเฉพาะวธิกีลเทา่นัน้

  4.ควรมกีารบรูณาการงานดา้นอนรุกัษด์นิและนำ้กบัสว่นราชการอืน่ๆหรอืเอกชน

23
วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่30 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2557 

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

 เอกสารอา้งองิ 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2547ก. การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่ลาดเท การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม

ผลผลติขา้วโพดตามกลุม่ชดุดนิกรมพฒันาทีด่นิหนา้54

นคร  สบืแสน. 2549. ระบบการปลกูพชืเพือ่การอนรุกัษด์นิและนำ้ทีเ่หมาะสมบนพืน้ทีล่าดชนัสงู ในภาคเหนอืตอนบน

ของประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการกรมพฒันาทีด่นิ ประจำปี 2549 วนัที่ 17-19 กรกฏาคม

2549.หนา้1/2-1ถงึ1/3-10

ยงยทุธ  โอสถสภา  อรรถศษิฐ์  วงศม์ณีโรจน์ และชวลติ  ฮงประยรู. 2551. ปุย๋เพือ่การเกษตรยัง่ยนื. สำนกัพมิพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์กรงุเทพฯ.หนา้350.

สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร.2556.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขา่วสปัดาห์16-22ธ.ค.56[ระบบออนไลน]์

Tiark,A.E.,A.P.Mazurakand l.Chesnin.1974.Physical andChemicalpropertiesof soil associated

withheavyapplicationofmanurefromcattlefeedlots.SoilSci.Soc.Am.Proc.38:826–830.



ต
ามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ

กำหนดให้ป 2558 เป็นปีดินสากล

กรมพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญกับ

ทรัพยากรดินและการแก้ ไขปัญหาของดิน

เพื่อการเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อร่วมเฉลิม

ฉลองปีดินสากล กรมพัฒนาที่ดินได้จัด

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ องค์ความรู้สู่ปี

ดินสากล 2558 เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรดิน ซึ่งในการเสวนาทางวิชาการ

ครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษโดยได้ยกกรณี

ตัวอย่างการบูรณาการโครงการพัฒนา

พืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั บา้นยโูย ซึง่ทา่นอธบิดกีรมพฒันาทีด่นินายอภชิาต จงสกลุ ใหเ้กยีรตเิปน็ผูบ้รรยาย

พเิศษเพือ่เพิม่พนูความรูด้า้นการพฒันาทีด่นิใหแ้กบ่คุลากรของกรมพฒันาทีด่นิ

 ทา่นอธบิดกีรมพฒันาทีด่นินายอภชิาตจงสกลุไดบ้รรยายพเิศษดงันี้ 

  สหประชาชาตไิดก้ำหนดจดังานเฉลมิฉลองวนัดนิโลกและปดนิสากลป 2558 ทีส่ำนกังานใหญ่ใน

นครนวิยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ในวนัที ่ 5 ธนัวาคม 2557 และวนัที ่ 5 ธนัวาคมของทกุๆ ป จะจดังาน

วนัดนิโลกอกีดว้ยในฐานะทีก่รมพฒันาทีด่นิรบัผดิชอบและมสีว่นผลกัดนัองคก์รตา่งๆเรือ่งดนิกรมฯจงึจดั

ใหม้กีจิกรรมตา่งๆ มากมาย เพือ่รว่มเฉลมิฉลอง รวมทัง้การบรรยายพเิศษในครัง้นี้ โดยหวัขอ้การบรรยาย

ถอดความรูก้ารบรรยายพเิศษ

“องคค์วามรูสู้ป่ดนิสากล2558” ครัง้ที่1

หวัขอ้ “ โครงการพฒันาพืน้ที่ 

     ดนิเปรีย้วจดั บานยโูย” 

วนัองัคารที่28ตลุาคม2557เวลา09.30-11.30น.

     โดย นายอภชิาตจงสกลุ

      อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ

ถอดความรู้โดย กลุม่พฒันาบคุคล กองการเจา้หนา้ที ่กรมพฒันาทีด่นิ 

พืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั บา้นยโูย ซึง่ทา่นอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ
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พเิศษในวนันี้เปน็การบรรยายในหวัขอ้“โครงการพฒันาพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั บา้นยโูย”ซึง่เปน็โครงการใน

พระราชดำริที่ถือเป็นพื้นที่การพัฒนาแบบบูรณาการ จากพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง และในปี 2555 สหภาพ

วทิยาศาสตรท์างดนินานาชาติ (International Union of Soil Sciences-IUSS) ไดท้ลูเกลา้ถวายรางวลั

นกัวทิยาศาสตรด์นิเพือ่มนษุยธรรม(TheHumanitarianSoilScientist)เพือ่สดดุพีระเกยีรตคิณุ

  ในปี 2489 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไป

ทุกหัวเมือง เพื่อทอดพระเนตรพื้นที่และทรงเยี่ยมเยือนราษฎร และได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัด

นราธิวาสครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2502 โดยรถไฟ หลังจากนั้นปี 2516 จึงมีการก่อสร้าง

พระตำหนกัทกัษณิราชนเิวศนข์ึน้เพือ่ถวายแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพือ่เปน็ทีป่ระทบั

  จากการทีพ่ระองคเ์สดจ็ฯเยีย่มราษฎรทรงไดศ้กึษาขอ้มลูจากเอกสารและแผนทีต่า่งๆทอดพระเนตร

สภาพพื้นที่จริง พร้อมทั้งทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเจ้าหน้าที่และราษฎรที่เข้าเฝ้ารับเสด็จถึงการ

ประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ โดยทรงรับทราบและพบเห็นปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เอง

พระองค์จึงทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อทรงหาแนวทางการช่วยเหลือราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมได้เนื่องจากสภาพดินมีปัญหา

พระองค์จึงได้ทรงศึกษาลักษณะของ ดินเปรี้ยว และดินพรุ เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ ไข การศึกษาดังกล่าว

จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการ

พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ อืน่ๆ อกี 5 แหง่ ทัว่ประเทศไทย โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัได้

พระราชทานความหมายของคำวา่ “ศนูยศ์กึษาการพฒันา” ไวด้งันี้ “ศนูย”์ หมายถงึ จดุศนูยก์ลางหรอื

แหล่งรวมของการศึกษาต่างๆ “ศึกษา” หมายถึง การศึกษาการพัฒนา ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึง

หมายถงึ แหลง่รวมในการศกึษาวา่จะพฒันาอยา่งไรจงึจะไดผ้ล จากนัน้จะตามดว้ยชือ่ของสถานทีท่ีศ่นูยน์ัน้

ตัง้อยู่ เชน่ ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทอง ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร้ เปน็ตน้ และจงึลงทา้ยดว้ย

“อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนามีทั้งหมด 6 แห่ง โดยแต่ละศูนย์จะเป็น

ตัวแทนของปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่เกษตรกรประสบปัญหา เช่น ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประสบปัญหา

เรือ่งนำ้และปา่ไม้ภาคตะวนัออกประสบปญัหาเรือ่งการทำประมงชายฝัง่และดนิที่ไมส่ามารถประกอบอาชพี

เกษตรกรรมได้และภาคใตป้ระสบปญัหาพืน้ทีด่นิพรุ

  สำหรบัศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ เริม่ตน้ขึน้เมือ่พ.ศ.2524 โดย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎร พระองค์ทรงพบพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างจำนวนมาก

เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำกินได้ ทำให้พระองค์ทรงสงสัยว่าทำไมเกษตรกรจึงไม่สามารถ

ใชป้ระโยชนท์ีด่นิทำกนิได้โดยทรงพบวา่บรเิวณนัน้เปน็พืน้ทีลุ่ม่ตำ่และดนิเปน็กรดจดัจงึทรงมพีระราชดำรสั

สั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาถึงปัญหาและวิธีแก้ ไขพื้นที่ที่มีลักษณะลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง เมื่อ

ระบายนำ้ออกกจ็ะพบปญัหาดนิเปน็กรดจดัฤดแูลง้จะพบไฟไหมแ้ละขอบดนิของบรเิวณนัน้จะเปน็ดนิทรายจดั

มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและหากขุดดิน ลึกลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร จะพบชั้นดินดานเปราะ (ชุดดิน

บา้นทอน) จากปญัหาดงักลา่วจงึทรงมพีระราชดำรใิหจ้ดัตัง้ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯขึน้ โดยใหห้นว่ยงาน

ตา่งๆเขา้มาศกึษาและพฒันารว่มกนัแบบผสมผสานเชน่กรมพฒันาทีด่นิกรมวชิาการเกษตรกรมปศสุตัว์

กรมสง่เสรมิการเกษตรและสำนกังานกองทนุฯสวนยางเปน็ตน้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงตอ้งการ

ใหศ้นูยศ์กึษาการพฒันานีเ้ปน็onestopserviceคอืเปน็ศนูยก์ลางแหง่การศกึษาและพฒันาเมือ่เขา้มาใน
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ศูนย์ศึกษาฯ สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มีมติให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ วันที ่ 6 

มกราคม 2525 ณ บา้นพกิลุทอง ตำบลกะลวุอเหนอื อำเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาสและมกีารบรหิาร

งานในรปูแบบของคณะกรรมการบรหิารโครงการฯ โดยมอีงคมนตรเีปน็ประธานและมคีณะอนกุรรมการ กรม

พัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักดูแลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชดำรสัถงึศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ วา่ เปน็ศนูยแ์หง่การสาธติการพฒันาแบบเบด็เสรจ็ หมายถงึ

ทกุสิง่ทกุอยา่ง ทกุดา้น ของชวีติประชาชนทีจ่ะหาเลีย้งชพีในทอ้งที่ ไดเ้หน็วทิยาการแผนใหมแ่ละสามารถ

ศกึษาวธิกีารจะทำมาหากนิใหม้ปีระสทิธภิาพ

  พื้นที่ ในจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งป มีการทับถมของซากพืชมา

เป็นเวลานับพันปีและมีการสลายตัวเป็นอินทรียวัตถุในดินทำให้ดินในบริเวณนี้มีอินทรียวัตถุในดินมากกว่า

80% ถึง 90% มีระบบนิเวศที่ซับซ้อน มีธารน้ำที่ไหลช้าๆ มีการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน ทำให้น้ำ

ในพรมุสีดีำ

  พรเุปน็พืน้ทีเ่สีย่งตอ่การถกูทำลายและเสือ่มโทรมไดง้า่ย เพราะถา้นำ้ในพรไุมม่กีารไหล นำ้จะขงัทำให้

น้ำเน่าและต้นไม้ ในพื้นที่จะตาย แต่ถ้าน้ำในพรุแห้งต้นไม้ ในบริเวณนั้นก็จะตาย เพราะระบบนิเวศในพรุ

เปลีย่นไปลกัษณะของตน้ไม้ในพรจุะคลา้ยคลงึกบัตน้ไม้ในพืน้ทีป่า่ชายเลนคอืมรีะบบรากคำ้ยนัระบบราก

หายใจ เนื่องจากดินมีน้ำขัง ดังนั้นเมื่อน้ำแห้งก็จะทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการศึกษามูลค่าของป่าพรุจากการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านพบว่า

มมีลูคา่นบัพนัลา้นบาท เนือ่งจากปา่พรมุคีวามอดุมสมบรูณ์ แตเ่มือ่มกีารทำลายปา่พรพุืน้ทีบ่รเิวณนัน้กจ็ะมี

ปา่เสมด็ขึน้มาแทนทำใหร้ะบบนเิวศเปลีย่นแปลงไปดงันัน้จงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งอนรุกัษป์า่พรไุว้ โดยพืน้ทีป่า่พรุ

ในจงัหวดันราธวิาสมจีำนวนทัง้สิน้261,876ไร่ไดแ้ก่พรบุาเจาะ52,018ไร่พรโุตะ๊แดง187,040ไร่และ

พรอุืน่ๆอกี22,802ไร่

 การเกดิพรุ 

  พื้นที่การเกิดพรุแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ชายทะเลทั่วไป เมื่อชายฝั่งทะเลของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการ

เปลีย่นแปลงของลกัษณะภมูปิระเทศเกดิการยกตวัของแผน่ดนิขึน้ทำใหเ้กดิสภาพดนิเปน็ลอนคลืน่ ดงัแสดง
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ในภาพที่3มกีารลาดเอยีงไปทางทศิตะวนัตกประกอบกบันำ้ทะเลมกีารขึน้ลงตลอดเวลาทำใหเ้กดิสนัทราย

และเมื่อน้ำทะเลลดลงสันทรายจะล้อมปิด ดังแสดงในภาพที่ 4 ทำให้เกิดเป็นแอ่ง ส่งผลให้น้ำหยุดนิ่งแล้ว

เกดิการสะสมของดนิเหนยีวตะกอนทะเลทำใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนัน้ตืน้ขึน้จนแอง่ทีลุ่ม่พฒันาเปน็พืน้ทีพ่รุ

  นำ้ในแอง่เริม่กลายเปน็นำ้กรอ่ยทำใหพ้ชืทีส่ามารถทนเคม็สามารถเจรญิเตบิโตได้ ดงัแสดงในภาพที่ 5

เมื่อเวลาผ่านไปมีน้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำฝนสะสมในแอ่งทำให้น้ำกร่อยกลายเป็นน้ำจืดในที่สุด ส่งผลให้

พืชที่เจริญเติบโตในน้ำเค็มไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ทำให้พืชตายเกิดการทับถมกันจำนวนมากจึงก่อให้

เกดิชัน้ดนิอนิทรยีห์นาขึน้มากกวา่1เมตรทบัถมบนดนิตะกอนทะเลในทีส่ดุกม็ไีมพุ้ม่เจรญิเตบิโตขึน้ดงัแสดง

ในภาพที่6และมวีวิฒันาการทำใหม้ไีม้ใหญข่ึน้หนาแนน่เปน็ปา่พรทุีอ่ดุมสมบรูณ์แตย่งัมนีำ้ทว่มขงัโดยดนิ

ชัน้ลา่งเปน็ชัน้ดนิตะกอนทะเลสเีทาและทบัถมดว้ยชัน้ดนิอนิทรยีท์ีม่คีวามหนาขึน้เรือ่ยๆดงัแสดงในภาพที่7

สภาพเดิมของป่าพรุบาเจาะเป็นหาดทราย และสภาพพื้นที่เดิมของป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าชายเลน จึงทำให้

ความรุนแรงของชั้นดินตะกอนทะเลแตกต่างกัน ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้พื้นที่

เหล่านี้เป็นป่าสงวนทำให้ป่าพรุโต๊ะแดงยังมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ป่าพรุบาเจาะได้มีการตัดไม้ทำลายป่า

มปีา่เสมด็ขึน้มาแทนที่ ทำให้ ไมม่นีำ้ทว่มขงัทัง้ปี จงึเกดิไฟไหม้ในชว่งฤดแูลง้และเปน็ปญัหาสำคญัของปา่พรุ

ดงัแสดงในภาพที่8
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  ดินในพรุม ี 2 ชนิด ได้แก่ ดินอินทรีย์ จะมีตะกอนดินเหนียวข้างล่าง และมีเศษซากพืชทับถมกัน

ปรมิาณมาก และเปน็ชัน้หนามากกวา่ 40 เซนตเิมตร จากผวิดนิ สำหรบัดนิเปรีย้วจดันัน้ จะมตีะกอนดนิ

เหนยีวอยูข่า้งลา่งและบรเิวณดนิของขอบพรจุะเปน็ทรายซึง่จะมลีกัษณะเปน็ทรายจดับางชว่งมกีารสะสม

ของอนิทรยีวตัถทุำใหเ้กดิชัน้ดนิดานเปราะเชน่ชดุดนิบา้นทอน

 การเกดิดนิเปรีย้ว 

  การเกิดดินเปรี้ยว มีสาเหตุจากดินเลนตะกอนทะเลอยู่ชั้นล่าง ดังแสดงในภาพที่ 9 มีส่วนประกอบ

ของกำมะถนัทีเ่รยีกวา่สารไพไรท์ในปรมิาณมากเนือ่งจากนำ้ทะเลมเีกลอืในปรมิาณมากเมือ่ดนิอยู่ในสภาพ

น้ำขังจะมีจุลินทรีย์ที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนทำให้เกิดเป็นซัลไฟด์ เมื่อจับตัวกับเหล็กกลายเป็นสารไพไรต์

สารชนิดนี้เมื่ออยู่ในสภาพน้ำท่วมขังจะมีสภาพเป็นกลาง แต่เมื่อน้ำแห้งหรือมีการระบายน้ำออกทำให้

ออกซเิจนซมึลงในดนิและจะทำปฏกิริยิากบัสารไพไรตเ์กดิเปน็กรดกำมะถนัดงัแสดงในภาพที่10และทำให้

ดินในพื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นดินเปรี้ยวจัด และเมื่อดินเปียกอีกครั้ง กรดกำมะถันก็จะกระจายไปทั่วทั้ง

หนา้ดนิและการทีด่นิเกดิการเปยีกสลบักบัดนิแหง้บอ่ยๆจะทำใหเ้กดิดนิเปรีย้วจดัทีร่นุแรงขึน้เรือ่ยๆ
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  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีรับสั่ง

ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดย

การระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้

ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหา

ดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้

ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำ

โครงการศกึษาทดลองในเวลา 2ปี และ

พืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าว จึงได้

มีการทดลองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ชุดดิน

มูโนะ (ภาพที่ 11) โดยแบ่งออกเป็น 3

ระยะดงันี้

 ระยะที ่1 (ม.ค. 2529 - ก.ย. 2530) 

  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดิน โดย

เปรียบเทียบระหว่างดินที่ปล่อยทิ้งตามธรรมชาติกับ

ดินที่ทำให้แห้งและเปียกสลับกัน ดังแสดงในภาพที่

12 เมื่อครบกำหนด เจ้าหน้าที่ ได้นำผลการทดลอง

กราบบงัคมทลูทราบฝา่ละอองธลุพีระบาทและไดท้รง

มีพระราชดำรัสให้ดำเนินการศึกษาต่อเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาดินเปรี้ยวจัดต่อไป และให้

เปลี่ยนแปลงวิธีการสูบน้ำเข้า น้ำออกในแต่ละแปลง

ใหม่โดยแบ่งช่วงระยะเวลาที่ทำให้ดินแห้งและเปียก

ในแตล่ะแปลงใหแ้ตกตา่งกนัดงัแสดงในภาพที่13

 ระยะที ่2 (ต.ค. 2530 - ธ.ค.  2532) 

  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน

เปรยีบเทยีบระหวา่งระยะเวลาทีท่ำใหด้นิแหง้และ

เปยีกแตกตา่งกนัดงัแสดงในภาพที่ 14และผล

การทดลอง พบว่าการปล่อยให้ช่วงเวลาดินแห้ง

นานกว่าช่วงเวลาเปียกมากๆ จะทำให้ดินเปรี้ยว

จัดเร็วขึ้น ข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตและข้าวจะ

ตายหลงัการปกัดำ1เดอืนจากนัน้เจา้หนา้ที่ได้

นำผลการทดลองกราบบังคมทูลถวายรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงมี

พระราชดำรัสให้เริ่มดำเนินการศึกษาวิธีการ
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 ระยะที ่3 (ม.ค. 2533 - ปจจบุนั) 

  ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยว

จดัดว้ยวธิกีารตา่งๆ ดงัแสดงในภาพที่

15 ผลการทดลอง พบวา่ปรมิาณกรด

และอลูมนิมัในดนิลดลง สามารถปลูก

ขา้วและใหผ้ลผลติได้ ดงัแสดงในภาพ

ที่ 16 แต่ในปีแรกผลผลิตจะต่ำ แต่

ผลผลิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปีต่อมา

เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ น ำ ผลก า รทดลอง

กราบบังคมทูลถวายรายงานและ

ทรงมีพระราชดำรัสว่าเป็นความ

สำเร็จที่ทำให้ดินหายโกรธ เมื่อดิน

หายโกรธจงึสามารถนำดนิไปใชป้ระโยชน์ไดเ้หมอืนดนิธรรมดาทัว่ไป แกลง้ดนิให้โกรธจนไมส่ามารถปลกูพชื

ได้จากนัน้จงึดแูลดนิใหน้ำ้ทำงานรว่มกบัดนิดนิจงึหายโกรธจนสามารถปลกูพชืและใหผ้ลผลติได้

  สำหรบัการยกรอ่งปลกูพชืพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่ใหเ้กบ็หนา้ดนิสดีำ

ดงัแสดงในภาพที่ 17 ไวเ้พราะเปน็ทีอ่ยูข่องจลุนิทรยีแ์ละธาตอุาหาร เมือ่ขดุยกรอ่งแลว้หากเอาหนา้ดนิไปทิง้

จะทำให้ดินชั้นล่างไม่มีธาตุอาหารและไม่มีอินทรียวัตถุและการขุดเอาหน้าดินตะกอนทะเลไว้ด้านบน

จะทำใหด้นิเปรีย้วจดัและเมือ่ขดุแลว้ใหเ้อาหนา้ดนิไปกองไวด้า้นบนและไม่ใหข้ดุลงไปถงึชัน้ไพไรท์ ดงัแสดง

ในภาพที่ 18 และภาพที่ 19 และในการแกด้นิเปรีย้วยงัจะตอ้งควบคมุระดบันำ้ใตด้นิใหอ้ยูเ่หนอืชัน้ดนิเลน

และไม่ใหด้นิแหง้ดงัแสดงในภาพที่20หลงัจากแก้ ไขแลว้จงึดำเนนิการปลกูพชืเศรษฐกจิตอ่ไป(ภาพที่21)

ปรับปรุงดิน โดยศึกษาปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ ไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว ให้สามารถปลูกพืช

เศรษฐกจิได้เจา้หนา้ทีจ่งึไดท้ำการทดลองชว่งที่3ดงัแสดงในภาพที่15
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ภาพที ่17 วธิกีารขดุยกรองพืน้ที่ 

ดนิเปรีย้วโดยรกัษาหนาดนิไว 

ภาพที ่20 วธิกีารขดุยกรองพืน้ที่ 

ดนิเปรีย้วโดยรกัษาหนาดนิดีไว 

ภาพที ่18 วธิกีารขดุยกรองพืน้ที่ 

ดนิเปรีย้วโดยรกัษาหนาดนิไว 

ภาพที ่19 วธิกีารขดุยกรองพืน้ที่ 

ดนิเปรีย้วโดยรกัษาหนาดนิไว 
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 กรณตีวัอยา่งการบรูณาการโครงการพฒันาการเกษตร 

  จากผลการศกึษาโครงการแกลง้ดนิกรมพฒันา

ที่ดินได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (ภาพที่ 23) โดย

ถ่ายทอดวิธีการและการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย อำเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องมากมาย เช่น

กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน

กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

ซึ่ งทุกฝ่ายทำงานกันแบบบูรณาการเพื่อสนอง

พระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

 สภาพปญัหาพืน้ทีบ่า้นยโูย 

  พื้ น ที่ บ้ า นยู โ ยป ร ะสบปัญหาสภาพ

ดินเปรี้ยวจัดเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ดังแสดงใน

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพที่ 24) โดย

ในช่วงฤดูแล้งจะเกิดไฟไหม้และในช่วงฤดูฝนจะ

มีน้ำท่วมขัง เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากพืน้ที่ไดจ้งึตอ้งปลอ่ยพืน้ทีร่า้งไว้ การดำเนนิการ

พัฒนาพื้นที่บ้านยูโยนั้นใช้รูปแบบของเกษตร

ทฤษฎีใหม่ และการศึกษาการปรับปรุงบ่อน้ำใน

ดนิเปรีย้ว(ภาพที่25)
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  เนื่องจากภูมิประเทศด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนราธิวาส เป็นเทือกเขาและพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อฝนตก

นำ้จากเทอืกเขาจะไหลผา่นปา่พรโุตะ๊แดงแลว้เกดิการปนเปอ้นจากนำ้สดีำในพรแุละผา่นพืน้ทีด่นิเปรีย้ว เมือ่

นำน้ำมาใช้ทางการเกษตรทำให้ผลผลิตไม่ ได้ผล ทางทิศเหนือของพรุโต๊ะแดงมีคลองสุไหงปาดี แต่ ไม่

สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากหน้าฝนน้ำจะมีสีดำ และหน้าแล้งน้ำจะมีความเป็นกรด พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้จัดทำโครงการผันน้ำจืดจากคลองสุไหงปาดีมาใช้ ในพื้นที่

ดนิเปรีย้วบา้นยโูยสำหรบัเจอืจางความเปรีย้วของดนิจงึไดพ้ระราชทานแนวความคดิใหก้บัเจา้หนา้ที่ในการ

ผนันำ้จดืจากคลองสไุหงปาดมีาใช้3แนวทางคอืการทำคนัซเีมนตป์อ้งกนันำ้ดไีม่ใหป้นเปอ้นซึง่มคีา่ใชจ้า่ย

สูงมาก การทำสะพานยกนำ้เพื่อใหน้ำ้วิ่งผา่นทางสะพาน แตอ่าจจะตอ้งใช้เสาเข็มในการเจาะที่ลึกอาจจะมี

ค่าใช้จ่ายที่สูง และการทำสะพานน้ำเมื่อถึงพรุโต๊ะแดงให้ทำแพลูกบวบส่งน้ำมา ซึ่งแนวทางนี้อาจจะไม่ทน

ตอ่สภาพธรรมชาติเจา้หนา้ทีจ่งึไดม้อบหมายใหค้ณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ทำการ

ศกึษาทัง้3แนวทางพบวา่วธิกีารทำสะพานยกนำ้และคลองสง่นำ้ (ภาพที่26-27)เปน็วธิกีารทีด่ทีีส่ดุและ

ใช้เสาเข็มในการเจาะประมาณ 2 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้เลือกวิธีการทำสะพานยกน้ำในการผันน้ำจืดจาก

คลองสไุหงปาดยีาว12กโิลเมตรใชเ้วลาในการสรา้งประมาณ1ปเีศษจงึแลว้เสรจ็เมือ่สรา้งสะพานยกนำ้

เสร็จก็พบปัญหาคือในช่วงฤดูฝน บ้านยูโย ไม่

ตอ้งการนำ้จากสะพานยกนำ้แต่ในชว่งฤดแูลง้บา้นยโูย
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จะขาดแคลนน้ำใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างบ่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ โดย

ขดุบอ่ไวจ้ำนวน 5 จดุๆ ละ 2บอ่ รวมทัง้สิน้ 10บอ่ (ภาพที่ 28) แตเ่นือ่งจากลกัษณะดนิเปน็ดนิเปรีย้ว

น้ำที่จะกักเก็บลงสู่ในบ่อจะเป็นกรด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสให้หาแนวทาง

แก้ ไขเจา้หนา้ทีจ่งึใชว้ธิกีารดานขอบสระดว้ยหนิปนูพบวา่เมือ่นำ้ลงสู่ในสระแลว้คา่pHอยูท่ี่5.8เพิม่ขึน้

จากคา่pHเดมิ (4.0)จงึไดน้ำวธิกีารนี้ ไปใชก้บัทกุบอ่ทำใหส้ามารถนำนำ้ไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ละภาพที่30

แสดงการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีย่โูยในปจัจบุนั

  ทา่นอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อภชิาต จงสกลุ ไดก้ลา่วปดิทา้ยไว้ในการบรรยายพเิศษ “องคค์วามรูสู้ ่       

ปดนิสากล 2558”ไวด้งันี้

  “การพัฒนาดานการเกษตรไมสามารถทำใหประสบความสำเร็จไดภายในวันเดียว ซึ่งวิธีการใน

การพัฒนานั้นมีขั้นตอนมากมาย ในแตละพื้นที่มีปญหายากงายแตกตางกันไปตามลักษณะของ

ภูมิประเทศนั้นๆ ปญหาเหลานั้นบางทานในที่นี้อาจจะไมเคยมีโอกาสไดสัมผัส แตถาหากมีการเอา  

เรื่องราวของประสบการณมาเลาสูกันฟง และมีการบันทึกองคความรู ไวก็จะสามารถถายทอดไป         

ยงัขาราชการหรอืคนรุนหลงัทีเ่ขามาทำงานได” 
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ถอดความรูก้ารเสวนาทางวชิาการ

ถอดความรู้โดย กลุม่พฒันาบคุคล กองการเจา้หนา้ที ่กรมพฒันาทีด่นิ 

“องคค์วามรูสู้ป่ดนิสากล2558”ครัง้ที่2

หวัขอ้“หนวยงานบรูณาการ 

    สรางสานพืน้ทีด่นิเคม็” 

    วนัศกุรท์ี่28พฤศจกิายน2557

    ณหอ้งประชมุชัน้2กรมพฒันาทีด่นิ

  การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติได้ ให้การรับรองวันที่ 5

ธันวาคม ของทุกป ให้เป็นวันดินโลกและป 2558 เป็นปดินสากล เพื่อให้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อน

กิจกรรมการรณรงค์และเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน

ต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ดังนั้น

กรมพฒันาทีด่นิ ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัทีด่แูลและจดัการแก้ ไขปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรดนิของประเทศไทย

โดยตรงจงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมตา่งๆมากมายรวมถงึกจิกรรมการเสวนาทางวชิาการในครัง้นีด้ว้ยอกีทัง้เพือ่

เปน็การสง่เสรมิใหบ้คุลากรของกรมพฒันาทีด่นิไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละไดแ้ลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนัโดย

ในการเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้แก่

นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นางปราณ ี สีหบัณฑ ์ รักษาการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการ

สถานพีฒันาทีด่นิกาฬสนิธุ์และนางระเบยีบ สละ เกษตรกร

ตัวอย่างด้านการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มจากจังหวัดขอนแก่น ให้

เกยีรตเิปน็วทิยากรในการเสวนาฯในครัง้นี้

  โดยในการเสวนาฯ นางปราณ ี สีหบัณฑ ์ รักษาการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนา

ทีด่นิเขต5 ไดก้ลา่วถงึปญัหาดนิเคม็ไวว้า่ดนิเคม็เปน็ปญัหา

สำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื และยงัสง่ผลกระทบ

ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับ

พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม

เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านไร่
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หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นที่เพาะปลูก

พชืทัง้ภาค เนือ่งจากดนิเคม็ทำให้โครงสรา้ง

ของดนิเสยีดนิแนน่ทบึและความเคม็แพร่

กระจายไปยงัแหลง่นำ้อืน่ๆ ซึง่สง่ผลกระทบ

โดยตรงต่อพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใน

ระบบนิเวศ โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกิจหลักที่ ปลูกมากในพื้ นที่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมพัฒนาที่ดินโดย

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้เล็งเห็น

ความสำคัญของปัญหาดินเค็ม จึงได้เข้าไป

ดำเนินการแก้ ไขปัญหาดินเค็ม พื้นที่ที่มี

ปญัหาสว่นใหญจ่ะพบในพืน้ทีข่องแอง่โคราช

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงได้ทำการเลือกพื้นที่

ของตำบลเมอืงเพยี อำเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแกน่ ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 768,000 ไร่ ซึง่เปน็

พืน้ทีป่ระสบปญัหาดนิเคม็อยา่งรนุแรง เกษตรกรไมส่ามารถใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีเ่พือ่การเพาะปลกูได้ และยงัมี

น้ำเค็มจากพื้นที่ ดังกล่าวไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มปะปนไปกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้พื้นที่นาและแหล่งน้ำ

ธรรมชาตทิีม่นีำ้เคม็ไหลผา่นกลายสภาพเปน็ดนิเคม็

 สาเหตกุารเลอืกพืน้ที่ตำบลเมอืงเพยีอำเภอบา้นไผ่จงัหวดัขอนแกน่ 

  เนื่องจากตำบลเมืองเพีย มีลักษณะของ

ภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่ง

กระทะ ซึ่งบริเวณขอบของแอ่งกระทะจะเป็น

พื้นที่ดินเค็ม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะมีการชะล้าง

เอาคราบเกลือลงมากองที่ก้นกระทะ ในขณะ

เดียวกันบริเวณก้นกระทะจะเป็นบริเวณของโดม

เกลอืทีม่ชีัน้หนิเกลอือยู่ใกลช้ัน้ผวิดนิมากทีส่ดุ



 ระดบัความรนุแรงของดนิเคม็แบง่ออกเปน็4ระดบัดงันี้ 

  1. พืน้ทีด่นิเคม็มากหรอืเคม็จดั

  2. พืน้ทีด่นิเคม็ปานกลาง

  3. พืน้ทีด่นิเคม็นอ้ย

  4. พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพการแพรก่ระจายดนิเคม็
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 ระบบเทคโนโลยทีีน่ำมาใช้ ในการแก้ ไขปญัหาดนิเคม็ 

  สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มมีการนำระบบเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินเข้าช่วยแก้ ไขปัญหาซึ่ง

สามารถแบง่ออกได้2ระบบคอื1. ระบบวศิวกรรมและ2. ระบบพชืซึง่ในแตล่ะระบบมคีวามเหมาะสม

ในการแก้ ไขปญัหาพืน้ทีด่นิเคม็ในระดบัความรนุแรงของดนิเคม็ทีแ่ตกตา่งกนัไป

  1. ระบบวศิวกรรม 

   1.1 ดา้นระบบวศิวกรรมในพืน้ทีด่นิเคม็จดั  

   ในพื้ นที่ ดิ น เค็ มจั ดจะมี การนำระบบ

วิศวกรรมเข้ามาช่วยแก้ ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มโดย

ทางสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวพ.)

ของกรมพัฒนาที่ดิน จะวางแผนการสร้างระบบ

ระบายนำ้ใตด้นิ (Sub drain) เพือ่ลา้งเกลอืในพืน้ที่

ดินเค็มซึ่งเป็นการเลียนแบบการระบายน้ำในสนาม

กอลฟ์ คอืจะมกีารฝงัทอ่อยู่ใตด้นิลกึประมาณ 1.20

เมตร โดยแต่ละท่อจะมีระยะห่าง 20 เมตร ส่วน

บริเวณบนผิวดินจะมีการปรับให้เป็นกระทงนาเพื่อ

ให้เกษตรกรสามารถขังน้ำไว้ ในกระทงนา จากนั้น

น้ำจะซึมลงไปในชั้นดินข้างล่างและจะไหลไปรวม

ในทอ่ทีฝ่งัไว้ใตด้นิและระบายออกทางทอ่สูค่ลองหลกัดงันัน้เมือ่เราลา้งดนิเปน็เวลา1ปีความเคม็ของดนิ

จะลดลงประมาณ20-30เปอรเ์ซน็ต์เมือ่เขา้สูป่ทีี่3เกษตรกรจงึสามารถปลกูขา้วบนกระทงนาได้แตพ่บวา่

ผลผลิตของข้าวค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ ให้เกษตรกรเห็นว่าถ้าเกษตรกรมีการ

จดัการดนิเคม็ทีด่ีถกูตอ้งและเหมาะสมเกษตรกรกส็ามารถใชป้ระโยชนจ์ากดนิเคม็ไดป้กติ

  วิธีการต่อไปเป็นวิธีการทางด้านวิศวกรรมที่เลียนแบบวิธีการของเกษตรกร โดยการสร้างท่อลอด

ระบายเกลอื (Open drain) แตป่ญัหาทีเ่กษตรกร

พบคือ พื้นที่นาของเกษตรกรคนใดที่อยู่ในพื้นที่สูง

จะไม่ประสบปัญหาดินเค็มแต่พื้นที่ของเกษตรกร

คนใดทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่ำ่ นำ้เคม็จากพืน้ทีอ่ืน่จะไหลเขา้มา

ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงเข้าไป

จัดการปัญหาโดยการขุดคลองหลักเข้าไปในพื้นที่

ดินเค็มแล้วต่อท่อให้น้ำเค็มได้ระบายออกมาจาก

พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้น้ำเค็มไหลมารวมกัน

ในคลองหลักโดยที่น้ำเค็มจะอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไว้

ไม่ใหเ้กดิการแพรก่ระจาย โดยเฉพาะในฤดแูลง้นำ้

ในคลองหลกักจ็ะแหง้ เกลอืจะตกตะกอนอยูบ่รเิวณ

ขา้งใตค้ลองหลกัทีข่ดุไว้โดยที่ไมม่กีารแพรก่ระจาย
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   1.2 ดา้นระบบวศิวกรรมในพืน้ทีด่นิเคม็นอ้ย-ปานกลาง 

   สำหรับในพื้นที่ดินเค็มน้อย-ปานกลาง ระบบวิศวกรรมที่นำเข้ามาใช้คือ การปรับรูปแปลงนา

ลกัษณะที่ 1 เปน็การเลยีนแบบระบบการอนรุกัษด์นิและนำ้ในพืน้ทีลุ่ม่ดอน โดยมกีารปรบัเปลีย่นขนาดของ

คันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเป็นรายได้เสริมในระหว่างที่รอ

การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม เพราะโดยปกติพื้นที่บริเวณคันนาหรือกระทงนาจะมีขนาดเล็ก เพื่อใช้ ในการกัก

เกบ็นำ้เนือ่งจากมปีรมิาณนำ้ฝนนอ้ยพืน้ทีค่อ่นขา้งแหง้แลง้จงึประสบปญัหาพืน้ทีด่นิเคม็แตด่ว้ยภมูปิญัญา

ชาวบา้นเกษตรกรจงึไดท้ำคนันาหรอืกระทงนาเพือ่กกัเกบ็นำ้ไวเ้ปน็ชว่งๆทำใหพ้ืน้ทีส่งูมคีราบเกลอืแตพ่ืน้ที่

ต่ำจะไม่มีคราบเกลือ และด้วยเทคนิคการปรับรูปแปลงนาเป็นการปรับพื้นที่กระทงนาให้เป็นพื้นที่ราบ

สม่ำเสมอกัน จึงทำให้ ไม่มีคราบเกลือเพราะ

คราบเกลือจะอยู่บริเวณขอบของคันนาที่เป็น

พื้นที่สูงกว่าระดับท้องนาและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน

เกลือบริเวณขอบคันนาจะถูกชะล้างออกไปยัง

บรเิวณขอบของคนันาหรอืกระทงนาโดยจะไม่

แพรเ่ขา้ไปในกระทงนา การปรบัปรงุแปลงนา

ลกัษณะที่ 2 เปน็การเลยีนแบบโพลเดอร์ คอื

การขดุคลองใหม้นีำ้ลอ้มรอบโพลเดอร์เมือ่ฝน

ตกน้ำฝนจะชะล้างคราบเกลือลงในร่องลึก

จึงทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ ในพื้นที่

โพลเดอร์
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  2. ระบบพชื 

   2.1 ระบบพชืในพืน้ทีด่นิเคม็จดั 

   ในพื้นที่ดินเค็มจัดส่งเสริมการปลูกหญ้าชอบ

เกลือ (หญ้าดิ๊กซี่ ) หญ้าพันธุ์พื้นเมือง และกระถิน

ออสเตรเลยีAcacia ampliceps 

   2.2 ระบบพชืในพืน้ทีด่นิเคม็นอ้ย-ปานกลาง 

    1) มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชปุ๋ยสด

บนคนันาเพือ่เกบ็เมลด็พนัธุ์เชน่ถัว่พรา้เปน็ตน้

    2) การปลกูไมท้นเคม็บนคนันา และขอบ

ทางลำเลยีงเชน่ยคูาลปิตสัและกระถนิออสเตรเลยี

    3) การสง่เสรมิการปลกูโสนอฟัรกินั เพือ่

เกบ็เมลด็พนัธุข์ายใหก้บักรมพฒันาทีด่นิซึง่มขีัน้ตอนดงันี้

     (1) สง่เสรมิกลุม่เกษตรกรในพืน้ทีด่นิเคม็นอ้ย-ปานกลาง

     (2) ใหเ้มลด็พนัธุ์โสนอฟัรกินัแกก่ลุม่เกษตรกร

     (3) อบรมใหค้วามรู/้ศกึษาดงูานการผลติเมลด็พนัธุ์

     (4)การรบัซือ้เมลด็พนัธุจ์ากเกษตรกรในราคาตามมาตรฐานทีส่ำนกังานพฒันาทีด่นิเขต5

กำหนด

    4) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง

บำรุงดิน โดยการนำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่รับซื้อจาก

เกษตรกรไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหา

พืน้ทีด่นิเคม็ใชป้ลกูกอ่นปลกูพชืหลกั
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    5) การไถกลบตอซังข้าว

เป็นการนำวิธีการจากระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ำในพื้นที่ลุ่มดอน มาปรับใช้ ใน

พื้นที่ดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ดินเค็มบาง

พื้นที่ ได้มีการปรับปรุงฟ้นฟู ให้ดินมี

ศักยภาพที่ดีส่งผลให้ข้าวมีผลผลิตที่ดี

และยังส่งผลให้ตอซังข้าวมีคุณภาพที่ดี

ดว้ย ดงันัน้การไถกลบตอซงัขา้วตอ้งรบี

ไถกลบหลงัจากทีม่กีารเกีย่วขา้ว เพือ่ให้

ได้อินทรียวัตถุ ในปริมาณที่มากพอ

เนื่องจากพื้นที่ดินเค็มจะมีลมแรงและ

อากาศร้อนทำให้การย่อยสลายของ

ตอซงัขา้วเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็

    6) สง่เสรมิพนัธุข์า้วหอมทนเคม็ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีด่นิเคม็ เกษตรกรจะปลกูขา้ว 3 สายพนัธุ์

ไดแ้ก่

     (1) พนัธุ์ กข 15 เปน็พนัธุข์า้วเบา อายปุระมาณ 90 ถงึ 100 วนั ซึง่จะสกุแกเ่รว็กวา่

พนัธุข์า้วหอมมะลิ105

     (2) พนัธุข์า้วหอมมะลิ 105 เปน็พนัธุท์ีม่คีณุภาพมากกวา่พนัธุ์ กข 15 ทำใหเ้กษตรกรมี

รายไดจ้ากผลผลติเรว็ขึน้และสามารถปลกูไดต้ลอดปีมอีายกุารเกบ็เกีย่วประมาณ120วนั

     (3) พนัธุข์า้วเหนยีวกข6

   อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะมกีารแก้ ไขปญัหาดนิเคม็ไดห้ลายวธิแีตผ่ลผลติขา้วยงัตำ่ ไมว่า่จะมกีารเตมิ

ปัจจัยปริมาณมากขนาดไหน ผลผลิต ของ

ขา้วกย็งัตำ่ จงึไดม้กีารหาวธิกีารทีล่ด ตน้ทนุ

ลง และเกดิเปน็ผลติภณัฑข์า้วหอม “ดินเค็ม”

ขึน้ซึง่เปน็การยกระดบัรายได้ใหก้บัเกษตรกร

   จากการแก้ ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มใน

พื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแกน่ จนประสบความสำเรจ็นางนงนชุ 

ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

กาฬสนิธุ์ไดน้ำรปูแบบทุง่เมอืงเพยีโมเดลมา

ขยายผลในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มในจังหวัด

กาฬสินธุ์ เนื่องจากพื้นที่ดินเค็มในจังหวัด

กาฬสินธุ์มีมากถึง 19.75 เปอร์เซ็นต์ ของ

พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งหากมีการคำนวณเป็นราย

ได้ที่เกษตรกรในพื้นที่สูญเสียไปคิดเป็นมูลค่า
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484 บาทตอ่ไรต่อ่ปี รวมทัง้ภาคเปน็มลูคา่ 2,518 ลา้นบาทตอ่ปี ซึง่เปน็มลูคา่มหาศาล ดงันัน้ในปี 2555

สถานพีฒันาทีด่นิกาฬสนิธุ์จงึไดด้ำเนนิการแก้ ไขปญัหาดนิเคม็ในพืน้ทีอ่ำเภอยางตลาดโดยในปแีรกพบวา่

ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ในช่วง

แรกเกษตรกรไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แต่เมื่อเริ่มดำเนินการปรับรูปแปลงนาและปรับปรุงดินในพื้นที่ดินเค็ม

นอ้ยและปานกลางทำใหเ้กษตรกรสามารถปลกูขา้วไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้จงึทำใหเ้กษตรกรเกดิการยอมรบัและ

เขา้ใจวา่ดนิเคม็สามารถปลกูขา้วและใหผ้ลผลติได้ จากนัน้ปี 2556 ไดม้กีารนำเกษตรกรผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ไปศึกษาดงูานที่ตำบลเมืองเพีย ทำใหเ้กษตรกรมีความหวังและใหก้ารยอมรบัเทคโนโลยีในการแก้ ไขปญัหา

ดนิเคม็มากขึน้

   จงึไดเ้ริม่ดำเนนิการโครงการพรอ้มกบัมกีารตดิตามผลเปน็ระยะๆ โดยมกีารจดัอบรมชีแ้จงใหค้วามรู้

กบัเกษตรกรในเรือ่งของดนิเคม็พรอ้มไปกบัการนำเทคโนโลยขีองกรมพฒันาทีด่นิเขา้มาชว่ยในการปรบัปรงุ

ตามสภาพพืน้ทีต่า่งๆ อยา่งเหมาะสม และในระหวา่งนี้ ไดม้กีารจดัประชมุเกษตรกรรวมทัง้หนว่ยงานตา่งๆที่

เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ซึง่ผลจากการประชมุจะทำใหเ้กดิองคค์วามรู้

ใหม่ๆ และทำให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิ

ใจในตนเองดว้ย

   จากผลการดำเนนิงานสถานพีฒันา

ที่ดินรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วย

แก้ ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มให้กับเกษตรกรได้

และยินดีถ้าเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ต้องการ

ให้สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ เข้าไปช่วย

แก้ ไขปญัหาดนิเคม็



  นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้กล่าวว่า

“เกษตรกรคือหัวใจหลักของการแก ไขปญหา

พื้นที่ดินเค็มในครั้งนี ้ ถาหากเกษตรกรไมให

ความรวมมือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5          

ก็ ไมสามารถทำงานใหประสบผลสำเร็จได”

ในการเสวนาทางวชิาการในครัง้นี้ ไดม้กีารเชญิ

เกษตรกรตวัอยา่ง ไดแ้ก่คณุแมร่ะเบยีบ สละ

มาเล่าถึงแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มกับกรมพัฒนา

ทีด่นิ ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ

พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และเกษตรกรอยากเห็น

อนาคตเปน็อยา่งไร
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  โดย คุณแม่ระเบียบ สละ

ได้กล่าวไว้ว่า พื้นที่ของตำบลเมือง

เพีย เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม

ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ไม่สามารถใช้

ประโยชนท์ีด่นิทำการเกษตรได้ ทำให้

เกษตรกรส่วนใหญ่จำต้องทิ้งพื้นที่

หลายไร่ให้ร้างเพื่อเข้าไปหางานใน

กรุงเทพมหานครเพื่อเลี้ยงชีพของ

ตนเองและครอบครัว ในปี พ.ศ.

2510 ได้มีนายทุนเข้ามาซื้อพื้นที่ที่

เปน็นาเกลอืทำใหเ้กษตรกรสว่นใหญ่

ขายที่ดินให้กับนายทุนเป็นจำนวน

มาก ทำให้พื้นที่ ในตำบลหัวหนอง

ประมาณ 2,000 กว่าไร่ กลายเป็น

พื้นที่ของนายทุน จนมาถึงปี พ.ศ.

2540 กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาให้ความรู้เกษตรกรเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จึงได้มีการรวมตัวกันของ

เกษตรกรประมาณ 200 คน แตพ่บวา่เมือ่มกีารจดัประชมุครัง้ที่ 2 จำนวนของเกษตรกรกห็ายไปเหลอือยู่

60 คน โดยในการประชุมเจ้าหน้าที่ ได้มีการแนะนำวิธีการไถกลบตอซังข้าว การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

ชีวภาพ เกษตรกรบางรายเชื่อ บางรายก็ไม่เชื่อ ทำให้การจัดประชุมครั้งต่อไปเหลือเกษตรกรอยู่ 40 คน

และในการประชุมครั้งต่อมาเหลือเกษตรกรอยู่เพียง 22 คนเท่านั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้เชิญ

เกษตรกรมาผลติปุย๋ชวีภาพ ผลตินำ้หมกัชวีภาพ ในชว่งแรกเกษตรกรลงมอืทำโดยที่ไม่ไดส้นใจรายละเอยีด

ทำให้ ได้ผลค่อนข้างต่ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเกษตรกรอีกครั้ง ในครั้งนี้

เกษตรกรได้นำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในแปลงนาของตนเอง ต่อมาปี พ.ศ. 2544 สำนักงาน

พฒันาทีด่นิเขต 5 ไดแ้นะนำใหเ้กษตรกรนำตน้อาคาเซยีไปปลกูตามแปลงนา ทำใหม้พีชืขึน้ในแปลงนาบา้ง

จากนั้นได้นำเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันไปหว่าน แล้วไถกลบจึงทำให้ดินมีสภาพดีขึ้น โดยได้ทำการปรับปรุงดิน

เปน็เวลา4ปีปทีี่5ไดผ้ลผลติขา้วประมาณ100กระสอบตอ่มาในปีพ.ศ.2549SCGกเ็ขา้มามบีทบาท

ในการแก้ ไขปัญหาดินเค็มโดยติดตามผลตลอดทุกๆ เดือน จนถึงปี พ.ศ. 2551 ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

ประมาณ 400 กระสอบ จากพืน้ทีท่ี่ไมส่ามารถปลกูขา้วไดเ้ลย จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2557 ชวีติความเปน็อยู่

ของคนในหมู่บ้านดีขึ้น ทำให้ผู้คนที่เคยออกไปทำงานในกรุงเทพฯ ได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ้น

และแม่ระเบียบ สละ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ในอนาคตอยากใหกรมพัฒนาที่ดินเขามาเยี่ยมเยือน

เกษตรกรในพืน้ที ่เพือ่เพิม่แรงจงูใจและแรงบนัดาลใจใหกบัเกษตรกรตอไป” 
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การใชป้ระโยชนจ์ลุนิทรยีด์นิ

  ปัจจุบันการทำเกษตรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรอย่าง

ตอ่เนือ่ง อกีทัง้มกีารเผาตอซงัพชื การกระทำเหลา่นีม้ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมี โครงสรา้งดนิ

และลดกจิกรรมจลุนิทรยีด์นิ หากเกษตรกรหนัมาใหค้วามสำคญัการทำเกษตรโดยปลกูพชืหมนุเวยีนเพือ่ตดั

วงจรโรคและแมลงศตัรพูชืใส่ใจการใชปุ้ย๋อนิทรยี์เชน่ปุย๋หมกัปุย๋คอกและปุย๋พชืสดหรอืการไถกลบตอซงั

เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินซึ่งถือเป็นแหล่งคาร์บอน พลังงาน และอาหารที่สำคัญของจุลินทรีย์

จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของสังคมจุลินทรีย์ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ

จลุนิทรยีด์นิทีเ่ปน็ประโยชนม์ากมายหลายประการ

 1.ความสำคญัของจลุนิทรยีด์นิ 

  ประเทศไทยตัง้อยูบ่รเิวณเสน้ศนูยส์ตูร มสีภาพภมูอิากาศแบบรอ้นชืน้ กอ่ใหเ้กดิระบบนเิวศทีม่คีวาม

แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ชนิดพืชพรรณที่เจริญ และวิธีการจัดการดินเพื่อทำการเกษตร ส่งผลให้เกิด

ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ ไมว่า่จะเปน็พชืสตัว์ แมลง โดยเฉพาะจลุนิทรยีม์คีวามแตกตา่งกนัการทำ

เขตกรรมโดยวิธีการต่างๆ ในพื้นที่เกษตร เช่น การทำการเกษตรแบบไถพรวน การใส่ปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการ

เพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิ การใชส้ารเคมปีอ้งกนักำจดัศตัรพูชื สง่ผลใหจ้ลุนิทรยีบ์างชนดิทีป่รบัตวัไมท่นัตายได้

แต่จุลินทรีย์บางชนิดได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดย

มกีารสรา้งโครงสรา้งพเิศษเชน่ สปอร์ ซสีต์ แคปซลู ทำใหท้นตอ่ความแหง้แลง้ ความรอ้น สารเคมี รงัสี

และแรงกดดันต่างๆ ได้ โดยปกติดินที่มีอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสสูงมักพบจุลินทรีย์ อาทิ แบคทีเรีย รา

แอคติโนมัยซีส ยีสต์ และโพรโทซัว ซึ่งเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ในปรมิาณสงู

  สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทในการทำให้เกิดกระบวนการ หรือกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช

มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ จลุนิทรยีด์นิ ซึง่เปน็สิง่มชีวีติขนาดเลก็มากทีอ่าศยัอยู่ในดนิ จลุนิทรยีด์นิมอียูด่ว้ยกนัหลาย

กลุ่ม เช่น แบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซีส โปรโตซัว สาหร่าย ไวรสั ในแตล่ะกลุ่มกม็หีลายสกลุ (Genus)

หลายชนิด (Species) และหลายสายพันธุ์ (Strains) ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ซึ่งจุลินทรีย์ในกลุ่ม

ตา่งๆ มบีทบาท หนา้ที่ และกจิกรรม รวมทัง้สภาพแวดลอ้มทีค่วบคมุกจิกรรมแตกตา่งกนัไป สำหรบักลุม่

จลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิมบีทบาทสำคญัในการเกษตร ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหมนุเวยีนธาตอุาหารในดนิ

โดยจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายวัสดุสารอินทรีย์ต่างๆ (Decomposition) ให้เป็นธาตุอาหารเกิดการ

หมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ การเปลี่ยนรูปจากสารอินทรีย์ ไปเป็นสารอนินทรีย์ (Mineralization)

* ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ฉววีรรณ เหลอืงวฒุวิโิรจน ์* 

ในภาคการเกษตรของประเทศไทย
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เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช และการแปรสภาพอนินทรียสารหรือแร่ธาตุจากรูปที่ ไม่เป็น

ประโยชน์ใหอ้ยู่ในรปูทีเ่ปน็ประโยชนก์บัพชื (Solubilization)การผลติสารทีส่ง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื

การช่วยทำให้ดินจับตัวกันเป็นเม็ดและมีความเสถียร และบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น ส่วนกลุ่ม

จลุนิทรยีท์ีเ่ปน็โทษมกัเปน็จลุนิทรยีท์ีก่อ่ใหเ้กดิโรคพชืทำใหเ้กดิความเสยีหายแกผ่ลผลติทางการเกษตร

 2.สภาพปญัหาของดนิทางการเกษตรของประเทศไทย 

  ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งพืช และสัตว์

รวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่เรียกว่า “จุลินทรีย์” จะต้องส่องดูด้วย

กลอ้งจลุทรรศนจ์งึจะมองเหน็ได้ ดนิเปน็แหลง่ทรพัยากรธรรมชาติ และเปน็แหลง่ผลติปจัจยัพืน้ฐานสำหรบั

การดำรงชีพของมนุษย์ แต่เนื่องจากสมบัติของดินเองหรือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการใช้

ทรัพยากรดินอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ การขาดการอนุรักษ์และจัดการอย่างเหมาะสม

ทรัพยากรดินของประเทศไทยจึงอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมและมีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

คดิเปน็พืน้ทีก่วา่รอ้ยละ70ของพืน้ทีป่ระเทศไทยเชน่ดนิในพืน้ทีล่าดชนัซึง่เสีย่งตอ่การถกูชะลา้งพงัทลาย

ดนิตืน้ดนิเปรีย้วจดัและดนิเคม็รวมถงึดนิทีม่อีนิทรยีวตัถตุำ่โดยเฉพาะดนิในพืน้ทีด่อนซึง่ใชท้ำการเกษตร

มักจะมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ 1.5 ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยไม่เหมาะสมต่อการเกษตร และดิน

ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด จึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase)

เบต้า-กลูโคซิเดส (β-glucosidase) โปรตีเอส (Protease) อะมิเดส (Amidase) ยูรีเอส (Urease)
ฟอสฟาเทส(Phosphatase)เอรลิซลัฟาเทส(Arylsulfatase)ดไีฮโดรจเีนส(Dehydrogenase)ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการหมุนเวียนธาตุคาร์บอน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถันในดิน (Martens et al., 1992;

Emmerling et al., 2002) ประกอบกบัเกษตรกรมกันยิมเผาตอซงัพชืในไรน่า ความรอ้นจากการเผาทำให้

ผิวดินมีอุณหภูมิสูง เป็นการทำลายโครงสร้างของดิน เนื้อดินจับตัวแน่นและแข็งก่อให้เกิดการสูญเสีย

อนิทรยีวตัถแุละธาตอุาหารในดนิรวมถงึจลุนิทรยีแ์ละสิง่มชีวีติทีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิถกูทำลายไปดว้ย

  ดินที่ใช้ ในการเกษตรโดยทั่วไปมักอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทรียวัตถุที่

เป็นอาหารของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ในดิน แม้จะมีการใส่สารอินทรีย์ลงไปเป็นครั้งคราวก่อนปลูกพืชหรือหลัง

ฤดูเก็บเกี่ยว แต่สารอาหารเหล่านั้นจะถูกใช้ ไปอย่างรวดเร็ว ปริมาณจุลินทรีย์ดินจะเพิ่มสูงในช่วงที่ใส่แล้ว

จะตายและลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วตามปริมาณอาหารที่หมดไป จนในที่สุดจุลินทรีย์จะคงจำนวนอยู่ใน

ระดบัตำ่และปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะขาดแคลนอาหารในดนิ จลุนิทรยีบ์างสว่นกจ็ะพกัตวั บางสว่นก็

ปรบัลดอตัราการเผาผลาญอาหารเมต็ตาโบลซิมึ (Metabolism)ของเซลล์ใหอ้ยู่ในระดบัตำ่เพือ่ใหส้มดลุอยู่

กบัปรมิาณอาหารทีเ่หลอืนอ้ยและยอ่ยสลายยากซึง่การดำรงชพีของจลุนิทรยีด์งักลา่วมกัพบนอกอาณาเขต

รากพืชซึ่งจะแตกต่างจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณใกล้รากพืชซึ่งได้รับสารอาหารที่ถูกปลดปล่อย

จากรากพืชตลอดเวลา กิจกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ในบริเวณรากจึงสูงอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อ

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มมากกวา่(Kennedy,2005)

  อินทรียวัตถุในดินมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมบัติของดินเนื่องจากอินทรียวัตถุจะประกอบด้วย

อนิทรยีสารมากมายหลายชนดิเชน่เซลลโูลสลกินนิไคตนิเอนไซม์กรดอะมโินไขมนักรดอนิทรยี์และ

สารฮิวมิก ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุในดินมักมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเจริญเติบโตของพืช ดินที่มี
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อนิทรยีวตัถสุงูมกัมสีมบตัทิีเ่หมาะตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื เพราะอนิทรยีวตัถชุว่ยปรบัปรงุสมบตัขิองดนิ

นอกจากนี้อินทรียวัตถุยังเป็นแหล่งสำคัญของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถันแก่พืช และเป็นแหล่ง

พลังงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ในดิน ซึ่งจะเกิดผลดีคือส่งเสริมความสามารถในการ

ใหผ้ลผลติของดนิ(Soilproductivity)ใหส้งูขึน้(BradyandWeil,2002)

 3.ความสมัพนัธร์ะหวา่งจลุนิทรยีด์นิกบัชนดิพชืและสมบตัขิองดนิ 

  ดนิแตล่ะแหลง่จะมชีนดิและปรมิาณจลุนิทรยีท์ีแ่ตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัคณุภาพของดนิเชน่ อณุหภมูิ

ความชืน้ ความเปน็กรดเปน็ดา่งการถา่ยเทอากาศการระบายนำ้ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ และชนดิพชืทีป่ลกู

เช่นดินในทุ่งหญ้าและดินบริเวณเพาะปลูกมีแบคทีเรีย 10
5
-10

6
 เซลล์ต่อดิน 1 กรัม ขณะที่ในดินป่า

มแีบคทเีรยีในปรมิาณสงูกวา่ 10
6
-10

7
 เซลลต์อ่ดนิ 1กรมั เชน่เดยีวกบัYahya andAl-Azawi (1988)

รายงานวา่90เปอรเ์ซน็ต์ของตวัอยา่งดนิพบแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตทอ้งถิน่ประมาณ10
4
เซลลต์อ่กรมั

โดยปรมิาณจะลดลงตามลำดบัในดนิทีป่ลกูผกั ปลกูถัว่ ปลกูหญา้ ธญัพชื และไมผ้ล อทิธพิลของพชือาศยั

ยังมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในรากข้าวโพดพบสูงสุด 50.8

เปอรเ์ซน็ต์ขณะทีถ่ัว่ลสิงและขา้วฟา่งมเีปอรเ์ซน็ตก์ารเขา้อยูอ่าศยั46.9และ34.5เปอรเ์ซน็ต์ตามลำดบั

ถงึแมร้ะบบรากขา้วโพดและรากขา้วฟา่งจะคลา้ยกนัCarrenhoet al.(2007)

  ในสภาพดนิเปรีย้วจดัหรอืเคม็จดัจะมชีนดิและปรมิาณจลุนิทรยีท์ีแ่ตกตา่งจากดนิทัว่ๆ ไป เพราะตอ้ง

เปน็พวกที่ใชป้ระโยชนห์รอืทนตอ่สมบตัขิองดนินัน้ไดด้ีLeaungvutivirojet al.(2010)รายงานวา่ปรมิาณ

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินบริเวณปลูกหญ้าแฝกสูงกว่าดินที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก และพบแบคทีเรียย่อย

เซลลูโลส อะโซโตแบคเตอร์ แบคทีเรียละลายฟอสเฟตบริเวณดินของรากแฝกลุ่มที่ปลูกในดินตื้นมีปริมาณ

สูงกว่าดินเปรี้ยว รวมทั้งพบการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในรากหญ้าแฝกที่ปลูก

ในดินเค็มมีปริมาณน้อยกว่าที่ปลูกในดินเปรี้ยว และดินตื้น นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของดิน ดินที่มีขนาดที่ต่างกันจะพบ

จุลินทรีย์ดินแตกต่างกันทั้งด้านนอก

และด้ าน ในและมี สั ดส่ วนของ

จุลินทรีย์ที่ต่างกันด้วย โดยพบ

แบคทีเรียที่ต้องการอากาศและ

สร้างสปอร์ แอคติโนมัยซีส และ

เชื้อราจำนวนมากในขนาดเม็ดดิน

1-3 มิลลิเมตร และน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร มากกว่า

ขนาด 5-7 มลิลเิมตร สว่นแบคทเีรยีในสกลุPseudomonas sp. พบปรมิาณมากในขนาดเมด็ดนินอ้ยกวา่

หรอืเทา่กบั0.5มลิลเิมตรมากกวา่ขนาด1-3มลิลเิมตร(Drazkiewicz,1994)

  จากรายงานของEl-Yazeidet al.(2007)แสดงใหเ้หน็วา่แบคทเีรยีตรงึไนโตรเจนและเชือ้ราอารบ์สั

คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาบริเวณรากต้นแตงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม ดีไฮโดรจีเนส ฟอสฟาเทส และ

ไนโตรจีเนส โดยกิจกรรมเอนไซม์ดังกล่าวส่งผลให้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม

ขนาด 5-7 มลิลเิมตร สว่นแบคทเีรยีในสกลุ  sp. พบปรมิาณมากในขนาดเมด็ดนินอ้ยกวา่
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ฟอสฟอรสัในรปูทีเ่ปน็ประโยชน์โพแทสเซยีมในรปูทีล่ะลายนำ้เพิม่ขึน้ถงึ28,26และ48เปอรเ์ซน็ต์ตาม

ลำดบัสว่นHandayani andDeselina (2002)พบความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิระหวา่งความหนาแนน่ของ

เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในดิน เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน และ

ฟอสฟอรสัในรปูทีเ่ปน็ประโยชน์

  นอกจากการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมแีลว้ยงัพบความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมเอนไซม์ในดนิกบัการ

ปรบัปรงุโครงสรา้งดนิดว้ย โดยกจิกรรมเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการหมนุเวยีนคารบ์อนในดนิ ไดแ้ก่ เอน็-อะซตีลิ

-กลูโคซามินิเดส (N-acetyl-glucosaminidase) เบต้า-กลูโคซิเดส และดีไฮโดรจีเนส ส่งผลให้ความ

หนาแนน่ของดนิลดลงและเพิม่อตัราการแทรกซมึนำ้(Martenset al.,1992)Rilliget al.(2001)พบวา่

สารโกลมาลินที่ผลิตจากเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซามีความสัมพันธ์กับความเสถียรของการเกิดเม็ดดิน

ขนาด 1-2มลิลเิมตรอยา่งไรกต็าม Leaungvutivirojet al. (2010)พบความสมัพนัธร์ะหวา่งประชากร

จุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทั้งด้านเคมีและกายภาพดินเมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเปรี้ยว

ดนิตืน้และดนิเคม็พบวา่จลุนิทรยีบ์รเิวณรากหญา้แฝกเพิม่ขึน้โดยเฉพาะทีร่ะดบัความลกึ0-30เซนตเิมตร

มากกว่าที่ความลึก 30-60 เซนติเมตร พบแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีสย่อยเซลลูโลสในปริมาณสูงอยู่ใน

ช่วง 10
6
-10

8
 เซลล์ต่อกรัมดิน เชื้อราย่อยเซลลูโลส อะโซโตแบคเตอร์ แบคทีเรียและเชื้อราละลาย

ฟอสเฟตมปีรมิาณใกลเ้คยีงกนัระหวา่ง 10
2
-10

4
 เซลลต์อ่กรมัดนิ และดนิทีป่ลกูหญา้แฝกมปีรมิาณมากกวา่

ดนิที่ไม่ไดป้ลกูหญา้แฝกโดยสามารถบง่ชีว้า่ทัง้แบคทเีรยีละลายฟอสเฟตและเชือ้ราอารบ์สัคลูาร์ไมคอร์ไรซา

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ

อนิทรยีวตัถุและความชืน้ในดนิโดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูแฝกลุม่

 4.ประโยชนข์องจลุนิทรยีด์นิตอ่การเกษตร 

  จากการทีจ่ลุนิทรยี์ในดนิมหีลากหลายกลุม่หลากหลายชนดิมกีารดำเนนิกจิกรรมและมบีทบาทหนา้ที่

แตกตา่งกนัในระบบนเิวศของดนิ ตามชนดิของจลุนิทรยี์ และสภาพแวดลอ้มทีจ่ลุนิทรยีช์นดินัน้ๆ อาศยัอยู่

ความสมัพนัธท์างระบบนเิวศของจลุนิทรยี์ในดนิบางประเภทจะเอือ้อำนวยซึง่กนัและกนั บางชนดิจะเกดิการ

แขง่ขนัซึง่กนัและกนั บางชนดิจะปลดปลอ่ยสารปฏชิวีนะเพือ่จำกดัการเจรญิเตบิโตของอกีชนดิหนึง่ ความ

สมัพนัธท์างระบบนเิวศดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิผลมากมายทัง้ทางดา้นการปรบัปรงุสมบตัขิองดนิและมสีว่นชว่ยใน

การเพิม่ผลผลติพชืสามารถสรปุไดด้งันี้(BradyandWeil,2002;Kennedy,2005)

  4.1 การเพิม่ความอดุมสมบรูณข์องดนิ  

   1) เกิดจากการย่อยสลายอินทรียสารเศษซากพืช เมื่อใบไม้หรือเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชที่

ร่วงหล่น หรือรากพืชที่ตายแล้วจะเกิดการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย

อนิทรยีสารเชน่จลุนิทรยีย์อ่ยเซลลโูลสจลุนิทรยีย์อ่ยโปรตนีและจลุนิทรยีย์อ่ยอนิทรยีฟ์อสฟอรสัซึง่มสีว่น

เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอินทรียสารเปลี่ยนจากโครงสร้างใหญ่เป็นหน่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหาร

ต่างๆ ออกมาจากองค์ประกอบของเศษพืช เป็นการปลดปล่อยธาตุอาหารหมุนเวียนสู่ดิน เพิ่มปริมาณ

ธาตุอาหารในดิน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ น้ำตาล

กรดอะมโินแอมโมเนยีมฟอสเฟตโพแทสเซยีมแคลเซยีมแมกนเีซยีมกำมะถนัทองแดงสงักะสีเหลก็

มงักานสีโบรอนและโมลบิดนิมั(Chang et al.,2007;FAO,1987)โดยอาศยักจิกรรมเอนไซมช์นดิตา่งๆ
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ที่จลุนิทรยีผ์ลติขึน้ ซึง่กระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรยีต์อ้งการเอนไซมท์ีม่คีวามเฉพาะเจาะจงในการเขา้

ทำปฏิกิริยา เช่น เอนไซม์เซลลูเลสมีบทบาทสำคัญในการย่อยเซลลูโลสที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และอยู่ใน

รปูที่ไมล่ะลายนำ้ใหเ้ปน็หนว่ยเลก็ๆ ไดแ้ก่ กลโูคส เซลโลไบโอสและ oligosaccharides เพือ่ใชเ้ปน็แหลง่

พลงังานในการขบัเคลือ่นกระบวนการตา่งๆในเซลล์(Sylviaet al.,2005)สว่นเอนไซม์โปรตเีอสมบีทบาท

ทำใหเ้กดิกระบวนการNmineralizationและเปน็กระบวนการสำคญัในการควบคมุปรมิาณไนโตรเจนใหอ้ยู่

ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืชและมีผลต่อการเจริญของพืช (Stevenson, 1986) และเอนไซม์ไฟเทสจะแปร

สภาพอนิทรยีฟ์อสฟอรสัในรปูของไฟทนิซึง่พบปรมิาณมากทีส่ดุอาจพบสงูถงึ10-50เปอรเ์ซน็ต์ของอนิทรยี์

ฟอสฟอรสัทัง้หมดใหเ้ปน็อนนิทรยีฟ์อสฟอรสัทีพ่ชืนำไปใชป้ระโยชน์ได้ (Milkoet al.,2008)จะเหน็ไดว้า่

กระบวนการยอ่ยสลายอนิทรยีส์ารมบีทบาทสำคญัตอ่การเปลีย่นแปลงธาตคุารบ์อน ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั

สามารถบง่บอกถงึความอดุมสมบรูณข์องดนิไดจ้ากการหมนุเวยีนธาตอุาหารกลบัคนืสูด่นิ จะเหน็ไดว้า่พืน้ที่

ทำการเกษตรทีม่กีารเตมิวสัดอุนิทรยี์ในดนิจะมกีจิกรรมเอนไซมเ์พิม่ขึน้ถงึ2-4เทา่สงูกวา่พืน้ทีท่ี่ไมม่กีารใส่

วัสดุอินทรีย์ นอกจากนั้นการย่อยสลายอินทรียสารยังเกี่ยวข้องกับความเสถียรของโครงสร้างดิน การเกิด

อนิทรยีวตัถใุนดนิอกีดว้ย (Bandick and Dick, 1999) มผีลโดยออ้มทำใหค้วามจใุนการแลกเปลีย่นประจุ

บวกเพิม่ขึน้ประมาณ3เทา่เพิม่ประสทิธภิาพในการดดูซบัธาตอุาหาร(Epsteinet al.,1976)จงึมกัพบวา่

ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถสุงูมกัมคีวามอดุมสมบรูณส์งู

   2) เกดิจากกระบวนการตรงึไนโตรเจนหรอืการเปลีย่นรปูของอนนิทรยีสารเปน็กระบวนการ

เพิม่ความเปน็ประโยชนข์องธาตอุาหารพชืเชน่การเปลีย่นกา๊ซไนโตรเจนใหอ้ยู่ในรปูสารประกอบไนโตรเจน

ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ การเพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนเตรท ฟอสฟอรัส ซัลเฟต แมงกานีส

เหลก็และสงักะสีโดยกจิกรรมของจลุนิทรยีบ์างชนดิในดนิเชน่การเปลีย่นรปูอนมุลูแอมโมเนยีมซึง่เปน็รปู

ที่พืชดูดนำไปใช้ประโยชน์ ได้ยากให้อยู่ในรูปไนไตรท์และเป็นไนเตรท ซึ่งพืชสามารถดูดไปใช้ ได้ง่ายโดย

กจิกรรมจลุนิทรยีพ์วกไนตรฟิายองิ

แบคทีเรีย เช่น Nitrosomonas

sp. และNitrobactor sp. หรือ

การแปรสภาพของสารอนินทรีย์

โดยจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถ

ผลิตกรดขึ้นมาละลายธาตุอาหาร

ในดินให้อยู่ ในรูปของฟอสเฟตที่

ละลายน้ำพืชสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ ได้ เป็นการเพิ่มธาตุ

อาหารในดนิใหส้งูขึน้รวมทัง้การที่

เชื้อราไมคอร์ ไรซาเข้าอยู่อาศัย

แบบพึ่งพากันในรากพืชช่วยเพิ่ม

พื้นที่ผิวของรากในการดูดใช้น้ำ

และธาตอุาหารเพิม่ขึน้

   ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ในการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อ

เพิม่การเจรญิเตบิโตและผลผลติพชืกนัอยา่งกวา้งขวาง เชน่Karlidag et al. (2007) ศกึษาผลของการใส่
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จลุนิทรยีต์รงึไนโตรเจนและจลุนิทรยีล์ะลายฟอสเฟตพวกBacillussp.และMicrobacteriumsp.ทัง้ที่

ใส่เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกัน พบว่าการใช้ร่วมกันทำให้ผลผลิตแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การใส่หัวเชื้อ

จุลินทรีย์ให้กับรากทำให้น้ำหนักผลแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้น 13.9-25.5 เปอร์เซ็นต์ ต้นแอปเปิ้ลสูงขึ้น 16.4-29.6

เปอรเ์ซน็ต์และเสน้ผา่ศนูยก์ลางตน้เพิม่ขึน้15.9-18.4เปอรเ์ซน็ต์เมือ่เทยีบกบัแปลงควบคมุนอกจากนัน้

การดดูใชธ้าตอุาหารไปสะสมที่ใบสงูขึน้โดยใบแอปเปิล้มปีรมิาณฟอสฟอรสั แคลเซยีม โพแทสเซยีม เหลก็

แมงกานสีทองแดงและสงักะสีเพิม่ขึน้

   มรีายงานการใชเ้ชือ้ผสมแบคทเีรยีสรา้งสารเสรมิการเจรญิเตบิโตพชื3สกลุรว่มกนัในการปลกู

ข้าวสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 1.1 ตันต่อเฮกตาร์ หรือเพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไม่ใช้ปุ๋ย

ชวีภาพปุย๋ชวีภาพดงักลา่วประกอบดว้ยPseudomonas sp.ทีส่ามารถตรงึไนโตรเจนKlebsiella sp.ที่

สามารถตรงึไนโตรเจนและยอ่ยสลายฟอสเฟตในรปูแคลเซยีมฟอสเฟตและCitrobacter freundii ซึง่ชว่ย

ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของแบคทีเรียสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตพืชกับแบคทีเรียชนิด

อื่นๆ ในดินที่จะเข้าอาศัยบริเวณรากข้าว โดยสัดส่วนการใช้ Pseudomonas sp., Klebsiella sp. และ

Citrobacter freundii เทา่กบั10:10:1ตามลำดบัโดยปรมิาณปุย๋ชวีภาพแตล่ะชนดิเทา่กบั3x10
9
:1x10

8


:1x10
7
เซลลต์อ่กรมัวสัดตุวัพา(IslamandBora,1998)

   Young et al. (2004) ได้ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับพืชผักในลักษณะเชื้อผสมของกลุ่ม

จลุนิทรยีพ์วกบาซลิลสัไดแ้ก่B. subtilis, B. erythropolis, B. pumilusและP. rubiacearumรว่มกบั

การใชปุ้ย๋อนิทรยี์พบวา่การใสปุ่ย๋ชวีภาพรว่มกบัการใชปุ้ย๋อนิทรยี์ 50 เปอรเ์ซน็ต์สามารถเพิม่นำ้หนกัแหง้

ตน้คึน่ฉา่ย34เปอรเ์ซน็ต์เมือ่เทยีบกบัการใสเ่ฉพาะปุย๋อนิทรยีอ์ยา่งเดยีวและจากการนบัปรมิาณจลุนิทรยี์

ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส และจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน

บรเิวณรากคึน่ฉา่ยพบวา่มปีรมิาณจลุนิทรยีเ์พิม่ขึน้

   Thamsurakul andCharoensook (2006) ศกึษาการใชปุ้ย๋ชวีภาพเชือ้ราอาบสัคลูาร์ไมคอร์ไรซา

Glomus mosseae และGlomus manihotis ทีจ่งัหวดัจนัทบรุี เพชรบรุี และแพร่ ในการผลติไมผ้ล 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 ชว่ยใหม้ะขามและพทุราทีป่ลกูในดนิทีข่าดฟอสฟอรสัสภาพโรงเรอืนทดลองดดูใช้

ธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลในการปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มมวล

ชวีภาพของพชื อกีทัง้ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการใชปุ้ย๋เคมี เชน่ การเพิม่ประสทิธภิาพใชปุ้ย๋เคมีในสบัปะรด

โดยใสเ่ชือ้อารบ์สัคลูาร์ไมคอร์ไรซา2สายพนัธุ์คอืGlomus mosseaeและGlomus manihotisรว่มกบั

ปุ๋ยเคมีอัตรา 12-6-5 (อัตราที่ลดฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครึ่งหนึ่ง) ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 12.6

เปอรเ์ซน็ต์ เมือ่เปรยีบเทียบกบัการใช้ปุ๋ยเคมเีตม็อัตราอย่างเดยีว (สุภาพร และคณะ, 2542) และการใช้

ปุย๋ชวีภาพอารบ์สัคลูาร์ไมคอร์ไรซาสามารถลดการใชปุ้ย๋เคมฟีอสฟอรสัสำหรบัการผลติผลสดและเมลด็ของ

Okraได้50และ33เปอรเ์ซน็ต์ตามลำดบั(El-ShaikhandMohammed,2009)
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  4.2 การปรับปรุงสมบัติกายภาพของดิน เกิดจากกระบวนการที่เศษซากพืชซากสัตว์ถูกย่อย

สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน โดยเฉพาะฮิวมัสจะเป็นสารที่ช่วยให้เกิดความเสถียรของโครงสร้างดิน

ทำให้การถ่ายเทอากาศ และความสามารถในการอุ้มน้ำของดินดีขึ้น มีรายงานกิจกรรมเอนไซม์บางชนิด

มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเกดิเมด็ดนิไดแ้ก่ เอนไซมเ์บตา้กลโูคซเิดสและเอนอะซติลิ-กลโูคซามนิเิดสสง่ผลตอ่

การเกดิเมด็ดนิขนาดเลก็ 2-250 ไมโครเมตร (Microaggregate)มากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัขนาดใหญม่ากกวา่

2 มิลลิเมตร (Macroaggregte) โดยเบต้ากลูโคซิเดสมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณคาร์บอน

ในดนิเนือ่งจากเอนไซมน์ีส้งัเคราะหข์ึน้ทัง้จากแบคทเีรยีและเชือ้ราทำหนา้ทีย่อ่ยสลายโพลแีซคคาไรดซ์ึง่เปน็

องค์ประกอบหลักของพืช และโพลีเมอร์ของคาร์โบไฮเดรทรูปอื่นๆ ด้วย (Turner et al., 2002) ส่วน

เอนไซมเ์อนอะซติลิ-กลโูคซามนิเิดสทำหนา้ทีย่อ่ยสลายโพลแีซคคาไรด์ไคตนิ (Polysaccharide chitin) ได้

กลโูคซามนี (Glucosamine)ซึง่เอนไซมช์นดินีม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัเชือ้ราอยา่งมาก(Guggenbergeret al., 

1999) สำหรับเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเปอร์เซ็นต์การจับตัวกันของดินโดย

เฉพาะที่อนุภาคขนาด 0.05-0.1 มิลลิเมตร รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วย

(Drazkiewicz,1995)

  นอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังมีบทบาท

สำคญัทำใหอ้นภุาคของดนิเกาะกนัซึง่เกดิขึน้

ได้จาก 2 กระบวนการ คือเกิดจากเส้นใย

ของเชื้อราหรือสาหร่าย และเกิดจาก

สารประกอบที่เป็นเมือก หรือสารประกอบ

พวกคาร์โบไฮเดรท หรอืสารยดึเกาะอืน่ๆ ที่

จลุนิทรยีผ์ลติขึน้โดยเปน็สารเชือ่มใหอ้นภุาค

ดินยึดเกาะรวมกันเกิดเป็นเม็ดดินได้ดีขึ้น

เชน่สารโกลมาลนิซึง่เปน็ไกลโคโปรตนีชนดิหนึง่เกดิจากการที่ไนโตรเจนเชือ่มตอ่กบัโอลีโกแซคคาร์ไรดก์าร

สะสมของสารโกมาลินมีผลโดยตรงช่วยทำให้อนุภาคดินจับตัวกันเป็นเม็ดดิน การเกาะตัวของเม็ดดินเกิด

โครงสร้างดิน ปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อกรัมโกลมาลินสามารถเพิ่มความเสถียรของดินถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ช่วยปรับปรุงอัตราการแทรกซึมน้ำและการระบายอากาศ (Rillig et al., 2001) อย่างไรก็ตามทั้ง 2

กระบวนการมกัเกดิตอ่เนือ่งกนัโดยเริม่ตน้จากการรวมอนภุาคดนิเขา้ดว้ยกนัเปน็เมด็ดนิขนาดเลก็ (นอ้ยกวา่

250 ไมโครเมตร) ซึ่งเกดิจากอิทธพิลของเศษวัสดุอินทรีย์ แบคทีเรีย โพลีแซคคาร์ไรด์ และสารอนนิทรยี์

จากหนว่ยเลก็ๆ เหลา่นีจ้ะเกดิการรวมตวักนัเปน็เมด็ดนิขนาดใหญ่ (มากกวา่250 ไมโครเมตร) โดยพบวา่

รากพชืและเสน้ใยเชือ้ราโดยเฉพาะเชือ้ราอารบ์สัคลูาร์ไมคอร์ไรซาทีอ่าศยัอยูร่ว่มกบัรากพชืสามารถสรา้ง

เส้นใยออกมานอกรากชอนไชอยู่ในหน้าดินลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร ช่วยทำให้เกิดเม็ดดินขนาด

ใหญข่ึน้(Tisdall,1994;Rilliget al.,2002)

  4.3 การสรา้งสารสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและเพิม่ผลผลติพชื เกดิจากการทีจ่ลุนิทรยีบ์างชนดิ

สามารถผลติฮอร์โมนออกซนิจบิเบอเรลลนิไซโตไคนนิและกรดทรสิโพรคิ(Trisporicacid)ซึง่มลีกัษณะ

คล้ายกับกรดแอบซิสิค (Abscisic acid) รวมทั้งวิตามินที่พบ เช่น ไธอามีน ไบโอติน กรดนิโคตินิค

ไรโบฟลาวิน ไพริด๊อกซิน และวิตามินบี 12 (Alexander, 1977) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญ

งอกงามดีขึ้น เช่น มีผลต่อการขยายขนาดของเซลล์ การเร่งเมล็ดให้งอก การก่อให้เนื้อเยื่อผลิตราก

เชน่สารโกลมาลนิซึง่เปน็ไกลโคโปรตนีชนดิหนึง่เกดิจากการที่ไนโตรเจนเชือ่มตอ่กบัโอลีโกแซคคาร์ไรดก์าร
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ช่วยการแบ่งเซลล์ของพืช ช่วยการออกดอกพัฒนาดอก

และการเจรญิของผลจนกระทัง่การแกแ่ละสกุ การชะลอ

ความแก่ของใบ เพิ่มความต้านทานต่อสภาวะไม่

เหมาะสมของพืช และช่วยรักษาสมดุลของการ

เจริญเติบโต เป็นต้น (Russell, 1982) หรือแม้กระทั่ง

เมตาบอไลท์ (Metabolite) ที่จุลินทรีย์ขับออกมานับว่า

เป็นธาตุอาหารที่สำคัญ เช่นนวิคลีโอไทด์ (Nucleotide)

ซึ่งจำเป็นต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป และกรดอะมิโน

ได้แก่ซิสทีอีน (Cysteine) อาร์จินีน (Arginine) ไลซีน

(Lysine) และเมทไธโอนีน (Methionine) เป็นต้น (Brock et al., 1984) ด้วยเหตุนี้พืชที่มีจุลินทรีย์

ในอาณาเขตรากพชืมากจะเจรญิงอกงามดี

   วิธีการใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตฮอร์โมนพืชนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้โดยวิธีการคลุกเมล็ด และหว่าน

โดยตรงกบัดนิ มเีพยีงบางรายงานทีศ่กึษาการใช้โดยวธิกีารอืน่ๆ เชน่ วธิกีารจุม่รากพชืกอ่นปลกู หรอืการ

ฉดีพน่กบัพชืดงัรายงานการศกึษาของSivaramaiahet al.(2007)ทีม่กีารใส่ใชเ้ชือ้Bacillussp.รว่มกบั

Mesorhizobium sp. โดยวิธีการคลุกเมล็ดให้กับถั่วเขียวมีผลต่อการเจริญทั้งรากและลำต้น เช่นเดียวกับ

รายงานของTilakandReddy(2006)ที่ใสจ่ลุนิทรยีส์รา้งสารเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืสองชนดิไดแ้ก่

B. cereusและB. circulans โดยวธิกีารคลกุเมลด็สามารถเพิม่ผลผลติขา้วโพดไดส้งูสดุ43.8และ50.8

เปอรเ์ซน็ต์ตามลำดบัเมือ่เทยีบกบัที่ไม่ใสเ่ชือ้นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษากบัถัว่เขยีวและขา้วสาลีก็ใหผ้ล

ในลักษณะเดียวกันคือสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช สำหรับการใส่เชื้อโดยตรงให้กับพืชนั้น

จากการศกึษาในโรงเรอืนกระจกของGharibet al. (2008) โดยการใสเ่ชือ้Azospirillum brasilienses, 

Azotobacter chroococcum, Bacillus polymyxa และB. circulans รว่มกบัสารสกดัจากปุย๋หมกั 30

เปอรเ์ซน็ต์กบัพชืที่ใหน้ำ้มนัหอมระเหยสวทีมาโจแรม (Sweetmarjoram)สามารถเพิม่ปรมิาณนำ้มนัหอม

ระเหยซีสซาบินีนไฮเดรต (Cis-sabinene hydrate) 18.5 เปอร์เซ็นต์ เทอร์พินีน (Terpinene) 24.2

เปอรเ์ซน็ต์และเพิม่ผลผลติไดม้ากถงึสองเทา่เมือ่เทยีบกบัการใชปุ้ย๋เคมี

   สำหรบัการฉดีพน่ใหก้บัพชืนัน้จากรายงานของMollaet al. (2001)ฉดีพน่เชือ้Azospirillum 

brasilense โดยตรง หรือใช้เฉพาะส่วนของสารละลายที่ไม่มีเชื้อฉีดพ่นกับรากของ Beta vulgaris และ

ถัว่เหลอืง สามารถเพิม่ไดท้ัง้ความยาวรากและจำนวนรากแขนง สว่นวธิกีารจุม่รากพชืนัน้จากรายงานของ

El-Tarabilyet al.(2005)พบวา่การใชย้สีต์Williopsis saturnusทีผ่ลติฮอร์โมนโดยการจุม่รากขา้วโพด

สามารถกระตุน้การเจรญิของตน้ขา้วโพดทัง้นำ้หนกัสดนำ้หนกัแหง้ความยาวรากและตน้

  4.4 การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ ี 

   1) การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช เชื้อสาเหตุโรคพืชเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืช

สามารถกอ่ใหเ้กดิโรคไดก้บัไมผ้ลพชืไร่พชืผกัพชืสวนและไมด้อกไมป้ระดบัและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

แกผ่ลผลติพชืหลายชนดิสามารถเขา้ทำลายไดห้ลายระยะตัง้แตร่ะยะตน้กลา้ระยะตน้โตระยะแทงชอ่ดอก

และระยะตดิผลทัง้เนือ่งจากเชือ้สาเหตโุรคพชืสามารถแพรร่ะบาดไดเ้รว็โดยอาศยัไปกบันำ้มชีวีติอยู่ในเศษ

ซากพืชที่ตกค้างในแปลงและอยู่ในดินได้นาน เมื่อมีการปลูกพืชซ้ำลงไปในแปลงเดิม โอกาสที่จะเกิดการ

(Lysine) และเมทไธโอนีน (Methionine) เป็นต้น (Brock
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ระบาดของโรคในพืชรุ่นต่อไปก็จะมีมากขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อเชื้อโรคพืชมีทั้งทางด้าน

กายภาพและเคมีเชน่อณุหภมูิรงัสีสภาวะทีข่าดออกซเิจนสารเคมเีปน็พษิสำหรบัปจัจยัการควบคมุทาง

ชวีภาพ นบัวา่เปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ามารถควบคมุหรอืกำจดัจลุนิทรยีท์ีก่อ่ใหเ้กดิโรคได้ เชน่ สารปฏชิวีนะทีข่บั

ออกมาจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด การเกิดการแข่งขันกันระหว่างจุลินทรีย์ดินกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

และการทีเ่ชือ้จลุนิทรยีด์นิเปน็ศตัรกูบัเชือ้โรคพชืกลุม่จลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ประโยชน์ในดนิเชน่Trichodermasp.

สามารถทำลายเซลล์ของเชื้อโรคพืชและไส้เดือนฝอยได้โดยตรง นอกจากนั้นยังสามารถทำลายสารพิษ

บางชนดิ เชน่ อะฟลาทอกซนิทีเ่กดิจากเชือ้โรคพชืAspergillus flavus โดยการเปลีย่นรปูโครงสรา้งทาง

เคมีของอะฟลาทอกซินทำให้เกิดเป็นสารประกอบใหม่ซึ่งไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ (Wilson, 1988)

มีรายงานพบจุลินทรีย์ที่มีความสามารถควบคุมหรือยับยั้งการเจริญตลอดจนการเข้าทำลายเส้นใยของ

เชือ้ราสาเหตโุรคพชืไดห้ลายชนดิไดแ้ก่โรครากเนา่(Rootrot)โรครากและโคนเนา่(Rootandfootrot)

โรคเหีย่ว (Wilt) โรคโคนตน้เนา่ระดบัดนิ (Collar rot, Stem rot และ Damping off) โรคใบไหม้ใบตดิ

(Leafblight)โรคตน้เนา่(StalkrotและCharcoalrot)เปน็ตน้

   2) การควบคุมแมลงศัตรูพืช การกำจัดแมลงศัตรูพืชมีด้วยกันหลายวิธี ทั้งการป้องกันกำจัด

โดยวิธีกล เช่น การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้กับดักแสงไฟ การใช้พลาสติกสีเทา-เงิน การใช้

มุง้ตาขา่ย เปน็ตน้ การปอ้งกนักำจดัโดยใชส้ารเคมี การปอ้งกนักำจดัโดยใชส้ารสกดัจากพชืสมนุไพร หรอื

แมก้ระทัง่การใชน้ำ้สม้ควนัไม้ รวมถงึการใชช้วีวธิเีปน็วธิกีารควบคมุและกำจดัแมลงศตัรพูชืโดยการนำสิง่ที่

มชีวีติตามธรรมชาตมิาใช้ใหเ้กดิประโยชนเ์ปน็วธิทีีม่คีวามปลอดภยัสงูทัง้ตอ่เกษตรกรผูบ้รโิภคตลอดจนสิง่

มชีวีติอืน่ๆเนือ่งจากไมม่สีารพษิตกคา้งในสิง่แวดลอ้มหลงัการใช้การควบคมุแมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิมีหีลาย

ประเภท เชน่การใชแ้มลงหำ้และแมลงเบยีน การใช้ ไสเ้ดอืนฝอย โดยเฉพาะการใชจ้ลุนิทรยี์ ไดแ้ก่ การใช้

เชือ้ราบวิเวอเรยีซึง่มปีระสทิธภิาพในการกำจดัเพลีย้กระโดดสนีำ้ตาลเพลีย้จกัจัน่ตา่งๆเพลีย้ไฟเพลีย้ออ่น

ไรแดงและแมลงหวีข่าวหนอนหอ่ใบขา้วเปน็ตน้เชือ้ราเมต็ตาไรเซีย่มใชค้วบคมุดว้งหนวดยาวเจาะลำตน้

ออ้ย แมลงนนูหลวง ดว้งแรด แมลงปกีแขง็ตา่งๆ เพลีย้กระโดด และเพลีย้แปง้ การใชบ้าซลิลสัทรูนิจเิอน็ซสิ

กำจัดหนอนศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ต่างๆ หนอนใยผัก หนอนเจาะฝักและลำต้น ด้วงหมัดผัก การใช้

นวิเคลยีร์โพลฮีีโดรซสีไวรสักำจดัหนอนกระทูผ้กัหนอนกระทูห้อมหนอนคบืกะหลำ่ปลีและหนอนเจาะสมอ

ฝา้ยจะเหน็ไดว้า่แตล่ะประเภทมคีวามจำเพาะในการควบคมุแมลงศตัรพูชืแตกตา่งกนัจงึตอ้งมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในกระบวนการเขา้ทำลายและควบคมุแมลงศตัรพูชืของสิง่มชีวีติที่ใช้(อรสาและคณะ,2545)

 5.การประยกุต์ใชจ้ลุนิทรยี์ในภาคการเกษตรของประเทศไทย 

  จากการที่จุลินทรีย์ในดินมีหลากหลายชนิด มีคุณลักษณะ และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการเจริญ

รวมทั้งความเป็นประโยชน์ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันจึงมีการวิจัยนำจุลินทรีย์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในภาค

การเกษตรทีห่ลากหลายรวมถงึพฒันาผลติเปน็ผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีป์ระเภทตา่งๆเชน่

  5.1 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์ พด. ชนิดต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายสามารถผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว สารเร่งซุปเปอร์

พด.2สำหรบัผลตินำ้หมกัชวีภาพซึง่ประกอบดว้ยฮอร์โมนออกซนิจบิเบอเรลลนิและไซโตไคนนิกรดอะมโิน

และกรดฮิวมิกช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถควบคุมยับยั้งการเจริญของ
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เชื้อสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรครากเน่าหรือโคนเน่า จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ช่วย

ละลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรด และดินเปรี้ยวให้อยู่ ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ จุลินทรีย์สำหรับพืช

ปรบัปรงุดนิ พด.11 เปน็กลุม่จลุนิทรยี์ไรโซเบยีมชว่ยเพิม่มวลชวีภาพและธาตอุาหารใหก้บัพชืปรบัปรงุบำรงุดนิ

โสนอฟัรกินัและปอเทอืงและปุย๋ชวีภาพพด.12เพิม่ธาตไุนโตรเจนเพิม่ความเปน็ประโยชนข์องฟอสฟอรสั

โพแทสเซยีมและผลติฮอร์โมนกระตุน้การเจรญิของพชื

กลุมผลติภณัฑจลุนิทรยี 

ดานปรบัปรงุดนิเพิม่ธาตอุาหาร และฮอรโมนพชื 

 

ผลติภณัฑจลุนิทรยี 

ดานควบคมุศตัรพูชื 

ซปุเปอร พด.1 

ผลติปุยหมกั 

ซปุเปอร พด.2 

ผลตินำ้หมกั 

ชวีภาพ 

จลุนิทรยีซปุเปอร พด.9 

เพิม่ประโยชนฟอสฟอรสั 

ในดนิกรด ดนิเปรีย้ว 

พด.11 

เพิม่มวลชวีภาพ 

พชืปุยสด 

ปุยชวีภาพ พด.12 

เพิม่ธาตอุาหาร N, P, K 

และสรางฮอรโมน 

ซปุเปอร พด.3 

ควบคมุเชือ้ 

สาเหตโุรคพชื 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่30 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2557 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.30  No.1 December  2014 

52

  5.2 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพของ

กรมวชิาการเกษตรไดแ้ก่ปุย๋ชวีภาพ

ไรโซเบียมมีความเฉพาะเจาะจงใช้กับ

พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ ปุ๋ยชีวภาพ

พจีพีอีาร์1ใชส้ำหรบัการปลกูขา้วโพด

และข้าวฟ่าง ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซา่ชนดิ

วเีอ หรอื เอเอม็ไมโคไรซา่ ใช้กับไม้ผล

และพืชต่างๆ และปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์

ละลายฟอสเฟต

  5.3 ผลิ ตภัณฑ์ ปุ๋ ย ชี วภาพ

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นงาน

วิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนผลิตและจำหน่ายในเชิงการค้าใช้

เปน็ปุย๋ชวีภาพในนาขา้ว

  5.4 ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการถ่ายทอด

สู่หน่วยราชการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสดเป็นเชื้อที่เจริญบนเมล็ด

ข้าวฟ่าง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มาในรูปผงแห้งให้กับบริษัทเอกชน

จำหนา่ยในเชงิการคา้



 6.แนวทางการใชผ้ลติภณัฑจ์ลุนิทรยี์ 

  การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยชีวภาพ หรือชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช มีวิธีการใช้

4รปูแบบดงันี้

  รูปแบบที ่ 1 การแช่เมล็ดหรือต้นกล้าใน

สารละลาย เป็นการแช่เมล็ดในสารละลาย

ปุย๋ชวีภาพเปน็เวลา5นาทีจากนัน้ผึง่ใหแ้หง้ในทีร่ม่

เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง หรือจุ่มรากต้นกล้าใน

สารละลายปุ๋ยชีวภาพอย่างน้อย 30 นาที ถึง 1

ชั่วโมง ก่อนนำไปปลูก (Islam and Bora, 1998;

El-Tarabilyet al.,2005)

  รปูแบบที ่2 การคลกุเมลด็เปน็การคลกุเมลด็พนัธุพ์ชืกบัผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีก์อ่นปลกูโดยใชผ้งเชือ้

ผสมกับน้ำอาจใส่สารเหนียว เช่น กาวแป้งเปียก

สารจบัใบ หรอืนำ้มนัพชื ลงไปเลก็นอ้ยในขณะคลกุ

เพือ่ชว่ยใหผ้งเชือ้จบัตดิเมลด็ไดด้ขีึน้ ปลอ่ยใหเ้มลด็

แหง้หรอืผึง่ใหแ้หง้ในรม่แลว้จงึนำเมลด็ไปเพาะหรอื

ปลกูตอ่ไปวธิกีารนีเ้ปน็วธิทีีส่ะดวกประหยดัและได้

ผลดี เนือ่งจากเชือ้จลุนิทรยีส์ามารถจบัตดิอยูบ่นผวิ

เมล็ดและเข้าสู่รากพืชหรืออาศัยอยู่บริเวณรากพืช

ขณะที่เมล็ดเริ่มงอกได้ทันที อย่างไรก็ตามวิธีการ

คลุกเมล็ดมีข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ เมล็ด

ที่ผ่านการคลุกเชื้อแล้วต้องนำไปใช้ปลูกทันที

ไมส่ามารถเกบ็ไว้ ไดน้านๆ (จริะเดช และวรรณวไิล,

2542;กรมวชิาการเกษตร,2548)
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  รูปแบบที ่ 3 การฉีดพ่นหรือราดลงดิน โดยใส่ในรูป

ของสารละลายเชน่การใชปุ้ย๋ชวีภาพชนดิเหลวหรอืในรปูผง

เชื้อละลายกับน้ำ หรือในรูปเชื้อสดไตรโคเดอร์มาที่เจริญขึ้น

เต็มบนเมล็ดธัญพืชโดยผสมกับน้ำแล้วขยำเพื่อให้สปอร์หลุด

ออกมาแล้วกรองด้วยผ้าหรือกระชอนตาถี่เติมน้ำให้ครบใน

อัตราส่วนที่ระบุ แล้วจึงนำไปฉีดพ่นจนดินเปียกชุ่มควรฉีดพ่น

หรือราดลงดินบริเวณโคนต้นพืช ใต้ทรงพุ่ม และขอบชายพุ่ม

ในเวลาแดดอ่อนหรือเวลาเย็น วิธีการนี้เหมาะกับการฉีดพ่น

น้ำเชื้อสดลงในกระบะเพาะกล้าและกระถางปลูกพืชหลังจาก

หยอดเมล็ดแล้ว หรือระหว่างที่ต้นกล้ากำลังเจริญเติบโต หรือฉีดพ่นน้ำเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืชหลังจาก

เพาะเมล็ดหรือย้ายพืชลงปลูกในหลุม ถ้าบริเวณที่ฉีดพ่นไม่มีร่มเงาเลยควรใช้วัสดุอินทรีย์ เช่น ฟางข้าว

เศษใบไม้หรอืปุย๋หมกัใสค่ลมุผวิดนิดว้ยแลว้ใหน้ำ้แกพ่ชืทนัที(จริะเดชและวรรณวไิล,2542)

  รปูแบบที ่ 4 การใสล่งดนิ โดยการผสมผงเชือ้กบัวสัดุ

หรืออาหารเสริมก่อนที่จะนำไปใส่ลงในดิน เนื่องจากการใส่

เฉพาะผงเชื้อในแปลงอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอและต้องใช้

ผงเชื้อในปริมาณมากนอก จากนั้นการนำผงเชื้อขยายเพิ่ม

ปริมาณก่อนจะช่วยให้เชื้อสามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่รอด

และเพิม่ปรมิาณได้ในดนิ การใสล่กัษณะนีต้อ้งใหเ้ชือ้จลุนิทรยี์

อยู่ใกล้กับเมล็ดที่สุด เช่น การใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมปลูก

กอ่นแลว้หยอดเมลด็ตามลงไป หรอืหยอดเมลด็กอ่นแลว้จงึใส่

ปุย๋ชวีภาพตามลงไปก็ได้วธิกีารใสล่งดนิทำได้3ลกัษณะ

   1)ผสมปุ๋ยชีวภาพผงกับวัสดุอื่นๆ เช่น แกลบ

หรอืดนิ หรอืทราย ปรบัความชืน้ใหพ้อเหมาะ 35-40 เปอรเ์ซน็ต์ ของความสามารถในการอุม้นำ้ จะทำให้

ได้ปริมาณมากขึ้นช่วยให้ปฏิบัติได้สะดวกมากขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม (กรมวิชาการเกษตร,

2548)

   2) การบ่มปุ๋ยชีวภาพในกองปุ๋ยหมัก โดยใส่ปุ๋ยชีวภาพผสมน้ำราดบนกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้

เขา้กนั ปรบัความชืน้ในกองปุย๋หมกัประมาณ 50-60 เปอรเ์ซน็ต์ หมกัไว้ 1-2 สปัดาห์ กอ่นนำไปใช้ เชน่

การใชปุ้ย๋ชวีภาพพจีพีอีาร์1(กรมวชิาการเกษตร,2548)

   3)การขยายปุย๋ชวีภาพในปุย๋หมกัผสมรำขา้ว โดยผสมปุย๋ชวีภาพกบัรำขา้วอตัรา1 เปอรเ์ซน็ต์

ในน้ำ รดสารละลายปุ๋ยชีวภาพลงบนกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันปรับความชื้นให้ ได้ 70 เปอร์เซ็นต์

ตัง้กองปุย๋หมกัในทีร่ม่สงูประมาณ 40 เซนตเิมตร และใชว้สัดคุลมุกองปุย๋เพือ่รกัษาความชืน้ บม่เปน็เวลา

4 วนั แลว้จงึนำไปใช้ เชน่ การขยายเชือ้ปุย๋ชวีภาพ พด.12 สามารถเพิม่ปรมิาณแบคทเีรยีตรงึไนโตรเจน

แบบอิสระ แบคทีเรียละลายสารประกอบฟอสเฟต แบคทีเรียละลายสารประกอบโพแทสเซียม และ

แบคทีเรียสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช ให้มีปริมาณมากพอพร้อมที่จะนำไปใช้ (กรมพัฒนาที่ดิน,

2551)
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โ
ครงการปลกูปาชยัพฒันา-แมฟ่าหลวงตัง้อยูท่ีต่ำบลหนองพลบั

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตำบลไร่ใหม่พัฒนา

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เมือ่วนัที่

16 กรกฎาคม 2536 ทีพ่ระราชทานใหแ้กป่วงชนชาวไทย เนือ่งใน

วโรกาสที่ทรงครองราชย์ 50 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟ้นฟูสภาพ

แวดลอ้มทางธรรมชาตดิา้นดนินำ้และปา่ไม้

 สภาพพืน้ทีก่อ่นดำเนนิการปพ.ศ.2536 

การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

โครงการปลกูปา 

ชยัพฒันา-แมฟาหลวง 

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ ปทีี ่30 ฉบบัที ่1 ธนัวาคม 2557 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION  Vol.30  No.1 December  2014 

58



  โครงการปลกูปาชยัพฒันา-แมฟ่า้หลวง เปน็สว่นหนึง่ของโครงการจดัการพฒันาทีด่นิ ตามพระราช

ประสงคห์นองพลบั-กลดัหลวงซีง่บรษิทัโดลไทยแลนด์จำกดัไดเ้ชา่ทีด่นิโครงการฯพืน้ทีป่ระมาณ4,794

ไร่เพือ่ใชป้ลกูสบัปะรดเปน็เวลาตดิตอ่กนันาน20ปีและขาดมาตรการอนรุกัษด์นิและนำ้ทีเ่หมาะสมทำให้

ดนิสว่นใหญเ่กดิการเสือ่มโทรมอยา่งรนุแรง ขาดความอดุมสมบรูณท์ำใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วไมเ่หมาะแกก่ารปลกู

พชืเศรษฐกจิ

  โครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราช

ประสงคห์นองพลบั-กลดัหลวง โดยกรมพฒันาทีด่นิได้

พจิารณาเหน็วา่ หากจะนำพืน้ที่ไปจดัสรรใหร้าษฎรกจ็ะ

มีปัญหาในการทำเกษตรกรรมและคงไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ ได้อย่างเต็มที่ จึงได้นำพื้นที่ศึกษา

การใชท้ีด่นิเพือ่การฟน้ฟสูภาพดนินำ้ปา่ไม้และระบบ

นเิวศ โดยดำเนนิการรว่มกบัมลูนธิชิยัพฒันา กรมปา่ไม้

และกรมชลประทาน

  การดำเนนิการเริม่ตัง้แต ่ป พ.ศ. 2536 การพฒันาฟน้ฟจูะตอ้งดำเนนิการจดัหาแหลง่นำ้คดัเลอืก

พันธุ์ ไม้ที่ปลูกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด ปลูกหญ้าแฝก

ผสมผสานรว่มดว้ยเพือ่อนรุกัษด์นิและนำ้และรกัษาความชุม่ชืน้ใหก้บัปา่ไม้

การพฒันาฟน้ฟจูะตอ้งดำเนนิการจดัหาแหลง่นำ้คดัเลอืก

  ความสำเร็จในการดำเนินงานตั้งแต่ป พ.ศ. 2536 จนถึงปจจุบัน จะพบว่าพื้นที่แห่งนี้ ได้รับการ

พฒันาและฟน้ฟจูนเกดิเปน็ปา่ไมท้ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์มสีตัวป์า่นานาชนดิไดเ้ขา้มาอาศยัทำใหร้ะบบนเิวศน์

ไดฟ้น้กลบัคนืมาอกีครัง้และสภาพพืน้ทีด่นิทีเ่คยเสือ่มโทรมกส็ามารถนำมาใชเ้ปน็พืน้ทีส่ำหรบัศกึษาทดลอง

ปลูกพืชต่างๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชนศึกษาเรียนรู้และพักผ่อน

หยอ่นใจกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตวัซึง่ภายในโครงการฯมสีิง่นา่สนใจตา่งๆดงัตอ่ไปนี้

 1.แหลง่ศกึษาเรยีนรูพ้นัธุ์ ไม้ 

  ได้จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ปาไม้นานาชนิด รวมถึงพืชสมุนไพรและพันธุ์ ไม้หายาก โดยรวบรวมไว้

เปน็หมวดหมู่
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 2.แหลง่ศกึษาการปรบัปรงุ

  ดนิดว้ยอนิทรยีวตัถุ 
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 3.แหลง่ศกึษาหญา้แฝกสายพนัธุต์า่งๆ 

 รวบรวมสายพนัธุห์ญา้แฝกตา่งๆ ไว ้ จำนวน 43 สายพนัธุ ์ รวมทัง้สาธติการเพาะชำกลา้และการ

ใชป้ระโยชนห์ญา้แฝกตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ที่
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 4.แหลง่ศกึษาการปลกูพชืพลงังานทดแทนในอนาคต 

 5.แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ จัดฝกอบรมและให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร

ประชาชนทัว่ไปและผูท้ีส่นใจเขา้เยีย่มชมโครงการ
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ธรรมะทา้ยเลม่

อานสิงสข์องการไหวพ้ระสวดมนต์คอื

ทำใหเ้กดิศรทัธาเกดิความเพยีร

ทำใหเ้กดิกำลงัของสติกำลงัของสมาธิ

ทำใหจ้ติใจมเีมตตามผีวิพรรณผอ่งใส

ทำใหห้ลบัเปน็สขุตืน่เปน็สขุ

ไมห่ลงทำกาลกริยิาหรอืตายอยา่งมสีติ

ถอืเปน็การเขา้เฝา้พระพทุธเจา้

ที่มา: พระวิเชียรโมล ี รายการพุทธปัญญาภิรมย์: 
วาสนา คาถาปาฏิหาริย ์ ออกอากาศวันที ่ 15 

พฤศจกิายน 2557 



คนทีม่ธีรรมะคอืคนทีม่ปีาฏหิารยิ์

และคนทีม่ปีาฏหิารยิ์

ไม่ใชค่นทีท่ำอะไรประหลาด

คอืคนทีย่งัใชช้วีติตามปกติ

แตเ่ปน็ชวีติทีเ่ปีย่มไปดว้ยสตสิมัปชญัญะ

เปีย่มไปดว้ยความรูเ้นือ้รูต้วั

อยู่ในทกุๆอริยิาบถ

ทีม่า:พระมหาวฒุชิยัวชริเมธีรายการพทุธปญัญา

ภิรมย์: มหัศจรรย์แห่งชีวิต ออกอากาศวันที่ 13

ธนัวาคม2557

ชวีติตอ้งมีสมดลุ4ดา้น

ครอบครวัดี

สขุภาพยอดเยีย่ม

สงัคมไมม่ปีญัหา

มกีารงานหรอืการกจิทีด่ี

ที่มา: ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รายการพุทธ

ปญัญาภริมย:์หลกัธรรมนำชวีติสมดลุออกอากาศ

วนัที่1พฤศจกิายน2557

อยูก่บัตนเองใหค้ดิบวก

อยูก่บัผองพวกใหเ้มตตา

อยูก่บัปญัหาใหล้งมอืแก้

อยูก่บัพอ่แม่ใหก้ตญัญู

อยูก่บัผูรู้้ ใหถ้อ่มตน

อยูก่บัทกุคนใหท้ำดี

อยูก่บัโลกนี้ ใหป้ลอ่ยวาง

ถา้ทำไดแ้มข้อ้ใดขอ้หนึง่เราจะมคีวามสขุมาก

จะเรยีกตวัเองไดว้า่เปน็คนไทยทีม่ี“หวัใจพทุธ”

ทีม่า: พระมหาอา้ย ธรีปญัโญ รายการพทุธปญัญา

ภิรมย์: อยู่อย่างไทยหัวใจพุทธ ออกอากาศวันที่ 6

ธนัวาคม2557
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หนา 

11 
การศกึษาประสทิธภิาพของแถบพชื 

ก
ารศึกษาประสิทธิภาพของแถบพืช เปนมาตรการอนุรักษดินเพื่อการปลูกขาวโพด 

บนพืน้ทีด่อน ในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา ดำเนนิการทีบ่านธาตสุนัตธิรรม หมูที ่8 ตำบล

พระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อยูในกลุมชุดดินที ่ 46 ชุดดินเชียงคาน           

(Chiang Khan series: Ch) ฤดปูลกูป พ.ศ. 2554, 2555 และ 2556 

ในงานวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงชนิดพืชที่ ใชเปนแถบพืช

อนรุกัษดนิ ทีเ่หมาะสมบนพืน้ทีด่อน เพือ่การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว ทีม่ี

ตอปริมาณการสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพด 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design         

มจีำนวน 3 ซำ้ 5 วธิกีาร ประกอบดวย 1) วธิเีกษตรกร ไมมรีะบบ

อนุรักษดิน 2) ปลูกชารวมกับเศษพืช เปนแถบพืชอนุรักษดิน          

3) ปลูกกาแฟรวมกับเศษพืช เปนแถบพืชอนุรักษดิน 4) ปลูก

มะนาวรวมกบัเศษพชื เปนแถบพชือนรุกัษดนิ 5) ปลกูนอยหนารวมกบัเศษพชื เปน

แถบพชือนรุกัษดนิ  แถบพชือนรุกัษดนิ  

มะนาวรวมกบัเศษพชื เปนแถบพชือนรุกัษดนิ 5) ปลกูนอยหนารวมกบัเศษพชื เปน

การใชประโยชนจลุนิทรยีดนิ 

หนา 
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ป
จจุบันการทำเกษตรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนนการใชปุยเคมีและสารเคมี

ทางการเกษตรอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการเผาตอซังพืช การกระทำเหลานี้มี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคม ี โครงสรางดิน และลดกิจกรรม

จุลินทรียดิน หากเกษตรกรหันมาใหความสำคัญการทำ

เกษตรโดยปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรคและแมลง

ศตัรพูชื ใสใจการใชปุยอนิทรยี เชน ปุยหมกั ปุยคอก 

และปุยพืชสด หรือการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่ม

อนิทรยีวตัถใุหกบัดนิซึง่ถอืเปนแหลงคารบอน พลงังาน 

และอาหารที่สำคัญของจุลินทรีย จะเปนการสงเสริมให

เกิดความหลากหลายของสังคมจุลินทรีย และสนับสนุน

การดำเนินกิจกรรมของจุลินทรียดินที่เปนประโยชน

มากมายหลายประการ 


