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การศึกษาผลของการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่
ดินเค็มนอยภายใตระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำ โดยการปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1 เพือ่ ปลูกขาว กข 6 ในกลุม ชุดดินที่ 20 ชุดดินกุลารองไห
ดำเนินการในป พ.ศ. 2554 ถึง ป พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น และการปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1 ตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ผลของการ
ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินเค็มนอยที่เหมาะสมตอการปลูกขาว และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใชวิธีการทดลองแบบสังเกตการณ
(Observation trial) ประกอบดวย 7 วิธกี าร ไดแก วิธกี ารที่ 1 วิธกี าร
ควบคุ ม (ไม ใ ส วั ส ดุ ) วิธีการที่ 2 ใชปุยเคมีตามคำแนะนำปุยรายแปลง
(สูตร 6–16–8 (11) 0-0-60 (3) 46-0-0 (18) กก./ไร) วิธกี ารที่ 3 ใชแกลบ อัตรา
2 ตันตอไร รวมกับปุย เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย รายแปลง วิธกี ารที่ 4 ใชปยุ หมักซุปเปอร พด.1
อัตรา 2 ตันตอไร รวมกับปุย เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย รายแปลง วิธกี ารที่ 5 ใชปยุ คอก อัตรา
2 ตันตอไร รวมกับปุย เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย รายแปลง วิธกี ารที่ 6 ใชนำ้ หมักซุปเปอร พด.2
อัตรา 5 ลิตรตอไร รวมกับปุยเคมีครึ่งอัตราของ
คำแนะนำปุ ย รายแปลง และวิ ธี ก ารที่ 7 ใช
โสนอัฟริกนั อัตรา 7 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุย เคมี
ครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย รายแปลง

คำสัมภาษณอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ

8

ในโอกาสที่ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา
แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ นับเปน
อธิ บ ดี ห ญิ ง คนแรกลำดั บ ที่ 17 ป ที่ 55 ของกรม
พัฒนาที่ดิน บก.วารสารอนุรักษดินและน้ำ ขอรวมแสดง

ความยินดี มา ณ โอกาส นีด้ ว ย และไดเขาพบสัมภาษณ
ทิศทางการนำองคกรของกรมพัฒนาที่ดิน และแนวทาง
การขับเคลื่อนองคกรภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนงานบูรณาการตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อสงตอใหแก
สมาชิกวารสารกรมพัฒนาทีด่ นิ ไดรบั ทราบ

เรือ่ งเลา

20
พวกเราไดรบั โอกาสเขารวมงาน และไดขนึ้ กลาวสุนทรพจน
ในงานเฉลิ ม ฉลองวั น ดิ น โลก 5 ธั น วาคม 2561 ซึ่ ง จั ด โดย
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เนื่องจากพวกเราไดรับรางวัล
รองชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ ไดจดั การ
ประกวดขึน้ ในหัวขอ ‘Be the solution to soil pollution’
และไดเดินทางไปรวมงาน ระหวางวันที่ 2-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ถือเปนประสบการณทพี่ เิ ศษครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของพวกเรา
เครื่ อ งบิ น ตรงไปสู ส าธารณรั ฐ อิ ต าลี
โดยออกจากประเทศไทย เวลา 00.01 นาฬกา
ของวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะเดินทาง
ของเรา ประกอบด ว ย คณะเจ า หน า ที่ จ าก
กรมพัฒนาที่ดิน นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมจำนวน 6 คน
ซึ่ ง การเดิ น ทางของเราใช เ วลานานถึ ง สิ บ เอ็ ด
ชัว่ โมง ในทีส่ ดุ พวกเราก็ไดมาถึงกรุงโรม
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วัตถุประสงค

กำหนดออก
เจาของ
สาราณียกร
ผูช ว ยสาราณียกร
กองสาราณียกร

พิมพที่

1. เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ บทความ และสารคดีทมี่ คี วามสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. เพือ่ เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงระหว่างสมาชิกกับสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย
3. เพือ่ เป็นเอกสารเผยแพร่แก่ผสู้ นใจทัว่ ไป
ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนธันวาคม เมษายน และสิงหาคม
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
ดร. นิสา มีแสง
นางอโนชา เทพสุภรณ์กลุ
นางนงคราญ มณีวรรณ ดร. ฉวีวรรณ เหลืองวุฒวิ โิ รจน์
นายปราโมทย์ แย้มคลี่ นางกิตติมา ศิวอาทิตย์กลุ ดร. มงคล ตะอุน่
ดร. ไพรัช พงษ์วเิ ชียร ดร. สมชัย อนุสนธิพ์ รเพิม่ ดร. ชนิดา จรัญวรพรรณ
ดร. อรรณพ พุทธโส ดร. วรรยา สุธรรมชัย นางสาวภรภัทร นพมาลัย
บริษทั ดับบลิว.เจ. พร็อพเพอตี้ จำกัด
199/19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6163400-4
สถานทีต่ ดิ ตอ

สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย

ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-0773, 1760 ต่อ 1218

Soil and Water Conservation Society of Thailand
Main Building : Land Development Department
www.swcst.ldd.go.th E-mail : swcst@ldd.go.th

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
วันที่ ................ เดือน ........................................... พ.ศ. ............................
ซือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จ จุบนั เลขที่ ........................... หมูท่ ี่ ..................... ถนน ................................................................. ตำบล/แขวง ..............................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์มือถือ ...................................................................................... E-mail ..........................................................................................................
สถานทีท่ ำงาน ..............................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ..................... ถนน ......................................................................... ตำบล/แขวง .............................................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์มอื ถือ ............................................................................................. E-mail ................................................................................................................
ขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายปี
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ............................. ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุง 1,500 บาท
สถานทีจ่ ดั ส่งวารสาร
 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
 สถานทีท่ ำงาน
 อืน่ ๆ (ระบุ) เลขที่ .................... หมูท่ ี่ ............... ถนน ............................................................... ตำบล/แขวง ...........................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์มอื ถือ ............................................................................................. E-mail ..........................................................................................
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ................................. บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชือ่ บัญชี สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ............................. บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชีมาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางสาวภรภัทร นพมาลัย กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ................................. บาท
ทัง้ นีข้ อให้สมาคมฯ ออกใบเสร็จรับเงิน  ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั  สถานทีร่ าชการ  อืน่ ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อบังคับและระเบียบการต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ/หรือจะมีตอ่ ไปเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯ นีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .................................................................. ผูส้ มัคร
( ................................................................ )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน   ทีต่ อ้ งการ
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-0773, 1760 ต่อ 1218 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมเรือ่ งการสมัครสมาชิกได้ทฝี่ า่ ยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-579-1908



 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................

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

แบบฟอรมเปลีย่ นทีอ่ ยู ในการจัดสงวารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ
วันที่ ..................... เดือน ........................................ พ.ศ. ..........................
ชือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................................................................
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายปี เลขทีส
่ มาชิก ...................................................................
 ตลอดชีพ เลขทีส
่ มาชิก ............................................................
ขอเปลีย่ นแปลงสถานที่ในการจัดส่งวารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ เปน
 ทีอ่ ยูป่ จ จุบนั
เลขที่ ......................... หมูท่ ี่ ................ ถนน ........................................................................... ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
 สถานทีท่ ำงาน ........................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ...................... หมูท่ .ี่ ................ ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
 อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ............... ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
(ลงชือ่ ) .............................................................................. สมาชิก
( .............................................................................. )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน   ทีต่ อ้ งการ
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-0773, 1760 ต่อ 1218 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมเรือ่ งการสมัครสมาชิกได้ทฝี่ า่ ยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-579-1908

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

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

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเขาเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราคาลงทะเบียน(คาธรรมเนียมแรกเขา) และคาบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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สาราณียกรแถลง
สวัสดีคะ่ วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ฉบับที่ 1 ปีที่ 34 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 นี้
ขอเริม่ ต้นด้วยการกราบขออภัยในความล่าช้าของวารสารฉบับนีค้ ะ
เนือ้ หาในฉบับ มีลำดับ ดังนี้ คำสัมภาษณ์ทา่ นอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ท่านใหม่ นางสาวเบญจพร
ชาครานนท อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งพวกเราขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ในการเข้ารับ
ตำแหน่งอธิบดี คนที่ 17 ของกรมพัฒนาทีด่ นิ และรับทราบถึงความมุง่ มัน่ ของท่านในการนำพาองค์กร
ไปสู่ เ ป้ า หมายอย่ า งไร ตามด้ ว ยเรื่ อ งเล่ า ของนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ผู้ ช นะ
การประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ใน
เรือ่ งเล่าจากการไปกล่าวสุนทรพจน ณ กรุงโรม อิตาลี
แ ล ะ ผ ล ง า น วิ จั ย จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
กรมพัฒนาทีด่ นิ ปี 2561 จำนวน 2 เรือ่ ง คือ
การศึ ก ษามาตรการอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ ำ
ในแปลงปลู ก มะคาเดเมี ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
สูญเสียดินและความชื้นของดินบนพื้นที่สูง
ในเขตพั ฒ นาที่ ดิ น ลุ่ ม น้ ำ แม่ จั น ตอนบน
ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟาหลวง
จั ง หวั ด เชี ย งราย โดย ศรั ญ ณุ พ งศ
ชัยวัฒนกุล และ การปรับปรุงบำรุงดิน
ในแปลงเกษตรกรบนพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม น้ อ ย
ภายใต้ระบบอนุรกั ษดนิ และน้ำเพือ่ ปลูกข้าว
กข 6 ในกลุม่ ชุดดินที่ 20 โดย นิรชา เจ็กชืน่
ซึ่งกองสาราณียกรขอปิดท้ายด้วยการนำทุกท่าน
น้อมนำสู่ธรรมเทศนา เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลก
ภาคพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ซึ่งได้ทรงประทานพระโอวาทไว้ เมื่อเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลก
ภาคพระพุ ท ธศาสนา วั น ที่ 7 ธั น วาคม 2561 ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีผ่ า่ นมา
พบกันฉบับหน้าค่ะ
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คำสัมภาษณอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ

ในโอกาสที่ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นับเปนอธิบดีหญิง
คนแรก ลำดั บ ที่ 17 ป ที่ 55 ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
บก.วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ ขอร่วมแสดงความยินดี
มา ณ โอกาส นีด้ ว้ ย และได้เข้าพบสัมภาษณ์ทศิ ทางการนำ
องค์กรของกรมพัฒนาที่ดิน และแนวทางการขับเคลื่อน
องค์กรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรปู
ประเทศ รวมทั้ ง แผนงานบู ร ณาการตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
วารสารกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั ทราบ
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ทิศทางการนำองค์กร
กรมพัฒนาทีด่ นิ สนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเกษตร การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทิศทางการนำ
องค์กรของกรมพัฒนาทีด่ นิ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ทดี่ นิ เพือ่ การเกษตรของประเทศมีความ
เหมาะสมตามศักยภาพของดิน ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 2) การพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญกับ
ผลกระทบของพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ 3) ส่งเสริมการใช้ขอ้ มูล
เทคโนโลยี ผลงานวิจยั นวัตกรรม เพือ่ สร้างการทำงานเชิงรุกในการให้บริการเกษตรกร และพัฒนาเป็น
เกษตรสมัยใหม่ โดย Smart Officer และ Smart Farmer 4) พัฒนาบุคลากรเพือ่ เตรียมเป็นองค์กร 4.0
พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ รวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรง
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แนวทางการขับเคลือ่ นองค์กร
1) การใช้ทดี่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานเดียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดการ
ฐานข้อมูลดินในระบบ GIS มีความทันสมัยในการใช้งาน และการให้บริการ รวมทัง้ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการถ่ายทอด ผ่านการอบรม ฝกปฏิบัติ สู่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรทั้งภายในประเทศ
และประเทศข้างเคียง ซึง่ จากข้อมูลดิน ข้อมูลการใช้ทดี่ นิ การแบ่งระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช
เศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาที่ดินได้วิเคราะห์ สังเคราะห์จัดทำเป็นโปรแกรม
สำเร็จรูปที่เรียกว่าแผนที่การเกษตรเชิงรุก : Agri Map ที่ผู้ ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเป็นข้อมูลกำหนด
เขตการปลูกพืชในพื้นที่ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของดินและการตลาด ในปี 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ Agri Map เพือ่ ให้มคี วามถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบนั และได้
นำร่องจัดทำแผนการใช้ทดี่ นิ ระดับจังหวัด และระดับตำบล เพือ่ ใช้กำหนดทิศทางการใช้ทดี่ นิ ของประเทศ
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2) ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
นักวิชาการทางดิน พืช และจุลินทรีย์ดิน ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้
ปัญหาการใช้ที่ดิน การชะล้างพังทลาย การปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกรปลูกพืชได้ โดยเน้นการจัด
ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การปรับเปลีย่ นจากพืชเชิงเดีย่ วเป็นเกษตรผสมผสาน การปลูกไม้ยนื ต้น การใช้
ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียช์ วี ภาพ เพือ่ เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดต้นทุนการผลิต อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์
พด. 1-12 พืชปุย๋ สด และวัสดุปรับสภาพดินชนิดต่าง ๆ ขณะนีน้ วัตกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้รบั
การยอมรับ นับได้ว่างานสาธิตและถ่ายทอดความรู้ ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงการดูแลรักษาดินไม่ ให้
เสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ประสบความสำเร็จมาก โดยในปี 2562 ได้มอบหมายให้ กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการทีด่ นิ และกองเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน ติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของกรมฯ เพือ่
ต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไป และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญสูงสุดในการ
พิจารณาพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรให้รบั ทราบ
ถึงความเสี่ยงจากการใช้ที่ดินผิดประเภท และการทำงานให้เน้นพื้นที่เป้าหมายโครงการบูรณาการ
พืน้ ทีเ่ กษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพือ่ หนุนเสริมให้การใช้ทดี่ นิ เกิดประโยชน์สงู สุด และมีความ
มัน่ คงในการผลิต
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3) โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ทรงให้ ค วามสำคั ญ กั บ
การพัฒนาดิน โดยเฉพาะพืน้ ทีด่ นิ มีปญ
ั หา เกษตรกรทำกินไม่ ได้ผล เช่น พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด ดินเสือ่ มโทรม
ดินถูกชะล้าง การก่อตัง้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริหลายโครงการจึงมีกรมพัฒนาทีด่ นิ ทำหน้าที่
เป็นผูป้ ระสานงานหลัก อาทิ โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุม้ ฯ จังหวัดราชบุรี และโครงการพระราชดำริอกี กว่า 300 โครงการ ทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ร่วมดำเนินการ
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูและปรับปรุงดิน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ในพืน้ ทีร่ วบรวมผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลสำเร็จ ผลลัพธ์ เพือ่ รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำ
แผนปฏิบตั ปิ ี 63-65
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4) วันดินโลก (World Soil Day)
วันดินโลกได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นวิธีการแก้ ไขปัญหาด้านดินเพื่อให้
เกษตรกรอยูด่ กี นิ ดี จนนานาประเทศขนานพระนามให้ทรงเป็น “นักวิทยาศาสตรดนิ เพือ่ มนุษยธรรม”
ซึง่ เป็นทีม่ าของการทีอ่ งค์การสหประชาชาติประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม เปนวันดินโลก วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรดิน รวมทั้งประชาชนทั่วไป และ
ทุกคนได้ร่วมรับรู้ ได้เข้าใจว่าทรัพยากรดิน มีความสำคัญอย่างไรและร่วมรับผิดชอบต่อการดูแล
ทรัพยากรดิน เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันจะมากน้อย ใช้วิธีการอย่างไร ขึ้นกับบริบทหรือ
บทบาทหน้าที่ กรมพัฒนาทีด่ นิ จัดงานวันดินโลกมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2555 สำหรับการจัดงานในปีที่
ผ่านมา เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้หัวข้อ
“Be the soil solution to soil pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วนั นี้ เพือ่ ปฐพีไร้มลพิษ สำหรับในปี
2562 นี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้ความสำคัญต่อปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินซึง่ ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และประสิทธิภาพในการผลิตของดิน กำหนดหัวข้อ
การจัดงานและขับเคลือ่ นภายใต้หวั ข้อ “Stop soil erosion save our future”
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กรมพัฒนาทีด่ นิ ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินมาอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมและขยายผลการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน
การใช้พืชคลุมดิน ใช้วัสดุคลุมดิน การจัดการดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ รวมทั้งวางแผนการใช้ที่ดิน
ตามสมรรถนะของดิน การจัดการแหล่งน้ำ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทั้งนี้ ได้
มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรและวิศวกร ทำการศึกษาการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ
ดิน น้ำ พืช ป่าไม้ เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบการชะล้างพังทลายของดิน
ตัง้ แต่ตน้ น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำข้อมูลแผนทีก่ ารชะล้าง
พังทลายของดิน ประเมินการสูญเสียหน้าดิน แร่ธาตุในดิน และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับแหล่งน้ำธรรมชาติ
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5) ศูนย์ความเปนเลิศด้านการวิจยั ดินแหงภูมภิ าคเอเชีย CESRA
ศูนยความเปนเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย Center of Excellence for Soil
Research in Asia หรือ CESRA ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกของ
สมัชชาทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership) หรือ ASP โดยประเทศไทยมีอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดนิ ทำหน้าที่เป็นประธาน ประเทศไทยเป็นผูน้ ำในการจัดตัง้ CESRA รวมทั้งกำหนดกรอบ
แนวทาง และแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกเมื่อครั้งมีการประชุม
สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย หรือ Asian Soil Partnership Workshop ครั้งที่ 4
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 และกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้เปิดตัว
ศูนย์ CESRA อย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วจิ ยั การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจยั และนวัตกรรมด้าน
ทรัพยากรดินของภูมิภาค ส่งเสริมงานวิจัยด้านทรัพยากรดิน เกิดเครือข่ายศูนย์วิจัยด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเชีย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลของ
นักวิทยาศาสตร์ดนิ ในภูมภิ าคเอเชีย และเพือ่ สนับสนุนการดำเนินการตามแนวปฏิบตั กิ ารจัดการดินอย่าง
ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย นำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามกฎบัตรดินโลก ที่กำหนดโดยองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ และจากการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย ครัง้ ที่ 5
ณ สาธารณรัฐอินเดีย เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 นายระพีภทั ร จันทรศรีวงศ์ ผูช้ ว่ ยปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายวิวฒ
ั น์ ศัลยกำธร) ในการจัดตัง้ Thai Soil Partnership; TSP หรือสมัชชา
ความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย เพื่อจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของกลุ่มเครือข่าย
ในประเทศ และจะมีการจัดพิธลี งนามปฏิญญาครัง้ ที่ 1 สำหรับเครือข่ายภาคตะวันออกในวันที่ 16 มีนาคม
2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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6) เกษตรอินทรีย์
ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียแห่งชาติ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมาย 6 แสนไร่ กรมพัฒนาที่ดินได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ ขึ้นจำนวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติของกรมพัฒนาทีด่ นิ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และ
คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 มีหน้าที่ขับเคลื่อน
การดำเนิ น งานพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งตามนโยบายและแผน
การขับเคลือ่ นการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ ทีย่ ดึ การทำงานเชิงพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก สนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยประสานเชื่อมโยงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการพัฒนาเกษตรอินทรียบ์ รรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
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การพัฒนาทีด่ นิ ให้มคี วามสมบูรณ์ และฟืน้ ฟูดนิ เสือ่ มโทรม ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์เพือ่ ปลูกพืชได้
เป็นหน้าที่หลักของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ รวมทั้งกำหนด
พื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ มี ค วามเหมาะสมในการทำการเกษตรอิ น ทรี ย์ ได้ ม อบหมายให้ ส ถานี พั ฒ นาที่ ดิ น
ทุกจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรด้านการจัดการดิน รองรับการผลิตพืชปลอดภัย และต่อยอด
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (PGS) ปัจจุบนั มีผผู้ า่ นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการทำงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 8 กลุ่ม 262 ราย พื้นที่ 2,540 ไร่ และในปี 2562 ได้มอบหมายให้
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน จัดทำแผนงานโครงการเกษตรอินทรีย์ และมอบหมายสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1-12 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ขยายผลต่อยอด โดยใช้เครือข่ายเดิมและ
เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ใ ห้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ลดระยะเวลาการดำเนิ น งาน ในขณะเดี ย วกั น
ได้ ม อบหมายให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญกรมฯ ร่ ว มกั บ นั ก วิ ช าการเกษตร ศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การดิ น และที่ ดิ น
เพือ่ ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
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7) ด้านการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กร ผลงานการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่หมอดินอาสา เกษตรกรเครือข่าย โดยใช้สื่อที่ทันสมัย รวดเร็ว เปิดการสื่อสารแลกเปลี่ยน 2 ทาง
ทีเ่ กษตรกรสามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมฯ ได้งา่ ย และใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพืน้ ที่
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ทายนี้ ในตำแหนงของผูบ ริหาร และเจาหนาทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ทุกระดับ จะรวมกันขับเคลือ่ น
และปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และเสียสละ เพื่อใหองคกรของเราบรรลุเปาหมาย
การจัดการทรัพยากรดินอยางยัง่ ยืน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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เรือ่ งเลา

พวกเราได้รบั โอกาสเข้าร่วมงาน และได้ขนึ้ กล่าวสุนทรพจน์ ในงานเฉลิมฉลองวันดินโลก
5 ธันวาคม 2561 ซึง่ จัดโดย องคการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงโรม
สาธารณรัฐอิตาลี เนือ่ งจากพวกเราได้รบั รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์ ซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ได้จัดการประกวดขึ้น ในหัวข้อ ‘Be the solution to
soil pollution’ และได้เดินทางไปร่วมงาน ระหว่างวันที่
2-8 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ถื อ เป็ น ประสบการณ์ ที่ พิ เ ศษ
ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของพวกเรา
เครื่ อ งบิ น ตรงไปสู่ ส าธารณรั ฐ อิ ต าลี โดยออกจาก
ประเทศไทย เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะเดิ น ทางของเรา ประกอบด้ ว ย คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ าก
กรมพัฒนาทีด่ นิ นักศึกษา และอาจารย์ทปี่ รึกษาจากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ รวมจำนวน 6 คน ซึง่ การเดินทางของเราใช้เวลา
นานถึงสิบเอ็ดชัว่ โมง ในทีส่ ดุ พวกเราก็ได้มาถึงกรุงโรม
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ในระหว่างรอให้การประชุมมาถึง พวกเราได้มี โอกาสเยีย่ มชมบ้านเมืองอันสวยงาม ตลอดจนสถานที่
ท่องเทีย่ วอันเลือ่ งลือต่างๆ ของประเทศนี้ ไม่วา่ จะเป็นโบสถ์ทสี่ ง่างามแฝงไปด้วยความศักดิส์ ทิ ธิ์ สนามกีฬา
โคลอล์เซียมอันเป็นตำนาน หรือนครรัฐวาติกนั ทีส่ วยงาม
ในค่ำของวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หนึ่งวันก่อนงานวันดินโลกจะมาถึง พวกเราได้รับเกียรติ
เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ซึง่ เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ด้วยในวันเดียวกัน ณ สถานทีจ่ ดั งาน คือ
โรงแรม The St. Regis Rome ซึง่ ภายในงานเลีย้ ง ผูร้ ว่ มงานต่างพร้อมใจกันสวมชุดไทย และร่วมดืม่ ด่ำกับ
อาหารไทย และอาหารอิตาเลียนรสเลิศ พวกเรายังมี โอกาสได้พบปะสนทนากับแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก
สถานทีจ่ ดั งานเลีย้ ง จัดได้วา่ มีความหรูหรา และเต็มไปด้วยแขกผูม้ เี กียรติจากหลากหลายประเทศ นับเป็น
ประสบการณ์ทดี่ ี ทีน่ า่ จดจำ และยากจะลืมเลือนได้งา่ ย
หลังกลับจากงานเลีย้ งเฉลิมฉลองดังกล่าว พวกเราต้องกลับมาฝกซ้อมอีกครัง้ ณ สถานทีพ่ กั เพือ่ ให้
มั่นใจได้ว่า เมื่อต้องปฏิบัติจริง เราจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ ในวันจริง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะพวกเราเดินทางมาถึงองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงโรม ตัง้ แต่เช้า ก่อนเริม่
งานวันดินโลก ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติให้การต้อนรับ และนำ
คณะของพวกเราเยีย่ มชมสถานทีท่ ำงาน ห้องประชุม และห้องปฏิบตั งิ านต่างๆ ของ องค์กร FAO
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องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ นั้น ถือเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมาก นอกจากจะมี
การออกแบบทีน่ า่ ทึง่ แล้ว ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับประเทศทัว่ โลกอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ พิจารณาได้จาก
การกำหนดชื่อห้องประชุมเป็นชื่อของประเทศต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน พวกเราได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม
ห้องประชุมของประเทศไทย และได้รบั รูว้ า่ ห้องนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเรา เคยเสด็จมาประทับ ถือเป็นช่วงเวลาทีน่ า่ อัศจรรย์ เหมือนมีเวทมนตร์เมือ่
ได้ทราบ ได้รบั รูเ้ รือ่ งราวของพระองค์ อันเป็นทีร่ กั เป็นทีช่ นื่ ชมของพวกเราทุกคน
และแล้วช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพวกเรา
ก็มาถึง ความเหน็ดเหนื่อย ความทุ่มเทเป็นเวลา
นานนับเดือน และความในใจของพวกเราทุกอย่าง
จะถู ก ถ่ า ยทอดผ่ า นสุ น ทรพจน์ ข องพวกเรา
ในครั้งนี้ จากช่วงเวลาที่เราก้าวขึ้นยืนบนแท่น
เวที คำพู ด ทุ ก คำพู ด ที่ พ วกเราจดจำมาอย่ า งดี
ก็ พ รั่ งพรู อ อกมาอย่ า งง่า ยดาย ถึ ง แม้ อ าจจะมี
ความผิดพลาดหรือติดขัดบ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้ว
เจ็ดนาทีที่ผ่านไป พวกเราก็รู้สึกได้ว่า พวกเราได้
ทำอย่างเต็มทีแ่ ล้ว

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.1 December 2018

ความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดิน เมื่อสุนทรพจน์ของพวกเราเสร็จสิ้น เมื่อความเงียบคืบคลานเข้ามา
ตามมาด้วยเสียงปรบมือดังสนัน่ รอยยิม้ บนใบหน้าของผูช้ มและความรูส้ กึ ตืน้ ตันใจอย่างหาทีส่ ดุ ไม่ ได้ ในชีวติ
ของพวกเรา หลังจากทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้ ใหญ่ผู้มีเกียรติทั้งหลายต่างเดินมาจับมือให้กำลังใจ และ
ชื่นชมในความพยายามของพวกเรา ช่างเป็นช่วงเวลาที่ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า นักศึกษาธรรมดาๆ สองคน
อย่างพวกเราจะมาถึงจุดนี้ ได้
การเดินทางครัง้ นี้ นับเป็นประสบการณ์ทดี่ เี ยีย่ ม ทีพ่ วกเราสามารถนำไปบอกเล่าได้อย่างภาคภูมใิ จว่า
ครั้งหนึ่งพวกเราได้เป็นตัวแทนนักศึกษาของประเทศไทย ได้มี โอกาสขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อเป็นเสียง
เป็นตัวแทนของคนรุน่ ใหม่ทอี่ ยากเป็นส่วนหนึง่ ในการอนุรกั ษ์ดนิ และพัฒนาสิง่ แวดล้อม เพือ่ ทำให้ โลกใบนี้
ของพวกเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ทำให้พวกเราสามารถนำเสนอปัญหาหลักๆ ของมลพิษทางดิน และวิธกี ารแก้ ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี อีกทัง้
ยังได้รับคำชมเชยและเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรา รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ในการได้รบั โอกาสดังกล่าว ทีพ่ วกเราทัง้ สองคนตัง้ ใจและทุม่ เทเพือ่ ให้ผลทีเ่ กิดขึน้ มีขอ้ ผิดพลาดให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ซึง่ ก็เป็นไปอย่างสมความตัง้ ใจทุกประการ
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พวกเราต้องกราบขอบพระคุณ กรมพัฒนาทีด่ นิ ในการจัดกิจกรรมดีๆ ทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษา ซึง่ เป็น
ตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรา ได้ ใช้ความรู้ ความพากเพียรในการฝกซ้อม ความกล้าแสดงออก และ
ถือเป็นประสบการณ์ทดี่ ที ยี่ ากจะลืมได้ ทำให้พวกเราได้มีโอกาสในการทำงานค้นคว้าหาข้อมูล จนได้เป็นผลงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อชีวติ เป็นอย่างมาก กราบขอบคุณท่านอาจารย์ทกุ ท่านทีค่ อยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ
จนทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พวกเราหวังว่า นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป จะได้รับโอกาสอันทรงเกียรติ
ในแบบทีพ่ วกเราเคยได้รบั จากการไปเยือนกรุงโรมครัง้ นี้

We had an opportunity to give a speech at Food and Agriculture Organization of the
United Nations in Rome due to our victory as a first runner up in a speech contest held by
the Land Development Department. Having such an honorable chance to deliver a speech
and celebrate World Soil Day in Italy under the topic of ‘Be the Solution to Soil Pollution’ on
December 5th, 2018 was a very special, once-in-a-lifetime experience for us, as such rare
opportunity couldn’t be found easily.
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We took the direct flight to Italy on December 2nd, 2018 at 00.01. The expedition
consisted of us, the two Thai student representatives, our advisor and three representatives
of the Land Development Department of the Ministry of Agriculture and Cooperatives.
The flight took approximately eleven hours. Finally, we arrived in Rome, Italy. Our
nervousness mitigated a little once we glanced at the beautiful town and the celebrated
attractions of this country such as majestic and sacred churches, the legendary Colosseum
and the stunning Vatican City.

On the evening of December 4th 2018, a day before the day we had to give the
speech, we were invited to join a welcoming party in occasion of the birthday of King
Bhumibol Adulyadej, national day and father’s day at The St. Regis Rome. In the grand
party, all participants were dressed in traditional Thai styles and gladly enjoyed fine Thai
and Italian cuisine. We met many distinguished guests in the party. Such a memorable and
unforgettable moment.
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Before we travelled to Rome, we practiced very hard for the speech -- pronunciation,
fluency and posture. Those advice came from our lovely professors from the faculty of Arts
of Assumption University who encouraged and wished us luck. On the night before
December 5th, 2018, we once again dedicated ourselves to practicing in the hotel, for we
determined to use our maximum effort in the next day.
On the day we had to deliver the
speech, we were most excited. Once we
put on our suits and left the hotel, we
realized this was the moment. There was
no turning back. This was our moment…
but before the event started, we got the
chance to tour around the place.
Food and Agriculture Organization
of the United Nations was such an
interesting place. Other than its amazing
design, the meeting rooms there were
dedicated to represent its member
countries around the world. We visited
the meeting room of Thailand and were
told that at this spot, the late King Rama
IX had visited there before. It was a very
magical moment once we knew as we
both loved and admired him.
Finally, our biggest moment arrived.
All of our dedication, determination and
what our mind wanted to speak would be
relayed through our speech. From the
moment we stepped on the podium,
every word we memorized by heart
flowed out like river. Some mistakes
could be heard, but ultimately, the
significant seven minutes of our lives
passed and we knew we already did our
best.
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After the speech was delivered, it was as if the time has been frozen. Silence creeped
in, followed by the thunderous sound of applause, congratulating smiles on the audience
and the immence feeling of happiness radiated from us. When the event was over,
prestigious guests there came and congratulated us, shaking hands and complimated our
determination. That was the moment we could not believe that two ordinary university
students could come this far.
This trip was a wonderful experience we could proudly say that once we were the
student representatives of Thailand to deliver a speech, representing the voices of new
generations that want to be a part of the environmental conversation and development to
make the world become a better place. With help from our advisor and the Land
Development Department team, the speech was perfectly composed, and we were able to
introduce the major problems and solution of soil pollution. Moreover, congratulating
compliments and applause from the audience bestowed for us was something we were very
honored, for we have worked with determination and dedication.
We would like to thank the Land Development Department for organizing such great
activity that gave us valuable knowledge, confident and a business-like experience that we
students were very much appreciated. We would like to thank all advisors for encouraging
and advising us which ultimately resulted in a complete mission. Additionally, we hope
students in the next generation would be bestowed with such prestigious opportunity like
we did on this trip to Rome.
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การศึกษามาตรการอนุรกั ษดนิ และน้ำ

ศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล*
Srunnupong Chaiwattanagul

บทคัดยอ
การศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกมะคาเดเมียที่มีผลต่อการสูญเสียดินและความชื้น
ของดินบนพืน้ ทีส่ งู ในเขตพัฒนาทีด่ นิ ลุม่ น้ำ แม่จนั ตอนบน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัด
เชียงราย ดำเนินการที่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชุดดินดอยปุย (Doi Pui series: Dp) ปี พ.ศ. 2556-2559 เพือ่ ศึกษาผลของมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ต่อการสูญเสียดิน ปริมาณน้ำในดิน สมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดินทีเ่ หมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
มะคาเดเมียบนพื้นที่สูง วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design: RCBD) มี 6 วิธกี าร 3 ซ้ำ ดังนี้ 1. ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ 2. ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร
3. ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร 4. ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I. 4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรบั
น้ำขอบเขา 5. ใช้ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น และ 6. ใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.8 เมตร เป็นระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ
*สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
Land Development Regional Office 7

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.1 December 2018

ผลการทดลองพบว่า การปลูกมะคาเดเมียใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝก          
ด้านนอกคูรบั น้ำขอบเขาเป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ส่งผลให้สมบัตทิ างกายภาพของดินดีขนึ้ ความหนาแน่น
รวมของดินลดลงต่ำสุด ความพรุนรวมของดินมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด สมบัติทางเคมีของดินดีขึ้น ค่าความเป็น     
กรดเป็นด่างของดินมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณอินทรียวัตถุและโพแทสเซียมในดินมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมี
ปริมาณที่สูงกว่าวิธีการอื่นๆ ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด ปริมาณน้ำในดินมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด      
มีปริมาณการสูญเสียดินต่ำสุด การสูญเสียธาตุอาหารไปกับตะกอนดิน มีการสูญเสียอินทรียวัตถุในดินต่ำสุด
สูญเสียไนโตรเจนรวมต่ำสุด สูญเสียฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำสุด และสูญเสียโพแทสเซียมที่สกัดได้           
ต่ำสุด 
การเจริญเติบโตของต้นมะคาเดเมีย พบว่า การปลูกมะคาเดเมียใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับ
แถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ต้นมะคาเดเมียมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด
ความกว้างของทรงพุ่มมะคาเดเมียเฉลี่ยสูงสุด เส้นรอบวงของลำต้นมะคาเดเมียเฉลี่ยสูงสุด วิธีการใช้           
คูรบั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกด้านนอกคูรบั น้ำขอบเขา เป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้
เป็ น มาตรการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ กั บ การปลู ก มะคาเดเมี ย บนพื้ นที่ สู ง วิ ธี การที่ เ หมาะสมรองลงมาคื อ           
ปลูกไม้ผลใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร เป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ

ABSTRACT
The study of soil and water conservation measure in macadamia plantation on soil
erosion and soil moisture content on highland in land development zone on Maechan Sub
Watershed, Maesalongnong Subdistrict, Maefahluang District, Chiang rai Province. If was
conducted at Ban Tongjasai Moo 13 Maesalongnong Subdistrict, Mae fah luang District,
Chiang rai Province. In the Doi Pui series : Dp. During of the month October 2013 to the
month December 2016. The objective was to study the soil and water conservation
measures suited to the growing of macadamia on highland. The amount of soil loss.
Moisture in soil. Physical and chemical properties of the soil. The experimental design was
Randomized Complete Block Design with 6 treatments 3 replications as : 1. The fruit tree
plantation no soil and water conservation 2. The fruit tree plantation use vetiver grass (use
the V.I.2.5 meters) for soil and water conservation 3. The fruit tree plantation use Hillside
ditch (use the V.I.4 meters) for soil and water conservation 4. The fruit tree plantation use
Hillside ditch (use the V.I.4 meters) with the vetiver grass outside Hillside ditch for soil and
water conservation 5. The fruit tree plantation use individual basin for soil and water
conservation 6. The fruit tree plantation use hillside ditch (use the V.I.8 meters) for soil and
water conservation.
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The results showed that the macadamia plantation use Hillside ditch (use the V.I.4
meters) with the vetiver grass outside Hillside ditch for soil and water conservation. As a
result, the physical properties of the soil improved. The bulk density of soil decreased. The
total porosity was highest. The chemical properties of the soil. The pH of soil increased. The
organic matter and potassium in soil content decreased. There was a tendency to decrease,
but also higher than other methods. The amount of phosphorus content in the soil increased
was highest. The water content in soil is increased maximum. The amount of soil loss is
lowest. The loss of nutrients to the sediments. A loss of organic matter total nitrogen
Available phosphorus and extractable potassium in soil to sediment lowest. 
The growth of macadamia. The macadamia plantation use Hillside ditch (use the V.
I.4 meters) with the vetiver grass outside Hillside ditch for soil and water conservation.
Macadamia has the height average higher. The wide of macadamia shrub average maximum.
The girth of the stems macadamia average maximum.The macadamia plantation use Hillside
ditch (use the V.I.4 meters) with the vetiver grass outside Hillside ditch for soil and water
conservation. It's the right approach. to be used as a measure of soil and water conservation
with the cultivation of macadamia in highland. The right approach is followed by the
macadamia plantation use vetiver grass (use the V.I.2.5 meters) for soil and water
conservation.

คำนำ
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน และเลือกชนิดพืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ลาดชัน
โดยเฉพาะการใช้ที่ดินในปัจจุบันพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ        
แม่จัน พื้นที่ต้นน้ำจะมีการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาว โดยเฉพาะมะคาเดเมีย ซึ่งเป็นไม้ผลที่นิยมใช้          
ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง เป็นประโยชน์ ในด้านการสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร และ           
มีประโยชน์อย่างมหาศาลในด้านการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ทีถ่ กู ทำลายไป จากการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา
การส่งเสริมการปลูกไม้ผล ควรดำเนินการควบคู่ ไปกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำให้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนีค้ วรมี
การศึกษาศักยภาพของไม้ผลแต่ละชนิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่นั้นหรือไม่ มะคาเดเมียเป็นไม้ผลที่เจริญเติบโต
ได้ดีในสภาพอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เหมาะสมในพืน้ ทีส่ งู ตัง้ แต่ 300-1,300 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายของน้ำ             
ฝนดี มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ดินมีการระบายน้ำดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0 เป็นพืชที่ต้องการ
แสงแดดอย่างมาก พื้นที่ที่ปลูกจึงควรเป็นที่ป่าเสื่อมโทรม หรือแปลงพืชไร่เก่าที่ ได้แดดเต็มที่ และมีการ
ระบายน้ำดี จึงควรมีงานวิจัย ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลาดชัน 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้เป็น
ตัวแทนของพืน้ ที่ ให้เกษตรกรและนักวิจยั ได้รบั ทราบถึงมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีเ่ หมาะสม
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษามาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีเ่ หมาะสมกับการเจริญเติบโตของมะคาเดเมียบนพืน้ ทีส่ งู
2. เพือ่ ศึกษาผลของมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำกับการปลูกมะคาเดเมียบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ ผี ลต่อปริมาณ
การสูญเสียดิน ปริมาณน้ำในดิน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน และปริมาณธาตุอาหารที่
สูญเสียไปกับตะกอนดิน

ตรวจเอกสาร
จากรายงานของฝ่ายพัฒนามูลนิธโิ ครงการหลวง (2547) การศึกษาเรือ่ งไม้ผลบนพืน้ ทีส่ งู พบว่าไม้ผล
ซึ่ ง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ บนพื้ น ที่ สู ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นด้ า นการสร้ า งอาชี พ และรายได้ แ ก่ เ กษตรกร และ
มีประโยชน์อย่างมหาศาลในด้านการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ทีถ่ กู ทำลายไป แต่จากการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา
การส่ ง เสริ ม การปลู ก ไม้ ผ ล ควรดำเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ให้ ม ากขึ้ น นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาศักยภาพของไม้ผลแต่ละชนิดว่าเหมาะสมกับพืน้ ทีน่ นั้ หรือไม่
มะคาเดเมีย (Macadamia) ชือ่ สามัญ Macadamia nut ชือ่ วิทยาศาสตร์ Macadamia integrifolia
Maiden & Betche. Macadamia tetraphylla L.,M. integrifolia x tetraphylla hybrids ถิน่ กำเนิดบริเวณ
ป่าสนชายฝัง ทะเลของรัฐควีนแลนด์ และนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มะคาดาเมีย (Macadamia spp.)
เป็นพืชเคี้ยวมัน (nut) ตระกูล Proteaceae พันธุ์ดีที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธุ์มะคาเดเมีย
integrifolia ได้แก่ พันธุ์ 344 พันธุเ์ ชียงใหม่ 400 (660) พันธุเ์ ชียงใหม่ 700 (741) พันธุเ์ ชียงใหม่ 1,000
(508) และพันธุ์ O.C. (Own Choice) พันธุม์ ะคาเดเมียแบ่งเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ตามระยะเวลาการให้ผลผลิต
ดังนี้ 1) พันธุเ์ บา เช่น พันธุ์ O.C. และพันธุ์ 660 พันธุ์ Hinde (H2) 2) พันธุห์ นักจะให้ผลผลิตหลังจากปลูก
10 ปีขนึ้ ไป เช่น พันธุ์ 344 พันธุ์ 741 พันธุ์ 508 (พิสมัย, 2543)

อุปกรณ์
1. พืน้ ทีท่ ำแปลงทดลอง เป็นพืน้ ทีส่ งู มีความลาดชัน 25 เปอร์เซ็นต์ พืน้ ที่ 2 ไร่
2. ปุย๋ เคมีสตู ร 15-15-15, 46-0-0, 0-46-0 และ 0-0-60
3. พันธุ์ ไม้ผล มะคาเดเมีย พันธุ์ O.C.
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วิธกี าร
การวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 6 วิธกี าร 3 ซ้ำ ดังนี้
วิธีการทดลอง ที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ปลูกไม้ผลไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2) ปลูก
ไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก (ใช้คา่ V.I.2.5 เมตร) เป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ 3) ปลูกไม้ผล ใช้ครู บั น้ำขอบเขา
(ใช้คา่ V.I.4 เมตร) เป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ 4) ปลูกไม้ผล ใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้คา่ V.I.4เมตร) ร่วมกับ
แถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 5) ปลูกไม้ผล ใช้ฐานปลูกไม้ผล
เฉพาะต้น เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 6) ปลูกไม้ผล ใช้คูรับน้ำขอบเขา (ใช้ค่า V.I.8 เมตร) เป็นระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ

วิธดี ำเนินการ
สำรวจและคัดเลือกพืน้ ทีแ่ ปลงทดลอง บ้านตงจาใส หมูท่ ี่ 13 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟา้ หลวง
จังหวัดเชียงราย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 พืน้ ทีม่ คี วามลาดชัน 25 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ไร่
การเตรียมแปลงทดลองในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 โดยการส่องกล้องวางแนวระดับ เพื่อ
วางผังแปลงทดลอง แบ่งแปลงย่อยขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 18 แปลง ระยะห่าง
ระหว่างแปลง 2 เมตร ขอบแปลงใช้สงั กะสีแผ่นเรียบล้อมรอบ 3 ด้านคือ ด้านบน ด้านข้าง ทัง้ 2 ด้าน
ฝังสังกะสีลงไปในดินลึก 20 เซนติเมตร และอยู่เหนือดิน 25 เซนติเมตร ด้านล่างของแปลงเปิดไว้ ให้น้ำ
ไหลบ่าและตะกอนดินลงสูบ่ อ่ ดักตะกอน
ปลูกมะคาเดเมียในเดือนพฤษภาคม 2557 ระยะปลูกระหว่างต้นระหว่างแถว 4x6 ตารางเมตร ปลูก
เป็นแถวขวางความลาดเทของพื้นที่ การใส่ปุ๋ยให้กับมะคาเดเมีย ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 จำนวน 6.521 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 0-46-0 จำนวน 6.521 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปยุ๋ เคมี
สูตร 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครัง้
ครั้งละเท่าๆ กัน โดยการหยอดปุ๋ยรอบทรงพุ่ม
แล้วพรวนกลบ ปีที่ 1 ปี 2557 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1
เมื่อมะคาเดเมีย อายุได้ 20 วัน ครั้งที่ 2 เมื่อ
มะคาเดเมีย อายุได้ 40 วัน ในปีที่ 2 และ 3 ปี
2558 และ 2559 ใส่ ใ นอั ต ราเดิ ม ของปี ที่ 1
(ปี 2557) จะใส่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และ
ต้ น เดื อ นกรกฎาคม การป้ อ งกั น กำจั ด วั ช พื ช
กำจัดวัชพืช 2 ครัง้ ทุกๆ 1 เดือน ปลูกหญ้าแฝก
โดยใช้แฝกถุงในเดือนพฤษภาคม 2557 กำจัด
วัชพืชและปลูกซ่อมหญ้าแฝก ตัดควบคุมความ
สูงของกอหญ้าแฝกจากพื้นดิน 50 เซนติเมตร
ทุกเดือนในฤดูฝน

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.1 December 2018

การเก็บข้อมูลดิน 1) สมบัตทิ างเคมีของดิน ก่อนปี 2557 (เดือนธันวาคม 2556) และหลังการทดลอง
ปี 2557 2558 และ 2559 (เดือนธันวาคม) เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-40 เซนติเมตร
เก็บตัวอย่างดินแยกตามวิธกี าร เลือกมา 1 กิโลกรัม เพือ่ เป็นตัวแทนของแต่ละวิธกี าร วิเคราะห์หา pH OM
Avai.P Extr. K2) สมบัตทิ างกายภาพของดินก่อนปี 2557 (เดือนธันวาคม 2556) และหลังปี 2557 2558
และ 2559 (เดือนธันวาคม) ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-40 เซนติเมตร วิเคราะห์หาความพรุนรวมของ
ดิน (Total Porosity) แยกตามวิธกี าร 3) การตรวจวัดปริมาณน้ำในดินเก็บตัวอย่างดินแต่ละชัน้ ความลึก
0-15 และ 15-40 เซนติเมตร ในเดือนธันวาคม 4) ปริมาณตะกอนดินในบ่อดักตะกอนแบบสะสมรายปี
เก็บปีละ 1 ครัง้ หลังการทดลองปี 2557 2558 และ 2559 (เดือนธันวาคม) และเก็บตัวอย่างดินในบ่อดัก
ตะกอน จำนวน 2 ตัวอย่างๆ ละ 1 กิโลกรัม แล้วอบแห้งเพื่อคำนวณหาน้ำหนักตะกอนดินต่อไร่ และ
ปริมาณธาตุอาหารทีส่ ญ
ู เสียไปกับตะกอนดิน
ข้อมูลพืชมะคาเดเมีย วัดการเจริญเติบโตด้านความ
สูงของลำต้น ความกว้างของทรงพุ่ม และเส้นรอบวงของ
ลำต้น ข้ อ มูล น้ำ ฝนประกอบด้ว ย ปริมาณน้ำ ฝนรายวัน
ปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือนและรายปี เก็บข้อมูลปริมาณน้ำ
ฝนในแต่ ล ะวั น จากเครื่ อ งวั ด ฝนแบบ Non-Recording
Rain gage แบบ Cylinder Type ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บริเวณแปลง
ทดลอง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี ท างสถิ ติ และ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยใช้ วิ ธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดินก่อนการทดลองปี 2557 และหลังการทดลอง
ปี 2559
1.1 ความพรุนรวมของดินทีร่ ะดับ 0-15 เซนติเมตร ก่อนปี 2557 มีคา่ 41.50–43.63 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีค่า 51.19–57.47 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยวิธีการที่ 4 ปลูกไม้ผล ใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตรร่วมกับแถบ
หญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา ความพรุนรวมของดินมีค่าสูงสุด 57.47 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ส่วน
วิธกี ารที่ 1 ปลูกไม้ผล ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ความพรุนรวมของดินมีคา่ ต่ำสุด 51.19 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร (ตารางที่ 1)
1.2 ความพรุนรวมของดิน (Total Porosity) ที่ระดับ 15-40 เซนติเมตร ก่อนปี 2557 มีค่า
34.71-35.46 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีคา่ 37.35-39.99 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ โดยวิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร
และวิธีการที่ 4 ปลูกไม้ผลใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา
ความพรุนรวมของดินมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 39.99 และ 39.74 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
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จากการทดลองจะเห็นได้วา่ การใช้ครู บั น้ำขอบเขาร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอก คูรบั น้ำขอบเขา
จะส่งผลดีต่อค่าความพรุนรวมของดินมากที่สุด การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช
จะเป็นการส่งเสริมกันในเรื่องของการป้องกันการกร่อนของดินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแถบหญ้าแฝกด้านนอก
คูรบั น้ำขอบเขา จะช่วยซับหน้าดินและป้องกันสันคันดินไม่ให้พงั ทลาย จึงมีประสิทธิภาพในการลดการกร่อน
ของหน้าดินได้ดี ส่งผลให้มกี ารสะสมเศษซากพืชได้มากขึน้ การกร่อนของหน้าดินก็จะลดลง จะส่งผลให้คา่
ความพรุนรวมของดิน มีคา่ เพิม่ ขึน้ (ตารางที่ 1)
2. ปริมาณน้ำในดิน (มิลลิเมตรน้ำ)
2.1 ปริมาณน้ำในดิน ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนปี 2557 มีค่า 42.46-55.79
มิลลิเมตรน้ำ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีคา่ 57.71-66.58 มิลลิเมตรน้ำ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โดยวิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร และวิธกี ารที่ 4 ปลูกไม้ผล ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4
เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา ปริมาณน้ำในดินมีแนวโน้มเฉลี่ยสูงสุด 66.58 และ
64.23 มิลลิเมตรน้ำ (ตารางที่ 2)
2.2 ปริมาณน้ำในดิน ที่ระดับความลึก 15-40 เซนติเมตร ก่อนปี 2557 มีค่า 93.49-108.91
มิลลิเมตรน้ำ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีคา่ 136.76-167.57 มิลลิเมตรน้ำ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญ โดยวิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร และวิธกี ารที่ 4 ปลูกไม้ผล
ใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขาเป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
มีปริมาณน้ำในดินเฉลีย่ สูงสุด 166.78 และ 167.57 มิลลิเมตรน้ำ ตามลำดับ ส่วนวิธกี ารที่ 1 ปลูกไม้ผลไม่มี
ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปริมาณน้ำในดินเฉลีย่ ต่ำสุด 136.67 มิลลิเมตรน้ำ (ตารางที่ 2)
จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของคูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร และมีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณ
บนสันคันดิน จะเป็นประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างวิธีกลกับวิธีพืช และวิธีการปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก
V.I.2.5 เมตร ส่งผลให้มกี ารกักเก็บน้ำในไว้ดนิ ได้สงู สุด และสูงกว่าวิธกี ารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ
ในปีที่ 3 ของการทดลอง หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตเต็มที่ เป็นแถบที่หนาแน่น มีรากหยั่งลึก จะช่วยใน
การกรองเศษซากพืชและช่วยชะลอการไหลของน้ำบริเวณผิวดิน ทำให้นำ้ ซึมลงไปในดินได้ดียิ่งขึ้น จึงมีผล
ทำให้ปริมาณน้ำในดินมีคา่ เพิม่ สูงขึน้
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ตารางที่ 1 ความพรุนรวมของดิน (Total Porosity) ทีร่ ะดับ 0-15 และ 15-40 เซนติเมตร
วิธกี าร
1 ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์
2 แถบแฝก V.I.2.5 เมตร
3 คูรบั น้ำฯ V.I.4 เมตร
4 คู V.I.4 เมตร+แฝก
5 ฐานไม้ผลเฉพาะต้น
6 คูรบั น้ำฯ V.I.8 เมตร
F-test
C.V. (%)

ความพรุนรวมของดิน
ทีร่ ะดับ 0-15 เซนติเมตร
(เปอรเซ็นตโดยปริมาตร)
ก่อนปี 57
หลังปี 59
1/51.19c
41.50
43.39
56.47b
43.63
56.85ab
43.26
57.47a
41.63
56.47b
41.88
56.22b
0.1509
0.0000
2.76
0.50

ความพรุนรวมของดิน
ทีร่ ะดับ 15-40 เซนติเมตร
(เปอรเซ็นตโดยปริมาตร)
ก่อนปี 57
หลังปี 59
1/37.35b
35.46
34.93
39.99a
35.34
37.98b
34.71
39.74a
35.09
37.98b
34.96
37.85b
0.4964
0.0000
1.40
0.90

ตารางที่ 2 ปริมาณน้ำในดิน (มิลลิเมตรน้ำ) ทีร่ ะดับความลึก 0-15 และ 15-40 เซนติเมตร
วิธกี าร
1 ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์
2 แถบแฝก V.I. 2.5 เมตร
3 คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร
4 คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร+แฝก
5 ฐานไม้ผลเฉพาะต้น
6 คูรบั น้ำ V.I. 8 เมตร
F-test
C.V. (%)

ปริมาณน้ำในดินทีร่ ะดับความลึก ปริมาณน้ำในดินทีร่ ะดับความลึก
0-15 เซนติเมตร (มิลลิเมตรน้ำ) 15-40 เซนติเมตร (มิลลิเมตรน้ำ)
ก่อนปี 57
หลังปี 59
ก่อนปี 57
หลังปี 59
1/136.76b
49.31
60.76
93.63
55.79
66.58
108.91
166.78a
42.46
59.22
93.49
150.60ab
48.92
64.23
95.72
167.57a
52.65
58.28
100.57
149.08ab
52.89
57.71
101.32
145.06ab
0.6580
0.1105
0.6972
0.0428
19.47
6.80
19.62
7.40

หมายเหตุ ค่า F-test P > 0.05 หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
1/ ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันทีต
่ ามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ
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		 3. สมบัตทิ างเคมีของดินก่อนการทดลองปี 2557 และหลังการทดลองปี 2559
3.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil pH) ก่อนปี 2557 ดินมีสภาพเป็นกรดปานกลาง มีคา่
pH อยู่ในช่วง 6.03-6.06 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีคา่ pH อยู่ในช่วง 6.16-6.36 ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ สาเหตุที่ pH เพิ่ มสู งขึ้ นทุ กวิ ธีการ เนื่องจากไม่มีการเผาเศษวัชพืช มีการนำเศษพืชคลุม           
แปลงไว้ เมื่อมีการย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุ โดยอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสจะทำให้เกิดการต้านทานการ
เปลีย่ นแปลงความเป็นกรดเป็นด่างอย่างฉับพลันของดิน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) (ตารางที่ 3)
3.2 อินทรียวัตถุในดิน (OM) ก่อนปี 2557 มีคา่ 8,182-9,392 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ในพื้นที่แปลงทดลอง เป็นพื้นที่เปิดใหม่ ไม่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจมาก่อน จึงทำให้มีการสะสม
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับทีค่ อ่ นข้างสูง หลังปี 2559 มีคา่ 5,948-7,138 กิโลกรัมต่อไร่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญยิ่งในวิธีการที่ 4 ปลูกไม้ผลใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้าน           
นอกคูรบั น้ำขอบเขา และวิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
เฉลีย่ ต่อไร่สงู สุด 7,138 และ 7,122 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธกี ารที่ 1 ปลูกไม้ผล ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลีย่ ต่อไร่ตำ่ สุด 5,948 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)
3.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดิน (Available P) ก่อนปี 2557 มีค่าอยู่ระหว่าง                 
4.461-6.323 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีคา่ 3.723-6.364 กิโลกรัมต่อไร่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญยิง่ โดยวิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผลใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร และวิธกี ารที่ 4
ปลูกไม้ผล ใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินเฉลีย่ สูงสุด 6.364 และ 6.306 กิโลกรัมต่อไร่ ในวิธกี ารที่ 2 ใช้หญ้าแฝกเป็นระบบอนุรกั ษ์
ดินและน้ำ และวิธกี ารที่ 4 ใช้ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทัง้ วิธกี ลร่วมกับวิธพี ชื ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร
ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันคันดิน ส่งผลให้มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของแถบหญ้าแฝก ที่จะช่วยซับธาตุอาหารไว้ ในดินได้เป็นอย่างดี และหากมีการใช้ร่วมกันทั้ง          
คูรบั น้ำขอบเขาและแถบหญ้าแฝก จะช่วยในการดูดซับธาตุอาหารไว้ ในดินได้ดยี งิ่ ขึน้ (ตารางที่ 3)
3.4 ปริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได้ (Extractable K) ก่อนปี 2557 มีคา่ 30.659-35.592 กิโลกรัม
ต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีคา่ 12.808-27.495 กิโลกรัมต่อไร่      
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยวิธีการที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร และ          
วิธีการที่ 4 ปลูกไม้ผล ใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา
ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีแนวโน้มเฉลีย่ สูงสุด 27.495 และ 27.400 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนวิธกี ารที่ 5
ปลูกไม้ผล ใช้ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น และวิธีการที่ 1 ปลูกไม้ผลไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปริมาณ
โพแทสเซียมในดินมีแนวโน้มเฉลีย่ ต่ำสุด 12.826 และ 12.808 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ปี 2559 มีปริมาณ
น้ำฝนมากกว่าปีที่ 2557 และ 2558 ทำให้เกิดการกร่อนของหน้าดินสูงตาม จะเห็นได้ว่าในวิธีการที่           
แถบหญ้าแฝก (ใช้คา่ V.I.2.5 เมตร) และการใช้วธิ กี ลร่วมกับวิธพี ชื คือ การใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้คา่ V.I.4 เมตร)
ร่วมกับแถบหญ้าแฝก จะช่วยลดการสูญเสียธาตุโพแทสเซียมในดินได้ดีกว่าวิธีการอื่นๆ แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกร่วมกับการใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้คา่ V.I.4 เมตร) ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอก   
คูรบั น้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีม่ ผี ลต่อปริมาณโพแทสเซียมในดิน (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมบัตขิ องดินทางเคมี ก่อนปี 2557 และหลังปี 2559
pH
วิธกี าร

ก่อน
ปี 57
1 ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์
6.03
2 แถบแฝก V.I. 2.5 เมตร
6.06
3 คูรบั น้ำฯ V.I. 4 เมตร
6.06
4 คูรบั น้ำฯ V.I. 4 เมตร+แฝก 6.06
5 ฐานไม้ผลเฉพาะต้น
6.06
6 คูรบั น้ำฯ V.I. 8 เมตร
6.06
F-test
0.9944
C.V. (%)
1.40

OM (kg/rai)
หลัง
ก่อน
หลัง
ปี 59 ปี 57 ปี 59
6.20 8,774 1/5,948d
6.16 9,392 7,122a
6.33 9,003 6,612b
6.33 8,182 7,138a
6.36 8,675 6,274c
6.26 8,627 6,022cd
0.4042 0.7781 0.0000
2.09 11.41 1.55

Avai.P (kg/rai)
ก่อน
หลัง
ปี 57 ปี 59
5.941 1/3.723b
6.323 6.364a
5.213 3.929b
4.809 6.306a
4.461 4.705ab
5.171 4.360b
0.3931 0.0035
21.08 14.98

Extr.K (kg/rai)
ก่อน
หลัง
ปี 57 ปี 59
35.592 1/12.808c
32.969 27.495a
34.079 13.631b
32.956 27.400a
30.659 12.826c
30.672 13.177bc
0.4555 0.0000
10.08
2.45

หมายเหตุ ค่า F-test P < 0.01 หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญยิง่
P > 0.05 หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
1/ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันทีต
่ ามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ

4. ปริมาณการสูญเสียดิน ปี พ.ศ. 2557-2559 และ สะสม 3 ปี
ปริมาณการสูญเสียดินหลังการทดลอง ปี 2559 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง มีค่า
272.33-777.67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธกี ารที่ 1 ปลูกไม้ผล ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ มีปริมาณการสูญเสียดิน
เฉลี่ยสูงสุด 777.67 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือวิธีการที่ 5 ปลูกไม้ผล ใช้ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้นและ
วิธกี ารที่ 6 ปลูกไม้ผล ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.8 เมตร และวิธกี ารที่ 3 ปลูกไม้ผลใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร
เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีปริมาณการสูญเสียดินเฉลี่ย 494.00 480.33 และ 425.33 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลำดับ ส่วนวิธกี ารที่ 4 ปลูกไม้ผล ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรบั น้ำ
ขอบเขา และวิธีการที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
มีปริมาณการสูญเสียดินเฉลีย่ ต่ำสุด 272.33 และ 281.33 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 4)
ในวิธีการที่ 4 ใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา
ดินบริเวณคันคูรับน้ำขอบเขา มีการยึดตัวกันอย่างหนาแน่นมากขึ้น และมีแถบหญ้าแฝกบริเวณสันคันดิน
ที่ ช่ ว ยยึ ด คั น ดิ น ไว้ ไม่ ใ ห้ มี ก ารชะล้ า งพั ง ทลาย ทำให้ ก ารกร่ อ นของหน้ า ดิ น ลดลง และในวิ ธี ก ารใช้
แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตร เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตเต็มที่ จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ทั้ง 2 วิธีการจะชะลอการไหลบ่าของน้ำ
บนผิวดินให้ช้าลง และช่วยกรองเศษพืชและดักหน้าดินไม่ ให้ ไหลลงสู่บ่อดักตะกอนดินได้ดีกว่าวิธีการอื่นๆ
(ตารางที่ 4)

37

38
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ตารางที่ 4 ปริมาณการสูญเสียดิน ปี พ.ศ.2557 2558 และ 2559 และสะสม 3 ปี
วิธกี าร
1 ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์
2 แถบ V.I. 2.5 เมตร
3 คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร
4 คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร+แฝก
5 ฐานไม้ผลเฉพาะต้น
6 คูรบั น้ำ V.I. 8 เมตร
F-test
C.V. (%)

หลังปี 2557
(กิโลกรัม/ไร่)
1/850.33a
637.67c
420.33d
394.33d
706.67b
603.67c
0.0000
3.21

หลังปี 2558
(กิโลกรัม/ไร่)
1/536.67a
360.00b
340.00b
310.00b
440.00ab
436.67ab
0.0108
15.25

หลังปี 2559
(กิโลกรัม/ไร่)
1/777.67a
281.33c
425.33b
272.33c
494.00b
480.33b
0.0000
6.43

สะสม 3 ปี
(กิโลกรัม/ไร่)
2164.67
1,279
1,185.66
976.66
1,640.67
1,520.67
-

หมายเหตุ ค่า F-test P < 0.01 หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญยิง่
P < 0.05 หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ
1/ ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันทีต่ ามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ

5. ปริมาณธาตุอาหารทีส่ ญ
ู เสียไปกับตะกอนดิน สะสม 3 ปี (ปี 2557 2558 และ 2559)
การสูญเสียอินทรียวัตถุไปกับตะกอนดินสะสม 3 ปี ในวิธีการที่ 4 จะมีการสูญเสียต่ำสุด 29.789
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีการที่ 1 จะมีการสูญเสียอินทรียวัตถุสูงสุด 98.087 กิโลกรัมต่อไร่ การสูญเสีย
ไนโตรเจนรวมไปกับตะกอนดินสะสม 3 ปี ในวิธกี ารที่ 4 จะมีการสูญเสียต่ำสุด 1.392 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
วิธกี ารที่ 1 จะมีการสูญเสียไนโตรเจนรวมสูงสุด 4.749 กิโลกรัมต่อไร่ การสูญเสียฟอสฟอรัสสะสม 3 ปี
ในวิธกี ารที่ 4 จะมีการสูญเสียต่ำสุด 0.064 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธกี ารที่ 1 จะมีการสูญเสียฟอสฟอรัสสูงสุด
0.329 กิโลกรัมต่อไร่ การสูญเสียโพแทสเซียมสะสม 3 ปี ในวิธีการที่ 4 จะมีการสูญเสียต่ำสุด 0.109
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธกี ารที่ 1 จะมีการสูญเสียโพแทสเซียมสูงสุด 0.697 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุอาหารทีส่ ญ
ู เสียไปกับตะกอนดินสะสม 3 ปี (ปี 2557 2558 และ 2559)
OM
Total N
Avai. P
Exch. K
วิธกี าร
(kg/rai)
(kg/rai)
(kg/rai)
(kg/rai)
1 ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์
98.087
4.749
0.329
0.697
2 แถบ V.I. 2.5 เมตร
31.316
1.615
0.108
0.147
3 คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร
40.341
1.782
0.101
0.142
4 คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร+แฝก
29.789
1.392
0.064
0.109
5 ฐานไม้ผลเฉพาะต้น
59.299
2.695
0.139
0.334
6 คูรบั น้ำ V.I. 8 เมตร
54.930
2.502
0.132
0.329

6. การเจริญเติบโตของไม้ผล (มะคาเดเมีย)
6.1 ความสูงของมะคาเดเมีย ก่อนปี 2557 มีความสูงเฉลีย่ 23.90-26.23 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ หลังปี 2559 พบว่าวิธกี ารที่ 4 ปลูกไม้ผล ใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝก
ด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา ต้นมะคาเดเมียมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 114.33 เซนติเมตร ส่วนวิธีการที่ 1
ปลูกไม้ผล ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ต้นมะคาเดเมีย มีความสูงเฉลีย่ ต่ำสุด 72.33 เซนติเมตร จะเห็นได้วา่
ในวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ คู รั บ น้ ำ ขอบเขา V.I.4 เมตร ร่ ว มกั บ แถบหญ้ า แฝกด้ า นนอกคู รั บ น้ ำ ขอบเขาส่ ง ผลให้
ต้นมะคาเดเมีย มีความสูงเฉลีย่ สูงสุด 114.33 เซนติเมตร (ตารางที่ 6)
6.2 ความกว้างของทรงพุ่มต้นมะคาเดเมีย ก่อนปี 2557 มีค่าเฉลี่ย 14.00-16.00 เซนติเมตร
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังปี 2559 มีค่าเฉลี่ย 35.00-63.33 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญยิง่ โดยวิธกี ารที่ 4 ปลูกไม้ผลใช้ครู บั น้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรบั น้ำ
ขอบเขา และวิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก V.I.2.5 เมตรความกว้างของทรงพุม่ ต้นมะคาเดเมีย
เฉลีย่ สูงสุด 63.33 และ 59.00 เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนวิธกี ารที่ 1 ปลูกไม้ผล ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ ความกว้างของทรงพุม่ ต้นมะคาเดเมีย เฉลีย่ ต่ำสุด 35.00 เซนติเมตร (ตารางที่ 6)
6.3 เส้ น รอบวงของลำต้ น มะคาเดเมี ย ก่ อ น
ปี 2557 มีคา่ เฉลีย่ 1.18-1.29 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิ ติ หลั ง ปี 2559 มี ค่ า 2.93-5.00 เซนติ เ มตร
มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ยิ่ ง โดยวิ ธี ก ารที่ 4
ปลูกไม้ผลใช้คูรับน้ำขอบเขา V.I.4 เมตร ร่วมกับแถบ
หญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ เส้นรอบวงของลำต้นเฉลีย่ สูงสุด 5.00 เซนติเมตร
ส่วน วิธีการที่ 1 ปลูกไม้ผลไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
เส้ น รอบวงของลำต้ น เฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด 2.93 เซนติ เ มตร
(ตารางที่ 6)
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จากการทดลองในวิธีที่มีการใช้วิธีกล (คูรับน้ำขอบเขา) ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันของ
คันดิน เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีประสิทธิภาพในการลดการกร่อนของดิน มีปริมาณการสะสม
อินทรียวัตถุที่สูง ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่คงเหลืออยู่ ในดินระดับสูง ปริมาณการสูญเสียดิน
อยู่ในระดับทีต่ ำ่ ในช่วงฤดูแล้งยังมีปริมาณน้ำในดินอยู่ในระดับทีส่ ามารถรักษาการเจริญเติบโตของพืชได้ดี
จึงส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในดิน และช่วยดูดซับธาตุอาหารไว้ ในแปลงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ
เจริญเติบโตของต้นมะคาเดเมีย ในด้านความสูงของลำต้น ความกว้างของทรงพุม่ และเส้นรอบวงของลำต้น
มะคาเดเมียสูงกว่าวิธกี ารอืน่ ๆ
ตารางที่ 6 ความสูงของลำต้น ความกว้างทรงพุม่ เส้นรอบวงลำต้น (มะคาเดเมีย)

1
2
3
4
5
6

ความสูงลำต้น
(เซนติเมตร)
วิธกี าร
ก่อน
หลัง
ปี 57
ปี 59
ไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์
24.66 1/72.33c
แถบ V.I. 2.5 เมตร
23.90 97.00ab
คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร
24.03 87.00bc
คูรบั น้ำ V.I. 4 เมตร+แฝก 23.90 114.33a
ฐานไม้ผล
26.23 85.08bc
คูรบั น้ำ V.I. 8 เมตร
24.53 86.33bc
F-test
0.4544 0.0019
C.V. (%)
6.27
3.52

ความกว้างทรงพุม่
(เซนติเมตร)
ก่อน
หลัง
ปี 57
ปี 59
15.00 1/35.00d
16.00
59.00a
14.00
51.00b
15.00
63.33a
16.00
45.00c
16.00
45.66c
0.8270 0.0000
14.29
3.38

เส้นรอบวงลำต้น
(เซนติเมตร)
ก่อน
หลัง
ปี 57
ปี 59
1/2.93d
1.18
1.20
4.43ab
1.22
4.10bc
1.23
5.00a
1.29
3.53cd
1.26
3.96bc
0.9733 0.0000
14.27
6.59

หมายเหตุ ค่า F-test P < 0.01 หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญยิง่
P > 0.05 หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
1/ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันทีต่ ามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ

7. ปริมาณน้ำฝน ปี พ.ศ. 2557-2559
ปริมาณน้ำฝนรวม เก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันจากเครือ่ งวัดฝนแบบ Non-Recording Rain
gage แบบ Cylinder Type ที่ติดตั้งไว้บริเวณแปลงทดลอง ในปี 2557 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,565.1
มิลลิเมตร ฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนมกราคม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ปี 2558 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,170
มิลลิเมตร ฝนเริ่มตก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ในช่วงแล้งเดือนมกราคม-เมษายน
ไม่มปี ริมาณน้ำฝน ปี 2559 มีปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ 1,635 มิลลิเมตร ฝนเริม่ ตกในเดือนพฤษภาคม สิน้ สุด
เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของไม้ผล (มะคาเดเมีย) และหญ้าแฝก
ในช่วงแล้งเดือนมกราคม-เมษายน ไม่มีปริมาณน้ำฝน แต่มีปริมาณน้ำในดินที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ของต้นมะคาเดเมีย
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกมะคาเดเมียที่มีผลต่อการสูญเสียดินและ
ความชื้นของดินบนพื้นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่จัน พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ลักษณะดินง่ายต่อการถูก
ชะล้างพังทลาย เสีย่ งต่อการเกิดดินถล่ม โดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ นินเขาทีม่ คี วามลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้
ในการปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง ซึ่งจะมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูงในระยะแรกของการปลูกไม้ผล
งานวิ จั ย ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ในพื้ น ที่ ล าดชั น 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว แทนของพื้ น ที่
ให้เกษตรกรและนักวิจัย ได้รับทราบถึงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ดอยแม่สลอง ตำบล
แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย สรุปได้ดงั นี้
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้ผลบนพื้นที่สูงคือการปลูกไม้ผล
(มะคาเดเมีย) ใช้คูรับน้ำขอบเขา (ใช้ค่า V.I.4 เมตร) ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา
เป็ น ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำ ส่ ง ผลให้
สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น โดยค่า
ความหนาแน่ น รวมของดิ น ลดลงต่ ำ สุ ด
ความพรุนรวมของดินมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด
ปริมาณน้ำในดินมีคา่ เพิม่ สูงขึน้ และทำให้
สมบั ติ ท างเคมี ข องดิ น ดี ขึ้ น ปริ ม าณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีค่าเพิ่มสูงขึ้น
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีค่าเพิ่ม
สูงขึน้ ปริมาณธาตุโพแทสเซียมในดินมีคา่
เพิ่มขึ้นสูงสุด มีปริมาณการสูญเสียดิน
เฉลี่ยต่ำสุด สามารถลดปริมาณตะกอน
ดินได้ 54.87 เปอร์เซ็นต์ของตะกอนดิน ในวิธไี ม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ การสูญเสียธาตุอาหารทีต่ ดิ ไปกับ
ตะกอนดิน การปลูกไม้ผล (มะคาเดเมีย) ใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้คา่ V.I.4 เมตร) ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก
ด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการสูญเสียธาตุไนโตรเจนต่ำสุด มีการสูญเสีย
ธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ตำ่ สุด และมีการสูญเสียธาตุโพแทสเซียมทีส่ กัดได้ตำ่ สุด
การเจริญเติบโตของต้นมะคาเดเมีย วิธกี ารใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้คา่ V.I.4 เมตร) ร่วมกับการปลูก
หญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งผลให้ต้นมะคาเดเมียมีความสูงเฉลี่ย
สูงสุด 114.33 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มมะคาเดเมียเฉลี่ยสูงสุด 63.33 เซนติเมตร เส้นรอบวง
ของลำต้นมะคาเดเมียเฉลีย่ สูงสุด 5.00 เซนติเมตร สูงกว่าวิธกี ารที่ 1 ปลูกไม้ผลไม่มรี ะบบอนุรกั ษ์ดนิ และ
น้ำอย่างมีนยั สำคัญยิง่ (2.93 เซนติเมตร) วิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นมาตรการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เพือ่ การ
ปลูกไม้ผลบนพืน้ ทีส่ งู และช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินได้ดที สี่ ดุ คือ วิธกี ารใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้คา่
V.I.4 เมตร) ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกด้านนอกคูรบั น้ำขอบเขา เป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ รองลงมาคือ
วิธกี ารที่ 2 ปลูกไม้ผล ใช้แถบหญ้าแฝก (ใช้คา่ V.I.2.5 เมตร) เป็นระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
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ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยัง่ ยืน ให้มกี ารส่งเสริมการใช้ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ด้วยวิธกี ลร่วมกับการใช้แถบ
หญ้าแฝกเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูงให้มากขึ้น งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ควรให้ความสำคัญกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำด้วยวิธกี ลร่วมกับวิธพี ชื
ให้มากขึน้ เพราะปัจจุบนั มุง่ แต่จะใช้เฉพาะวิธกี ลเท่านัน้ และควรมีการบูรณาการงานด้านอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
กับส่วนราชการอืน่ ๆ และหน่วยงานเอกชน

ประโยชน์ที่ ได้รบั
ทำให้ทราบถึงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับการปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง ทราบถึงข้อมูล
อุทกวิทยาลุม่ น้ำ เพือ่ ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาดินถล่ม และวิธกี ารลดการสูญเสียดิน ทราบถึงผลของมาตรการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำทีเ่ หมาะสมกับการปลูกไม้ผลทีม่ ตี อ่ การกร่อนของดินเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผลบนพืน้ ทีส่ งู โดยการใช้ครู บั น้ำขอบเขา (ใช้ V.I.4 เมตร) ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันคัน
ดินด้านนอก หรือการใช้แถบหญ้าแฝกเป็นแถบพืชอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิจยั
ให้กบั นักวิชาการของกรมพัฒนาทีด่ นิ และส่วนราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป และเพือ่ ใช้เป็นแปลงตัวอย่าง
ให้กบั เกษตรกร ทีม่ คี วามต้องการปลูกไม้ผลบนพืน้ ทีส่ งู
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พิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
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การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกร

นิรชา เจ็กชืน่ 1 พรพิไลย หานตระกูล2
วิญู เจ็กชืน่ 3 และ ศริตา รัตนพันธ4
Niracha Jekchuen1 Pronpilai Hantrakul2
Winyoo Jekchuen3 Sarita Rattanapan4

บทคัดยอ
การศึกษาผลของการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่ดินเค็มน้อยภายใต้ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ โดยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพื่อปลูกข้าว กข 6 ในกลุ่มชุดดินที่ 20 ชุดดินกุลาร้องไห้
ดำเนินการในปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุงบำรุงดิน
และการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน ผลของการปรับปรุงบำรุงดิน
ในพื้นที่ดินเค็มน้อยที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการทดลองแบบ
สังเกตการณ์ (Observation trial) ประกอบด้วย 7 วิธกี าร ได้แก่ วิธกี ารที่ 1 วิธกี ารควบคุม (ไม่ใส่วสั ดุ)
วิธกี ารที่ 2 ใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำปุย๋ รายแปลง (สูตร 16–16–8 (11) 0-0-60 (3) 46-0-0 (18) กก./ไร่)
วิธกี ารที่ 3 ใช้แกลบ อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย๋ รายแปลง วิธกี ารที่ 4
ใช้ปยุ๋ หมักซุปเปอร์ พด.1 อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย๋ รายแปลง วิธกี ารที่ 5
ใช้ปยุ๋ คอก อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย๋ รายแปลง วิธกี ารที่ 6 ใช้นำ้ หมัก
ซุปเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง และวิธีการที่ 7
ใช้ โสนอัฟริกนั อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำปุย๋ รายแปลง
1กลุม
 วางแผนการใชทดี่ นิ

สพข.5 2กลุม ผลิตเมล็ดพันธุพ ชื ปุย สด สพข 5
สพข.5

3สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิจติ ร 4กลุม วิเคราะหดนิ

43

44

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.1 December 2018

ผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ในวิธีการที่ 4 ใช้ปุ๋ยหมักซุปเปอร์              
พด.1 อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลง
สมบัตทิ างเคมีของดินดีขนึ้ โดยมีคา่ การนำไฟฟ้าของดิน และปริมาณโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ลดลง รวมทัง้
ทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตข้าวและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในวิธีการที่ 2               
ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง ให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ในขณะที่วิธีการใช้
โสนอัฟริกัน อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง เป็นวิธีการที่ให้             
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ ใกล้เคียงกันกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง และมีแนวโน้มของ
ผลผลิตสูงขึน้ เมือ่ มีการใช้ตดิ ต่อกัน  4  ปี
คำสำคัญ : การปรับปรุงบำรุงดิน ดินเค็มน้อย ข้าว กข 6 ปุย๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ

ABSTRACT
The study on soil improvement in slightly salt affected areas under soil and water
conservation by using land leveling to grow rice (RD 6) on soil group No.20 (Ki soil series)
was started on 2011-2014. The objectives of this study were :1) to investigate the effect of
soil improvement and land leveling on soil chemical properties, 2) to investigate the soil
improvement in slightly salt affected areas and 3) to study the economic returned. The
observation trial was used consisted of 7 treatments  were : T1 = control, T2 = applying
chemical fertilizer as recommended rate, T3 = applying rice husk (2 ton/rai) mixed with a
half of chemical fertilizer as recommended rate, T4 = applying compost (2 ton/rai) mixed
with a half of chemical fertilizer as recommended rate, T5 = applying manure (2 ton/rai)
mixed with a half of chemical fertilizer as recommended rate, T6 = applying liquid organic
fertilizer (5 liters/rai) mixed with a half of chemical fertilizer as recommended rate and T7               
= applying green manure (7 kg/rai) mixed with a half of chemical fertilizer as recommended
rate.
The results shown that applying compost (2 ton/rai) mixed with a half of chemical
fertilizer as recommended rate (T4) improved the soil chemical properties. The electrical
conductivity and the exchangeable sodium were reduced while soil organic matter content
was increased. Anyway, the applying chemical fertilizer as recommended rate (T2) was led
to the highest rice yield and the economic returned. However, the applying green manure    
(7 kg/rai) mixed with a half of chemical fertilizer as recommended rate (T7) gave the
economic returned as same as T2 (applying chemical fertilizer as recommended rate) and
the trend of rice yield will be increased if we continue to applying green manure for 4 years.           
Keywords: Soil improvement, Slightly salt affected areas, Rice (RD 6), Chemical fertilizer as  
recommended rate
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คำนำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีปัญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และดินมีปัญหา
โดยเฉพาะปัญหาดินเค็ม ซึง่ มีพนื้ ที่ 11.5 ล้านไร่ (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2550) และมีระดับความเค็มแตกต่างกัน
บางพืน้ ทีด่ นิ เค็มมากพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะในฤดูแล้งผิวดินขาดสิง่ ปกคลุม ทำให้เกิดอัตรา
การระเหยน้ำขึ้นบนผิวดินสูง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนของน้ำใต้ดินขึ้นมาสู่ผิวดินและดึงเอาเกลือจากใต้ดิน
มาสะสมทีด่ นิ ชัน้ บนมากขึน้ (สมศรี, 2539 ข) กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงแก้ ไขปัญหาโดยการจัดทำระบบอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำในพืน้ ทีด่ นิ เค็ม ด้วยวิธกี ลและวิธพี ชื (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2546) ดังนัน้ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ทนเค็มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำ โขง ชี มูล
เพือ่ แก้ ไขปัญหาดินเค็มดังกล่าวฯ ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากกว่า 200 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1 ซึ่งยังมีข้อจำกัดเนื่องจากมีการสูญเสียหน้าดินไปบางส่วนเพื่อทำคันดิน รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุอนิ ทรีย์ และปุย๋ พืชสด ในกลุม่ ชุดดินที่ 20 ชุดดินกุลาร้องไห้ ซึง่ ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินเค็ม โซเดียมสูง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว ส่งผลให้ผลผลิต
ตกต่ำเฉลี่ย 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของผลผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ค่าเฉลี่ย 354 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตข้าวเฉลี่ยทั้งประเทศ 431 กิโลกรัมต่อไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557)

ดังนั้น การใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินด้านการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยรายแปลง
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพของกรมพัฒนาทีด่ นิ ได้แก่ ปุย๋ หมักผลิตโดยใช้ซปุ เปอร์ พด.1 น้ำหมักผลิต
โดยใช้ซปุ เปอร์ พด.2 ปุย๋ พืชสด รวมทัง้ การใช้แกลบดิบ ปุย๋ คอก ในอัตราทีเ่ หมาะสม ในการปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพพอที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยภายใต้การปรับ
รูปแปลงนาลักษณะที่ 1 รวมทั้งช่วยหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาผลของการปรับปรุงบำรุงดิน และการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัตทิ างเคมีของดิน
2. ศึกษาผลของการปรับปรุงบำรุงดินในพืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อยทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกข้าว 
3. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าว

สถานทีด่ ำเนินการทดลอง
บ้านบ่อแก หมูท่ ี่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  พิกดั 248702 E 1705000 N

วิธกี ารและการเก็บข้อมูล
วิธกี าร
ใช้วธิ กี ารทดลองแบบสังเกตการณ์ (Observation trial) ประกอบด้วย 7  วิธกี าร  ได้แก่
วิธกี ารที่ 1 วิธกี ารควบคุม (ไม่ใส่วสั ดุ) 
วิธกี ารที่ 2 คำแนะนำการใช้ปยุ๋ ตามโปรแกรมการใช้ปยุ๋ รายแปลงตามข้อมูลชุดดิน และค่าวิเคราะห์
ดิน (สูตร 16-16-8 (11)  0-0-60 (3) 46-0-0 (18) กก./ไร่)
วิธกี ารที่ 3 แกลบ อั ต รา 2 ตั น ต่ อ ไร่ + ปุ๋ ย เคมี ค รึ่ ง อั ต ราคำแนะนำการใช้ ปุ๋ ย รายแปลง (สู ต ร              
16-16-8 (5.5)  0-0-60 (1.5) 46-0-0 (9) กก./ไร่)
วิธกี ารที่ 4 ปุ๋ยหมักซุปเปอร์ พด.1 อัตรา 2 ตันต่อไร่+ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราคำแนะนำการใช้ พด.1           
ปุย๋ รายแปลง  (สูตร 16–16–8 (5.5)  0-0-60 (1.5) 46-0-0 (9) กก./ไร่)
วิธกี ารที่ 5 ปุย๋ คอก อัตรา 2 ตันต่อไร่+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราคำแนะนำการใช้ปยุ๋ รายแปลง (สูตร 16–16–8
(5.5)  0-0-60 (1.5) 46-0-0 (9) กก./ไร่)
วิธกี ารที่ 6 น้ำหมักซุปเปอร์ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราคำแนะนำการใช้ปยุ๋ รายแปลง
(สูตร 16–16–8 (5.5)  0-0-60 (1.5) 46-0-0 (9) กก./ไร่)
วิธกี ารที่ 7 โสนอัฟริกัน อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่+ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราคำแนะนำการใช้ปุ๋ยรายแปลง               
(สูตร 16–16–8 (5.5)  0-0-60 (1.5) 46-0-0 (9) กก./ไร่)
การเตรียมแปลง หว่านข้าว และใส่ปยุ๋ :
1. จัดทำแปลงขนาด 10x30 เมตร ไถเตรียมดิน และใส่แกลบ ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก หว่านปุย๋ พืชสด และ  
ไถกลบเมือ่ อายุ 45 วัน ตามวิธกี าร  
2. ไถเตรียมแปลงและหว่านข้าว กข 6 ในอัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมี เมื่อข้าวอายุ            
25 วัน และ 60 วัน ตามวิธกี าร 
3. ใส่นำ้ หมักซุปเปอร์ พด.2 เมือ่ ข้าวอายุ 30 50 และ 60 วัน ในวิธกี ารที่ 6
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การเก็บข้อมูล : เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ก่อนและหลังการทดลองเพื่อ
วิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีของดิน ได้แก่ ค่าการนำไฟฟ้าของดิน ปริมาณโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตจากการสุ่มเนื้อที่ 1x1 เมตร จำนวน
10 จุด ในแต่ละวิธกี ารทดลอง
การวิเคราะหขอ้ มูล : วิเคราะห์สถิตโิ ดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ หาความแตกต่างแต่ละวิธกี ารด้วย
วิธี T-test
วิเคราะหผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ : เปรียบเทียบต้นทุนผันแปร มูลค่าผลผลิต รายได้เหนือ
ต้นทุน และสัดส่วนของรายได้ตอ่ ต้นทุน

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน
1.1 ค่าการนำไฟฟาของดิน (Electrical Conductivity : ECe)
ค่าการนำไฟฟ้าของดินก่อนการทดลอง มีคา่ เฉลีย่ 3.42 เดซิซเี มนต่อเมตร อยู่ในระดับทีเ่ ค็มน้อย
ส่วนหลังการทดลอง ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า วิธกี ารที่ 3 4 5 และ 7 มีคา่ การนำไฟฟ้าของดินลดลงเล็กน้อย
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ทุกวิธีการทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554
อาจเนื่ อ งมาจากภาวะภั ย แล้ ง ทำให้ ดิ น ขาดความชื้น ส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้าของดินเพิ่มขึ้นได้ ในปี
พ.ศ. 2556 พบว่า วิธกี ารที่ 3 4 5 และ 7 มีคา่ การนำไฟฟ้าของดินลดลง สำหรับในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
วิธกี ารที่ 4 มีคา่ การนำไฟฟ้าของดินลดลงมากทีส่ ดุ 2.08 เดซิซเี มนต่อเมตร รองลงมาคือ วิธกี ารที่ 7 มีคา่
2.13 เดซิซเี มนต่อเมตร อยู่ในระดับทีเ่ ค็มน้อย (ตารางที่ 1) ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี
T-test พบว่า วิธีการที่ 3 4 5 และ 7 มีค่าการนำไฟฟ้าของดินลดลงในระดับใกล้เคียงกัน และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั วิธกี ารที่ 1 2 และ 6 และจะเห็นได้วา่ การใส่แกลบ ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก
และปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตรา ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของดินลดลง สอดคล้องกับปัญจพร (2552)
ซึง่ พบว่า การใส่วสั ดุอนิ ทรียร์ ว่ มกับการไถพรวนทำให้คา่ การนำไฟฟ้าของดิน ปริมาณโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ น
ได้ และความหนาแน่นรวมของดินลดลง นอกจากนัน้ ข้าวยังเป็นพืชทนเค็มปานกลาง สามารถเจริญเติบโต
ได้ที่ระดับ 0-4 เดซิซีเมนต่อเมตร แต่ผลผลิตจะลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นที่ระดับ
6-10 เดซิซเี มนต่อเมตร (สุวฒ
ั น์, 2533)
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1.2 ปริมาณโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ (Exchangeable sodium : Exch. Na)
ปริมาณโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ ก่อนการทดลอง มีคา่ 450 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังการทดลอง
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า วิธีการที่ 3 4 และ 7 มีค่าปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ลดลงเล็กน้อย ในปี             
พ.ศ. 2555 พบว่า วิธกี ารที่ 7 มีคา่ ลดลงต่ำสุด เท่ากับ 247 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับวิธกี ารที่ 3  
มีคา่ เฉลีย่ 263 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า วิธกี ารที่ 3 4 5 และ 7 มีคา่ ลดลงอย่างชัดเจน
ส่วนในปี พ.ศ. 2557 พบว่า วิธกี ารที่ 4 มีคา่ ลดลงมากทีส่ ดุ เท่ากับ 194 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ
วิธกี ารที่ 7 มีคา่ เท่ากับ 215  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และวิธกี ารที่ 3  มีคา่ เท่ากับ 223 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
(ตารางที่ 1) ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี T-test พบว่า วิธกี ารที่ 4 มีปริมาณโซเดียม          
ทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ลดลง และมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ทุกวิธกี าร ยกเว้นวิธกี ารที่ 7 ซึง่ มีคา่
ใกล้เคียงกัน และจะเห็นได้ว่า วิธีการใช้แกลบ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด สามารถช่วยให้ปริมาณ
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในดินลดลง ทั้งนี้ ข้าว กข 6 ในแปลงทดลองยังเจริญเติบโตได้เพราะปริมาณ
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ ในระดับที่พืชต้านทานได้ ถึงแม้จะได้ผลผลิตไม่สูงมาก สอดคล้องกับปัญจพร          
(2552) ทีพ่ บว่า ข้าวตายเป็นหย่อมในเขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ทีร่ ะดับโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้
740 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และข้าวรอดตายทีร่ ะดับ 315 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับ Lincoln and
Eduardo (1991) อ้างโดย ปัญจพร (2552) รายงานว่า ดินเค็มทีม่ ปี ริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์สงู 900
มิลลิกรัมต่อลิตร จะเกิดผลกระทบกับต้นข้าว และยังทำให้สมบัตทิ างกายภาพของดินเสือ่ ม ดินเกาะตัวแน่น
เนือ่ งจากเกลือไปลดพืน้ ทีข่ องช่องอากาศในดิน มีผลให้ยากต่อการซึมผ่านของน้ำในดิน 
1.3 อินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter : OM)
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินก่อนการทดลอง พบว่ามีค่า 0.57 เปอร์เซ็นต์ อยู่ ในระดับต่ำมาก
ส่วนหลังการทดลอง พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย             
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในวิธกี ารที่ 5 มีคา่ เท่ากับ 1.24 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคือวิธกี ารที่ 4 และ 7 ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า วิธกี ารที่ 5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคา่ เพิม่ ขึน้
มากทีส่ ดุ เท่ากับ 1.47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือวิธกี ารที่ 4 มีคา่ เท่ากับ 1.35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใน ปี พ.ศ. 2557
พบว่า วิธกี ารที่ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ 1.57 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ วิธกี ารที่ 5 มีคา่ เท่ากับ
1.52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง รวมถึงวิธีการที่ 7 มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.96 เปอร์เซ็นต์                   
(ตารางที่ 1) ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี T-test พบว่า วิธกี ารที่ 4 และ 5 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั วิธกี ารอืน่ ๆ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณอินทรียวัตถุจะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ ไม่มาก แต่จะเพิ่มขึ้นเกือบทุกวิธีการ ทั้งนี้อาจ    
เนือ่ งมาจากมีการฉีดพ่นน้ำหมัก พด.2 และไถกลบตอซังข้าวเป็นพืน้ ฐานในทุกปี ซึง่ น่าจะส่งผลให้คา่ อินทรียวัตถุ
เพิม่ ขึน้ ได้ รวมทัง้ การใช้ปยุ๋ หมัก และปุย๋ คอก ช่วยให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึน้ เป็นแหล่งในการดูดซับ
ธาตุอาหาร ช่วยเพิม่ ความจุในการแลกเปลีย่ นประจุบวกให้สงู ขึน้ โดยเฉพาะในดินทรายและดินร่วนปนทราย
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ทั้งนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุคงเหลือในดินไม่มาก น่าจะเป็นผลมาจากการนำไป              
ใช้ ในขบวนการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว เพราะอินทรียวัตถุเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช และเกิด
การย่อยสลายไปในสภาวะดินในเขตร้อนได้เช่นกัน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวทิ ยา, 2548)
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ตารางที่ 1 ค่าวิเคราะห์ดนิ เฉลีย่ ก่อนการทดลองปี พ.ศ. 2554 และหลังการทดลองปี พ.ศ. 2554-2557

วิธกี าร

1
2
3
4
5
6
7

ปี 54
3.55
3.44
2.24
2.64
2.98
3.42
2.39

ECe (dS m-1)
3.42
หลังการทดลอง
ปี 55 ปี 56
4.28 3.58
3.36 3.62
2.56 2.26
3.28 2.12
3.31 2.89
3.59 3.42
2.55 2.32

ปี 57
3.86
3.59
2.16
2.08
2.52
3.41
2.13

ก่อนการทดลอง
Exch.Na (mg kg-1)
450
หลังการทดลอง
ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57
482 521 423 476
412 394 436 458
284 263 231 223
322 354 223 194
363 387 243 275
426 460 372 446
314 247 226 215

ปี 54
0.48
0.74
0.68
0.81
0.91
0.65
0.78

OM (%)
0.57
หลังการทดลอง
ปี 55 ปี 56 ปี 57
0.53 0.51 0.56
0.68 0.79 0.92
0.65 0.87 0.79
0.98 1.35 1.57
1.24 1.47 1.52
0.64 0.68 0.71
0.81 0.86 0.96

ผลการทดลองในระยะเวลา 4 ปี สรุปได้ว่า วิธีการที่ 4 ใช้ปุ๋ยหมักซุปเปอร์ พด.1 ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราแนะนำ ส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้าของดิน และปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ลดลงมาก
ทีส่ ดุ และทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุเพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
2. องคประกอบผลผลิต
2.1 ความสูงข้าวก่อนเก็บเกีย่ ว
ความสูงข้าวก่อนเก็บเกีย่ ว ในปี พ.ศ. 2554-2557 พบว่า ในปี พ.ศ.2554 วิธกี ารที่ 5 และ 4
ให้คา่ เฉลีย่ ความสูงใกล้เคียงกัน คือ 138.75 และ 135.79 เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ วิธกี ารที่ 2
มีคา่ เฉลีย่ 127.91 เซนติเมตร สำหรับวิธกี ารที่ 3 6 และ 7 มีคา่ เฉลีย่ ที่ใกล้เคียงกัน ส่วนวิธกี ารที่ 1 มีคา่ เฉลีย่
ต่ำสุด 107.74 เซนติเมตร ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555-2556 ให้ค่าเฉลี่ยความสูงในลักษณะเช่นเดียวกัน
ซึ่งจะต่างกันที่อัตราการเจริญเติบโตในปี พ.ศ.2555 ที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีปริมาณฝนน้อย
ในช่วงฤดูปลูก ส่วนในปี พ.ศ.2556 พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ความสูงเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2555 ในทุกวิธกี าร และใน
ปี พ.ศ. 2557 พบว่า วิธีการที่ 5 มีค่าเฉลี่ยความสูง
มากทีส่ ดุ คือ 132.20 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) ซึง่ เมือ่
เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี T-test พบว่า
วิธีการที่ 5 มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ทุกวิธกี าร ยกเว้น
วิธกี ารที่ 4 ที่ให้คา่ เฉลีย่ ความสูงใกล้เคียงกัน
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2.2 จำนวนต้นต่อตารางเมตร
จำนวนต้นต่อตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2554-2555 พบว่า วิธกี ารที่ 4 และ 5 มีจำนวนต้นต่อตารางเมตร
เฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน ส่วนวิธีการที่ 2 3 และ 4 มีจำนวนต้นต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2556
และปี พ.ศ. 2557 แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนวิธกี ารที่ 7 มีจำนวนต้นต่อตารางเมตรเพิม่ ขึน้
ในอัตราทีม่ ากกว่าเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา โดยมีคา่ เฉลีย่ 102.40 ต้นต่อตารางเมตร (ตารางที่ 2) ซึง่ เป็น
วิธกี ารที่ใช้ โสนอัฟริกนั ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตรา อาจเป็นไปได้วา่ สมบัตทิ างด้านกายภาพของดินดีขนึ้ ในปีที่ 3
และ 4 จึงส่งผลให้จำนวนต้นต่อตารางเมตรเพิม่ ขึน้
2.3 น้ำหนักฟางข้าว
น้ำหนักฟางข้าว ในปี พ.ศ.2555-2557 พบว่า วิธีการที่ 4 และ 5 ให้น้ำหนักฟางข้าวเฉลี่ย
สูงใกล้เคียงกันทัง้ 4 ปี ส่วนวิธกี ารที่ 2 และ 7 ให้นำ้ หนักฟางข้าวเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ.2557 เป็น 1,018.74
กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,012.17 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) และเมือ่ เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี
T-test พบว่า วิธีการที่ 2 4 5 และ 7 ให้น้ำหนักฟางข้าวสูงใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตกิ บั วิธกี ารที่ 1 และ 6 ซึง่ โดยทัว่ ไปข้าว 1 ไร่ จะมีฟางข้าวประมาณ 650-1,500 กิโลกรัมต่อไร่
ขึน้ กับปริมาณผลผลิตที่ ได้รบั และวิธกี ารปลูกข้าว (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2548) ซึง่ น้ำหนักฟางข้าวทีส่ งู ในวิธกี าร
ที่ 4 และ 5 ส่งผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินทีเ่ พิม่ สูงขึน้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ความสูงข้าว จำนวนต้นต่อตารางเมตร และน้ำหนักฟางข้าว ในปี พ.ศ. 2554-2557
วิธกี าร
1
2
3
4
5
6
7

ปี 54
107.74
127.91
122.33
135.79
138.75
118.61
124.02

ความสูง (ซม.)
ปี 55 ปี 56
95.50 87.90
120.90 122.30
118.77 121.36
129.89 132.19
131.10 134.70
117.40 120.60
118.60 121.70

ปี 57
85.40
125.30
122.51
129.89
132.20
122.70
124.90

ปี 54
91.34
108.26
104.95
108.12
113.82
94.12
96.76

จำนวนต้น/ตร.ม.
ปี 55 ปี 56
84.85 87.38
100.81 107.14
101.03 104.45
107.12 109.02
110.93 112.28
91.79 94.82
92.12 95.40

ปี 57
82.83
110.04
107.05
112.52
111.76
95.12
102.40

น้ำหนักฟางข้าว (กก./ไร่)
ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57
760.72 636.71 754.61 619.07
933.65 964.53 982.86 1,018.74
853.76 956.65 976.77 984.59
1,124.39 1,041.59 1,062.31 1,097.72
1,135.77 995.28 1,121.11 1,109.25
881.01 872.77 889.47 921.74
964.64 962.03 992.87 1,012.17
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2.4 จำนวนเมล็ดต่อรวง
จำนวนเมล็ดต่อรวง ในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่า วิธกี ารที่ 2 มีจำนวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด และ
มีคา่ ใกล้เคียงกันกับวิธกี ารที่ 4 และ 5 แต่ในปี พ.ศ.2557 วิธกี ารที่ 2 มีจำนวนเมล็ดต่อรวงลดลง ขณะที่
วิธกี ารที่ 3 6 และ 7 มีจำนวนเมล็ดต่อรวงเพิม่ ขึน้ ในระดับใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 3)
2.5 น้ำหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด
น้ำหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด ในปี พ.ศ.2554-2557 พบว่า วิธกี ารที่
2 3 6 และ 7 ให้นำ้ หนักเมล็ด 1,000 เมล็ด สูงในระดับที่ใกล้เคียงกัน
ทั้ง 4 ปี ขณะที่วิธีการที่ 1 และ 4 ให้น้ำหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด
ในระดับทีต่ ำ่ กว่า (ตารางที่ 3) ซึง่ น้ำหนักเมล็ดข้าวจะขึน้ กับการสะสมแป้ง
และปริมาณธาตุอาหารในดินที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ปลูก รวมถึง
การใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนเพิม่ ขึน้ ทำให้จำนวนเมล็ดต่อรวงของข้าวเพิม่ ขึน้ แต่ถา้
ข้าวได้รับไนโตรเจนสูงเกินไปจะทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตทางลำต้น
และใบมากเกินไป ส่งผลให้มีธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอสำหรับการสร้าง
เมล็ดจนส่งผลให้เมล็ดบางส่วนลีบ (ยงยุทธ และคณะ, 2551) และ Rao and Prasad (1980) พบว่า
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบของข้าวจะมีเพิม่ ขึน้ เมือ่ เพิม่ ระดับการใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน
2.6 เปอรเซ็นตเมล็ดดี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า วิธกี ารที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสงู สุด 92.95 เปอร์เซ็นต์
และมีค่าใกล้เคียงกันกับวิธีการที่ 3 6 และ 7 ส่วนในปี พ.ศ.2555 เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีลดลงในทุกวิธีการ
สำหรับใน ปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า วิธีการที่ 3 และ 7 ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงใกล้เคียงกัน
ทัง้ 2 ปี โดยเฉพาะวิธกี ารที่ 7 ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสงู สุด 91.83 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับวิธกี ารที่ 3 มีคา่ เฉลีย่
91.44 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ จำนวนเมล็ดต่อรวง น้ำหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี
ในปี พ.ศ. 2554-2557
จำนวนเมล็ด/รวง
น้ำหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม)
เมล็ดดี (%)
วิธกี าร
ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 54 ปี 55 ปี 56
1 73.34 68.67 70.96 66.84 27.12 27.01 27.16 27.03 87.84 86.14 86.93
2 106.72 105.16 103.97 98.17 27.93 27.75 27.71 27.64 92.95 90.98 90.69
3 98.36 95.94 93.47 99.44 27.86 27.58 27.61 27.75 91.73 89.91 91.58
4 101.12 97.10 96.60 97.60 27.14 27.13 27.42 27.18 89.52 88.68 88.56
5 103.2 91.93 98.12 99.92 27.26 27.15 27.28 27.21 88.22 86.85 88.91
6 90.24 87.97 90.85 93.14 27.94 27.47 27.55 27.78 91.21 89.65 90.52
7 92.22 90.11 92.32 94.52 27.96 27.53 27.64 27.85 91.77 89.32 91.49

ปี 57
86.91
90.67
91.44
88.57
88.99
90.48
91.83
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3. ผลผลิตข้าว
3.1 ผลผลิตข้าว กข 6 ในปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2555
ผลผลิตข้าว ในปี พ.ศ.2554 พบว่า วิธีการที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 506.01 กิโลกรัมต่อไร่
รองลงมาคือวิธีการที่ 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 454.64 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันกับวิธีการที่ 4
และ 5 ส่วนวิธกี ารที่ 1 ให้ผลผลิตเฉลีย่ ต่ำสุด 295.61 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามผลผลิต
โดยรวมในทุกวิธีการค่อนข้างสูง อาจเนื่องมาจากปริมาณฝนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าว
จึงส่งเสริมให้ขา้ วเจริญเติบโตได้ดี ส่วนผลผลิตข้าว ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า วิธกี ารที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลีย่ สูงสุด
484.22 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ วิธกี ารที่ 3 ให้ผลผลิตเฉลีย่ 424.81 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธกี ารที่ 1
ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำสุด 254.14 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) ซึ่งผลผลิตโดยรวมในทุกวิธีการจะลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 เนือ่ งจากเกิดภาวะภัยแล้งในปี พ.ศ. 2555 และเมือ่ เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์
ทางสถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี T-test พบว่ า วิ ธี ก ารที่ 2 ให้ ค่ า เฉลี่ ย ผลผลิ ต ข้ า วสู ง สุ ด และมี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ทุกวิธกี าร

3.2 ผลผลิตข้าว กข 6 ในปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557
ผลผลิตข้าว ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า วิธกี ารที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลีย่ สูงสุด 494.28 กิโลกรัมต่อไร่
รองลงมาคือ วิธีการที่ 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 438.42 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีการที่ 1 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำสุด
268.26 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) ซึ่งผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555
โดยเฉพาะวิธีการที่ 7 ใช้ โสนอัฟริกันร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตรา ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 348.41
เป็น 407.13 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตข้าวในปี พ.ศ. 2557 พบว่า วิธกี ารที่ 2 มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 473.53
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือวิธกี ารที่ 3 ให้ผลผลิตเฉลีย่ 465.65 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธกี ารที่ 1 ให้ผลผลิต
เฉลีย่ ต่ำสุด 239.42 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) และเมือ่ เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี T-test
พบว่ า วิ ธี ก ารที่ 2 ให้ ค่ า เฉลี่ ย ผลผลิ ต ข้ า วสู ง สุ ด และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
กับทุกวิธกี าร ยกเว้นวิธกี ารที่ 3 และ 5 ที่ให้ผลผลิตใกล้เคียงกันกับวิธกี ารที่ 2 ในปี พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ผลผลิตข้าว กข 6 ทีอ่ ายุเก็บเกีย่ ว 120 วัน ในปี พ.ศ. 2554 -2557
วิธกี ารทดลอง

ปี 54
วิธกี ารที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่วสั ดุ)
295.61
วิธกี ารที่ 2 ปุย๋ เคมีอตั ราแนะนำการใช้ปยุ๋ รายแปลง
506.01
วิธกี ารที่ 3 แกลบ (2 ตัน/ไร่)+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราแนะนำ
454.64
วิธกี ารที่ 4 ปุย๋ หมัก (2 ตัน/ไร่)+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราแนะนำ
423.49
วิธกี ารที่ 5 ปุย๋ คอก (2 ตัน/ไร่)+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราแนะนำ
426.75
วิธกี ารที่ 6 น้ำหมัก (5 ลิตร/ไร่)+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราแนะนำ
384.91
วิธกี ารที่ 7 โสนอัฟริกนั (7 กก./ไร่)+ปุย๋ เคมีครึง่ อัตราแนะนำ 395.83

ผลผลิตข้าว (กก./ไร่)
ปี 55 ปี 56
254.14 268.26
484.22 494.28
424.81 438.42
408.49 417.69
412.65 418.87
356.43 372.62
348.41 407.13

ปี 57
239.40
473.53
465.61
420.26
435.78
378.06
429.21

หมายเหตุ : ปริมาณฝนช่วงเพาะปลูก พ.ค-พ.ย. : (ปี พ.ศ. 2554 = 1,048 มม.) (ปี พ.ศ.2555 = 526 มม.)
(ปี พ.ศ. 2556 = 678 มม.) (ปี พ.ศ. 2557 = 640 มม.)

ทีม่ า: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จ.ขอนแก่น)

จากการศึกษาผลผลิตข้าวระยะเวลา 4 ปี
จะเห็นได้ว่า วิธีการที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ
ปุย๋ รายแปลง เป็นวิธกี ารทีท่ ำให้ผลผลิตข้าวสูงสุดใน
ทุกปี แต่ผลผลิตจะสูงในปีที่ 1 และลดลงในปีถดั ไป
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการใช้ปยุ๋ เคมีอย่างต่อเนือ่ งโดย
ไม่มกี ารปรับปรุงบำรุงดินเพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุ ทำให้
โครงสร้างของดินแน่นทึบ รากพืชเจริญเติบโตช้า
รวมทั้งเกิดการสะสมของสารเติมเต็มที่มากับปุ๋ยเคมี
เช่น ดินขาว ซึ่งใช้ ในขบวนการปั้นเม็ด และช่วย
เหนี่ยวรั้งแร่ธาตุอาหารหลักไม่ ให้สลายตัวเร็ว แต่มี
ข้อเสียกับดินซึง่ จะยึดเกาะอนุภาคดิน ทำให้เม็ดดินจับตัวกันแน่น การทำงานของจุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์ใน
ดินลดลง และประสิทธิภาพในการปลดปล่อยธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีลดลง (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน,
2550) ส่วนวิธกี ารที่ 3 ใช้แกลบร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราแนะนำ ให้ผลผลิตสูงรองจากวิธกี ารที่ 2 ซึง่ ผลผลิต
จะเพิม่ ขึน้ ในปีที่ 2 3 และ 4 อาจเนือ่ งมาจากการใช้แกลบอย่างต่อเนือ่ งทำให้ โครงสร้างของดินร่วนซุย เกิด
ช่องระบายน้ำ และอากาศ ทำให้คา่ ความเค็มของดินลดลง และแกลบมีการย่อยสลายได้ซลิ กิ า้ ส่งเสริมทำให้
ต้นข้าวแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดีจึงทำให้ผลผลิตสูงขึ้น (ศูนย์ศึกษาภูพาน,2555) สอดคล้องกับ
วิทยา (2555) พบว่าการใช้ปยุ๋ เคมีสตู ร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่รว่ มกับแกลบ 1 ตันต่อไร่ ช่วยให้
ผลผลิตข้าวในพืน้ ทีด่ นิ เค็มเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 311 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกับ สมศรี (2539 ข) ใช้แกลบ 2 ตัน
ต่อไร่ อย่างต่อเนือ่ งช่วยให้ผลผลิตข้าวในพืน้ ทีด่ นิ เค็มเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 442 กิโลกรัมต่อไร่
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สำหรับวิธกี ารที่ 7 ใช้ โสนอัฟริกนั ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราของคำแนะนำ ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ ในปีที่ 3
และ 4 อาจเนือ่ งมาจากการไถกลบปุย๋ พืชสดบำรุงดินอย่างต่อเนือ่ ง ช่วยให้ โครงสร้างทางด้านกายภาพของ
ดินดีขนึ้ ดินโปร่งร่วนซุย เกิดการชะล้างเกลือลงใต้ดนิ ได้งา่ ย ส่งผลให้ความเค็มของดินในช่วงปลูกข้าวลดลง
และมีการปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาทำให้ขา้ วเจริญเติบโตได้ดีในช่วง 7-28 วัน หลังไถกลบ เพิม่ การดูดซับ
ธาตุอาหารในดิน เพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และช่วยให้การใช้ปยุ๋ เคมีมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ
สมศรี (2539 ก) ใช้ โสนอัฟริกนั ทีน่ ำ้ หนักสด 1,725 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ผลผลิตข้าวสูง 482.7 กิโลกรัมต่อไร่
เช่นเดียวกับ ที และคณะ (2538) ใช้ โสนอัฟริกันร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อเนือ่ ง 3 ปี ส่งผลให้ ได้ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 384.21 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ ผลการทดลองในระยะเวลา
4 ปี สรุปได้วา่ วิธกี ารที่ 2 ใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำปุย๋ รายแปลง เป็นวิธกี ารที่ให้ผลผลิตข้าวสูงสุด

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในด้านต้นทุนผันแปร มูลค่าผลผลิต และรายได้เหนือต้นทุน
ในปี พ.ศ. 2554-2557 พบว่า ในปี พ.ศ.2554 ตำรับที่ 4 มีตน้ ทุนผันแปรเฉลีย่ สูง 5,921 บาทต่อไร่ รองลงมา
เป็นตำรับที่ 5 มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,921 บาทต่อไร่ ส่วนตำรับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยต้นทุนผันแปรต่ำสุด
1,476 บาทต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่า ต้นทุนผันแปรมีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับปี พ.ศ. 2554 คือ
จะผันแปรตาม ค่าแรงงาน ค่าวัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุข์ า้ ว รวมถึงค่าปุย๋ เคมีทลี่ ดลง ซึง่ ใน ปี พ.ศ. 2557
ราคาปุย๋ เคมีขายปลีกลดลงมากทีส่ ดุ (ราตรี,2559)
มูลค่าผลผลิต ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ตำรับที่ 2 มีมลู ค่าผลผลิตเฉลีย่ สูงสุด 6,401 บาท ต่อไร่ รองลงมา
คือตำรับที่ 3 มีมลู ค่าผลผลิต 5,751 บาทต่อไร่ ส่วนตำรับที่ 1 มีมลู ค่าผลผลิตเฉลีย่ ต่ำสุด 3,739 บาทต่อไร่
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มูลค่าผลผลิตไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลง ส่วนปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า ตำรับที่ 2
ให้มลู ค่าผลผลิตเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาเป็นตำรับที่ 3 ส่วนตำรับที่ 6 และตำรับที่ 7 เริม่ มีมลู ค่าผลผลิตทีส่ งู
ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา และเมือ่ พิจารณามูลค่าผลผลิตตลอดระยะเวลา 4 ปี พบว่า ตำรับที่ 2 มีมลู ค่า
ผลผลิตสูงสุด แต่มคี า่ เฉลีย่ ค่อนข้างคงที่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555-2557 ขณะทีต่ ำรับที่ 7 มีมลู ค่าผลผลิตเฉลีย่
ไม่สงู มากแต่จะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2557 ตามปริมาณผลผลิตที่ ได้รบั
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รายได้เหนือต้นทุนผันแปร ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ตำรับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4,335 บาทต่อไร่
รองลงมาเป็นตำรับที่ 6 และตำรับที่ 7 มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลีย่ 2,848 และ 2,846 บาทต่อไร่
ตามลำดับ ส่วนตำรับที่ 4 มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลีย่ ติดลบ หรือขาดทุน เนือ่ งจากต้นทุนผันแปรสูง
ในค่าปุ๋ยหมักซุปเปอร์ พด.1 ในปี พ.ศ. 2555-2557 ให้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
ซึง่ เมือ่ พิจารณาตลอดระยะเวลา 4 ปี พบว่า ตำรับที่ 2 ให้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา
คือ ตำรับที่ 7 และตำรับที่ 6 ซึง่ ให้คา่ เฉลีย่ ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 5 )

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรบนพืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อยภายใต้ระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
โดยการปรั บ รู ป แปลงนาลั ก ษณะที่ 1 เพื่ อ ปลู ก ข้ า ว กข 6 ในกลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 20 ชุ ด ดิ น กุ ล าร้ อ งไห้
ในพืน้ ทีบ่ า้ นบ่อแก หมูท่ ี่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557
สรุปผลการทดลอง ได้ดงั นี้
1. การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน ในวิธกี ารที่ 4 ใช้ปยุ๋ หมักซุปเปอร์ พด. 1 อัตรา 2 ตันต่อไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราของคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินดีขึ้น
โดยมีคา่ การนำไฟฟ้าของดิน และปริมาณโซเดียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ลดลง รวมทัง้ ทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินเพิม่ ขึน้
2. ผลผลิตข้าว กข 6 ในวิธกี ารที่ 2 ใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำปุย๋ รายแปลง ให้ผลผลิตข้าวสูงทีส่ ดุ
3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในวิธีการที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำปุ๋ยรายแปลง ให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงสุด ในขณะทีว่ ธิ กี ารใช้ โสนอัฟริกนั อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุย๋ เคมีครึง่ อัตราของคำ
แนะนำปุย๋ รายแปลง เป็นวิธกี ารที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันกับการใช้ปยุ๋ เคมีตามคำแนะนำ
ปุย๋ รายแปลง และมีแนวโน้มของผลผลิตสูงขึน้ เมือ่ มีการใช้ตดิ ต่อกัน 4 ปี
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มูลค่าผลผลิต
3,739 6,401 5,751 5,357 5,398 4,869 5,007 3,365 6,411 5,624 5,408 5,464 4,719 4,608 3,453 6,361 5,642 5,376 5,391 4,796 5,240 3,103 6,137 6,034 5,447 5,648 4,900 5,562
(บาท/ไร่)
รายได้เหนือต้นทุน 2,263 4,335 2,230 -564 1,478 2,848 2,846 1,871 4,370 2,107 -510 1,546 2,701 2,450 1,884 4,216 2,030 -636 1,379 2,679 2,988 1,552 4,038 2,454 -533 1,668 2,815 3,343
ผันแปร (บาท/ไร่)

5,921 3,921 2,021 2,161 1,494 2,042 3,518 5,918 3,918 2,018 2,158 1,569 2,145 3,612 6,012 4,012 2,117 2,252 1,551 2,000 3,580 5,980 3,980 2,085 2,220
423.49 426.75 384.91 395.83 254.14 484.22 424.81 408.49 412.66 356.43 348.00 268.26 494.28 438.42 417.69 418.87 372.62 407.13 239.40 473.53 465.61 420.26 435.78 378.06 429.21
12.65 12.65 12.65 12.65 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96
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ปี พ.ศ. 2554
วิธกี าร
3
4
5

1
2
1. ค่าเตรียมดิน
- ไถดะ ไถแปร 400 400 400
และคลาด
- ไถกลบ
ปุย๋ พืชสด
2. ค่าวัสดุ
การเกษตร
- เมล็ดพันธุข์ า้ ว 306 306 306
- น้ำหมัก พด.2
- ปุย๋ เคมี
490 245
- ปุย๋ คอก
- แกลบ
1,600
- ปุย๋ หมัก พด.1
- เมล็ดพันธุ์
โสนอัฟริกนั
3. ค่าแรงงาน
- ใส่แกลบ
100
/ปุย๋ หมัก
/ปุย๋ คอก
- ใส่ปยุ๋ เคมี
100 100
/น้ำหมัก
- หว่านข้าว
50 50 50
- กำจัดวัชพืช
170 170 170
- เก็บเกีย่ ว
550 550 550
รวมต้นทุน
ผันแปร (บาท/ไร่) 1,476 2,066 3,521
ผลผลิต (กก./ไร่) 295.60 506.01 454.64
ราคาผลผลิต
12.65 12.65 12.65
(บาท/กก.)

รายการ

ตารางที่ 5 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าว กข6 ในกลุม่ ชุดดินที่ 20 ชุดดินกุลาร้องไห้ ในปี พ.ศ. 2554-2557
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นี้ ทำให้ทราบถึงปัญหา และวิธกี ารปรับปรุงบำรุงดินทีเ่ หมาะสมในการเพิม่ ผลผลิต
ข้าว กข 6 ในพื้นที่ดินเค็มน้อย ภายใต้การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพื่อให้ ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น
การใช้ปยุ๋ เคมียงั มีความจำเป็นสำหรับการปลูกข้าวในพืน้ ทีด่ นิ เค็มน้อย ซึง่ ควรมีการจัดการดินดังนี้
1. ควรใช้ โ สนอั ฟ ริ กั น ร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี ค รึ่ ง อั ต รา ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
ที่ใกล้เคียงกันกับการใช้ปยุ๋ ตามคำแนะนำปุย๋ รายแปลง และมีแนวโน้มผลผลิตสูงขึน้ เมือ่ มีการใช้ โสนอัฟริกนั
อย่างต่อเนือ่ ง
2. สิ่งที่จะศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และ
ลดระดับความเค็มในพืน้ ทีท่ ี่ ได้รบั ผลกระทบจากอิทธิพลของเกลือทีส่ งู ขึน้
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การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

จากทีอ่ งค์การสหประชาชาติมมี ติเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วนั ที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นวันดินโลกด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการ
จัดการดินและแก้ ไขปัญหาทรัพยากรดิน โดยพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน
ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ ไปทั่วโลกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และเป็นวิถีที่นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันดินโลก
5 ธันวาคม เป็นวาระแห่งการนำเรือ่ งทรัพยากรดิน ซึง่ เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่ และมีความสำคัญต่อการ
ดำรงอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ ให้เป็นทีร่ บั ทราบในวงกว้าง เพือ่ สร้างความตระหนักและรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ
ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูดนิ ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงศึกษา
ค้นคว้าวิธกี ารจัดการดินและแก้ ไขปัญหาทรัพยากรดิน นัน้ จะต้องมีการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึก ตระหนักใน
ความสำคัญของดินและเห็นว่าพระพุทธศาสนา วัด เป็นที่นับถือและใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนในชุมชนทั่ว
ประเทศ สามารถที่จะช่วยเผยแผ่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ให้พทุ ธศาสนิกชนได้รบั ทราบและตระหนักถึงความสำคัญ น้อมนำไปปฏิบตั แิ ละร่วมกันดูแล
บำรุง รักษา ทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน จึงมีแนวคิดจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก
ภาคพระพุ ท ธศาสนา ระหว่ า งวั นที่ 5-7 ธั น วาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขึน้ เพือ่ ให้พระพุทธศาสนา เป็นแรงช่วย
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญของดิน อนุรักษ์ทรัพยากรดินให้ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อีกทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรับรู้รับทราบเรื่องวันดินโลก และความเป็นมาของวันดินโลกที่มีจุดกำเนิดจาก
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับของนานาประเทศ และเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธ
ศาสนา มีกจิ กรรม 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เปนองคประธานในพิธเี ฉลิมฉลองวันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา
1.1 คณะกรรมการวันดินโลก มีมติให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา
ซึง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายวิวฒ
ั น ศัลยกำธร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ประธานคณะกรรมการวันดินโลก ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 กราบทูลอาราธนาเสด็จเป็นองค์
ประธานในพิ ธี เ ฉลิ ม ฉลองวั น ดิ น โลกภาคพระพุ ท ธศาสนาและได้ จั ด ทำหนั ง สื อ ถึ ง สำนั ก เลขานุ ก าร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยขอประทานพระโอวาท
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความกตัญูรู้คุณแผ่นดินและพระแม่ธรณี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่ รงทุม่ พระสติปญ
ั ญาคิดค้นแนวทางการแก้ปญ
ั หาทรัพยากรดินเพือ่ ความ
อยูด่ กี นิ ดีของอาณาประชาราษฎร์
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ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
การทรงรั บ อาราธนาเป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ฉลิ ม ฉลองวั น ดิ น โลกภาคพระพุ ท ธศาสนาและประทาน
พระโอวาททีจ่ ดั ขึน้ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ พิพธิ ภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมีคณะบุคคลเข้าเฝ้ารับเสด็จภายในหอประชุม อาคารอำนวยการ ชัน้ 2
รวมจำนวนทัง้ สิน้ 280 ราย ประกอบด้วย
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน 32 ราย
2. จังหวัดปทุมธานี
จำนวน 36 ราย
3. กรมพัฒนาทีด่ นิ
จำนวน 122 ราย
4. คณะกรรมการวันดินโลก
จำนวน 4 ราย
5. หมอดินอาสา
จำนวน 46 ราย
6. เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
จำนวน 11 ราย
7. สำนักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
จำนวน 29 ราย
ทั้งนี้ มีเกษตรกร พ่อค้า ประชาชนทั่วไป รอรับเสด็จตามเส้นทางถนนภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประมาณ 1,000 คน
1.2 ในโอกาสนี้ นายวิวฒ
ั น์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าว
ทูลถวายรายงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา ดังนี้
“กราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามผูบ้ ริหาร ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดิน
อาสาเกษตรกร และประชาชน รู้สึกสำนึกในพระเมตตาที่ฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลอง
วันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา ในวันนี้
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โอกาสนี้ เ กล้ า กระหม่ อ มขอกราบทู ล ถวายรายงานการจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลองวั น ดิ น โลก
ภาคพระพุทธศาสนา เนือ่ งในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม เพือ่ ทรงทราบโดยสังเขป
แนวคิดการจัดตั้งวันดินโลก สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of
Soil Science) ครัง้ ที่ 17 ทีก่ รุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 ซึง่ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ
โดยกรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ
IUSS (International Union of Soil Science) ซึง่ ในครัง้ นัน้ กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้นำพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรือ่ งการพัฒนาทีด่ นิ มาจัดแสดง ทำให้
สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติประจักษ์ ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ ได้
ทรงศึกษาค้นคว้าวิธกี ารจัดการดินและแก้ ไขปัญหาทรัพยากรดินเพือ่ ให้เกษตรกรอยูด่ กี นิ ดี จึงมีแนวความคิด
จะเสนอให้ วั น ที่ 5 ธั น วาคม ของทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ เป็ น วั น ดิ น โลกเพื่ อ ให้ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิง่ ของทรัพยากรดินทีม่ ตี อ่ สิง่ มีชวี ติ และ
ร่วมกันดูแลรักษาเพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน
ต่อมาเมือ่ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดนิ เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรก
ของโลก เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ถงึ พระวิสยั ทัศน์และพระราชกรณียกิจเกีย่ วกับการพัฒนา
และอนุรกั ษ์ทรัพยากรดินอย่างยัง่ ยืน และเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 .องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลกโดยนำข้อเสนอเข้าบรรจุในวาระการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2561

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.1 December 2018

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารากฐานทาง
ความคิดของประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความมั่นคงทางจิตใจ” ที่จะต้องเริ่มสร้างจาก
“บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน ซึง่ จะเป็นช่องทางสือ่ สารและเผยแพร่พระราชกรณียกิจทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั เิ ป็น
แบบอย่างอันดีงาม และเชิดชูพระเกียรติคุณในด้านดินและภารกิจเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์พระราชา โดย
พระพุทธศาสนาเป็นแรงกระตุน้ ให้ชมุ ชนเกิดจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของดินในฐานะเป็นต้นกำเนิด
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และเกิ ด การดู แ ลและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรดิ น ให้ ใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และเพื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนรับรูร้ บั ทราบเรือ่ งวันดินโลก จึงได้กำหนดให้จดั กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กราบทูลฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา
และทรงประทานพระโอวาทเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความกตัญูรู้คุณแผ่นดินและพระแม่ธรณี ซึ่งเป็น
แหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่ ทีจ่ ำเป็นต่อการดำรงชีวติ ให้เป็นทีร่ บั ทราบในวงกว้าง เพือ่ สร้างความตระหนักและ
รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ดนิ และฟืน้ ฟูดนิ ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน
2) ได้จัดทำพระธรรมเทศนา เรื่องดินและวันดินโลก สำหรับให้พระสงฆ์ ในวัดทั่วประเทศได้ ใช้
เทศนาแก่พทุ ธศาสนิกชน ในช่วงงานเฉลิมฉลองวันดินโลก หรือในโอกาสอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้
พุทธศาสนิกชน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อทุกชีวติ และทำนุบำรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้
อย่างยัง่ ยืน ตามมติมหาเถรสมาคม
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคล ขอประทานกราบทูลฝ่าพระบาททรงพระเมตตาประทานพระโอวาท
เนือ่ งในงานเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา เพือ่ ความเป็นสิรสิ วัสดิพ์ พิ ฒ
ั นมงคลสืบต่อไป"
โอกาสนี้ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ทรงพระเมตตา ประทานพระโอวาทและ
พระสัมโมทนียกถา ความว่า
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“เจริญพรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยท่านสาธุชน ทุกท่าน
อาตมาภาพ ขออนุ โ มทนาสาธุ ก าร ในการที่ ท่ า นทั้ งหลายร่ ว มกันจัด งานวั นดิ นโลกเพื่ อ น้อ มรำลึ กถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถึงพร้อมด้วยพระปรีชา
สามารถหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ทรงเป็นผูบ้ กุ เบิกแผ้วถาง
หนทาง และสร้างสรรค์แนวคิดให้ชาวโลก รูจ้ กั คุณค่าของดิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม
แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับดินที่พระราชทานไว้ ล้วนมีมูลเหตุมาจากน้ำพระราชหฤทัย
อันเปียมด้วยพระมหากรุณา ที่ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขบนแผ่นดินนี้ หาไม่แล้วคงไม่ทรงพระราช
อุ ต สาหะตรากตรำพระวรกาย เพื่ อ ข้ า แผ่ น ดิ น ไทยทุ ก คน ดั ง ที่ เ ราทั้ ง หลายต่ า งซาบซึ้ ง กั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว
โดยถ้วนหน้า
คนไทยทุกคน ผู้ล้วนอาศัยเดชะพระบารมีเป็นที่พึ่ง จึงพึงตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิต และการ
ปฏิบตั กิ ารงานบนพืน้ ฐานของ ‘ความกตัญูกตเวที’ คุณธรรมข้อกตัญูกตเวทีนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงอุปมาไว้วา่ ‘เปนพืน้ ภูมขิ องคนดี’ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า ความสำนึกรูถ้ งึ พระคุณของผูม้ พี ระคุณ และ
การมุ่งมั่นประกอบกิจสนองพระคุณของผู้มีพระคุณ คือการมีแผ่นดินอันหนักแน่นมั่นคง เสมือนรากฐาน
ให้สาธุชนคนดีได้หยัดยืน
ท่ า นทั้ ง หลายเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และเป็ น ผู้สนใจเรื่องดิน ทุกครั้งที่ท่านพิจารณาดินหรือแผ่นดิน
ย่อมทราบดีวา่ ดินคือบ่อเกิดของสรรพสิง่ ไม่วา่ จะเป็นคน สัตว์ หรือพืชพรรณธัญญาหาร เป็นรากฐานของ
ความมัง่ คัง่ เป็นขุมพลังของการมีชวี ติ อยู่ได้บนโลกนี้ ฉันใด การมีจติ ตัง้ มัน่ อยูด่ ว้ ยความกตัญูกตเวที ไม่เนรคุณ
ไม่ทรยศ ไม่ทอดทิ้งกิจธุระของผู้มีพระคุณ แต่คอยเอาใจใส่สืบสานความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วอยู่เสมอ
ย่อมทำให้คุณธรรมความดีอื่นๆ อันเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาและดอกผล ตัวอย่างเช่น ความอดทน
ความจริงใจ ความเพียร ความซือ่ สัตย์ และความสามัคคี งอกงามขึน้ บนผืนดินทีช่ อื่ ว่ากตัญูกตเวทีได้ ฉันนัน้
ขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นในความกตัญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น ‘พลังของแผ่นดิน’ แล้วจงประสานน้ำใจกัน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
เพือ่ ความผาสุกร่มเย็นของประเทศไทย และของโลกนีส้ บื ไป”
เมื่อทรงประทานพระโอวาทแล้ว ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลขอประทานอนุญาตให้
ผู้บริหารและคณะกรรมการ ร่วมฉายพระรูป ทั้งนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์
พระประเทียบเมือ่ เวลา 14.00 น. หลังจากนัน้ พระสงฆ์ 108 รูป ทำพิธเี จริญพระพุทธมนต์

