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1. หลักการและเหตุผล 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน โดยใน  

แต่ละปีมีการด าเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่  ด้านอนุรักษ์ดินและน  า ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ดินเปรี ยว ดินอินทรีย์  ดินเค็ม ส ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทั งนี  เพ่ือให้ได้ค าตอบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน 
น  าและพืชในพื นที่ที่มีปัญหา เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติ
ในการเพ่ิมผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น  จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินขึ น  
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้น าเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการด าเนินงาน  
ทางวิชาการร่วมกันรวมทั งน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากร
ดินและที่ดินในพื นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้มีการเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาต่างๆ โดยการน าเสนอผลงาน

ภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ และจัดให้มีการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นปี 2560 
2.2 เพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ เกี่ยวกับ 

การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถน ามาถ่ายทอดให้เกษตรกรน าไปใช้
ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุม 
ระยะเวลาการประชุมรวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล  

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

4. องค์ประกอบการประชุม  
การประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาประเด็นวิชาการทางการเกษตร 

ที่น่าสนใจ การน าเสนอผลงานวิชาการตามสาขาวิชาการภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ เพ่ือเป็นการพัฒนาสร้าง
เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและท่ีดิน 
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5.  ก าหนดการประชุม 

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
14.00-18.00 น. ลงทะเบียน 
14.00-18.00 น. น าเสนอผลงานภาคนิทรรศการเรื่องละ 5 นาที 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน (ต่อ) 
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุม/พิธีเปิดนิทรรศการ 

ผู้กล่าวรายงาน  : รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง) 
ประธานเปิดการประชุม : อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นายสุรเดช เตียวตระกูล) 

09.15-10.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร      
สู่ความย่ังยืน 
โดย : นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
                                             (องค์การมหาชน) 

10.15-10.30 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.30-11.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาอนุรักษ์ดินและน  า  
ประธาน : นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์     ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน  า 
เลขานุการ : นายณรงค์เดช ฮองกูล          กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
 

10.30-10.50 น. โครงการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งส าหรับแบบจ าลองทาง 
คณิตศาสตร์ 
   โดย : นายปริวัตร ศรีค ามูล     ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

10.50-11.10 น. การใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  าในสวนยางพาราปลูกใหม่ 
   โดย : นายวินัย ชมบุตร     กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

11.10-11.30 น. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน  าของ
พื นที่ส าหรับสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดล าปาง 
   โดย : นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ     ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 

11.30-12.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาปรับปรุงบ ารุงดิน 
ประธาน : นายปราโมทย์ แย้มคลี่    ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
เลขานุการ : นางปราณี สีหบัณฑ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  
                                              ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5        

11.30-11.50 น. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ถั่วฝักยาวสายพันธุ์เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอน ที่มีธาตุ    
เป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบ จังหวัดชลบุรี 
   โดย : นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย     ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
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11.50-12.10 น. การจัดการปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพร่วมกับน  าหมักชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะละกอ
ฮอลแลนด์ในดินทราย 
   โดย : นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา      กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

12.10-12.30 น. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแตงโม 
ในดินทราย ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม 
   โดย : นางสาววนิดา พานิกร     ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน 
13.30-14.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

ประธาน : นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
เลขานุการ : นางนวลจันทร์ ชะบา            กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

13.30-13.50 น. การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน สร้าง  
ออกซิน จิบเบอเรลลิน และสารไซเดอไรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว 
   โดย : นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

13.50-14.10 น. คัดเลือกเชื อราเอนโดไฟต์และศึกษาคุณสมบัติการควบคุมโรคและแมลงในนาข้าว 
   โดย : นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

14.10-14.30 น. โครงการศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื อรา 
Sclerotium rolfsii ของกุยช่ายในพื นที่จังหวัดล าปาง 
   โดย : นางสาวกัญญาภัทร พอสม  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

14.30-15.30 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาส ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ท่ีดิน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธาน : นายสถิระ อุดมศรี             ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดิน 
เลขานุการ : นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ   รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  
                                                     ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

14.30-14.50 น. การศึกษาการจัดการน  าระดับไร่นาในพืชไร่เศรษฐกิจ 
   โดย : นายกฤดิโสภณ ดวงกมล  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

14.50-15.10 น. การใช้ขอ้มูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี  
ปี พ.ศ. 2559 
   โดย : นายทศนัศว์ รัตนแก้ว  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

15.10-15.30 น. การศึกษาแนวทางการใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลขและการวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบ      
เชิงเลขเพ่ือการส ารวจดิน 
   โดย : นางสาวรวมพร มูลจันทร์  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

15.30-15.45 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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15.45-16.45 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ประธาน : นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา    รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี      
เลขานุการ : นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ   ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

15.45-16.05 น. ประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ย 
   โดย : นายทนงศักดิ์ ปะระไทย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

16.05-16.25 น. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื นที่ดินเค็มในพื นที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
   โดย : นางปราณี สีหบัณฑ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

16.25-16.45 น. การทดสอบอัตราการใช้ปูนควบคู่กับการใช้น  าชะล้างความเป็นกรดส าหรับการปลูก
ข้าวในดินเปรี ยวจัด (ชุดดินรังสิต) 
   โดย : นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

16.45-17.45 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 
ประธาน : นางไพจิตร ชัยสิทธิ์                       ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน 
เลขานุการ : นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

16.45-17.05 น. การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการผลิตอ้อยโรงงานเพ่ือก าหนดเขตการใช้ที่ดิน
ส าหรับพืชเศรษฐกิจ ปีการผลิต 2557/58 
   โดย : นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

17.05-17.25 น. การประเมินประสิทธิภาพการผลิต ทัศนคติ และการยอมรับของเกษตรกรต่องาน  
พัฒนาที่ดินใน“พื นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
   โดย : นายรัตนะ สุตาค า  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

17.25-17.45 น. “การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน  าในดินและแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร” 
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าปาง 
   โดย : นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
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 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
08.30-09.00 น. 
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดท าแผนที่คาร์บอนในดินของประเทศไทย 
โดย นายสถิระ อุดมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดิน 

09.00-10.30 น. เสวนาเรื่อง  International Research Iinkage and Partnership 
ผู้ด าเนินการเสวนา  :  นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์   
         ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน  า  กรมพัฒนาที่ดิน   
ผู้ร่วมเสวนา 1) นายกฤป สีตะธนี  ผู้จัดการโครงการ โครงการพัฒนา 
  แห่งสหประชาชาติ  (UNDP) 
  2) นายสุริยัน  วิจิตรเลขการ  Regional Project Manager  
  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  
  3) นางกัณวีย์  สืบสุข   
  รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ  
  ส่วนประเมินผลมิติพื นที่ 1 กองประเมินผล 2 ส านักงบประมาณ  

10.30-11.30 น. เสวนาเรื่องเล่าชาวพัฒนาที่ดินกับประสบการณ์ท างานโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ   
โดย นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

11.30-12.15 น. บรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการปรับปรุงดินกรดด้วยแคลเซี่ยมนาโน 
โดย :   นายชาติประชา  สอนกลิ่น 
          ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เกษตร  บริษัทเนเจอร์เวนเจอร์ จ ากัด 

12.15-13.15 น. อาหารกลางวัน 
13.15-14.15 น. การมอบรางวัลการน าเสนอภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ 

และปิดการประชุม 
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. 

6.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง คณะกรรมการ
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน นักวิชาการของ
กรมพัฒนาที่ดิน ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งผู้แทนส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  
850 คน 
 

7.  ผู้รับผิดชอบการจัดการประชุม 

คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 
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8. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม 
8.1 ผู้จัดเบิกค่าใช้จ่าย และค่าด าเนินการจากกรมฯ อาทิเช่น 

1) จัดอาหารครบทุกมื อในระหว่างการประชุม 
2) ค่าท่ีพักระหว่างการประชุม 
3) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการประชุม 
5) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

8.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าเบี ยเลี ยง ที่พักก่อน
และหลังการประชุมจากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบฝึกอบรม 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ได้รับทราบนโยบายการด าเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับ

องค์ความรู้ทางวิชาการและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั งน า
เทคโนโลยีและผลส าเร็จงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร และถ่ายทอดสู่เกษตรกรน าไปใช้ใน
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



สารบัญ 

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย 6 สาขา 
 หน้า 

สาขาอนุรักษ์ดินและน ้า 1-35 
โครงการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งส าหรับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 2 

 โดย : นายปริวัตร ศรีค ามูล  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
การใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  าในสวนยางพาราปลูกใหม่ 13 

 โดย : นายวินัย ชมบุตร  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน  าของพื นที่
ส าหรับสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดล าปาง 

24 

 โดย : นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 

สาขาปรับปรุงบ้ารุงดิน 36-68 
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาวสาย
พันธุ์เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอน ที่มีธาตุเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วน
หยาบ จังหวัดชลบุร ี

37 

 โดย : นางสาวจรรจิรา  เจริญทวีชัย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

การจัดการปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพร่วมกับน  าหมักชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์ใน
ดินทราย 

47 

 โดย : นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย 
ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม 

57 

 โดย : นางสาววนิดา พานิกร  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 69-105 
การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน สร้างออกซิน  
จิบเบอเรลลิน และสารไซเดอไรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว 

70 

 โดย : นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

คัดเลือกเชื อราเอนโดไฟต์และศึกษาคุณสมบัติการควบคุมโรคและแมลงในนาข้าว 83 
 โดย : นางสาวดารารัตน์ โฮตาก้า  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

โครงการศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื อรา 
Sclerotium rolfsii ของกุยช่ายในพื นที่จังหวัดล าปาง 

93 

 โดย : นางสาวกัญญาภัทร พอสม  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
สาขาส้ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 106-140 
การศึกษาการจัดการน  าระดับไร่นาในพืชไร่เศรษฐกิจ 107 

 โดย : นายกฤดิโสภณ ดวงกมล  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
การใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินสถานการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 

118 

 โดย : นายทศนัศว์ รัตนแก้ว  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
การศึกษาแนวทางการใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลขและการวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบ 
เชิงเลขเพ่ือการส ารวจดิน 

131 

 โดย : นางสาวรวมพร มูลจันทร์  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 141-176 
ประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ย 142 

 โดย : นายทนงศักดิ์ ปะระไทย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื นที่ดินเค็มในพื นที่จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

154 

 โดย : นางปราณี สีหบัณฑ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

การทดสอบอัตราการใช้ปูนควบคู่กับการใช้น  าชะล้างความเป็นกรดส าหรับการปลูกข้าวใน 
ดินเปรี ยวจัด (ชุดดินรังสิต) 

166 

 โดย : นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 177-205 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการผลิตอ้อยโรงงานเพื่อก าหนดเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืช
เศรษฐกิจ ปีการผลิต 2557/58 

178 

 โดย : นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

การประเมินประสิทธิภาพการผลิต ทัศนคติ และการยอมรับของเกษตรกรต่องานพัฒนาที่ดิน 
ใน“พื นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

187 

 โดย : นายรัตนะ สุตาค า  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

“การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน  าในดินและแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือการผลิต
ทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร” กรณีศกึษา จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดล าปาง 

196 

 โดย : นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ 
1. ประเภทหน่วยงาน 206-224 
การจัดการดินหลังน  าท่วมในพื นที่เกษตรกรรม 207 

 โดย : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
เชื อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหาร และเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 208 

 โดย : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น "Test Kit with LDD" เพ่ือสนับสนุนการจัดการดินและปุ๋ย 209 

 โดย : กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
แผนการใช้ทีด่ินจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพัฒนาเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 210 

 โดย : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 211 

 โดย : ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับและแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส์            
เพ่ือการจัดท าส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

212 

 โดย : ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
มวลชีวภาพของปอเทืองเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกพืชในพื นที่ปลูกข้าวลุ่มน  าเจ้าพระยา 213 

 โดย : กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าแบบเบ็ดเสร็จ  
พื นที่ด าเนินการ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองเรือ จังหวัดสระบุรี 

214 

 โดย : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS 
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บางช้าง บ้านหัวอ่าว” อ.สามพราน จ.นครปฐม 

216 

 โดย : สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
บัวใหญ่โมเดล : การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการตามนโยบายยกกระดาษ A4 217 

 โดย : กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
อิทธิพลของปุ๋ยชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียว 218 

 โดย : สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
การบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จังหวัดสกลนคร 219 

 โดย : สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
การปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน พื นที่ต าบลปงต า  
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

220 

 โดย : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
  

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า โครงการพัฒนาชุมชนบนพื นที่สูง  
กรณีศึกษา “นางสมบัติ  มีเพชร” 

221 

 โดย : สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
การใช้ประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนามส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ยในการปลูกพืชเศรษฐกิจใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

222 

 โดย : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  
การพัฒนาสวนส้มโอทับทิมสยามในพื นที่ลุ่มน  าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 223 

 โดย : สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การปรับปรุงพื นที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน  ามันในพื นที่จังหวัดชายแดนใต้ 224 

 โดย : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ 
2. ประเภทบุคคล 
สาขาอนุรักษ์ดินและน ้า 225-234 
การศึกษาวิธีการเตรียมท่อนพันธุ์มันส าปะหลังและการให้ปุ๋ยทางใบร่วมกับการใช้ระบบพืชแซม
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน  าและเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง ในชุดดินปากช่อง 

226 

 โดย : นางสาวจารุภรณ์ โต๊ะแสง กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

ศึกษา ส ารวจ รวบรวมพันธุกรรมพืชวงศ์ผักบุ้ง Convolvulaceae และพืชวงศ์ถ่ัว Fabaceae 
บางชนิดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน  า 

227 

 โดย : นางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ์  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  

เปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟ้ืนฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ  
และเคมีของดิน 

228 

 โดย : นางสาวภรภัทร นพมาลัย  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
การใช้หญ้าแฝกและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังที่ปลูกในดินเนื อหยาบ 229 

 โดย : นายธีรพล เปล่งสันเทียะ   ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

ผลของการปรับรูปแปลงนาต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน 230 

 โดย : นางอุมรา เชิงหอม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4   
การเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็มส าหรับพื นท่ีดินเค็มจังหวัดกาฬสินธุ์ 231 

 โดย : นางสาวอุไรวรรณ ถายา  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
มาตรการอนุรักษ์ดินและน  าที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไร่บนพื นที่สูง ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า 
แม่จันตอนบน ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

232 

 โดย : นางสาวบุษบา อนุจรพันธ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   
 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน  าที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดบนพื นที่สูง 
ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าจันตอนบน ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

234 

 โดย : นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชต ิ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   
สาขาปรับปรุงบ้ารุงดิน 235-270 
การผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่  236 
 โดย : นายดิเรก คงแพ  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
การผลิตแตงโมอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 237 
 โดย : นายดิเรก คงแพ  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
ระบบเกษตรผสมผสาน 238 
 โดย : นายดิเรก คงแพ  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเทคนิคในการศึกษาประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปลูกข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ในพื นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

239 

 โดย : นายสุรชัย สุวรรณชาติ  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พื นที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการน าร่องการ
ผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน ในประชาคม
อาเซียน ปีที่3 

240 

 โดย : นางสาวรัตติยา โตจีน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
กวางตุ้ง ในชุดดินบางเขน กลุ่มชุดดินที่ 2 ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

242 

 โดย : นางสาวธนทร สุขชุ่ม  สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 
ผลของการปลูกปอเทืองในพื นที่ดินเปรี ยวจัด กลุ่มชุดดินที่ 10, 11 อ าเภอหนองเสือ        
จังหวัดปทุมธานี (โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบ ารุงดิน พื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยา 19 จังหวัด) 

243 

 โดย : นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน  
ต าบลหนองสีดา อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

244 

 โดย : นางสาวน  าฝน อิสระ  สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี    
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวโพดในกลุ่มชุดดินที่ 28 ชุดดินลพบุรี จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการ
น าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน 

245 

 โดย : นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล  สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี   
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 4 พื นที่จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการน าร่องการ
ผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดิน พืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน 

246 

 โดย : นายนพดล จุลนวล  สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
สาขาปรับปรุงบ้ารุงดิน (ต่อ) 
การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวโพดพื นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง 
ตามพระราชด าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน  
จังหวัดอ่างทอง 

247 
 

 โดย : นางสาวนาฏยา ปิตานุสร สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง   
การจัดการดินเพ่ือปลูกอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 24 จังหวัดชลบุรี 248 
 โดย : นางสาววรารัตน์ ลีวรางกุล ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2   
ผลของวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเพ่ิมผลผลิตแก่นตะวันและถ่ัวเขียวในระบบการปลูกพืช
หมุนเวียน 

249 

 โดย : นางภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   
ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และสารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 ภายใต้การจัดการพืชปุ๋ยสด        
ในการปรับปรุงดินเพ่ือปลูกพริกอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี 

250 

 โดย : นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
การศึกษาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของถ่านชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต 
ข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่ดินเค็ม 

251 

 โดย : นายมนตรี วันตาแสง  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
การตอบสนองของผลผลิตมะนาวต่อการจัดการดินด้วยปุ๋ยหมักและโดโลไมท์ 253 
 โดย : นางสาวพิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่ 47 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการ
น าร่อง  การผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน   
ในประชาคมอาเซียน 

254 

 โดย : นางสาวศศิธร วิสัย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
ผลของมวลชีวภาพของหญ้าแฝกในระบบหมุนเวียนร่วมกับมันส าปะหลังต่อผลผลิตของ 
มันส าปะหลังและสมบัติบางประการของดิน 

256 

 โดย : นายดานิเอล มูลอย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
การปรับปรุงดินด่างด้วยสารปรับปรุงดินชนิดต่างๆเพ่ือปลูกข้าวโพดหวาน 257 

 โดย : นางพัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
การเปลี่ยนแปลงของดินจากการจัดการดินต่อผลผลิตปาล์มน  ามันในพื นที่ลุ่มน  าปากพนัง 
ที่ผ่านการเลี ยงกุ้งกุลาด า 

258 

 โดย : นางแฉล้ม พริ มจรัส  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
สาขาปรับปรุงบ้ารุงดิน (ต่อ) 
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 10 พื นที่ความเหมาะสม (S2)  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

259 

 โดย : นางสาวชนันธิดา  ลีลาวัฒน์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
ผลของระยะเวลาใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพต่อการเพ่ิมผลผลิตของปาล์มน  ามันในพื นที่ 
ดินเปรี ยวจัด ลุ่มน  าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

260 

 โดย : นายณัฐวุฒิ จุลสงค์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พื นที่ความเหมาะสม (S1) จังหวัดชุมพร ภายใต้ 
โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน 

261 

 โดย : นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การจัดการดินเพ่ือปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 50 พื นที่ความเหมาะสม (S2) จังหวัดกระบี่ 
ภายใต้โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

262 

 โดย : นายปัญญา ใจสมุทร  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การจัดการดินเปรี ยวเพ่ือปลูกข้าวตามแนวทางแกล้งดินในพื นที่เขตเกษตรน  าฝนและเขต
ชลประทาน 

263 

 โดย : นายพบชาย สวัสดี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
ระยะเวลาการใส่โดโลไมท์ที่เหมาะสมส าหรับปรับปรุงดินเปรี ยวจัดเพื่อการปลูกปาล์มน  ามัน 265 
 โดย : นางสาววนิดา งามเงิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การจัดการดินเพ่ือปลูกปาล์มน  ามันในกลุ่มชุดดินที่ 26 พื นที่ความเหมาะสม (S1)  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใต้โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

266 

 โดย : นายวีระยุทธ์ สุทธิรักษ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การจัดการดินเพ่ือปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 34 พื นที่ความเหมาะสม (S1)  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

267 

 โดย : นายวีระยุทธ์ สุทธิรักษ์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
สาขาปรับปรุงบ้ารุงดิน (ต่อ) 
การจัดการดินเพ่ือปลูกปาล์มน  ามันในกลุ่มชุดดินที่ 26 พื นที่ความเหมาะสม (S1) จังหวดัพังงา 
ภายใต้โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

268 

 โดย : นายสมหมาย หนูศรี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวสังข์หยดและข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ในกลุ่มชุดดินที่ 6 269 
 โดย : นางสาวนิภาพร ชูกิจ  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน (พื นที่ความเหมาะสม S2 จังหวัดสงขลา) 

270 

 โดย : นายปรีชา เจ้ยทองศรี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 271-282 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพส าหรับควบคุมโรคเน่าและโรคใบติดเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทุเรียน จังหวัดจันทบุรี 

272 

 โดย : นายนันทภพ ชลเขตต์   กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน   
การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมเชื อสาเหตุโรคพืช (ซุปเปอร์ พด. 3) 273 
 โดย : นางพิกุล เกตุชาญวิทย์  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
ผลของน  าสกัดจากปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศในชุดดินอยุธยา         
กลุ่มชุดดินที่ 2 

274 

 โดย : นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
ทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพ่ิมศักยภาพการผลิตของดินเพื่อการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลัก  (ข้าวหอมมะลิ 105 หอมแดง และพริก) ในพื นที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
จังหวัดศรีสะเกษ 

275 

 โดย : นายยุทธสงค์  นามสาย  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชื อจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส         
และจุลินทรีย์ละลายโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด 

277 

 โดย : นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ  
พด.12 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อย จังหวัดล าปาง 

278 

 โดย : นางสาวกรวิกา รัตนนพนันทน์  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6   
 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (ต่อ) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพส าหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่า  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกาแฟอราบิก้า  จังหวัดเชียงใหม่ 

279 

 โดย : นางสาววชิรดา ทิพย์อุบล ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
สาขาส้ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 283-295 
ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแม่น  าปิงต่อพื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน  าปิงตอนบน
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 

284 

 โดย : นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน   
การประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

285 

 โดย : นายธงชัย คงหนองลาน  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน    
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2559 286 
 โดย : นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน   
แนวทางการพัฒนาพื นที่เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม 

287 

 โดย : นางณฐมน ผ่องแผ้ว  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
การศึกษากระบวนการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน  าด าเนินงานตาม
บทบัญญัติมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  
กรณีศึกษาลุ่มน  า คลองท่าทน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

288 

 โดย : นางสาวนรินทร์พร นาเมือง  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
การประยุกต์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับค่าดัชนีพืชพรรณ 289 

 โดย : นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่   
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื นที่จังหวัดแพร่ 290 

 โดย : นางสาวปวีณา  เปรมเจริญ  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
การวิเคราะห์พื นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายหลังการบูรณาการแนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) 

291 

 โดย : นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
การปรับปรุงเกณฑ์ทางดินที่ใช้ประเมินชั นความเหมาะสมของดินในพื นที่ปลูกมันส าปะหลังและ
อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

292 

 โดย : นางสาววิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1    
 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
สาขาส้ารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
การวิจัยเชิงส ารวจการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ดินเค็มจังหวัดร้อยเอ็ด 293 
 โดย : นางสาวกนกวรรรณ หาญสุขใจเจริญ  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

294 

 โดย : นางสาววนิดา พานิกร  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน  าในดินและแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือการผลิต 
ทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 

295 

 โดย : นายนิลภัทร คงพ่วง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
สาขาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 296-307 
สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในพื นที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น 297 
 โดย : นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์  ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน   
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธี 
ในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ 

298 

 โดย : นางจิราพร สวยสม  ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน   
การจัดท าข้อมูลปริมาณน  าที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื อดินในพื นที่ภาคใต้ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

299 

 โดย : นางสาวชนิดา เกิดชนะ  ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน   
ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักในพืชผักและไม้ผลระยะ
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โครงการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งส้าหรับแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (PLER Model) 
Quantifying Manning’s Roughness Co-efficient Corresponding 
to Surface Runoff or PLER Model 

ปริวัตร ศรีค้ามูล  อภินันท์ กาวิโล และสลลิรตัน์ วิชัยพานิช 
Pariwat Sricommul  Apinan Gavilo and Salinrat Wichaipanich 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน 
Land Development Regional Office 6, Land Development Department, Chiang Mai 
Provience 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s 

Roughness Coefficient) หรือค่า n ในสภาพพ้ืนผิวจ าลองส าหรับใช้กับแบบจ าลอง PLER โดยใช้สมการ
ค านวณความเร็วของการไหลของน้ าไหลบ่าผิวดินอันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัดพาตะกอน ท าการทดลอง
ในสภาพพ้ืนผิวจ าลองของพ้ืนที่ศึกษาจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
การทดลองในระยะแรกแบ่งสภาพพ้ืนผิวจ าลองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พ้ืนผิวดินเปล่าของชุดดินท่าลี่ และ
พ้ืนที่ผิวดินเปล่าของชุดดินวังสะพุง บนความลาดชัน 21, 35 และ 50 เปอร์เซนต์ตามล าดับ และในระยะที่สอง
ได้แบ่งสภาพพ้ืนที่จ าลองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พ้ืนผิวดินจากชุดดินท่าลี่ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
เพาะปลูกพืชไร่จ านวน 2 ชนิด คือ ข้าวโพดและข้าวไร่ เพ่ือน าค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่ได้ไปใช้
ก าหนดค่าตัวแปรในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่จ าลองการเคลื่อนตัวของตะกอนบนพื้นที่ลาดชันต่อไป 

จากการทดลองพบว่า เมื่อความลาดชันเพ่ิมขึ้นค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งก็จะเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย แต่อัตราการไหลของน้ าจะลดลงเช่นเดียวกับความเร็วในการไหลของน้ าที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผล  
มาจากความขรุขระของพ้ืนผิวที่น้ าไหลผ่าน ความลึกของการไหลที่ต่ ามากและแรงเสียดทานที่ท้องน้ า  ทั้งนี้
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่ได้ของสภาพพ้ืนผิวดินเปล่าจากชุดดินท่าลี่มีค่า 0.030  สภาพพ้ืนผิว
ดินเปล่าจากชุดดินวังสะพุงมีค่า 0.030  สภาพพ้ืนผิวดินจากชุดดินท่าลี่ที่มีการปลูกข้าวโพดมีค่าเท่ากับ 0.067 
และสภาพพ้ืนผิวดินจากชุดดินท่าลี่ที่มีการปลูกข้าวไร่มีค่าเท่ากับ 0.052 

ABSTRACT 
The objective of this experiment was to find Manning’s Roughness Coefficient 

(Manning's n) by monitoring flow rate in hydraulic flume. The Manning's n was a factor in an 
equation that yields run off velocity which in turn influences sediment movement. The 
surface used in this experiment was modeled after real surface at Huay Lang Royal Project 
Development Center, WiangKaen District, Chiang Rai Province. The flume was custom 
designed so that slope could be altered from  21 to 35 and 50 percent respectively. In the 
first phase, there were  2 surfaces of bare soil, one represented plot that grown annual cash 
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crop (Tha Li soil series:TI) and the other represented para rubber plot (Wang Saphung soil 
series:WS). In the second phase, only Tha Li soil was used to model the surface. In this phase  
corn and upland rice were added to the surface to simulate influence of actual land use. Flow 
rate on each surface and each slope was mathematically processed to find corresponding n. 

It was founded that Manning’s Roughness Coefficient varied from one slope to 
another. Flow rate decreased when slope increased owing to increasing friction force. The 
value of average Manning’ Roughness Coefficient on bare Tha Li surface was 0.030, on bare 
Wang Saphung surface was 0.030,  on Tha li with corn was 0.067 and on Tha li with upland 
rice was 0.052 

ค้าน้า 
จากการที่กรมพัฒนาที่ดินและ IRD ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ Predict and Localize Erosion and Runoff (PLER Model) เพ่ือประเมินผลกระทบของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและพลวัตรของการใช้ที่ดินที่มีต่อสภาพอ านวยน้ าของลุ่มน้ า การสูญเสียดิน การพัดพาตะกอน 
และการทับถมของตะกอนดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองดังกล่าว    
ไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าได้ เนื่องจากแบบจ าลอง PLER นี้มีความต้องการ
ข้อมูลน าเข้า (Input Data) ที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการใช้งาน 
         อย่างไรก็ตามแบบจ าลอง PLER นี้ยังเป็นแบบจ าลองต้นแบบ (Prototype Model) จึงจ าเป็นต้องมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลน าเข้าส าหรับแบบจ าลอง PLER ให้สอดคล้องกับการใช้งานในสภาพพ้ืนที่
ต่างๆของประเทศไทย ดังนั้นการทดสอบในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 
(Manning’s Roughness Coefficient) หรือค่า n ในสภาพพ้ืนผิวจ าลองส าหรับน าไปใช้กับแบบจ าลอง PLER 
โดยอาศัยหลักการค านวนหาค่าความเร็วของน้ าจากการไหลในทางน้ าเปิดมาประยุกต์กับการไหลของน้ าไหล
ผิวหน้าดิน (Surface flow) 

น้ าไหลผิวหน้าดิน (Surface flow) ประกอบด้วย น้ าฝน รวมทั้งน้ าพืชยึด น้ าพืชหยดและน้ าไหลตาม
ต้น ซึ่งเหลือจากการสูญเสียด้วยการคายระเหย การซึมซับของดิน รวมตัวกันชั่วคราวตามผิวดิน รวมทั้งปริมาณ
น้ าฝนส่วนเกิน (Excess rainfall) ในกรณีที่ฝนตกหนักกว่าความสามารถในการซึมน้ าของดินและทั้งน้ าฝนที่ตก
ลงสู่พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยวัตถุที่ไม่ซึมน้ า เช่น พ้ืนถนน อาคาร หรือพ้ืนคอนกรีต เป็นต้น ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดน้ าไหลบ่าหน้าดิน มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับลักษณะและความหนักเบาของฝน ลักษณะพืชพรรณ 
ปกคลุมดิน และความสามารถในการซึมน้ าของดิน น้ าไหลผิวดินอาจเป็นตัวการส าคัญต่อปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินบนพ้ืนที่ลาดชัน โดยเปลี่ยนเป็นน้ าไหลบ่าหน้าดิน (Surface runoff) และมีก าลังกัดชะหน้าดิน 
หากมีปริมาณมากและไม่มีวัตถุชะลอความเร็ว หลังจากนั้นน้ าทั้งหมดจึงไหลลงสู่ที่ต่ า (Overland flow) 
รวมกันเป็นทางน้ าสายใหญ่ (อรทัย,2549) 

ส าหรับแนวคิดในการประเมินผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินและพลวัตรของการใช้ที่ดินที่มีต่อ
สภาพอ านวยน้ าของลุ่มน้ านั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่เป็นปัจจัยหลักที่ควรค านึงถึงซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ า



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

4 
 

สามารถจ าแนกการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
กระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญและเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในพ้ืนที่สูงที่มีความลาดชัน  อันก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่คือ กระบวนการกร่อนดิน (Soil Erosion) ซึ่งเป็นกระบวนการแตกกระจายและ
การพัดพาไปของดิน  

ปัจจัยดังกล่าว น้ าเป็นตัวการหลักที่ท าให้เกิดกระบวนการกร่อนของดินโดยการชะล้างและพัดพา
ตะกอนของดิน โดยตะกอนของดินที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากกว่าที่แรงของน้ าจะพัดพาไปได้จะตกตะกอน
ลงมาก่อน ส่วนตะกอนดินที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกพัดพาต่อไปด้วยแรงของน้ า การพัดพาตะกอนดินอาศัยปัจจัย
ปริมาณและความเร็วในการไหลของน้ าเป็นองค์ประกอบ การไหลของน้ าจะมีความเร็วและความแรงมากหรือ
น้อยนั้น มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามากี่ยวข้อง อาทิเช่น ความลาดชันของพ้ืนที่ ความขรุขระของสภาพพ้ืนผิวที่น้ า
ไหลผ่าน ความลึกของหน้าตัดการไหล ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อการตกตะกอนและการทับถมของตะกอนดินที่ถูก  
พัดพามา นอกจากนี้ ในสภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของเนื้อดิน สิ่งปกคลุมดิน และ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้การไหลบ่าของน้ าผิวหน้าดินแตกต่างกันด้วย ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการชะล้างและพัดพาตะกอนดินที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาถึงลักษณะของพ้ืนผิวที่น้ าไหลผ่าน
ในแต่ละพ้ืนที่ด้วยวิธีการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนมิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) 
โดยอาศัยการสร้างแบบจ าลองสภาพพ้ืนที่จะช่วยให้สามารถก าหนดค่าของตัวแปรที่จะน ามาใช้ในแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ Predict and Localize Erosion and Runoff (PLER Model) เพ่ือให้แบบจ าลองดังกล่าว 
สามารถให้ค่าท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ท าการศึกษา 

กระบวนการกร่อนของดินโดยการชะล้างและพัดพาตะกอนของดินเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ โดยดินจะถูกชะล้างพังทลายต้องมีแรงมากระท าให้ดินแตกและเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ต่ ากว่าด้วยปัจจัย
ใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้มีกระบวนการที่เป็นไปในท านองเดียวกัน 3 กระบวนการย่อย คือ  

1. กระบวนการแตกกระจาย (Detachment) เป็นกระบวนการแรกที่ท าให้เม็ดดินแตกเป็นอนุภาค
ขนาดเล็กและหลุดออกไปจากพ้ืนที่เดิมโดยอาศัยแรงที่กระท าต่อผิวดินทั้งแรงตกกระทบของน้ าฝน แรงโน้มถ่วง
ของโลกและแรงกัดชะหน้าดินจากน้ าไหลบ่า รวมทั้งความทนทานของดินต่อการแตกกระจายซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติของดิน 

2.  กระบวนการเคลื่อนย้าย (Transportation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อจากขั้นแรกโดยน้ าไหล
บ่าหน้าดินที่ไหลลงสู่พื้นที่ต่ ากว่าตามแรงโน้มถ่วงของโลก อัตราการไหลของน้ าไหลบ่าหน้าดินจะรุนแรงเพียงใด
ขึ้นอยู่กับความลาดชันของพ้ืนที่และระยะทางตามความยาวของพ้ืนที่  รวมทั้งปริมาณหรือความหนาของน้ าที่
ไหลตามผิวหน้าดิน ทั้งนี้ การพัดพาเม็ดดินยังมีผลให้ดินพังทลายด้วยกระบวนการขัดถูหน้าดินของน้ าไหลบ่า
หน้าดินจากพ้ืนที่ตอนบนมาพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตามวัสดุคลุมผิวหน้าดินโดยเฉพาะพืชพรรณธรรมชาติเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สามารถชะลอความเร็วในการเคลื่อนย้ายน้ าไหลบ่าและตะกอนดินได้ 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

5 
 

3. กระบวนการหยุดนิ่ง (Deposition) เป็นกระบวนการสุดท้ายของการชะล้างพังทลายของดิน 
เกิดขึ้นเมื่ออัตราความเร็วของน้ าไหลบ่าหน้าดินลดลงจนไม่สามารถท าให้อนุภาคดินเคลื่อนย้ายได้และ
ตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (อรทัย, 2549) 

การไหลในทางน้ าเปิด (Open Channel Flow) คือการไหลของของไหลไปตามทางน้ าโดยมีผิวอิสระ
สัมผัสกับอากาศด้านบนการไหลจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของความดันบรรยากาศโดยรอบ  (Atmospheric 
pressure) และแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ซึ่งการไหลในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น การไหลใน
แม่น้ าล าคลอง การไหลในคลองส่งน้ า การไหลในท่อหรือรางระบายน้ า เป็นต้น (ธัญดร, 2553) 

ในการศึกษาเกี่ยวกับการไหลในทางน้ าเปิดนั้น มีการประยุกต์ใช้กฎทางฟิสิกส์และทางคณิตศาสตร์
หลายเรื่องเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กฎในเรื่องของสถิตยศาสตร์ของน้ า สมการพลัง งาน 
กฎการเคลื่อนที่ ฯลฯ ซึ่งในการทดสอบเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s Roughness 
Coefficient) ในสภาพพ้ืนผิวจ าลองในครั้งนี้มีสมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

การหาค่าอัตราการไหลของน้ า (water discharge) เป็นวิธีการที่ ใช้หลักของสมการต่อเนื่อง 
(Continuity equation) โดย Rod flow คือ ปริมาณการไหลของน้ าเท่ากับผลคูณของความเร็วเฉลี่ยของน้ า
กับพ้ืนที่หน้าตัดที่น้ าไหลผ่าน  

    Q = Av 
 เมื่อ Q = อัตราการไหลของน้ า (ปริมาตรต่อหนึ่งหน่วยเวลา) 
   A = พ้ืนที่หน้าตัดการไหล (ตารางเมตร) 
   v = ความเร็วเฉลี่ยของน้ า (เมตร/วินาที) 
 ในปี ค.ศ. 1773 Antoni Chezy ได้ท าการศึกษาและค้นพบสมการที่เรียกว่า สมการของ Chezy 

(Chezy’s Equation)  

หรือ  

เมื่อ   เรียกว่า สัมประสิทธิ์ของ Chezy (Chezy’s Coefficient) 

จากสมการของ Chezy พบว่าค่าของ C ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขรุขระของผิวทางน้ าเปิดเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ อีก  เช่น  (1) ความลึก y หรือ Hydraulic Radius, R และ (2) ความหนืด
ของน้ า เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ได้มีการท าตารางหรือกราฟออกมาเพ่ือหาค่าของ C  เอาไว้ เพ่ือน าไปใช้งานแต่
อย่างใด มีวิศวกรชลศาสตร์หลายคนพยายามศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง  C  กับตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว
สร้างออกมาในรูปของ Empirical Equation ผลงานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่เชื่อถือได้ตราบจนเป็นปัจจุบัน
เป็นของ Robert Manning ในปี ค.ศ. 1890 (ประดิษฐ์, 2559) 

สูตรแมนนิ่ ง (Manning’s formula) เป็นวิธีการใช้หลักพลังงาน  (Principle of energy) ในการ
ประมวลหาค่าความเร็วเฉลี่ยของล าน้ าการค านวณจะต้องใช้ข้อมูลหรือวัดความลาดเทของผิวน้ าตามแนวล าน้ า
เพ่ือใช้เป็นค่าประมาณของความลาดชันของพลังงานหรือ  Energy gradient เป็นสูตรที่นิยมใช้ค านวณค่า
ความเร็วเฉลี่ย  
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 เมื่อ  v = ค่าความเร็วเฉลี่ย (เมตร/วินาที) n = ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning 
 R = ค่ารัศมีชลศาสตร์ที่หาได้จากค่า A/P เมตร A = พ้ืนรูปตัดล าน้ า (ตารางเมตร)  
 P = ความยาวเส้นขอบเปียก (เมตร) S = ความลาดชันผิวน้ า 

โดยที่พ้ืนที่รูปตัดเส้นขอบเปียกและความลาดชันผิวน้ าหาได้จากการส ารวจภายหลังที่ปริมาณน้ าสูงสุด
ผ่านไปแล้ว ซึ่งสังเกตได้จากคราบของระดับน้ าสูงสุด (กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ า, 2553) 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์การทดลอง 
1. ชุดทดสอบการไหลของในทางน้ าเปิดซึ่งสามารถปรับความลาดชันได้ 
2. แบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา 
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. กระบอกตวง 

วิธีการทดลอง 
           ด าเนินการทดสอบเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนมิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) 
ในสภาพพ้ืนผิวจ าลองส าหรับน ามาใช้กับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ Predict and Localize Erosion and 
Runoff (PLER Model) ซึ่งมีพ้ืนที่ศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบจ าลองจากพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
        การทดสอบเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) ในครั้งนี้
ได้น าตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มาจัดท า
แบบจ าลองสภาพพ้ืนผิว เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือท าการทดสอบ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ Predict and Localize Erosion and Runoff (PLER Model) โดยแบ่งการ
ทดสอบออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การทดลองในปี 2558  
1. ออกแบบและจัดท าชุดทดสอบการไหลในทางน้ าเปิด ซึ่งสามารถปรับความลาดชันได้ ส าหรับใช้ใน

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 
2. จัดท าแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 

(Manning’s Roughness Coefficient) โดยแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวที่มีลักษณะเป็นพ้ืนผิวดินเปล่าของดินที่
จัดอยู่ในชุดดินท่าลี่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่และพ้ืนผิวดินเปล่า ดินที่จัดอยู่ในชุดดินวังสะพุงมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพารา 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

7 
 

3. ท าการทดสอบแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวของพื้นที่ที่ต้องการศึกษาเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ
แมนมิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) ด้วยชุดทดสอบการไหลในทางน้ าเปิดซึ่งสามารถปรับความ
ลาดชันได้ โดยท าการทดสอบบนความลาดชัน 21 35 และ 50 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยท าการปล่อยน้ า     
ให้ไหลบนพื้นผิวจ าลอง จากนั้นท าการหาอัตราการไหลของน้ าด้วยการวัดปริมาตรของน้ าต่อเวลาที่ใช้ วัดความ
กว้างของหน้าตัดการไหล วัดความยาวพ้ืนผิวที่น้ าไหล หาความเร็วการไหลของน้ าด้วยการจับเวลาหยดสีที่ไหล
บนแบบจ าลอง  

4. น าข้อมูลที่ ได้จากการทดสอบมาค านวณหาค่าความสูงของน้ าที่ ไหล เส้นรอบขอบเปียก 
พ้ืนที่หน้าตัดการไหล รัศมีชลศาสตร์ ค่าเรย์โนลนัมเบอร์ ค่าฟรุตนัมเบอร์ และค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 
(Manning’s Roughness Coefficient)  

ระยะที่ 2 การทดลองในปี 2559 
1. จัดท าแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 

(Manning’s Roughness Coefficient) โดยแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวมีลักษณะเป็นพ้ืนผิวดินของชุดดินท่าลี่  
ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชไร่จ านวน 2 ชนิด คือ ข้าวโพดและข้าวไร่  

2. ท าการทดสอบแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
ขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) ด้วยชุดทดสอบการไหลในทางน้ าเปิด ซึ่งสามารถปรับ
ความลาดชันได้ โดยท าการทดสอบบนความลาดชัน 21 35 และ 50 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยท าการปล่อยน้ า
ให้ไหลบนพ้ืนผิวจ าลองจากนั้นท าการหาอัตราการไหลของน้ าด้วยการวัดปริมาตรของน้ าต่อเวลาที่ใช้  วัดความ
กว้างของหน้าตัดการไหล วัดความยาวพ้ืนผิวที่น้ าไหล หาความเร็วการไหลของน้ าด้วยการจับเวลาหยดสีที่ไหล
บนแบบจ าลอง  

3. น าข้อมูลที่ ได้จากการทดสอบมาค านวณหาค่าความสูงของน้ าที่ ไหล เส้นรอบขอบเปียก 
พ้ืนที่หน้าตัดการไหล รัศมีชลศาสตร์ ค่าเรย์โนลนัมเบอร์ ค่าฟรุตนัมเบอร์ และค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง 
(Manning’s Roughness Coefficient)  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการทดสอบแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวของพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระ

แมนนิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) ด้วยชุดทดสอบการไหลในทางน้ าเปิดซึ่งสามารถปรับความ
ลาดชันได้ โดยท าการทดสอบบนความลาดชัน 21 35 และ 50 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ บนสภาพพ้ืนผิวที่มี
รูปแบบต่างๆ สามารถค านวนได้ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าอัตราการไหลของน้ า ความเร็วในการไหลของน้ า ค่าเรย์โนลนัมเบอร์ ค่าฟรุตนัมเบอร์   
และค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) บนแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิว
ดินเปล่าของชุดดินท่าลี่และชุดดินวังสะพุง 

คว
าม

ลา
ดช

ัน 
(%

) 

กา
รท

ดล
อง

ซ้ า
ที ่

ดินเปล่าชุดดินท่าลี ่ ดินเปล่าชุดดินวังสะพุง 
อัต

รา
กา

รไ
หล

ขอ
งน

้ า  
 (ล

บ.
ม.

/ว
ินา

ที)
 

คว
าม

เร็ว
ใน

กา
รไ

หล
ขอ

งน
้ า

(เม
ตร

/ว
ินา

ที)
 

ค่า
เรย

โ์น
ลน

ัมเ
บอ

ร ์

ค่า
ฟร

ุตน
ัมเ

บอ
ร ์

ค่า
สัม

ปร
ะส

ิทธิ์
แม

นน
ิ่ง (

n)
 

อัต
รา

กา
รไ

หล
ขอ

งน
้ า  

 (ล
บ.

ม.
/ว

ินา
ที)

 

คว
าม

เร็ว
ใน

กา
รไ

หล
ขอ

งน
้ า

(เม
ตร

/ว
ินา

ที)
 

ค่า
เรย

โ์น
ลน

ัมเ
บอ

ร ์

ค่า
ฟร

ุตน
ัมเ

บอ
ร ์

ค่า
สัม

ปร
ะส

ิทธิ์
แม

นน
ิ่ง (

n)
 

21 

1 0.000235 0.212 304.564 1.859 0.024 0.000210 0.227 325.037 2.096 0.021 

2 0.000201 0.205 271.178 1.862 0.024 0.000191 0.227 278.213 2.264 0.019 

3 0.000201 0.215 272.750 1.996 0.022 0.000196 0.226 285.960 2.217 0.019 

เฉลี่ย 0.000213 0.211 282.830 1.906 0.023 0.000199 0.227 296.403 2.192 0.020 

35 

1 0.000188 0.202 278.281 1.860 0.031 0.000211 0.210 309.087 1.910 0.030 

2 0.000218 0.198 330.747 1.666 0.036 0.000196 0.217 301.993 2.027 0.028 

3 0.000186 0.202 275.730 1.877 0.031 0.000181 0.209 271.723 2.015 0.028 

เฉลี่ย 0.000197 0.201 294.920 1.801 0.032 0.000196 0.212 294.268 1.984 0.029 

50 

1 0.000182 0.202 247.446 1.993 0.035 0.000172 0.208 324.023 1.809 0.040 

2 0.000184 0.205 254.292 2.035 0.034 0.000166 0.207 300.001 1.873 0.038 

3 0.000178 0.204 253.127 2.017 0.034 0.000175 0.208 358.956 1.730 0.043 

เฉลี่ย 0.000181 0.204 251.622 2.015 0.034 0.000171 0.208 327.660 1.804 0.040 

จากตารางที่ 1 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งบนแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวดินเปล่า
ของชุดดินท่าลี่ซึ่งเป็นชุดดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนเหนียว มีเศษหินปนมาก และพ้ืนผิวดินเปล่าของชุดดิน
วังสะพุงซึ่งเป็นชุดดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนเหนียวเช่นกันแต่มีปริมาณเศษหินปนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะพบใน
ดินชั้นล่างบนความลาดชัน 21 35 และ 50 เปอร์เซนต์ มีค่า 0.023, 0.032, 0.034, 0.020, 0.029 และ 0.040 
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ตามล าดับ พบว่าพ้ืนผิวดินเปล่าของชุดดินท่าลี่ มีแนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งมากกว่าพ้ืนผิว
ดินเปล่าของชุดดินวังสะพุง 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าอัตราการไหลของน้ า ความเร็วในการไหลของน้ า ค่าเรย์โนลนัมเบอร์ ค่าฟรุตนัมเบอร์และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (Manning’s Roughness Coefficient) บนแบบจ าลองสภาพพ้ืนผิวดินชุด
ดินท่าลี่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ 

คว
าม

ลา
ดช

ัน 
(%

) 

กา
รท

ดล
อง

ซ้ า
ที ่

ชุดดินท่าลี่ที่มีการปลูกข้าวโพด ชุดดินท่าลี่ที่มีการข้าวไร ่

อัต
รา

กา
รไ

หล
ขอ

งน
้ า  

   
   

   
   

 
(ล

บ.
ม.

/ว
ินา

ที)
 

คว
าม

เร็ว
ใน

กา
รไ

หล
ขอ

งน
้ า  

   
(เม

ตร
/ว

ินา
ที)

 

ค่า
เรย

โ์น
ลน

ัมเ
บอ

ร ์

ค่า
ฟร

ุตน
ัมเ

บอ
ร ์

ค่า
สัม

ปร
ะส

ิทธิ์
แม

นน
ิ่ง (

n)
 

อัต
รา

กา
รไ

หล
ขอ

งน
้ า 

(ล
บ.

ม.
/ว

ินา
ที)

 
คว

าม
เร็ว

ใน
กา

รไ
หล

ขอ
งน

้ า 
(เม

ตร
/ว

ินา
ที)

 

ค่า
เรย

โ์น
ลน

ัมเ
บอ

ร ์

ค่า
ฟร

ุตน
ัมเ

บอ
ร ์

ค่า
สัม

ปร
ะส

ิทธิ์
แม

นน
ิ่ง (

n)
 

21 

1 0.000262 0.137 336.426 0.916 0.053 0.000233 0.129 278.522 0.924 0.051 

2 0.000258 0.137 318.602 0.936 0.052 0.000222 0.137 263.385 1.038 0.045 

3 0.000225 0.129 277.498 0.925 0.052 0.000222 0.135 262.258 1.018 0.046 

เฉลี่ย 0.000248 0.134 310.842 0.926 0.052 0.000226 0.134 268.055 0.993 0.047 

35 

1 0.000211 0.135 305.809 0.977 0.064 0.000214 0.150 280.831 1.190 0.051 

2 0.000210 0.134 272.769 1.022 0.060 0.000215 0.154 285.690 1.219 0.050 

3 0.000232 0.126 318.116 0.862 0.074 0.000210 0.152 271.182 1.229 0.049 

เฉลี่ย 0.000217 0.132 298.898 0.953 0.066 0.000213 0.152 279.235 1.213 0.050 

50 

1 0.000160 0.125 262.376 0.938 0.081 0.000154 0.135 204.082 1.197 0.060 

2 0.000160 0.122 248.091 0.937 0.080 0.000149 0.136 193.516 1.253 0.057 

3 0.000160 0.115 239.892 0.878 0.087 0.000149 0.135 207.314 1.195 0.060 

เฉลี่ย 0.000160 0.121 250.119 0.918 0.083 0.000151 0.135 201.637 1.215 0.059 

 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

10 
 

จากตารางที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ที่ เป็นดินชุดดินท่าลี่เช่นเดียวกัน แต่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน คือ มีการปลูกข้าวโพดและปลูกข้าวไร่ บนความลาดชัน  21 35 และ 50 
เปอร์เซนต์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งของแบบจ าลองพ้ืนผิวที่มีการปลูกข้าวโพดจะมีค่าสูงกว่า
แบบจ าลองที่มีการปลูกข้าวไร่ ซ่ึงมีค่า 0.052, 0.066, 0.083, 0.047, 0.050 และ 0.059 ตามล าดับ 

จากทั้งสองตารางจะพบว่าเมื่อความลาดชัน (S) เพ่ิมขึ้นค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (n) ก็
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย แต่อัตราการไหลของน้ า (Q) จะลดลงเช่นเดียวกับความเร็วในการไหลของน้ า  (v) ที่มี
แนวโน้มลดลง ทั้งนี้ในการทดสอบได้ควบคุมพฤติกรรมการไหล โดยให้น้ าที่ไหลมีค่าความลึกของหน้าตัดการ
ไหลเข้าใกล้ 0 และมีค่ารัศมีชลศาสตร์เข้าใกล้ 1 ส่งผลท าให้มีรูปแบบการไหลเป็นการไหลแบบราบเรียบ 
(Laminar flow) เนื่องจากมีค่าเรย์โนลนัมเบอร์ (Reynolds Number, R) น้อยกว่า 500 ท าให้ทราบว่ามีทิศ
ทางการไหลที่เป็นเส้นตรงและขนานกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับการไหลที่มีความเร็วต่ าหรือมีความหนืดของการไหล
มาก (ธัญดร, 2553) โดยอธิบายได้จากทฤษฎีชั้นขอบเขตซึ่งได้แบ่งชั้นการไหลออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้น 
Boundary layer หรือชั้นขอบเขตเป็นชั้นที่อยู่ติดกับพ้ืนผิวของวัตถุมีลักษณะเป็นชั้นบางมากและความหนืดมี
ผลต่อการไหลดังรูปที่ 1 และชั้นที่อยู่นอกเหนือชั้น Boundary layer ซึ่งมีการไหลแบบไม่มีความหนืด โดยผล
ของแรงหนืดในชั้น Boundary layer ท าให้การไหลช้าลง อัตราการไหลโดยมวลในชั้นขอบเขตจะน้อยกว่า
อัตราการไหลโดยมวลของการไหลซึ่งอยู่นอกชั้นขอบเขต (ประดิษฐ์, 2559) 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเกิดชั้น Boundary layer 

 

นอกจากนี้การไหลของน้ าจากการทดลองยังเป็นการไหลแบบ Supercritical flow เมื่อพิจารณาจาก
ค่าฟรุตนัมเบอร์ (Froude number) ซึ่งค่าที่ได้มีค่ามากกว่า 1 คือเป็นการไหลที่มีผลของแรงเนื่องจากความ
โน้มถ่วงของโลกน้อยกว่าแรงเนื่องจากความเฉื่อย (ประดิษฐ์, 2559)  โดยเมื่อท าการพิจารณาสมดุลของแรง   

ที่เกิดขึ้นกับการไหลของน้ าในทิศทางที่ขนานไปกับการไหลตามภาพที่ 2 จะพบว่า Wsin = 0 เมื่อ  คือมุม

ของความลาดชันของพ้ืนที่, 0 คือแรงเสียดทานที่ท้องน้ า ดังนั้นหากความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นก็จะท าให้
แรงเสียดทานที่ท้องน้ าเพ่ิมมากขึ้นด้วยตามกฎของแรงกิริยาและปฏิกิริยา 
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ภาพที่ 2 แสดงสมดุลของแรงที่เกิดขึ้นกับการไหลของน้ า 

ดังนั้นจากความลึกของการไหลที่ต่ ามากมีชั้น Boundary layer ท าให้แรงหนืดมีผลท าให้มีการไหลช้า
ลง ในขณะเดียวกันการเพ่ิมขึ้นของความลาดชันยังท าให้แรงเสียดทานที่ท้องน้ าเพ่ิมขึ้นด้วย  จากปรากฎการณ์
ดังกล่าวจึงส่งผลให้การไหลในการทดลองเมื่อความลาดชันเพ่ิมขึ้น มีความเร็วในการไหลของน้ าลดลง และ 
อัตราการไหลของน้ าลดลง ส่วน n มีค่าเพ่ิมขึ้นตามลักษณะทางกายภายของทางน้ า ความลาดชันของพ้ืนที่
ความหยาบของพ้ืนผิวทางน้ า และความหนืดของการไหลเนื่องจากแรงต้านทานการไหลหรือแรงเสียดทานที่
ท้องน้ า  

ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งที่จะน ามาใช้กับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  Predict and 
Localize Erosion and Runoff (PLER Model) ซึ่งมีพ้ืนที่ศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบจ าลองจาก
พ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย นั้น มีค่าสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของแมนนิ่งจากสภาพพ้ืนผิวจ าลองส าหรับใช้ในการทดสอบแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ Predict and Localize Erosion and Runoff (PLER Model) ของพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

ความลาดชัน(%) 

ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (n) 

ดินเปล่าแปลง
ข้าวโพด 

ดินเปล่าแปลง
ยางพารา 

แปลงข้าวโพดที่มี
การปลูกข้าวโพด 

แปลงข้าวโพดที่มี
การปลูกข้าวไร่ 

21 0.023 0.020 0.052 0.047 
35 0.032 0.029 0.066 0.050 
50 0.034 0.040 0.083 0.059 

n เฉลี่ย 0.030 0.030 0.067 0.052 
n เฉลี่ยทั้งหมด 0.045 

   
 

 

 

 

Wcos 

W 

 

N 

0 

Wsin 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

12 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากการทดสอบการไหลของน้ าบนสภาพพ้ืนผิวจ าลองรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สามารถทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง (n) ได้
ดังนี้ สภาพพ้ืนผิวดินเปล่าของชุดดินท่าลี่มีค่าเท่ากับ 0.030 สภาพพ้ืนผิวดินเปล่าของชุดดินวังสะพุงมีค่าเท่ากับ 
0.030 สภาพพ้ืนผิวดินของชุดดินท่าลี่ที่มีการปลูกข้าวโพดมีค่าเท่ากับ 0.067 และสภาพพ้ืนผิวดินชุดดินท่าลี่ที่มี
การปลูกข้าวไร่มีค่าเท่ากับ 0.052 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งในสภาพพ้ืนผิวจ าลองที่จะใช้กับ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  Predict and Localize Erosion and Runoff (PLER Model) มีค่าเท่ากับ 
0.045  

นอกจากนี้ จากการศึกษายังท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของการไหลบนพ้ืนผิวของน้ าไหลบ่าบนพ้ืนที่  
ลาดชันได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเมื่อความลึกของการไหลของน้ าไหลบ่าผิวดินมีค่าต่ ามากในชั้น Boundary layer 
แรงหนืดจะมีผลท าให้การไหลช้าลง อีกทั้งความชันของพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้แรงต้านการไหลหรือแรงเสียด
ทานที่ท้องน้ าเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้เมื่อความลาดชันเพ่ิมขึ้น ความเร็วในการไหลของน้ าจึงลดลงและอัตราการ
ไหลของน้ าลดลง            

เอกสารอ้างอิง 
กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ า. 2553. คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ าด้วยวิธี Manning’s 

formula. ส่วนอุทกวิทยา ส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า. 
   ธัญดร ออกวะลา. 2553. เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics). ภาควิชา 

                วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน.  

      ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ. 2559. เอกสารประกอบการสอนวิชาชลศาสตร์. สาขาวิศวกรรมโยธาและ                     
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

อรทัย มิ่งธิพล. 2549. เอกสารค าสอนวิชา ภส 561 อุตุ อุทกวิทยาลุ่มน้ า. ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.327 หน้า. 
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การใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้าในสวนยางพาราปลูกใหม่  
Leguminosae Forage Crops for Soil and Water Conservation in Para-Rubber  
(Hevea brasiliensis) 

วินัย  ชมบุตร1  จารุวรรณ  เฮยีงมะณี1  จารุภรณ์ โต๊ะแสง1  สรุเชษฐ์ นาราภัทร์2 
Winai Chombut1  Jaruwan Heangmanee1  Jaruporn Tousang1 and Surachet Naraput2 
1กองวิจัยและพัฒนาการจดัการทีด่ิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 
1Research and Development for Land Management Division,  
Land Development Department, Bangkok 
2ส านักวิทยาศาสตรเ์พื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ 
2Office of Science for Land Development,  
Land Development Department, Bangkok 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในแปลง

ยางพารา ด าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ที่ใช้ในการปลูกเป็นพืชคลุมดินที่เหมาะสมใน
สวนยางพาราและมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งการ
เปลี่ยนสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ตั้ งแต่  ปี  2553-2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 6 ต ารับการทดลอง จ านวน 3 ซ้ า มีต ารับการทดลอง
ดังนี้ 1) แปลงควบคุม (หญ้าธรรมชาติ) 2) การปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา 3) การปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล 
4) การปลูกแซมด้วยถั่วฮามาต้า 5) การปลูกแซมด้วยถั่วมะแฮะ และ 6) การปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา 

ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโตของต้นยางพาราทางด้านความสูงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
แต่อย่างไรก็ตาม ต้นยางพาราในแปลงที่ปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล มีแนวโน้มให้ความสูงและขนาดของเส้น
ผ่านศูนย์กลางของล าต้นสูงที่สุด ทั้งนี้ พบว่า ต้นยางพาราในแปลงที่ปลูกแซมด้วยหญ้าธรรมชาติ (แปลง
ควบคุม) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นน้อยที่สุด การสูญเสียน้ าหนักตะกอนดินต่อไร่ พบว่า ในปีที่ 1 แปลง
ยางพาราที่มีการปลูกแซมด้วยหญ้าธรรมชาติ (แปลงควบคุม) มีปริมาณการสูญเสียตะกอนดินมากที่สุด ซึ่งมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับต ารับการทดลองอ่ืน ส่วนในปีที่ 2-4 พบว่า ทุกต ารับการทดลองมี
การสูญเสียปริมาณตะกอนดินที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้ ในปีที่ 4 นั้น แปลง
ยางพาราที่มีการปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล มีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินน้อยที่สุด ส่วนการเปลี่ยนแปลง
สมบัติดิน พบว่า การปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ แซมต้นยางพารานั้น ท าให้สมบัติของดินในทุก
ต ารับการทดลองดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแปลงที่มีหญ้าธรรมชาติขึ้นแซมในแปลงยางพาราด้วย 

 
 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

14 
 

ABSTRACT 

The Effect of Leguminosae forage crops in Para-rubber plantation for soil and water 
conservation project was carried out at the soil and water conservation research centre, 
Pakchong district, Nakon Ratchasima province. The objectives of this study are to compare 
the suitable type of legume forage crop as a cover crop on growth of rubber tree, prevent 
soil erosion and changes of physics and chemicals properties in Para-rubber plantation. The 
field experiment was conducted on 2010-2014 and assigned in a Randomized Complete Block 
Design (RCBD) with 6 treatments and 3 replications. The treatments were 1) control (natural 
grasses) 2) pinto peanut 3) stylosanthes 4) hamata 5) pigeon pea and 6) desmanthusvirgatus. 

The results showed that the height of rubber trees were non-statically significant 
differences among treatments. However, stylosanthes intercrop were supported the height 
and diameter of rubber trees better than the others particularly natural grasses (control 
treatment). The sediment weight loss of the control treatment was highest than the other 
treatments and it also showed a statistically significant difference in the 1st year. The 
sediment weight loss obtained from the 2nd–4th years of all treatments were continuously 
reduced and showed non-significant differences in statistical analysis. Interestingly, the lowest of 
sediment weight loss was observed in the stylosanthes intercropping in the 4th year. To 
compare the soil properties, there were slightly increased in all treatments.  

ค้าน้า 
ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีอยู่อย่างจ ากัด ฉะนั้นการปลูกพืชเพียง

ชนิดเดียวเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุดนั้นคงท าได้ยาก เพราะสภาพดินเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากสาเหตุ
การชะล้างพังทลายของดิน จึงเป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดินอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เนื่องจากดิน
ขาดสิ่งปกคลุม และการไถพรวนโดยใช้เครื่องจักรกลหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดชั้นดินล่างอัดตัวแน่น
หรือเรียกกันว่าชั้นดินดานเป็นสาเหตุท าให้การเจริญเติบโตของพืชไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุ
หลักท่ีท าให้ทรัพยากรดินและน้ าเกิดการเสื่อมโทรมลงในที่สุด 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเป็นอาชีพหลัก แต่การปลูก
ยางพารานั้นจะประสบกับปัญหาด้านวัชพืชที่ต้องก าจัดตลอดเวลา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสูง นอกจากนี้ 
หากเกษตรกรปลูกยางพาราในพ้ืนที่ลาดชันท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้การปลูก
พืชคลุมดินจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะการปลูกพืชคลุมดิน จะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพของดินและลดการ
สูญเสียหน้าดินโดยการชะล้าง ทั้งยังช่วยท าให้โครงสร้างของดินดีขึ้น มีปริมาณธาตุอาหารเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดปริมาณวัชพืชลงได้อีกด้วย ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น มีผลผลิตสูง ฉะนั้นการใช้พืชอาหาร
สัตว์ตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมดินเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในสวนยางพาราปลูกใหม่นั้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนยางพารา  เนื่องจากสามารถช่วยลดปริมาณการเกิดการ 
ชะล้างพังทลายของดินได้ และช่วยแก้ปัญหาสภาพของดินเสื่อมโทรมเฉพาะพ้ืนที่ลงได้ ทั้งนี้ยังสามารถน าพืช
ตระกูลถั่วอาหารสัตว์นี้ไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ที่ใช้ในการปลูกเป็นพืชคลุมดินที่เหมาะสมในสวน
ยางพาราปลูกใหม่ ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพาราและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินที่ปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์
ชนิดต่างกัน 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1.  ท่อซีเมนต ์  
2.  ต้นกล้ายางพาราอายุ 1 ปี พันธุ์ RRIM 600  
3.  ปุ๋ยเคม ี
4.  สารเคมีควบคุมและก าจัดวัชพืช (herbicides)  
5.  สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลง (insecticides)   
6.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม  
7.  กล้าหญ้าแฝกพันธุ์ สงขลา 3 
8.  เมล็ดพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วลิสงเถา ท่าพระสไตโล ถั่วฮามาต้า ถั่วมะแฮะ ถั่วไมยรา 

วิธีการ 
1. วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 3 ซ้ า มี 6 

ต ารับทดลอง ดังนี้ 
  ต ารับที่ 1 แปลงควบคุม (หญ้าธรรมชาติ) 
 ต ารับที่ 2 ปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา ( Arachis pintoi )  

ต ารับที่ 3 ปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis)  
ต ารับที่ 4 ปลูกแซมด้วยถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata )  
ต ารับที่ 5 ปลูกแซมด้วยถั่วมะแฮะ (Cajanus cajan)  

 ต ารับที่ 6 ปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา (Desmanthus virgathus ) 
2. รายละเอียดการด าเนินการ 

2.1 การด าเนินการวิจัย เตรียมแปลงทดลองโดยปลูกยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ใช้ระยะปลูก
ยางพารา 7x3 เมตร ต ารับทดลองละ 6 ต้น โดยจะปลูกต้นยางพาราขวางความลาดเท ซึ่งมีความลาดเท
ประมาณ 3-5 % พ้ืนที่เก็บข้อมูลแต่ละต ารับใช้พ้ืนที่เท่ากับ 126 ตารางเมตร โดยใช้ท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร วางซ้อนกัน 3 ท่อ ท้ายแปลงจะขุดบ่อดักตะกอนทุกแปลง และ
ปลูกหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 ล้อมรอบแต่ละต ารับการทดลอง 

หมายเหตุ - ทุกต ารับทดลองใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  
- ขนาดแปลงทดลอง 6x21 เมตร ต่อซ้ า  
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- อายุของต้นกล้ายางพารา 1 ปี 
- การปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์คลุมดินจะปลูกพร้อมกับปลูกต้นยางพารา     

โดยจะปลูกห่างจากต้นยางพาราประมาณ 2 เมตร 

2.2 การเก็บข้อมูล 
การบันทึกข้อมูล 

1. การชั่งน้ าหนักตะกอนดินและค านวณปริมาณดินที่สูญเสีย เมื่อดินในบ่อแห้ง คิดปริมาณ
การสูญเสียดินเป็นกิโลกรัมต่อไร่ 

2. ข้อมูลดิน วิเคราะห์สมบัติของดิน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง และข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็น เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ 

3. การเจริญเติบโตของต้นยางพารา 
4. ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 
5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล และเขียนรายงาน 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
1. การเจริญเติบโตของต้นยางพารา 

1.1 ความสูงของต้นยางพารา 
 การเจริญเติบโตของต้นยางพารา วัดเป็นความสูงที่เป็นผลจากการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์

ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ าในแปลงยางพารา แสดงในตารางที่ 1 ผลของการทดลอง พบว่า ความสูง
ของต้นยางพาราที่ทุกระยะการเจริญเติบโตหลังการปลูก ให้ความสูงของต้นยางพาราไม่แตกต่างทางสถิติ 
ยกเว้นที่อายุ 16 เดือน หลังปลูกการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นยางพารา มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยต้นยางพาราที่ปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโลให้ความสูงของต้นยางพาราสูงสุด เท่ากับ 
279.77 เซนติเมตร ซึ่งให้ผลเป็นท านองเดียวกันกับช่วงอายุ 28 เดือนหลังปลูก ต้นยางพาราที่ปลูกแซมด้วยถั่ว
ท่าพระสไตโลมีแนวโน้มให้ความสูงของต้นยางพาราสูงสุด เท่ากับ 417.40 เซนติเมตร รองลงมาคือ ต้น
ยางพาราที่ปลูกแซมด้วยถั่วมะแฮะ ปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา ปลูกแซมด้วยถั่วฮามาต้า ปลูกหญ้าธรรมชาติ และ
ปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา มีความสูงเท่ากับ 408.43, 407.50, 407.33, 406.49 และ 405.49 เซนติเมตร
ตามล าดับ  

1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพารา 
 การเจริญเติบโตของต้นยางพาราวัดเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพาราที่เป็นผลจากการ

ปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ าในแปลงยางพารา แสดงในตารางที่ 2 ผลของ
การทดลอง พบว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพาราที่ ในการเจริญเติบโต ตั้งแต่ 4 ถึง 32 เดือน หลัง
ปลูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพาราไม่แตกต่างทางสถิติ แต่ในช่วงอายุ 32 และ 40 เดือน หลังปลูก 
ต้นยางที่ปลูกแซมด้วยหญ้าธรรมชาติ ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพาราต่ าสุด ส่งผลให้มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง กับต ารับการทดลองอ่ืนๆ ทังนี้ในช่วงการเจริญเติบโตที่อายุ 40 เดือนหลัง
ปลูก ต้นยางพาราที่ปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโลให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพาราสูงสุด เท่ากับ 
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7.20 เซนติเมตร รองลงมาคือ ต้นยางพาราที่ปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา ปลูกแซมด้วยถั่วมะแฮะ ปลูกแซมด้วยถั่ว
ฮามาต้า ปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา และปลูกหญ้าธรรมชาติ  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพารา เท่ากับ 
7.09, 7.07, 7.07, 7.00 และ  6.70 เซนติเมตร ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1  ความสูงของต้นยางพาราโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 
ต้ารับการทดลอง 

ความสูงของต้นยางพารา (ซม.) ช่วงอายุการเจริญเติบโต (เดือน) 
4 

เดือน 
8 

เดือน 
12 

เดือน 
16 

เดือน 
20 

เดือน 
24 

เดือน 
28 

เดือน 
หญ้าธรรมชาติ 

ถั่วลิสงเถา 

ถั่วท่าพระสไตโล 

ถั่วฮามาต้า 

ถั่วมะแฮะ 

ถั่วไมยรา 

65.11 

67.61 

68.50 

68.24 

68.21 

69.13 

135.82 

147.42 

146.14 

148.18 

141.72 

145.80 

182.19 

184.68 

190.17 

184.20 

186.33 

187.75 

  260.41 b1/ 

267.24 b 

279.77 a 

265.64 b 

268.52 b 

268.75 b 

329.82 

330.79 

342.85 

331.15 

333.96 

331.58 

366.28 

367.14 

378.57 

368.14 

369.74 

369.40 

406.49 

405.49 

417.40 

407.33 

408.43 

407.50 

เฉลี่ย 67.80 144.68 185.89 268.39 333.36 369.88 408.78 
F-test ns ns ns * ns ns ns 

C.V. (%) 3.4 3.3 2.6 2.0 1.7 1.3 1.2 
หมายเหตุ:  ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 

*     ค่าเฉลี่ยแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
1/   ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งในแนวเดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 2  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพาราโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ในการ 
อนุรักษ์ดินและน้ า 

ต้ารับการทดลอง 

 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพารา (ซม.) 

4 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 16 เดือน 20 เดือน 24 เดือน 28 เดือน 32 เดือน 36 เดือน 40 เดือน 
หญ้าธรรมชาต ิ   0.67 0.95  1.34 2.24 2.75 3.42 4.19 5.88   5.76 b 1/  6.70 b1/ 

ถั่วลิสงเถา 0.68 0.98 1.39 2.30 2.81 3.46 4.34 5.14 6.04  a 7.00 a 

ถั่วท่าพระสไตโล 0.68 0.97 1.37 2.28 2.81 3.51 4.42 5.33 6.24  a 7.20 a 

ถั่วฮามาตา้ 0.67 0.99 1.38 2.29 2.78 3.48 4.36 5.21 6.11 a 7.07 a 

ถั่วมะแฮะ 0.67 0.96 1.37 2.27 2.77 3.47 4.36 5.26 6.16 a 7.07 a 

ถั่วไมยรา 0.66 0.97 1.38 2.30 2.81 3.55 4.44 5.30 6.15 a 7.09 a 

เฉลี่ย 0.67 0.97 1.37 2.28 2.79 3.48 4.35 5.35 6.08 7.02 
F-test  ns  ns  ns  ns ns ns ns ns ** ** 

C.V. (%) 2.7 2.6 1.7 1.2 1.2 1.4 2.1 13.7 1.6 1.6 

 
หมายเหตุ:  ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 

**  ค่าเฉลี่ยแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์
1/   ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งในแนวเดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
 
2. น ้าหนักตะกอนดินต่อไร่ 

น้ าหนักตะกอนดินต่อไร่ของแปลงยางพาราที่ปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดิน
และน้ า แสดงในตารางที่ 3 ผลของการทดลอง พบว่า น้ าหนักตะกอนดินต่อไร่ ในปีที่ 1 แปลงปลูกยางพาราที่มี
การปลูกหญ้าธรรมชาติมีปริมาณการสูญเสียดินมากที่สุด เท่ากับ 207.40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับต ารับการทดลองอ่ืนๆ ทั้งนี้ต ารับการทดลองที่มีปริมาณการสูญเสียตะกอนดิน
รองลงมาคือ แปลงยางพาราที่ปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา ปลูกแซมด้วยถั่วมะแฮะ ปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา ปลูก
แซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล และปลูกแซมด้วยถั่วฮามาต้า มีปริมาณการสูญเสียดิน เท่ากับ 150.94  140.95 
134.78 132.99 และ129.19 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในปีที่ 2 ถึง 4 พบว่า ทุกต ารับการทดลองมีการสูญเสีย
ปริมาณตะกอนดินลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ ทั้งนี้ในปีที่ 4 มีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินโดย
เฉลี่ย เท่ากับ 24.34 กิโลกรัมต่อไร่ จากการทดลอง พบว่า เมื่อระยะเวลาปลูกพืชอาหารสัตว์ที่นานขึ้นส่งผลให้
การสูญเสียตะกอนดินน้อยลงไปด้วย ซึ่งเป็นท านองเดียวกันกับ ไพโรจน์  (2514) และ ชุมพลและประพัฒน์ 
(2530) ที่รายงานว่า ดินที่ปกคลุมด้วยหญ้าหรือถั่วเลี้ยงสัตว์สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้ ทั้งนี้
ใบของพืชจะปิดบังไม่ให้เม็ดฝนกระทบกับผิวดินโดยตรง ซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองของ Mc Vickar (1974) 
อ้างโดย ชุมพลและประพัฒน์ (2530) ซึ่งเป็นการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการปลูกข้าวโพดและหญ้าบน
พ้ืนที่ลาดเท 8 เปอร์เซ็นต์ ติดต่อกัน 11 ปี พบว่า แปลงที่ปลูกข้าวโพดมีการสูญเสียดินเฉลี่ยสูงถึง 8.23 ตันต่อ
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ไร่ต่อปี และปริมาณน้ าไหลบ่าวัดได้ 13.6 เปอร์เซ็นต์ แต่ในแปลงหญ้ามีการสูญเสียดินเพียง 0.01 ตันต่อไร่ต่อปี 
และปริมาณน้ าไหลบ่าวัดได้ 0.05 เปอร์เซ็นต์   

ตารางท่ี 3 น้ าหนักตะกอนดินต่อไร่ ในแปลงยางพาราที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ในการ  
อนุรักษ์ดินและน้ า 

ต้ารับการทดลอง 
น ้าหนักตะกอนดิน ( กก. /ไร่ ) 

   ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที ่4 
   หญ้าธรรมชาต ิ   207.40  a1/ 44.61 33.43 27.14 
   ถั่วลิสงเถา 150.94  b 36.66 27.09 24.12 
   ถั่วท่าพระสไตโล 132.99  b 36.82 25.82 23.70 
   ถั่วฮามาตา้ 129.19  b 37.67 25.40 21.58 
   ถั่วมะแฮะ 140.95  b 36.82 26.67 24.12 
   ถั่วไมยรา 134.78  b 36.82 26.82 25.40 
   เฉลี่ย 149.38 38.23 27.54 24.34    

F-test ** ns ns ns 
   C.V. (%) 11.1 10.9 11.1 7.5 
   หมายเหตุ:  ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 

**  ค่าเฉลี่ยแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
1/  ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งในแนวเดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทาง      

 สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

3. การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน 
สมบัติของดินก่อนการทดลอง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีค่า pH 6.1 ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าเท่ากับ 

2.16 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่าเท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้มีค่าเท่ากับ 407 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมมีค่าเท่ากับ 2548 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณ
แมกนีเซียมมีค่าเท่ากับ 538 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และภายหลังการปลูกยางพาราซึ่งแซมด้วยพืชตระกูลถั่ว
อาหารสัตว์ชนิดต่างๆ พบว่า มีผลท าให้สมบัติของดินมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

ค่า pH ของดิน เมื่อมีการปลูกพืชตระกูลหญ้าอาหารสัตว์แซมในสวนยางพารา ท าให้ ค่า pH ของดิน
เพ่ิมขึ้นทุกต ารับทดลอง กล่าวคือ ปีที่ 1 ค่า pH ของดินมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.01 และหลังการทดลอง ปีที่ 4 ค่า 
pH ของดินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกต ารับทดลอง โดย pH ของดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.56 แต่อย่างไรก็ตามทุกปี
ค่า pH ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 4)  

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน พบว่า เมื่อมีการปลูกพืชตระกูลหญ้าอาหารสัตว์แซมในสวนยางพาราในปี  
ที่ 1 ท าให้ทุกต ารับทดลอง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อาจเกิดจากการ 
ชะล้างพังทลายของดินและพืชที่ปลูกแซมยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ แต่ในปีที่ 2-4 นั้นพบว่า ทุกต ารับการทดลอง
มีแนวโน้มให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแปลงควบคุมที่มีหญ้าตามธรรมชาติขึ้นด้วย 
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยในปีที่ 4 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เฉลี่ย
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เท่ากับ 2.64 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) เป็นท านองเดียวกับ สุวัฒน์ และคณะ (2553) ที่พบว่า ดินที่ปลูกพืช
ตระกูลถั่วแซมในแปลงยางพารามีอินทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น และลดความเป็นกรดของดินใน
สวนยางพาราได้ นอกจากนี้ยังท าให้การเจริญเติบโตของต้นยางพาราทั้งด้านความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เพ่ิมมากขึ้นกว่าแปลงที่ปลูกยางพาราอย่างเดียว ซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองของ กิริยาและคณะ (2552) ที่รายงาน
ว่า การปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วคาวาเขต ถั่วเวอราโน ถั่วไมยรา ถั่วท่าพระสไตโล เปรียบเทียบ
กับแปลงที่ไม่ได้ปลูกพืชอาหารสัตว์ พบว่า ที่ปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์มีผลท าให้ ค่า pH ของดินเพ่ิมขึ้น 
และระดับอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งก่อนการทดลองปริมาณอินทรียวัตถุมีเพียง 0.82 เปอร์เซ็นต์ 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นเป็น 0.99-1.21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ ทั้งนี้
แปลงที่ปลูกถั่วท่าพระสไตโล มีแนวโน้มท าให้ค่าโพแทสเซียมสูงกว่าแปลงอื่นๆ  

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ พบว่า เมื่อมีการปลูกพืชตระกูลหญ้าอาหารสัตว์แซมในสวน
ยางพาราท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ลดลงในช่วงปีที่ 1 ทุกต ารับการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ลดลง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ในปีที่ 3 และ 4 พบว่า แปลงที่มีการ
ปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา มีแนวโน้มท าให้ค่าของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ 3
และ 4 มีค่าเท่ากับ 7.70 และ 9.73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับและไม่แตกต่างทางสถิติกับการปลูกแซม
ด้วยถั่วท่าพระสไตโล ที่มีค่าปริมาณฟอสฟอรัสในดินในปีที่ 4 เท่ากับ 9.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้จะ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับการทดลองอ่ืนและเป็นที่น่าสังเกตว่าการปลูกถั่วมะแฮะแซมต้น
ยางพารา มีผลท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีแนวโน้มลดลงอย่าง (ตารางที่ 6) ส่วนโพแทสเซียมที่เป็น 
ประโยชน์ พบว่า การปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์แซมต้นยางพารา มีแนวโน้มท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นทุกปี และพบว่า ทุกต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งในปีที่ 4 มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เฉลี่ย เท่ากับ 776.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 7)   
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ตารางที่ 4  ค่าความเป็นกรด ด่าง ในดินก่อนและหลังปลูกยางพาราโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์  
ชนิดต่างๆในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

หมายเหตุ: ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 

ตารางที่ 5  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินก่อนและหลังปลูกยางพาราโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์     
ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ต้ารับการทดลอง 
ก่อนการ 
ทดลอง 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) 
ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 

หญ้าธรรมชาติ 2.16 2.06 ab 2.18 2.10 2.67 
ถั่วลิสงเถา 2.16 2.09 ab 2.41 2.60 2.84 
ถั่วท่าพระสไตโล 2.16 2.11 a 2.26 2.30 2.53 
ถั่วฮามาต้า 2.16 2.05 ab 2.24 2.40 2.59 
ถั่วมะแฮะ 2.16 2.01 b 2.12 2.30 2.51 
ถั่วไมยรา 2.16 2.06 ab 2.40 2.60 2.68 

เฉลี่ย 2.16 2.06 2.27 2.38 2.64 
F-test - ns ns ns ns 

C.V. (%) - 2.1 6.6 10.7 9.9 
หมายเหตุ: ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 

 
 
 

ต้ารับการทดลอง 
ก่อนการ 
ทดลอง 

pH 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

หญ้าธรรมชาติ 6.1 5.93  6.03  6.50 6.73  
ถั่วลิสงเถา 6.1 5.90  6.07  6.50 6.73  
ถั่วท่าพระสไตโล 6.1 6.03  6.17  6.40 6.55  
ถั่วฮามาต้า 6.1 6.10  6.17  6.10 6.40  
ถั่วมะแฮะ 6.1 6.13  6.07  6.30 6.57  
ถั่วไมยรา 6.1 5.97  6.20  6.10 6.40  

เฉลี่ย 6.1 6.01 6.12 6.32 6.56 
 F-test - ns ns ns  ns 

C.V. (%) - 2.0 2.2 3.6  4.4 
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ตารางที่ 6  ปริมาณฟอสฟอรัสในดินก่อนและหลังปลูกยางพาราโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์                               
ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ต้ารับการทดลอง 
ก่อนการ 
ทดลอง 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

หญ้าธรรมชาติ 7 4.33 4.00 5.60 6.40bc 
ถั่วลิสงเถา 7 5.00 4.67 7.70 9.73 a 
ถั่วท่าพระสไตโล 7 6.33 4.67 7.40 9.57 ab 
ถั่วฮามาต้า 7 5.67 5.33 5.00 5.93 cd 
ถั่วมะแฮะ 7 4.00 5.67 3.60 2.87 d 
ถั่วไมยรา 7 6.33 8.00 6.00 6.37 bc 

เฉลี่ย 7 5.28 5.39 5.88 6.81 
F-test - ns ns ns ** 

C.V. (%) - 30.1 37.7 44.6 24.9 
หมายเหตุ:  ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 

** ค่าเฉลี่ยแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์
1/  ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งในแนวเดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

ตารางที่ 7  ปริมาณโพแทสเซียมในดินก่อนและหลังปลูกยางพาราโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์                                                      
                ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ า    

ต้ารับการทดลอง 
ก่อนการ 
ทดลอง 

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

หญ้าธรรมชาติ 407 507.67 513.33 741.30 806.33 
ถั่วลิสงเถา 407 561.33 542.67 789.00 810.67 
ถั่วท่าพระสไตโล 407 660.67 641.67 705.30 813.00 
ถั่วฮามาต้า 407 474.33 454.67 805.00 826.33 
ถั่วมะแฮะ 407 537.33 473.00 598.30 733.00 
ถั่วไมยรา 407 637.33 645.33 636.30 669.67 

เฉลี่ย 407 563.11 545.11 712.53 776.50 
F-test 

 
ns ns ns ns 

C.V. (%) 
 

12.4 17.6 13.3 18.4 
หมายเหตุ: ns ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ 
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สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลจากการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์ดินและน้ าในแปลง
ยางพารา โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  จ านวน 3 ซ้ า มี 6 ต ารับทดลอง 
ดังนี้ คือ แปลงควบคุม (หญ้าธรรมชาติ) การปลูกแซมด้วยถั่วลิสงเถา การปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล 
การปลูกแซมด้วยถั่วฮามาต้า การปลูกแซมด้วยถั่วมะแฮะ  การปลูกแซมด้วยถั่วไมยรา สรุปผลการทดลองได้
ดังนี้ 

การเจริญเติบโตของต้นยางพาราวัดเป็นความสูงของต้น พบว่า การเจริญเติบโตของต้นยางพาราไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามต้นยางพาราที่มีการปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล มีแนวโน้มให้ต้น
ยางพาราสูงสุด ซึ่งเป็นท านองเดียวกับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นยางพารา ทั้งนี้การใช้หญ้าธรรมชาติ
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นน้อยทีสุ่ด 

น้ าหนักตะกอนดินต่อไร่ ในปีที่ 1 แปลงปลูกยางพาราที่มีการปลูกหญ้าธรรมชาติมีปริมาณการสูญเสีย
ดินมากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับต ารับการทดลองอ่ืนๆ ส่วนในปีที่ 2 ถึง 4 พบว่า 
ทุกต ารับการทดลองมีการสูญเสียปริมาณตะกอนดิน ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ ทั้งนี้ในปีที่ 4 
แปลงยางพาราที่มีการปลูกแซมด้วยถั่วท่าพระสไตโล มีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินน้อยทีสุ่ด 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของสมบัติของดิน พบว่า การปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์แซมต้นยางพารานั้น
ท าให้คุณสมบัติของดินทุกต ารับการทดลองดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปล่อยหญ้าธรรมชาติขึ้นในแปลง
ยางพาราด้วย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการจัดท าแผนที่ศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ส าหรับสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต

ชลประทานของจังหวัดล าปาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกต าแหน่งก่อสร้างแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่ในการพิจารณาเสนอของบประมาณประจ าปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด 
โดยท าการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ได้จากหน่วยงานภายในและภายนอก
กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณน้ าฝนต่อปี ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะเนื้อดิน การซึม
ผ่านน้ าของดิน ระยะห่างจากทางน้ าธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า
ของพ้ืนที่  โดยน ามาวิเคราะห์หาศักยภาพของพ้ืนที่ด้วยการให้ค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
(Weighting) และการให้ค่าน้ าหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน จ านวน 25 ท่าน จากนั้น น าค่าที่ได้มาประมวลผลด้วยการซ้อนทับแผนที่และรวมค่าคะแนนของปัจจัย
พร้อมทั้งแบ่งระดับศักยภาพการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้หลักทางสถิติ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการวิเคราะห์จากการสุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในพ้ืนที่จริง โดยใช้ฐานข้อมูลแหล่งน้ า  
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2556 จากกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จ านวนมากกว่า 285 บ่อ ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า จากการซ้อนทับข้อมูลค่าคะแนนของปัจจัยต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ได้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพการ
กักเก็บน้ าต่ ามีพ้ืนที่ประมาณ 4,615,515 ไร่ คิดเป็น 59.1% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขา ส่วน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพ้ืนที่ประมาณ 2,559,646 ไร่ คิดเป็น 32.8% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ใน
บริเวณตอนกลางของจังหวัด และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพ้ืนที่ 631,081 ไร่ คิดเป็น 8.1% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ราบท าการเกษตรกรรมบริเวณตอนกลางของจังหวัด ส าหรับปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วง
การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ในพ้ืนที่จริง เพ่ือหาความสอดคล้องของข้อมูล หากการตรวจสอบเสร็จ
สิ้นและผลที่ได้มีความสอดคล้องกัน การศึกษานี้จะช่วยลดระยะเวลาในการคัดกรองพ้ืนที่และเพ่ิมความเป็นไปได้ใน
การกักเก็บน้ าแก่พ้ืนที่ที่ถูกเลือกเพ่ือท าการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น ยัง
สามารถต่อยอดไปยังพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ท าให้สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
ค้าส้าคัญ: ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่  ศักยภาพ  การกักเก็บน้ า  แหล่งน้ าในไร่นา 
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ABSTRACT 
This study is a mapping of potential sites for farm pond of Lampang province which 

can be used as an information for the relevant staff to decide a farm pond location for the 
annual budget proposal. Geographic information system technology was applied to a spatial 
database under the responsibility of Land Development Department (LDD) and other Department. 
The 7 factors were collected as the water retention factors which include slope, average 
annual rainfall, flow rate of well, soil texture, permeability, natural river distance and land 
use. They were analyzed the potential site of water retention by weighting and rating method 
form the 25 experts in various fields of LDD. Then the values were processed by map 
overlapping and the final scores of the potential sites were divided into 3 levels by statistic 
method. Last step is validation by more than 285 ponds surveying with sampling method at 
95% confidence level which using the database of farm pond in the year 2013 from LDD. 
The results of this study are; the low potential site is approximately 4,615,515 rai (59.1%) at 
the mountainous area, the medium potential site is approximately 2,559,646 rai, accounting 
for 32.8% of the total area, in the middle of the province, and the high potential site has an 
area of 631,081 rai, or 8.1% of the total area, mostly in plains and agricultural area in the 
middle of the province. For the current study is the validation phase to find the consistency 
of the data. If the inspection is completed and the results are consistent. The result of this 
study will help the relevant staff for shorten screening time and increase the probability of 
water retention to the selected area for the construction of farm pond. Moreover, it can also 
be extended to areas which are similar to the study area and can further manage the area 
more efficiently.  
Keywords: spatial database, potential, water retention, ponds  

ค้าน้า 
ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย เป็นปัญหาที่มีมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2547 เห็นชอบในหลักการที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดท าโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการ
ขุดสระน้ าในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อ
บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในพื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกร ในการ
จัดหาแหล่งน้ าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่อาศัยน้ าฝน และน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก 
เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ท าการเกษตร โดยพ้ืนที่ส าหรับสร้างแหล่งน้ ามาจากความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก 
และสถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับหมอดินอาสาประจ าต าบล/หมู่บ้าน จะเป็นผู้ส ารวจศักยภาพของพ้ืนที่และความ
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พร้อมของเกษตรกรที่แจ้งความต้องการ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) ประกอบกับในแต่ละปี ปริมาณความต้องการ
แหล่งน้ ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น หากอาศัยการเข้าพ้ืนที่เพ่ือส ารวจศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว คงไม่
สามารถพิจารณาผลได้ทันเวลา โดยปรกติการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการขุดแหล่งน้ า จะต้องเป็นพ้ืนที่ ที่อยู่
นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบจัดส่งน้ า ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเป็นประจ า หรือแล้งซ้ าซาก ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในพ้ืนที่ ส าหรับเงื่อนไข
อันดับแรกในการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างตามคู่มือการด าเนินงาน คือจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บ
กักน้ า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงการเป็นพ้ืนที่ดินทรายจัด พ้ืนที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็ม และ
พ้ืนที่ที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่า จากเงื่อนไขดังกล่าว หากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี      
องค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอในการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับขุดแหล่งน้ า ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของดินและ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของเนื้อดิน โครงสร้างของดิน ความพรุนของดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน ลักษณะ
ภูมิประเทศ (เฉลียว, 2530) ความสามารถในการซับน้ า (ไพโรจน์, 2538) และค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ าของ
ดิน ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ าของดิน (สุวณี และคณะ , 2542) และความสามารถในการระบายน้ า (USBR, 
1963) ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อศักยภาพในการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ ท าให้แหล่งน้ าที่สร้างไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพในการกักเก็บ
น้ าในพ้ืนที่ (พนามาศ และคณะ, 2556) เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยตัดสินใจเลือกต าแหน่งส าหรับสร้าง
แหล่งน้ าที่มีแผนจะท าการก่อสร้างในอนาคต และหาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือแก้ ไขปัญหา
ส าหรับแหล่งน้ าที่สร้างไปแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส านักงานพัฒนาที่ดิน จากการศึกษาการประเมิน
ศักยภาพการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ส าหรับสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ (กรวรรณ, 
2559) โดยใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ คุณลักษณะของดิน และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ปัจจัยดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการประเมินศักยภาพ ถึงแม้ผลการวิเคราะห์จะมี
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงถึง 92.86% ก็ตาม จ าเป็นต้องเพ่ิมปัจจัยอ่ืนในการพิจารณาร่วมด้วย 
การศึกษานี้จึงเพ่ิมเติมปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ปริมาณน้ าบาดาล ระยะห่างจากทางน้ าธรรมชาติ และ
ลักษณะเนื้อดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการจัดท าไว้แล้วจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน   

โดยจังหวัดล าปาง ถูกเลือกเป็นพ้ืนที่ศึกษาเนื่องจากมีพ้ืนที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนที่ท า
การเกษตรในปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 7.47 อยู่ในล าดับที่ 3 ของพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติ
และความเสี่ยงทางการเกษตร, 2557) ซึ่งมีสาเหตุมาจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มล้อมรอบ
ด้วยหุบเขาจากทุกด้าน มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี มีปริมาณฝนตกน้อย  
ท าให้มีปัญหาการเพาะปลูกซึ่งต้องใช้น้ าจากน้ าฝนเป็นหลักอยู่เสมอ ในปัจจุบัน ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีการ
จัดท าขึ้นทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดินมีอยู่เป็นจ านวนมากทั้งในรูปแบบของแผนที่ 
และข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย หากมีการน าฐานข้อมูลดังกล่าวมาท าการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จะ
ท าให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามามีบทบาทใน
งานหลายประเภท ด้วยจุดเด่นในด้านการบริหารจัดการข้อมูลเชิงอรรถาธิบายท าให้อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงแผนที ่ 
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ซึ่งตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ในทุกระดับ ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลในพ้ืนที่ได้โดยง่าย อีกทั้งยัง
สามารถท าการประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวก การศึกษานี้จึงได้ท าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือหาศักยภาพ                 
การกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ในการสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน (สุพิชฌาย์ และจินตนา , 2553) และ
จัดท าให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกต าแหน่งก่อสร้างแหล่งน้ า และ
หาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้แหล่งน้ าในไร่นาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนต่อไป         

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษานี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เตรียมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ผลใน

ส านักงาน 2) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ในพ้ืนที่จริงโดยอ้างอิงจากข้อมูลต าแหน่งแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานของจังหวัดล าปาง ปี พ.ศ.2556 โดยมีวิธีการดังนี้ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและจัดท าข้อมูลทั้งหมด 
ให้อยู่ในรูปแบบ shape file ด้วยโปรแกรม ArcGIS ซึ่งข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินที่น ามาใช้ ได้แก่ 1) ข้อมูล
จ านวนและต าแหน่งของพิกัดแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดล าปาง ปี พ.ศ.2556 จ านวน 
1,385 บ่อ 2) แผนที่ชุดดินพร้อมตารางอรรถาธิบาย มาตราส่วน 1:25,000 3) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.
2556 มาตราส่วน 1:25,000 4) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) และ
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1) แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร   
2) ข้อมูลปริมาณฝนรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2558 จากกรมอุตุนิยมวิทยา 3) ข้อมูลปริมาณน้ าบาดาล จาก
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จากการจัดท าข้อมูล พบว่า ข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัด
ล าปางที่มีความถูกต้องและสามารถน ามาใช้ได้จริง จ านวน 988 บ่อ แสดงดัง Figure 1 จากนั้นวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่มี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 7 ปัจจัยและช่วงของปัจจัยแสดงดัง Table 1 โดยจัดท าแบบสอบถามและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 25 ท่าน ท าการให้ค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
(Weight) และให้ค่าน้ าหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) ที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า โดยปัจจัยใดที่มีอิทธิพล
ต่อการกักเก็บน้ าสูงจะก าหนดให้มีค่าถ่วงน้ าหนักที่สูงกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ าที่ต่ ากว่า โดยการให้
ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย คะแนน 1 หมายถึงปัจจัยที่มีความเหมาะสมในการศึกษาน้อยที่สุด 
เรียงล าดับจนถึงคะแนน 7 หมายถึงปัจจัยที่มีความเหมาะสมในการศึกษามากที่สุด ส่วนการให้คะแนนค่า
น้ าหนักของระดับปัจจัย คะแนน 1 หมายถึงระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ าน้อยที่สุด และคะแนน 
5 หมายถึงระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ ามากที่สุด ซึ่งค่าถ่วงน้ าหนักจะได้จากค่าคะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าค่าคะแนนที่ได้มาซ้อนทับกับแผนที่ในแต่ละชั้นปัจจัย จากนั้น
ท าการรวมค่าคะแนนของทุกปัจจัยโดยการซ้อนทับแผนที่ปัจจัยทั้งหมด ดังสมการ (1) 
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  S = (R1W1) + (R2W2) + (R3W3) + (R4W4) + (R5W5)        (1) 

เมื่อ  S  คือ  ค่าคะแนนรวม 
 R คือ  ระดับของแต่ละปัจจัย 
 W  คือ  ค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
เมื่อได้ค่าคะแนนรวมของทุกปัจจัยแล้ว ท าการแบ่งศักยภาพการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับ  

คือ ต่ า ปานกลาง และสูง โดยใช้หลักทางสถิติหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาก าหนด
พิสัย (Range) ของคะแนนในแต่ละช่วง ดังสมการ (2)  

        (2) 

 
จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ โดยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (สมชาย, 2554) จากข้อมูลต าแหน่งแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดล าปาง ปี พ.ศ.
2556 ด้วยสมการ  
 

        (3) 

 
เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ  ขนาดของประชากร 
 e คือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (0.05 หรือ 0.01)  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า กับฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้จากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า ได้ทั้งสิ้น 7 ปัจจัย 
ได้แก่ ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณน้ าฝนต่อปี ปริมาณน้ าบาดาล ลักษณะเนื้อดิน การซึมผ่านน้ าของดิน 
ระยะห่างจากทางน้ าธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน แสดงดัง Figure 2 - 8 โดยความลาดชันของพ้ืนที่ใช้
ข้อมูลจากกลุ่มชุดดิน เนื่องจากข้อมูล DEM มีการกันพ้ืนที่ความมั่นคงออกท าให้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์             
ไม่สมบูรณ์ น าปัจจัยที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานที่ได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 25 ท่าน ได้ค่าคะแนนแต่ละ
ปัจจัยแสดงดัง Table 1 จากนั้นท าการซ้อนทับข้อมูลทุกปัจจัยได้ค่าผลรวมของคะแนน และแบ่งค่าคะแนน
ศักยภาพการกักเก็บน้ าออกเป็น 3 ระดับ แสดงดัง Table 2 และจัดท าให้อยู่ในรูปของแผนที่ศักยภาพการกักเก็บน้ า
ของพ้ืนที่ แสดงผลดัง Figure 9 พบว่า พ้ืนที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ ามีพ้ืนที่ประมาณ 4,615,515 ไร่ คิดเป็น 
59.1% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขา ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพ้ืนที่                                                
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ประมาณ 2,559,646 ไร่ คิดเป็น 32.8% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด และพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพ้ืนที่ 631,081 ไร่ คิดเป็น 8.1% ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ราบท าการ
เกษตรกรรมบริเวณตอนกลางของจังหวัด จากนั้นท าการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ที่ได้จากแผนที ่
GIS ในพ้ืนที่จริง โดยใช้จ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้จากสมการ (3) ไม่น้อยกว่า 285 บ่อ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเข้าส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่า แผนที่
ที่จัดท ามีความสอดคล้องกับข้อมูลในสภาพความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด  
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Table 1 Weights of potential site for farm pond factors. 
Factors Class Weight Rate Score = W*R 

1. Slope 0 - 2%   3.12 12.48 

 
2 - 5% 

 
3.20 12.80 

 
5 - 12% 4 3.00 12.00 

 
12 - 20% 

 
2.96 11.84 

 
20 - 35% 

 
3.04 12.16 

  35%   3.24 12.96 
2. Average annual rainfall < 1,000 mm.   2.40 12.00 

 
1,000 - 1,200 mm. 

 
2.84 14.20 

 
1,200 - 1,300 mm. 5 3.16 15.80 

 
1,300 - 1,400 mm. 

 
3.52 17.60 

 
1,400 - 1,500 mm. 

 
3.84 19.20 

  >1,500 mm.   4.12 20.60 

3. Flow rate of well < 2 m3/hr.   2.20 6.60 

 
   2 - 10 m3/hr. 3 2.76 8.28 

 
   10 - 20 m3/hr. 

 
3.40 10.20 

  > 20 m3/hr.   3.32 9.96 
4. Soil texture Clay   4.52 31.64 

 
Loam 7 3.24 22.68 

  Sand   2.28 15.96 
5. Permeability Bad   4.36 26.16 

 
Medium 6 3.24 19.44 

  Good   2.36 14.16 
6. Natural river distance < 1 km.   3.56 7.12 

 
1 - 5 km. 2 3.08 6.16 

 
5 - 10 km. 

 
2.60 5.20 

  > 10 km.   2.04 4.08 
7. Land use Forest land   3.36 3.36 

 
Agricultural land 1 3.44 3.44 

 
Urban and Built-up land 

 
2.72 2.72 

 
Natural water body 

 
3.84 3.84 

  Miscellaneous land   2.36 2.36 
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Table 2 Scores of potential site for farm pond. 
Class Scores 
High  81.12 - 107.56  

Medium  54.68 - 81.12  
Low  0-54.68  

          
Figure1 Map of farm pond of Lampang province. Figure2 Map of slope of Lampang province. 
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   Figure3 Map of average annual rainfall.                    Figure4 Map of flow rate of well.  

           
         Figure 5 Map of soil texture.         Figure 6 Map of permeability. 
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    Figure 7 Map of natural river distance.                       Figure 8 Map of land use. 

 

 
Figure 9 Map of potential sites for farm pond of Lampang province. 

 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

34 
 

สรุป 
จากการศึกษาพบว่า 1) ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินศักยภาพการ    

กักเก็บน้ าของพ้ืนที่ในการสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดล าปางได้ 2) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
การกักเก็บน้ าต่ ามีพ้ืนที่ประมาณ 4,615,515 ไร่ คิดเป็น 59.1% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขา 
ส่วนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพ้ืนที่ประมาณ 2,559,646 ไร่ คิดเป็น 32.8% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่ง
อยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพ้ืนที่ 631,081 ไร่ คิดเป็น 8.1% ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบตอนกลางของจังหวัด 3) การประเมินศักยภาพในการกักเก็บน้ า
ของแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานด้วยฐานข้อมูลเชิงแผนที่ ก่อนท าการเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างจริงเป็น
แนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยให้ผู้ออกแบบและเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้ันตอนการจัดท าแผนที่ศักยภาพการกักเก็บน้ าใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บ
กักน้ าจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ท าการวัดค่าหรือจัดท าขึ้นมา
ส าหรับวิเคราะห์การกักเก็บน้ าของพ้ืนที่โดยตรง และข้อมูลบางปัจจัยอาจไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า
อย่างแท้จริง เช่น ลักษณะเนื้อดิน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่ความลึกไม่เกิน 2 เมตร แต่ความลึกของแหล่งน้ าใน
ไร่นาจะมีความลึกที่มากกว่า 2.6 เมตรขึ้นไป จึงควรมีการใช้ปัจจัยทางด้านธรณีวิทยาเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย 
เพ่ือความถูกต้องและแม่นย าในการน าไปใช้ประกอบในการพิจารณาประเมินศักยภาพในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป  
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาวสายพันธุ์ 
เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอนที่มีธาตุเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบ  
จังหวัดชลบุรี 
Effects of Organic and Chemical Fertilizers and Bioextract on Growth and Yield of 
Yardlong Bean Number 12 and Bangpra 2 Lines on Mabbon Soil Series, high base  
and coarse loamy variant, Chonburi Province 

จรรจิรา  เจริญทวีชัย1 และปราโมทย์  พรสุริยา2 

Chanjira Charoenthaweeshai1 and Pramote Pornsuriya2 
1ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 
1Land Development Regional Office 2, Land Development Department, 
Chonburi Province 
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก ชลบุร ี
2Rajamangala University of Technology Chonburi 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาว
สายพันธุ์เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอนที่มีธาตุเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบจังหวัด
ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ผลของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และน  าหมัก 
ชีวภาพ ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วฝักยาว 2 สายพันธุ์  (2 ฤดูปลูก) บนชุดดินมาบบอนที่มีธาตุ
เป็นด่างสูง เนื อดินร่วนหยาบและศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot in 
randomized complete block design จ านวน 3 ซ  า แปลงทดลองขนาด 1x5 เมตร สิ่งทดลองประกอบด้วย 
ปัจจัยหลักคือพันธุ์ถั่วฝักยาว ได้แก่ M1: สายพันธุ์เบอร์ 12 M2: สายพันธุ์บางพระ ปัจจัยรองคือ การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ น  าหมักชีวภาพ และปุ๋ยเคมี รวม 6 วิธีการ ได้แก่ S1: ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (อัตราปกติ) S2: ปุ๋ยหมัก (พด.1) อัตรา 2 ตันต่อไร่ S3: ปุ๋ยหมัก 
(พด.1) อัตรา 2 ตันต่อไร่ร่วมกับน  าหมักชีวภาพ (น  าหมัก 40 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตรต่อแปลง  
รดลงดินทุกๆ 10 วัน) S4: ปุ๋ยคอก (มูลวัว) อัตรา 2 ตันต่อไร่ S5: ปุ๋ยเคมีอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ
ร่วมกับปุ๋ยหมัก (พด.1) อัตรา 1 ตันต่อไร่ และ S6: ปุ๋ยเคมีอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติร่วมกับปุ๋ยคอก 
(มูลวัว) อัตรา 1 ตันต่อไร่ ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินจากอิทธิพลของสิ่งทดลอง พบว่า 
วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพ่ิมขึ นเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลอง และสูง
กว่าวิธีการที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดต่ าลง  เนื่องจากอิทธิพลของกรดที่
ตกค้างจากปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมไนโตรเจน และมีผลออกมาในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ โดยวิธีการที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
มีธาตุอาหารตกค้างเหลืออยู่ในดินสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว อาจเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์จะค่อยๆ ย่อย
สลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ส่วนปุ๋ยเคมีพืชสามารถดูดใช้ได้ทันที และอาจสูญเสียไปจากดินได้ง่าย 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

38 
 

และไม่พบอิทธิพลของสายพันธุ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน  อิทธิพลของสิ่งทดลองที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาว พบว่า ในด้านการเจริญเติบโต ทั งความยาว และจ านวนแขนง ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติทั งจากอิทธิพลของสายพันธุ์ และวิธีการใส่ปุ๋ยทั งสองฤดูกาล ส่วนในด้านผลผลิต พบ
อิทธิพลของสายพันธุ์ที่มีต่อจ านวนฝักที่จ าหน่ายได้ โดยสายพันธุ์บางพระ 2 มีจ านวนฝักที่จ าหน่ายได้สูงกว่า
พันธุ์เบอร์ 12 ทั งสองฤดูกาล ซึ่งส่งผลถึงน  าหนักฝักที่จ าหน่ายได้ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สายพันธุ์
บางพระ 2 จะให้น  าหนักฝักที่จ าหน่ายได้สูงกว่าสายพันธุ์เบอร์ 12 ทั งสองฤดูกาล ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เมื่อปลูกทั งในฤดูร้อนและฤดูฝน พบว่า สายพันธุ์บางพระ 2 ทุกวิธีการใช้ปุ๋ย ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผัน
แปรสูงกว่าสายพันธุ์เบอร์ 12 โดยสายพันธุ์บางพระ 2 ที่ปลูกในฤดูร้อนด้วยวิธีการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 2 ตันต่อ
ไร่ร่วมกับการใช้น  าหมักชีวภาพ (สูตรปลา) ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงที่สุด คือ 57 ,514 บาทต่อไร่
และเมื่อปลูกในฤดูฝนด้วยวิธีการที่ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 
1 ตันต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงที่สุด 

ค าน า 
 ถั่วฝักยาว (Vignaunguiculata (L.) Walp.subsp. sesquipedalis (L.)Verdc.) เป็นผักตระกูลถั่วที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ใช้บริโภคภายในประเทศมากเป็นอันดับ 3 รองจากคะน้าและผักบุ้งจีน (กรรณิการ์, 
2542) เป็นพืชผักที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยส่งออกในรูปฝักสดและฝักสดแช่แข็ง ประมาณปีละ 160 ตัน 
(กมล และคณะ, 2544) ถั่วฝักยาวสามารถปลูกได้ตลอดทั งปี และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผลผลิต
ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ โดยมีตลาดที่ส าคัญคือ กรุงเทพมหานคร และตลาดขายส่งในจังหวัดต่างๆ 
เช่น ตลาดสุรนคร จังหวัดนครราชสีมา ตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดองค์พระ จังหวัด
นครปฐม เป็นต้น ถั่วฝักยาวเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีลักษณะล าต้นเลื อยขึ นค้างมีดอกสมบูรณ์เพศ เจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพอากาศร้อนชื น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543) ถั่วฝักยาวเป็นผักกินผล ฝักหรือผลอ่อนของถั่วฝักยาว
มีลักษณะพิเศษคือเรียวกลมยาว ฉ่ าน  า ค่อนข้างกรอบ รสหวานมัน มีกลิ่นหอม (bean aroma) น่ารับประทาน 
การผลิตถั่วฝักยาวของจังหวัดชลบุรีที่พบในปัจจุบัน ยังมีปัญหาผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า  เนื่องจากดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ น ท าให้ต้นทุน
ในการผลิตเพ่ิมสูงขึ น  และดินเกิดปัญหาเสื่อมโทรม นอกจากนี ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกถั่วฝักยาวพบว่า 
เป็นผักที่ปลูกได้ทุกฤดูกาลในเขตร้อน ชอบอากาศค่อนข้างร้อน ฝนไม่ชุก ดังนั นถั่วฝักยาวมักให้ผลผลิตในช่วง
ฤดูแล้งสูงกว่าในฤดูฝนแต่ในช่วงฤดูฝนหากมีการดูแลรักษาดี  คุณภาพของฝักที่ได้จะสมบูรณ์กว่าในช่วงฤดูร้อน
จากปัญหาดังกล่าว การทดลองนี นอกจากมุ่งเน้นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยการทดแทนด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
หรือการใช้การปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น  าหมักชีวภาพ และปุ๋ยคอกแล้ว ยัง
เป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบฤดูกาลปลูกร่วมกับวิธีการจัดการดิน การจัดการปุ๋ย ดังนั น จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
เพ่ือการส่งเสริมแนะน าแก่เกษตรกรในการทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้และเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่
เกษตรกรต่อไป 

http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Vigna.html#unguiculata-sesquipedalis
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Vigna.html#unguiculata-sesquipedalis
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน 
2. เพ่ือศึกษาผลของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต 

ของถั่วฝักยาว 2 สายพันธุ์ ที่ปลูกใน 2 ฤดูกาล 
3. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว สายพันธุ์ เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ปุ๋ยคอก และน  าหมัก

ชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 (สูตรปลา) 
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ จอบ เสียม ไม้ค้าง และพลาสติกคลุมแปลง 
4. ถุงใส่ตัวอย่างดิน 
5. ไม้บรรทัดและเวอร์เนียดิจิตอล ส าหรับวัดความยาวและความกว้างของถั่วฝักยาว 
6. ตาชั่งดิจิตอลส าหรับชั่งฝักถั่วฝักยาว 

ต ารับการทดลอง  มี  6  วิธีการ  3  ซ  า 
 ปัจจัยหลัก (Main plot) ได้แก่ พันธุ์ถั่วฝักยาว 2 พันธุ์ คือ 

M1: ถั่วฝักยาวสายพันธุ์เบอร์ 12 
M2: ถั่วฝักยาวสายพันธุ์บางพระ 2  

 ปัจจัยรอง  (Sub plot) ได้แก่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น  าหมักชีวภาพ และปุ๋ยเคมี รวม 6 วิธีการ คือ 
S1: การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราปกติสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่และสูตร 46-0-0 

อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (16.7-7.5-7.5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ต่อฤดู) 
S2: การใส่ปุ๋ยหมัก (พด.1) ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ต่อฤดู 
S3: การใส่ปุ๋ยหมัก (พด.1) ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ต่อฤดู  ร่วมกับการใช้น  าหมักชีวภาพ (น  าหมัก 40 

มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตรต่อแปลง รดลงดินทุกๆ 10 วัน) 
S4: การใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ต่อฤดู 
S5: การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของ S1 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของ S2 
S6: การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของ S1 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของ S4 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน 

1.1 การวิเคราะห์ดินก่อนเริ่มการทดลอง (ฤดูร้อน) โดยเก็บตัวอย่างดินแบบ composite sample 
ในระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบว่า ดินเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 5.83 
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ ามาก คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.48 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก
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เท่ากับ 188.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 58.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
อยู่ในเกณฑ์ต่ าและค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายดินอยู่ในเกณฑ์ไม่เค็มเท่ากับ 0.07 เดซิซีเมนต่อเมตร ซึ่งจะไม่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วเพราะถั่วมีความไวต่อเกลือ โดยอาจพบผลกระทบต่อถั่วเมื่อค่าการน าไฟฟ้าของ
สารละลายดินมีค่าตั งแต่ 1-1.5 เดซิซีเมนต่อเมตร (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกถ่ัวฝักยาวในฤดูร้อน 

ผลการวิเคราะห์ดิน 
pH 
(1:1) 

OM 
(%) 

Avail.P 
(mg/kg) 

Extr.K 
(mg/kg) 

EC 1:5 
(dS/m) 

ก่อนปลูกในฤดูร้อน 5.83 0.48 188.30 58.16 0.07 

1.2 การวิเคราะห์ดินหลังการปลูกถั่วฝักยาวในฤดูฝน 
1.2.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) ของปัจจัย

รอง คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพ โดยในวิธีการที่ 2  3  4 และ 5 ดินมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และไม่แตกต่างกัน คือมีค่าระหว่าง 6.05–6.27 ซึ่ง
เป็นวิธีการที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนวิธีการที่ 1 เป็นวิธีการที่ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ให้ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างที่แตกต่างทางสถิติจากวิธีการอ่ืนๆ และเป็นกรดรุนแรงกว่า คือ pH 5.57 ซึ่งลดต่ าลงกว่าก่อนการทดลอง 
(ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
ของดินหลังท าการทดลองในช่วงฤดูฝน 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
พันธุ์ 

เฉลี่ย(ปุ๋ย) 
M1 M2 

S1 5.5 5.6 5.57 c 
S2 6.3 6.2 6.27 a 
S3 6.3 6.2 6.27 a 
S4 6.0 6.1  6.05 ab 
S5 6.2 6.2 6.20 a 
S6 6.0 5.8 5.90 b 

เฉลี่ย (พันธุ์) 6.05 6.03  
C.V. (a) = 9.12 %C.V. (b) = 3.22 %  
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์          
โดยวิธี DMRT 

1.2.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ของปัจจัยรอง คือการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพ โดยวิธีการที่ 2 3 และ 4 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมสูงขึ นกว่า
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ก่อนการทดลอง และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.58–0.73 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยหมัก
ร่วมด้วยถึง 2 ตันต่อไร่ต่อฤดูปลูก ส่วนวิธีการที่ 1 มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าสุดคือ 0.45 เปอร์เซ็นต์ และมี
ปริมาณลดลงกว่าก่อนการทดลอง (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 
หลังท าการทดลองในช่วงฤดูฝน (เปอร์เซ็นต์) 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
พันธุ์ 

เฉลี่ย (ปุ๋ย) 
M1 M2 

S1 0.5 0.4 0.45 b 
S2 0.8 0.7 0.73 a 
S3 0.6 0.6 0.60 ab 
S4 0.5 0.7 0.58 ab 
S5 0.6 0.6 0.57 b 
S6 0.5 0.5 0.50 b 
เฉลี่ย (พันธุ์) 0.56 0.58  
C.V. (a) = 15.41 % C.V. (b) = 21.95 %   

1.2.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  (Available P.) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
(p<0.01) ของปัจจัยรอง คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพ โดยวิธีการที่ 2 การใช้ปุ๋ยหมัก พด.1 
เพียงอย่างเดียว มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินเพ่ิมสูงขึ นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งมีค่าระหว่าง
329.83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ส่วนวิธีการที่ 1 การให้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์น้อยที่สุด 190.83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น 
ประโยชน์ของดินหลังท าการทดลองในช่วงฤดูฝน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
พันธุ์ 

เฉลี่ย (ปุ๋ย) 
M1 M2 

S1 195.7 186.0 190.83 c 
S2 359.0 300.7 329.83 a 
S3 280.0 258.0 269.00 b 
S4 230.3 203.0 216.67 bc 
S5 251.3 275.0 263.17 b 
S6 212.7 191.3 202.00 c 

เฉลี่ย (พันธุ์) 254.83 235.67  
C.V. (a) = 24.74 % C.V. (b) = 18.17 %   
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1.2.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ (Extractable K.) พบว่า ระหว่างถั่วฝักยาวสองพันธุ์ ไม่แตกต่าง
ทางสถิติ ส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยทั ง 6 วิธีการ พบว่า แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) โดยวิธีการที่ 2 ให้ค่า
โพแทสเซียมที่สกัดได้สูงที่สุด 126.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมากโดยวิธีการที่  1 ให้ 
ค่าโพแทสเซียมที่สกัดได้น้อยท่ีสุด 47.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ 
ของดินหลังท าการทดลองในช่วงฤดูฝน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
พันธุ์ 

เฉลี่ย (ปุ๋ย) 
M1 M2 

S1 43.3 50.7 47.00 b 
S2 158.0 94.7 126.33 a 
S3 72.7 83.3 78.00 ab 
S4 57.3 56.3 56.83 b 
S5 56.0 72.3 64.17 b 
S6 51.3 52.0 51.67 b 

เฉลี่ย (พันธุ์) 73.11 68.22  
C.V. (a) = 33.73 % C.V. (b) = 59.50 %   

2. ผลของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาว  
2 พันธุ์ 

2.1 ความยาวฝัก จากผลการทดลองในฤดูร้อน พบว่า ความยาวฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์
บางพระ 2 มีแนวโน้มให้ความยาวฝักมากกว่าสายพันธุ์เบอร์ 12 มีค่าเท่ากับ 63.02 และ 58.09 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนการใส่ปุ๋ยวิธีต่างๆ ของถั่วฝักยาวทั งสองสายพันธุ์ พบว่า ความยาวฝัก ไม่ความแตกต่างกันทาง
สถิติโดยการใส่ปุ๋ยสูตร (S6) ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ ปุ๋ยสูตร (S3)  
ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับน  าหมักชีวภาพ ปุ๋ยสูตร (S2) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ มีแนวโน้มให้ความยาวฝักมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 65.23 63.59 และ 62.84 เซนติเมตร ตามล าดับ ส าหรับผลการทดลองในฤดูฝน พบว่า ความ
ยาวฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์บางพระ 2 มีแนวโน้มให้ความยาวฝักมากกว่าพันธุ์ เบอร์ 12 มีค่า
เท่ากับ 64.78 และ 64.05 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยการใส่ปุ๋ยวิธีต่างๆ ของถั่วฝักยาวทั งสองสายพันธุ์ พบว่า 
ความยาวฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยการใส่ปุ๋ยสูตร (S2) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ปุ๋ยสูตร (S3) ปุ๋ยหมัก 2 ตัน
ต่อไร่ ร่วมกับน  าหมักชีวภาพปุ๋ยสูตร (S5) ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ ร่วมกับปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ มี
แนวโน้มให้ความยาวฝักมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 66.42 64.94 และ 64.78 เซนติเมตร ตามล าดับ 

2.2 จ านวนฝักจ าหน่ายได้ จากผลการทดลองในฤดูร้อน พบว่า ทั งสองสายพันธุ์ มีจ านวนฝักจ าหน่าย
ได้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) โดยพันธุ์บางพระ 2 ให้จ านวนฝักจ าหน่ายได้มากกว่าพันธุ์เบอร์ 12  
มีค่าเท่ากับ 64,568.89 และ 39,573.33 ฝักต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใส่ปุ๋ยวิธีต่างๆ ของถั่วฝักยาวทั งสองสาย
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พันธุ์ พบว่า จ านวนฝักจ าหน่ายได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยสูตร (S3) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับ
น  าหมักชีวภาพปุ๋ยสูตร (S4) ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ ปุ๋ยสูตร (S2) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ มีแนวโน้มให้จ านวนฝัก
จ าหน่ายได้มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 61,866.67 55,715.56 และ 51,022.22 ฝักต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลการ
ทดลองในฤดูฝน พบว่า ทั งสองสายพันธุ์ให้จ านวนฝักจ าหน่ายได้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) โดย
พันธุ์บางพระ 2 ให้จ านวนฝักจ าหน่ายได้มากกว่าพันธุ์ เบอร์ 12 มีค่าเท่ากับ 113,635.56 และ 72,082.96  
ฝักต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใส่ปุ๋ยวิธีต่างๆ ของถั่วฝักยาวทั งสองสายพันธุ์ พบว่า  จ านวนฝักจ าหน่ายได้ 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยการใส่ปุ๋ยสูตร (S3) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับน  าหมักชีวภาพ ปุ๋ยสูตร (S2) 
ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ปุ๋ยสูตร (S6) ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ ของพันธุ์
ถั่วฝักยาวทั งสองพันธุ์ มีแนวโน้มให้จ านวนฝักจ าหน่ายได้มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 102,968.89 93,831.12 และ 
91,911.11 ฝักต่อไร่ ตามล าดับ 

2.3 น  าหนักฝักจ าหน่ายได้ จากผลการทดลองในฤดูร้อน พบว่า ทั งสองสายพันธุ์ มีน  าหนักฝักจ าหน่าย
ได้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.01) โดยพันธุ์บางพระ 2 ให้น  าหนักฝักจ าหน่ายได้มากกว่าพันธุ์เบอร์ 12 
มีค่าเท่ากับ 1,549.04 และ 746.07 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใส่ปุ๋ยวิธีต่างๆ ของถั่วฝักยาวทั งสอง 
สายพันธุ์ พบว่า มีน  าหนักฝักจ าหน่ายได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยการใส่ปุ๋ยสูตร (S3) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ 
ร่วมกับน  าหมักชีวภาพปุ๋ยสูตร (S4) ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ปุ๋ยสูตร (S2) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ มีแนวโน้มให้น  าหนัก
ฝักจ าหน่ายได้มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 1,424.72 1,145.25และ 1,144.54 กิโลกรัม ตามล าดับ ส าหรับผลการ
ทดลองในฤดูฝน พบว่า ทั งสองสายพันธุ์ให้น  าหนักฝักจ าหน่ายได้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) โดย
พันธุ์บางพระ 2 ให้น  าหนักฝักจ าหน่ายได้มากกว่าพันธุ์เบอร์ 12 มีค่าเท่ากับ 2,598.16 และ 1,262.34 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใส่ปุ๋ยวิธีต่างๆ ของถั่วฝักยาวทั งสองสายพันธุ์ พบว่า น  าหนักฝักจ าหน่ายได้ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ โดยปุ๋ยสูตร (S5) การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 1 ตัน
ต่อไร่ ปุ๋ยสูตร (S3) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับน  าหมักชีวภาพ ปุ๋ยสูตร (S6) การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 
เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่  มีแนวโน้มให้น  าหนักฝักจ าหน่ายได้มากที่สุด มีค่า
เท่ากับ 2,147.56  2,050.85 และ 1,897.25 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 
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ตารางที่ 6 ผลของพันธุ์ถั่วฝักยาว และการให้ปุ๋ยวิธีการต่างๆ ที่มีต่อน  าหนักที่ฝักจ าหน่ายได้ของถั่วฝักยาวที ่
              ปลูกฤดูร้อนและฤดูฝน (กิโลกรัมต่อไร่) 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
พันธุ์ 

เฉลี่ย (ปุ๋ย) 
M1 M2 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน 
S1 760.18 1,283.56 1,522.49 2,286.22 1,141.34 1,784.89 
S2 785.78   981.33 1,503.29 2,739.20 1,144.54 1,860.27 
S3 790.76 1,413.69 2,058.67 2,688.00 1,424.72 2,050.85 
S4 777.96 1,262.93 1,512.53 2,418.49 1,145.25 1,840.71 
S5 633.60 1,287.82 1,451.38 3,007.29 1,042.49 2,147.56 
S6 728.18 1,344.71 1,245.87 2,449.78   987.03 1,897.25 
เฉลี่ย (พันธุ์) 746.07 b 1,262.34 b 1,549.04 a 2,598.16 a   
ฤดูร้อน  C.V. (a) = 19.57 %  C.V. (b) = 20.53 %ฤดูฝน    C.V. (a) = 11.50 %  C.V. (b) = 15.32 % 

3. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และน  าหมักชีวภาพของผลผลิตของ
ถั่วฝักยาว 2 สายพันธุ์ใน 2 ฤดูปลูก 

3.1 ฤดูร้อน เปรียบเทียบผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของสายพันธุ์ เบอร์ 12 (M1) พบว่า การใส่
ปุ๋ยเคมีในอัตราปกติสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ให้
ผลผลิต 778 กิโลกรัมต่อไร่ (S1) ให้ผลตอบแทนเป็นก าไรสุทธิสูงที่สุด 21,040 บาทต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีใน
อัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ (S5) ให้ผลผลิต 634 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ผลตอบแทนต่ าที่สุด เป็นก าไรสุทธิ 13,556 บาทต่อไร่ เปรียบเทียบผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของพันธุ์
บางพระ 2 (M2) พบว่า การใช้ปุ๋ยสูตร (S3) ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ร่วมกับน  าหมักชีวภาพ ให้ผลผลิต  2,059 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด เป็นก าไรสุทธิ 57,514บาทต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 
เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ (S6) ให้ผลผลิต 1,246 กิโลกรัมต่อไร่  ให้
ผลตอบแทนต่ าที่สุด เป็นก าไรสุทธิ 35,864 บาทต่อไร่ 

3.2 ฤดูฝน เปรียบเทียบผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของสายพันธุ์ เบอร์ 12 (M1) พบว่า การใส่
ปุ๋ยเคมีในอัตราปกติสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (S1) 
ให้ผลผลิต 1,284 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลตอบแทนเป็นก าไรสุทธิสูงที่สุด 18,312 บาทต่อไร่ และการใส่ปุ๋ย
หมัก (พด.1) ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ให้ผลผลิต 981 กิโลกรัมต่อไร่ (S2) ให้ผลตอบแทนต่ าที่สุด เป็นก าไรสุทธิ 
7,658 บาทต่อไร่ เปรียบเทียบผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของพันธุ์บางพระ 2 (M2) พบว่า การใช้ปุ๋ยสูตร 
(S5) การใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักครึ่งอัตราให้ผลผลิต 3,007 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนสูง
ที่สุด เป็นก าไรสุทธิ 46,126 บาทต่อไร่ และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว (S1) ให้ผลผลิต 2,286 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ผลตอบแทนต่ าที่สุด เป็นก าไรสุทธิ 36,348 บาทต่อไร่ 
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ถั่วทั งสองสายพันธุ์ ให้การตอบสนองที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูปลูก โดยปลูกในฤดูร้อนให้ผลผลิต    
น้อยกว่า แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในช่วงฤดูร้อนสูงกว่าในช่วงฤดูฝนในทุกวิธีการให้ปุ๋ย เนื่องจากในช่วงฤดู
ร้อนนั น ราคาผลผลิตต่อหน่วยสูงถึง 34 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าในฤดูฝน  แม้
ผลผลิตจะน้อยกว่าฤดูฝนก็ตาม จากผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับน  าหมักชีวภาพ 
หรือการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราครึ่งหนึ่งร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักจะให้ผลตอบแทนดีที่สุด แสดงให้เห็ นว่าปริมาณธาตุ
อาหารที่ถั่วต้องการมีเพียงพอในปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก อย่างไรก็ตาม ปริมาณธาตุอาหารที่พบในปุ๋ยคอกและปุ๋ย
หมักแต่ละชนิดก็ยังมีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกันด้วย 
 จากผลการทดลอง พบว่า ส าหรับการปลูกถ่ัวทั งสองพันธุ์ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้วยการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสามารถท าให้ได้ผลผลิตใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ผลการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของ
ถั่วฝักยาวพันธุ์บางพระ 2 จะให้ผลผลิตที่สูงกว่าพันธุ์เบอร์ 12 และปุ๋ยอินทรีย์ยังสามารถช่วยเรื่องโครงสร้าง
และระบบนิเวศน์ของดินให้ดีขึ น เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

สรุปผลการทดลอง 
1. เมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังการทดลอง พบว่า วิธีการใส่

ปุ๋ยอินทรีย์จะท าให้ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพ่ิมขึ น และสูงกว่าวิธีการที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดต่ าลง  และมีผลออกมาในทิศทางเดียวกันกับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ โดยวิธีการที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะมีธาตุอาหารตกค้าง
เหลืออยู่ในดินสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว อาจเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์จะค่อยๆ ย่อยสลายและปลดปล่อย
ธาตุอาหารออกมา ส่วนปุ๋ยเคมีพืชสามารถดูดใช้ได้ทันที และอาจสูญเสียไปจากดินได้ง่าย และไม่พบอิทธิพล
ของสายพันธุ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน 

2. การเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว 2 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั งจากอิทธิพลของสาย
พันธุ์และวิธีการใส่ปุ๋ย  ส่วนด้านผลผลิตทั งในฤดูร้อนและฤดูฝน พบว่า สายพันธุ์บางพระ 2 (M2) มีแนวโน้มให้
ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เบอร์ 12 (M1) โดยการปลูกในฤดูร้อนด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยหมัก (พด.1) 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับ
น  าหมักชีวภาพ (S3)  มีแนวโน้มให้จ านวนฝักจ าหน่ายได้และน  าหนักผลผลิตมากที่สุด  ส่วนการปลูกในฤดูฝน
ด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1 ตันต่อไร่ (S5)  มี
แนวโน้มให้น  าหนักผลผลิตมากท่ีสุด 

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั งในฤดูร้อนและฤดูฝน พบว่า สายพันธุ์บางพระ 2 (M2) ให้ผลตอบแทน
เหนือต้นทุนผันแปรสูงกว่าสายพันธุ์เบอร์ 12 (M1) ในทุกวิธีการ  โดยเมื่อปลูกถั่วฝักยาวสายพันธุ์บางพระ 2 ใน
ฤดูร้อนพบว่าวิธีการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับการใช้น  าหมักชีวภาพ (S3) ให้ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผันแปรสูงที่สุด คือ 57,514 บาทต่อไร่ ส่วนการปลูกในฤดูฝน พบว่า วิธีการที่ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุน
ผันแปรสูงที่สุด คือ วิธีการที่ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราปกติ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1 ตัน
ต่อไร่ (S5) จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับน  าหมักชีวภาพ หรือการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราครึ่ งหนึ่งร่วมกับการใช้
ปุ๋ยหมักจะให้ผลตอบแทนดีที่สุด  
เอกสารอ้างอิง 
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การจัดการปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพร่วมกับน  าหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์ในดินทราย 
Management of Compost and Bio-fertilizer Mixing to Bio-extract to Yield of Papaya 
(Holland cultivar.) in Sandy Soil  

ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา โสฬส แซล่ิ ม และสิรินภา ชินอ่อน 
Danupa yoounpanao  Solod Saelim and Sirinapa shinon  
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
Division of Soil Biotechnology, Land Development Department, Bangkok 

บทคัดย่อ 
การจัดการปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพร่วมกับน  าหมักชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์ในดิน

ทราย ด าเนินการในพื นที่ต าบลหนองพลับ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปี พ.ศ. 2556 – 2558   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น  าหมักชีวภาพ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการในดิน   การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชรวมทั งผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD  จ านวน 8 ต ารับการทดลอง 3 ซ  า ดังนี   ต ารับที่ 1 แปลง
ควบคุม  ต ารับที่ 2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า ต ารับที่ 3  ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม ต ารับ
ที่ 4 ปุ๋ยหมัก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อหลุม  ต ารับที่ 5 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  อัตรา 5  กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า  ต ารับที่ 6 ปุ๋ยหมัก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า 
ต ารับที่ 7 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับ 1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า และต ารับที่ 8 
ปุ๋ยหมัก  อัตรา 20  กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับ 1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า  โดยต ารับที่ 3 – 8 มีการฉีดพ่น
น  าหมักชีวภาพ จากการศึกษาสมบัติทางเคมีของดินหลังสิ นสุดการทดลองหลังจากปลูกไปแล้ว 12 เดือน พบว่า 
การใช้ปุ๋ยหมักในต ารับที่ 4 6 และ 8 มีผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลักและรองสูงกว่าการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพในต ารับที่ 3 5 และ 7 รวมทั งต ารับการใช้ปุ๋ยเคมี และในช่วงการเจริญเติบโต 5 เดือน ทั งด้านความสูง 
ทรงพุ่ม และเส้นรอบวงในต ารับที่ 6 เจริญเติบโตดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ต ารับที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา
แนะน าให้ผลผลิตสูงสุด 5 ,079 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี 35.5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั นยังให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 52,629 บาทต่อไร่ สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนดีท่ีสุด 3.23  

ABSTRACT 
Managements of compost and bio-fertilizer association with bio-extract for increasing 

yield of Holland papaya in sandy soils were proceeded in Nongplub Sub-district, Hua Hin 
District, Prachuabkirikhan Province, during 2013 – 2015. The aims were to study utilization of 
compost, bio-fertilizer, bio-extract association with chemical fertilizers causing of chemical 
properties transformation in the soil. The growth, yield and economic return were 
investigated. The experimental design was RCBD with 8 treatments and 3 replications. They 
consisted of treatment 1 as control, treatment 2 using chemical fertilizers, treatment 3 using 
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bio-fertilizer LDD 12 5 kg/hole, treatment 4 using compost 20 kg/hole, treatment 5 using bio-
fertilizer LDD 1 2  5  kg/hole association with chemical fertilizer according to recommended rate, 
treatment 6  using compost 20 kg/hole with chemical fertilizers according to recommended 
rate, treatment 7 bio-fertilizer LDD 12  5 kg./hole association with 1/2 of chemical fertilizer 
according to recommended rate and treatment 8  using compost 2 0  kg/hole with 1 / 2  of 
fertilizer. In addition, bio-extract was sprayed in treatment 3  – 8. The chemical properties 
were measured at the end of the experiment, when had cultivated for 12 months. The 
results showed using compost in treatments 4 , 6 and 8 affecting to organic matter, primary 
and secondary nutrients elements were higher than those used in treatments 3 , 5 and 7 as 
well as chemical fertilizers. During the 5  month growth period, the height of the shrub and 
the circumference in treatment 6 was the best. However, the treatments applied by bio-
fertilizer with chemical fertilizers according to recommendation demonstrated the maximum 
yield, 5 ,079  kg/rai which was higher than chemical fertilizer as 35 .5  percent, provided the 
highest economic returns and the best proportion of economic returns and cost 52,629 baht/rai and 
3.23, respectively.  

ค าน า 
สภาพดินทราย เป็นดินที่มีเนื อดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายร่วน เกิดเป็นชั นหนามากกว่า 50 

เซนติเมตร เป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีอินทรียวัตถุต่ า โดยเฉพาะในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสภาพดินที่พบเป็นดินทรายปนร่วน ซึ่งปัญหาที่พบเนื อดิน การมีเนื อดินค่อนข้างเป็น
ทราย ซึ่งท าให้ดินอุ้มน  าได้น้อย พืชอาจขาดแคลนน  าได้ในช่วงที่ฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานานๆ ส าหรับบริเวณที่
มีความลาดชันสูง อาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายเกิดขึ น  มีเนื อที่ประมาณ 324,476 ไร่ หรือ 8.16 
เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่ว สับปะรดและไม้ผลไม้
บางชนิด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552)  ซึ่งมะละกอเป็นไม้ผลที่ส าคัญที่สามรถปลูกและส่งโรงงานอุตสาหกรรม
มะละกอเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันมากชนิดหนึ่งในปัจจุบัน  เพราะปลูกง่าย  โตเร็ว  สามารถปลูกได้กับทุก
สภาพพื นที่ในประเทศไทย  สามารถบริโภคได้ทั งผลดิบ  ผลสุก  และส่วนของยางยังใช้เป็นประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรมได้อีกหลาย ๆ  ด้านเช่น เนื อมะละกอดิบสามารถน าไปท ามะละกอเชื่อม  แช่อ่ิม  ผลมะละกอสุก
สามารถใช้ท าน  าผลไม้ ผลไม้กระป๋อง   และมะละกอผง  โดยมะละกอเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกในดินร่วนปน
ทราย  ดินเหนียวปนดินร่วน   หรือดินร่วนที่มีการระบายน  าที่ดี  มีอินทรียวัตถุมาก  ไม่ชอบน  าขัง  และควรมี
หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า  1  เมตร  ช่วงระดับความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ที่เหมาะสมคือ  5.5-7 ส าหรับประเทศไทย
มะละกอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกในลักษณะผลสด  และผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง  ที่มีการรับซื อ
จากแปลงเกษตรกรเข้าสู่โรงงานแปรรูป  โดยมีโรงงานต่างๆ ที่รับซื อทั งผลดิบและผลสุก  เช่น  บริษัท ทิปโก้  
จ ากัด (มหาชน) บริษัท โดล (ไทยแลนด์)  จ ากัด  เป็นต้น  ซึ่งตั งอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉลองชัย, 
2553)  มีความต้องการมะละกอเพ่ือการส่งออกในปริมาณมาก  แต่จากการปลูกมะละกอในช่วงที่ผ่านมา
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เกษตรกรมักประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตมะละกอที่มาจากการจัดการดินเนื่องมาจากสภาพดินที่ขาด
อินทรียวัตถุ โดยการปรับปรุงดินและเพ่ิมผลผลิตจากการใช้ปุ๋ยหมัก อัตรา 1 – 4 ตันต่อไร่ ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน าและแบ่งใส่บ่อยครั งเพ่ือป้องกันการชะละลาย นอกจากนี ยังสามารถเพ่ิมผลผิตพืช
จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วยปุ๋ยชีวภาพซึ่งใช้ในไม้ผล 3–5 กิโลกรัมต่อต้น และน  าหมักชีวภาพ (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2558) ทั งนี   เนื่องมาจากเกษตรกรนิยมปลูกมะละกอในบริเวณบ้านเพ่ือบริโภคในครัวเรือนแต่ในบาง
พื นที่มะละกอสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการผลผลิตในปริมาณมากเพ่ือส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูป  ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนาการปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดีตามความ
ต้องการของตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 น  าหมักชีวภาพร่วมกับการปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

สมบัติทางเคมีบางประการในดิน  
 2. ศึกษาการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 น  าหมักชีวภาพ ร่วมกับการปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตพืช  
 3. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15  และ 13 – 13 – 21 
2. ต้นกล้ามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 
3. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
4. อุปกรณ์ในการปลูก เช่น ตลับเมตร จอบปลูก เชือกไนลอน เป็นต้น 
5. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กระสอบเก็บผลผลิต ตาชั่ง  เป็นต้น 

อุปกรณ์วิเคราะห์ข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป เป็นต้น 

วิธีการ 
1.วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 8 ต ารับการทดลอง 3 ซ  า  

ได้แก่ 
ต ารับที่ 1  แปลงควบคุม 
ต ารับที่ 2        ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า  
ต ารับที่ 3        ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา  5 กิโลกรัมต่อหลุม  
ต ารับที่ 4        ปุ๋ยหมัก อัตรา  20 กิโลกรัมต่อหลุม  
ต ารับที่ 5        ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา  5  กิโลกรัมต่อหลุม + ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า  
ต ารับที่ 6        ปุ๋ยหมัก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อหลุม + ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า  
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ต ารับที่ 7 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา  5  กิโลกรัมต่อหลุม +1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า 
ต ารับที่ 8 ปุ๋ยหมัก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อหลุม +1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า 

หมายเหตุ  ฉีดน  าหมักชีวภาพในต ารับที่ 3 – 8  
2. ขั นตอนการด าเนินงาน 

1) ส ารวจและคัดเลือกพื นที่แปลงทดลองที่มีสภาพดินทราย ด าเนินการในพื นที่โครงการจัดพัฒนา
ที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ–กลัดหลวง) ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พื นที่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

2) เตรียมพื นที่ท าการไถดะ ไถพรวน และเตรียมระยะการปลูก 2.5 x 3 เมตร และเตรียมหลุมปลูก 
30x30x30 เซนติเมตร 

3) การใส่ปุ๋ยหมัก ใส่ในช่วงเตรียมดินโดยคลุกเคล้าลงไปในดินรองก้นหลุมก่อนปลูกมะละกอ อัตรา 
20 กิโลกรัมต่อต้น 

4) การใส่ปุ๋ยชีวภาพ โดยน าปุ๋ยชีวภาพพด. 12 โดยขยายเชื อในปุ๋ยหมัก และคลุกเคล้ากับดินก่อน
ปลูกมะละกอ อัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น คลุกเคล้ากับดินโดยรองก้นหลุมก่อนปลูกมะละกอ 

5) การฉีดพ่นน  าหมักจากปลานิล ต ารับ 3–8 เจือจาง 1: 500 เดือนที่ 1ฉีดโคนต้น เดือนที่ 2-5 ฉีด
ที่ใบ 

6) การใส่ปุ๋ยเคมี 2 ช่วง โดยเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีหลังจากที่ปลูกมะละกอที่อายุ 1-3 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 ใส่อัตรา 50 กรัมต่อต้นต่อครั ง และที่ช่วงอายุ 4-5 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ใส่อัตรา 100 
กรัมต่อต้นต่อครั ง  

3. การเก็บข้อมูล 
1) ข้อมูลดิน เก็บข้อมูลดินก่อนและหลังการทดลอง เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 
2) การเจริญเติบโตมะละกอ ได้แก่ ความสูง รัศมีทรงพุ่ม เส้นรอบวง ที่อายุ 1–5 เดือน 
3) ผลผลิตเก็บผลผลิตในลักษณะทยอยเก็บผลที่มีความสุกแก่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ถึงสุกแก่ทั งผล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละต ารับ
การทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต ารับการทดลองโดย
วิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีดินก่อนและหลังการทดลอง 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในดินก่อนการทดลอง พบว่า ดินมีอินทรียวัตถุ 0.64 เปอร์เซ็นต์ 
มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 8.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เท่ากับ 74 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และมีแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เท่ากับ 816 และ 131 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ดังตารางที่ 1 และหลังการทดลองได้มีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ดินมีอินทรียวัตถุ
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เพ่ิมขึ นมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง จากการทดลอง พบว่า ต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี 
และน  าหมักชีวภาพ ในต ารับที่ 4 6 และ 8 มีปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 2.70 2.32 และ 2.49 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ รองลงมาเป็นต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ ในต ารับที่ 
3 5 และ 7 มีปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 1.17 1.23 และ 0.93 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เปรียบเทียบกับการใช้
ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีอินทรียวัตถุ เท่ากับ 0.66 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์จากการทดลอง
พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  า
หมักชีวภาพ ในต ารับที่ 4 6 และ 8 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 1996 และ 1943 และ 2001 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ รองลงมาเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ
ในต ารับที่ 3 5 และ 7 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 550 659 และ 322 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีปริมาณฟอสฟอรัส เท่ากับ 140 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ 
โดยต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพมีปริมาณโพแทสเซียมมากที่สุด ใน
ต ารับที่  4 6 และ 8 มีปริมาณโพแทสเซียมเท่ากับ 235 296 และ 251 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
รองลงมาเป็นต ารับที่ 3 5 และ 7 ซึ่งมีปริมาณโพแทสเซียมเท่ากับ 132 189 และ178 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี มีปริมาณโพแทสเซียมเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ จากการ
ทดลองพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ซึ่งต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อม
ฉีดน  าหมักชีวภาพจากการทดลองพบว่า ในปริมาณมากในต ารับที่ 4 6 และ 8 มีปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมเท่ากับ 3488 3131 3222 และ 690 574 656 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ รองลงมาเป็นต ารับ
ที่มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพในต ารับที่ 3 5 และ 7 มีปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียม เท่ากับ 1609 1675 1141 และ 397 432 276 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ เปรียบเทียบ
กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมเท่ากับ 858 และ 273 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ดังตารางที่ 1 

2. การเจริญเติบโตของมะละกอ 
   ส าหรับการเจริญเติบโตในด้านความสูง รัศมีทรงพุ่ม และเส้นรอบวงล าต้นของมะละกอ ซึ่งได้
ท าการเก็บข้อมูลของมะละกอทุกๆ 1 เดือน จนถึงอายุ 5 เดือน ซึ่งเป็นระยะการเจริญของมะละกอก่อนเข้าสู่
ระยะที่ให้ผลผลิต โดยตลอดระยะเวลา 5 เดือน พบว่า การเจริญเติบโตของมะละกอมีแนวโน้มการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกันในด้านความสูง จากการทดลอง พบว่า ความสูงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติหลังจากเก็บข้อมูล
ด้านความสูงในเดือนที่ 5 ไปแล้ว โดยในต ารับที่ 6 การใช้ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า พร้อมฉีด
น  าหมักชีวภาพ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุด 162.08 เซนติเมตร รองลงมาในต ารับที่ 5 การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุด เท่ากับ 156.83 
เซนติเมตร เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีในต ารับที่ 2 มีความสูงเท่ากับ 153.58 เซนติเมตร ซึ่งการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกันในต ารับที่ 3 4 7 และ 8 มีความสูงเท่ากับ 144.00 145.33 153.33 และ 150.75 เซนติเมตร 
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ตามล าดับ ส าหรับการเจริญเติบโตของมะละกอในส่วนรัศมีทรงพุ่ม จากการทดลอง พบว่า รัศมีทรงพุ่ม
เจริญเติบโตแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง จากการทดลองพบว่า ต ารับที่ 5 6 7 และ 8 มีการเจริญ
ของรัศมีทรงพุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด เท่ากับ 129.58 137.94 110.00 และ 120.67 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ใกล้เคียงกับต ารับที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เท่ากับ 110.69 เซนติเมตร ส่วนต ารับที่ 3 และ 4 มีการเจริญ
ของรัศมีทรงพุ่มเท่ากับ 94.67 และ 92.60 ซึ่งมีการเจริญน้อยกว่ารัศมีทรงพุ่มในต ารับที่ 2 การใช้ปุ๋ยเคมีเพียง
อย่างเดียว และการเจริญด้านเส้นรอบวงล าต้นจากการทดลอง พบว่า ทุกต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ ซึ่งแนวโน้มการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงในต ารับที่ 6 การใช้ปุ๋ยหมักร่วมปุ๋ยเคมีอัตราตาม
ค าแนะน า พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ มากที่สุด เท่ากับ 20.12 เซนติเมตร รองลงมาในต ารับที่ 5 การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตของเส้นรอบวง เท่ากับ 18.05 
เซนติเมตร รองลงเป็นต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ พด .12 มากกว่าต ารับที่ 2 การใช้ปุ๋ยเคมีเพียง
อย่างเดียวเจริญเติบโตเท่ากับ 15.00 เซนติเมตร ส่วนต ารับอ่ืนๆ พบว่าการเจริญเส้นรอบวงไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
ที่ 2  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมบัติดินก่อนและหลังการทดลอง 
 

Treatment OM  
(%) 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg ) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

ดินก่อนการทดลอง 0.64 8.6 74 816 131 
T1 0.63 b 24 b 104 d 1049 b 344 cd 
T2 0.66 b 140 b 126 d 858 b 273 d 
T3 1.17 b 550 b 132 cd 1609 b 397 cd 
T4 2.70 a 1996 a 235 abc 3488 a 690 a 
T5 1.23 b 659 b 189 bcd 1675 b 432 bcd 
T6 2.32 a 1943 a 296 a 3131 a 574 abc 

T7 0.93 b 322 b 178 bcd 1141 b 276 d 
T8 2.49 a 2001 a 251 ab 3222 a 656 ab 

F-test ** ** * ** ** 

C.V. % 49.87 50.62 31.09 35.84 27.73 
 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
                ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ * และ ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 99 % 
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ตารางท่ี 2  แสดงการเจริญเติบโตของมะละกอ  
 

Treatment การเจริญ 
เติบโต 

ระยะเวลา (เดือน) 
1   2 3 4 5 

T1 

ความสูง  
(ซม.) 

38.67 57.08 80.58 a 110.00 133.67 
T2 38.75 55.50 91.44 a 137.50    153.58 
T3 34.17 51.33 85.83 a 125.00 144.00 
T4 21.33 35.17 59.83 b 120.00 145.33 
T5 33.67 50.42 90.54 a 133.33 156.83 
T6 35.08 48.50 90.50 a 138.00 162.08 
T7 33.00 48.44 81.22 a 136.67 153.33 
T8 27.92 50.25 70.14 ab 127.50  150.75 

F-test ns       ns * ns ns 
C.V. % 19.96 24.83 13.45 9.23 7.04 

T1 

รัศมีทรงพุ่ม 
(ซม.) 

34.67 51.92 bc 72.75 ab 76.67 c 84.97 c 
T2 46.42 58.75 b 90.64 a 97.31 abc 110.69 abc 
T3 41.33 73.72 a 80.50 a 92.83 abc 94.67 bc 
T4 31.00 38.67 c 57.33 b 78.22 c 92.60 bc 
T5 37.92 51.33 bc 80.58 a 110.25 ab 129.58 a 
T6 40.89 52.53 bc 81.17 a 114.92 a 137.94 a 
T7 45.08 46.67 bc 77.50 a 90.17 bc 110.00 abc 
T8 41.67 51.44 bc 74.28 ab 104.33 ab 120.67 ab 

F-test  ns ** * * ** 
C.V. %  17.83 14.40 12.49 12.31 13.56 

T1 

เส้นรอบวง 
ล าต้น 
(ซม.) 

1.35 3.59 8.18 9.43 11.42 
T2 1.62 3.84 9.23 13.45 15.00 
T3 1.63 3.85 10.23 10.38 12.74 
T4 1.09 2.79 7.60 10.77 11.77 
T5 1.32 3.42 9.70 14.08 18.05 
T6 1.36 3.23 10.16 15.13 20.12 
T7 1.47 3.13 9.17 11.03     14.24 
T8 1.50 2.87 8.93 11.83 15.60 

F-test  ns ns ns ns ns 
C.V. %  25.79 13.43 18.21 22.42 22.72 
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3. ปริมาณรวมธาตุอาหารในใบและล าต้นมะละกอ 
  จากการทดลอง พบว่า ทุกต ารับการทดลองมีการดูดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมใน
ปริมาณใกล้เคียงกัน โดยมีการดูดใช้ธาตุอาหารไปสะสมอยู่ในส่วนของใบและล าต้นมะละกอ กล่าวคือ ดูดใช้
โพแทสเซียมมากที่สุด รองลงเป็นไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ดังภาพที่ 1 
 

 
 

 
 

4. ผลผลิตของมะละกอ 
ส าหรับผลผลิตมะละกอจากการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจาก

การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ จากการทดลองจะให้ผลผลิตได้
มากกว่าการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
แนวโน้มจากการทดลองพบว่า ในต ารับที่  5 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ  
มีผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 5,079 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาต ารับที่ 6 การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  า
หมักชีวภาพ มีผลผลิตเท่ากับ 4,541 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งจากการทดลอง พบว่า 
ต ารับที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับ 1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพในต ารับที่ 7 มี
ผลผลิตเท่ากับ 3,727 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งมากกว่าต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมัก ร่วมกับ 1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตาม
ค าแนะน า พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ ในต ารับที่ 8 มีผลผลิตเท่ากับ 3,432 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนต ารับที่มีการใช้
การปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ  ในต ารับที่ 4 ปุ๋ยหมัก พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ มี
ผลผลิตเท่ากับ 3,198 กิโลกรัมต่อไร่ และต ารับที่ 3 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ มีผลผลิต
เท่ากับ 3,016 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตต่ ากว่าต ารับที่ 2 การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีผลผลิตเท่ากับ 3,276 
กิโลกรัมต่อไร่ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณธาตุอาหารในใบและล าต้นของมะละกอ 
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5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกมะละกอ  พบว่า มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ระหว่าง 

15,320 – 52,629 บาทต่อไร่ ส าหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกมะละกอ พบว่า ต ารับที่มีการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพมีสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนดีที่ สุด ใน
ต ารับที่ 5 ให้ผลตอบแทนก าไรสุทธิ เท่ากับ 52,629 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 3.23 และ
ต ารับที่ 7 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับ 1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ 
ผลตอบแทนก าไรสุทธิ เท่ากับ 38,459 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 3.20 ส่วนการทดลอง
ในต ารับอ่ืนๆ เปรียบเทียบกับต ารับที่ 2 การปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ยังพบว่าผลตอบแทนก าไรสุทธิน้อยกว่า
ต้นทุนในการผลิตมะละกอ โดยเฉพาะต ารับที่มีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพในต ารับที่ 
4 6 และ 8 มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 20,122  34,447 20,722 บาทต่อไร่ ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน เท่ากับ 1.72 2.02 และ 1.67 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงผลผลิตของมะละกอฮอลแลนด์ในแต่ละต ารับการทดลอง 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ 
 

Treatment 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 1/ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ก าไรสุทธิ 
(บาท/ไร่) 

สัดส่วน
ผลตอบแทน 

/ต้นทุน 

T1 1,560 23,400 8,080 15,320 2.90 
T2 3,276 49,140 16,900 32,240 2.91 
T3 3,016 45,240 16,136 27,504 2.80 
T4 3,198 47,970 27,848 20,122 1.72 
T5 5,079 76,185 23,556 52,629 3.23 
T6 4,541 68,115 33,668 34,447 2.02 
T7 3,727 55,905 17,446 38,459 3.20 
T8 3,432 51,480 30,758 20,722 1.67 

หมายเหตุ:  1/ ราคาผลผลิต 15 บาท/กก. 

สรุป 
 1. การใช้ปุ๋ยหมักในต ารับที่ 4 6 และ 8 และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ต ารับที่ 3 5 และ 7 ร่วมกับการ

ใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมฉีดน  าหมักชีภาพ มีผลให้ดินหลังเก็บเกี่ยวมีผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชในดิน
สูงกว่าต ารับที่ 2 การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 

2. การเจริญเติบโตและผลผลิตในต ารับที่ 5 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด .12 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพให้ผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 5,079 กิโลกรัมต่อไร่ 
และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด เท่ากับ 52,629 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 3.23  

3. แนวทางการลดต้นทุนรองลงมาในต ารับที่ 7 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม 
ร่วมกับ 1/2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค าแนะน า พร้อมฉีดน  าหมักชีวภาพ ให้ผลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 
38,459 บาทต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 3.20  
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ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม ในดินทราย  
ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม 
Effects of Organic Fertilizers with Chemical Fertilizer on Growth and Yield of  
Watermelon in Sandy Soil, Banphai Soil Series, Mahasarahkam Province 

วนิดา พานิกร และ ศิวพร ศีลเตโช 
Vanida Panikorn and Sriwapon Sintesho 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน  
Land Development Regional Office 5,  
Land Development Department, Khonkaen Provience 

บทคัดย่อ 
 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย ชุดดิน
บ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร บ้านหินลาดพัฒนา ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของแตงโม  และศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วางแผนการทดลองแบบ RCB 
จ านวน 3 ซ  า มี 7 ต ารับการทดลอง ประกอบด้วย  แปลงใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน , ปุ๋ยเคมีตามอัตรา
ค าแนะน า, ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่, ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 
กิโลกรัมต่อไร่, ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่, ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 
กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทุกแปลง จะฉีดพ่น
สารสกัดสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชร่วมด้วย พืชทดสอบ คือ แตงโมพันธุ์กินรี  ผลการทดลอง พบว่า หลังเก็บผลผลิต
แตงโม วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตน  าหนักสด
เฉลี่ยสูงสุด คือ 4,132.62 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือวิธีการที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  600 กิโลกรัมต่อไร่ และ
วิธีการที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะน า ให้ผลผลิตน  าหนักสด 3,971.61 และ 3,829.87 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และ
แปลงใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสดต่ าสุด คือ 3,502.81 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยไม่มีความแตกต่างจากต ารับอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ให้ผลผลิตแตงโมสดแตกต่างกัน
ตามต ารับการทดลอง การใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ท าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เพ่ิมขึ น ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้ดีขึ น หลังการทดลอง พบว่า ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และค่าความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกเพ่ิมขึ น ค่าปฏิกิริยาดินเพ่ิมขึ น 
ความหนาแน่นรวมของดินลดลง เมื่อค านวณผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแล้วปรากฏว่า  การใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา
แนะน า  มีรายได้สุทธิดีที่สุด คือ 22,639 บาทต่อไร่ รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  และการใช้
ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 21,437 และ 21,326 บาท
ต่อไร่ ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 The effects of organic fertilizers integrate with chemical fertilizer on growth and yield  
of watermelon (Kinnaree variety) in sandy soil (Banphai Soil Series) that was set up in farmer’s 
field in Mahasarakham Province. The objectives were the investigation of effects of the high quality 
organic fertilizers  integrated with chemical fertilizer on yield of watermelon,  changing on soil 
chemical and soil physical properties, and economic return.  The trial was designed in randomized 
complete block design with 7 treatments and 3 replications. The treatments were consisted of 
applying chemical fertilizer as soil analysis result (chemical fertilizer 16-16-16), recommended 
chemical fertilizer  (chemical fertilizer 13-13-21), and organic fertilizer different rate as 300 kg/rai  
and 600 kg/rai , 1/2 recommended chemical fertilizer combined with organic fertilizer 3 rate as  150 
kg/rai, 300 kg/rai  and 600 kg/rai. In addition, the experimental plots were sprayed with organic 
liquid fertilizer to protect the pests. The results found that the statistical data did not show the 
different of growth and yield of watermelon. However, the treatment with a half of recommended 
chemical fertilizer integrated with organic fertilizer 300 kg/rai was the highest of watermelon yield 
(4,132.67 kg/rai). While, the treatment with organic fertilizer 600 kg/rai  and recommended chemical 
fertilizer got the yield are 3,971.61 kg/rai and 3,829.87 kg/rai, respectively. As soil properties, the 
result pointed out that soil amendment materials such as dolomite, organic fertilizer could 
improve soil fertility, and soil reaction (pH). Moreover, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, 
and cation exchange capacity content were increased  by  the increasing of soil reaction (pH). For 
the economic return, the result presented that the recommended chemical fertilizer can get the 
highest net income (22,639 baht per rai).  While, the chemical fertilizer (16-16-16) and the half of 
recommended chemical fertilizer (13-13-21) combined  with organic fertilizer 300 kg/rai, got the net 
income were 21,437 and 21,326  baht per rai, respectively. 

ค าน า 
ทรัพยากรดินในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณ

ธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ า ส่งผลให้ศักยภาพในการผลิตพืชต่ า ท าให้การผลิตแตงโม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ขาดคุณภาพที่ดี และผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน 
โดยไม่มีการพักดินหรือขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน  ท าให้ดินเสื่อมโทรม และขาดธาตุอาหาร การเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตพืชอีกอย่างคือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินด้วยการใช้วัสดุปูนปรับค่า
ปฏิกิริยาดินให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม  แล้วจึงมีการจัดการดินด้านธาตุอาหารอย่างเหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียวในปริมาณที่มากเกินความจ าเป็นติดต่อกันเป็นเวลานานก็ส่งผลให้สมบัติทางเคมี กายภาพ และ
ชีวภาพของดินเสื่อมโทรมลงได้  การน าเทคโนโลยีทางด้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่กรมพัฒนาที่ดินได้คิดค้น 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

59 
 

พัฒนาขึ นมา  ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการเพ่ิมผลผลิตพืช จะช่วยปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการ
ผลิตพืช จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้การเพ่ิม
ความอุดมสมบรูณ์ของดินเป็นไปอย่างยั่งยืน  
 ดังนั น ในการศึกษาครั งนี เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินที่เป็นดินทราย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน  าและหน้า
ดินถูกชะล้างได้ง่ายในพื นที่ลาดชัน ในการปลูกพืชจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ ารุงดินในรูปของการใส่ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุท าให้เม็ดดินเกาะตัวกันเป็นก้อน ดินร่วนซุย ดูดซับความชื นไว้ได้
สูง ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการผลิตพืช จึงได้
ท าการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการเพ่ิมธาตุอาหารและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพ
ของดินให้ดีขึ น  และส่งเสริมการใช้ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองของพืชในดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชมากขึ น  ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรค
และแมลงศัตรูพืช จะเป็นแนวทางให้เกิดการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ  

วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาผลผลิตของแตงโม จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
 2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน ก่อนและหลังการจัดการดิน  
 3. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตแตงโม  

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้นเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2556 
      สิ นสุดเดือนกันยายน พ.ศ.  2558 

สถานที่ด าเนินการ   
1. ที่ตั ง แปลงเกษตรกร บ้านหินลาดพัฒนา ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม 

 2. Site Characterization ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi) มีลักษณะทั่วไปของพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ความ
ลาดชัน 1-2 % เป็นดินลึกที่มีการระบายน  าดี ดินมีความสามารถให้น  าซึมผ่านได้ปานกลางถึงเร็ว มีการไหลบ่า
ของน  าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว เนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH 6.5) ส่วน
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ค่า pH 5.0-6.0 มีการระบายน  าดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูกมันส าปะหลัง 
แตงโม มะม่วง ในฤดูฝนมีการชะล้างพังทลายของดินบนพื นที่ ในฤดูแล้งพื นดินแห้ง บริเวณที่ตั งแปลง บางปี
ปลูกมันส าปะหลัง บางปีปลูกข้าวโพด หรือแตงโม และปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
 3. ปริมาณน  าฝน ในปี 2556 การกระจายของน  าฝนเริ่มตั งแต่เดือนเมษายนและจะตกมากตั งแต่เดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม เดือนกันยายนจะมีปริมาณน  าฝนมากที่สุด คือ 347.5 มิลลิเมตร มีปริมาณน  าฝน
รายปี 899.2 มิลลิเมตร ในปี 2557 การกระจายของน  าฝนเริ่มจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคม และเริ่มตก
ชุกตั งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเดือนกันยายนจะมีปริมาณน  าฝนมากที่สุด คือ 436.2 มิลลิเมตร 
ในเดือนตุลาคมฝนจะมีปริมาณลดลง และทิ งช่วงไปในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม  มีปริมาณน  าฝนรายปี 
1,491.9 มิลลิเมตร ในปี 2558 การกระจายของน  าฝนเริ่มตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคม ในเดือน
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มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปริมาณฝนต่ าลงมาก และเริ่มมีปริมาณมากตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  
เดือนกรกฎาคมจะมีปริมาณน  าฝนมากท่ีสุดคือ 208 มิลลิเมตร มีปริมาณน  าฝนรายปี 889.1 มิลลิเมตร  
 

 
กราฟที่ 1 ปริมาณน  าฝนในพื นที่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

อุปกรณ์   
1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
2. ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 และสูตร 13-13-21 
3. สารสกัดธรรมชาติป้องกันแมลงศัตรูพืช (ใบยาสูบร่วมกับเมล็ดสะเดา) 
4. เมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี 
5. วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
6. เครื่องมือการเกษตรในการเพาะปลูก 
7. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 
8. อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์ดิน 

วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 7 ต ารับการทดลอง และ 3 ซ  า  มีวิธีการดังนี  

 ต ารับการทดลองที่ 1 ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 ต ารับการทดลองที่ 2 ปุ๋ยเคมีตามอัตราค าแนะน า 
 ต ารับการทดลองที่ 3 ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ต ารับการทดลองที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ต ารับการทดลองที่ 5 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ต ารับการทดลองที่ 6 ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ต ารับการทดลองที่ 7 ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 หมายเหตุ - ทุกต ารับการทดลองฉีดพ่นสารสกัดไล่แมลงศัตรูพืช จากสารเร่ง พด.7 
      -  ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน สูตร 16-16-16  อัตรา คือ 100  กิโลกรัมต่อไร่ 
   -  ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า สูตร 13-13-21 อัตรา คือ 100  กิโลกรัมต่อไร่ 
   -  ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใส่ในร่องปลูกแตงโม 
   -  ปรับปรุงสภาพดินด้วยโดโลไมท์ทุกต ารับการทดลอง โดยใช้อัตราตามผลวิเคราะห์ดิน คือ 
1,177 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2-3 ครั งต่อปี 

  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 5 กรมพัฒนาที่ดิน ปริมาณ 100 กิโลกรัม 
1. ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน ตามส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยผสมกากเมล็ดถั่วเหลือง 

40 กิโลกรัม ร าละเอียด 10 กิโลกรัม มูลสัตว์ 10 กิโลกรัม หินฟอสเฟต 24 กิโลกรัม มูลค้างคาว 16 กิโลกรัม 
2. น าสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จ านวน 1 ซอง ใส่ลงในสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ที่ขยายเชื อแล้ว 

จ านวน 26-30 ลิตร คน 10-15 นาที เทลงในวัตถุดิบที่คลุกเคล้าให้ทั่ววัตถุดิบอย่างสม่ าเสมอ 
3. ตั งกองปุ๋ยหมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีความสูง 30-50 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมเพ่ือ

รกัษาความชื น  
4. กลับกองปุ๋ยหมักทุก 5 วัน และควบคุมความชื นในระหว่างการหมัก 30 เปอร์เซ็นต ์
5. หมักกองปุ๋ยเป็นเวลา 10 -15 วัน หรือจนกระทั่งภายในกองปุ๋ยลดลงเท่ากับภายนอกกอง

ปุ๋ย ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทั่วกองและหมักไว้เป็น
เวลา 3 วัน จึงน าไปใช้ได ้(กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance) เพ่ือหาค่า F-value หากข้อมูลแสดงความ

แตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ 
DMRT (Duncan' s New Multiple Range Test) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบต ารับการทดลองหลายคู่ 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน 

1.1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  จากการวิจัยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม ในดินทรายชุดดินบ้านไผ่ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชใน
ดินก่อนที่จะท าการปลูกพืชอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 38.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาระดับการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลังจากเก็บผลผลิตแตงโม อายุ 60 วัน พบว่า ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยการใส่ปุ๋ยตามต ารับการทดลอง โดยที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
แตงโม จะมีค่าฟอสฟอรัสอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (33.26 - 67.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยที่ต ารับที่ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และ 600 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 300 
กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ ากว่าก่อนการทดลองเล็กน้อย หรือใกล้เคียงกัน (33.26-35.36 มิลลิกรัม
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ต่อกิโลกรัม) แสดงว่ามีการดูดดึงฟอสฟอรัสไปใช้ในการเจริญเติบโตของแตงโม จนเหลือฟอสฟอรัสในดินน้อยลง 
แต่กรณีที่ฟอสฟอรัสมีปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการทดลองนั นเป็นผลเนื่องจากเกิด
กิจกรรมการแปรสภาพฟอสฟอรัสโดยจุลินทรีย์ในดินอย่างสมดุล ซึ่งฟอสฟอรัสจะไม่ถูกดูดยึดโดยสารประกอบ
แร่ธาตุบางชนิดในดิน ได้แก่ เหล็ก  หรือ อลูมินั่ม เนื่องจากสภาพปฏิกิริยาดินที่เหมาะสม จากการปรับค่าด้วย
โดโลไมท์ 

เมื่อหาค่าเฉลี่ยทั ง 3 ปี ต ารับที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 จะมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินเหลือมากที่สุด
คือ 67.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ ต ารับที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 จะมีปริมาณฟอสฟอรัสในดิน 
53.41 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม 

การจัดการดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในสัดส่วนต่างกันลงในชุดดินบ้านไผ่ 
พบว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม  การใส่ปุ๋ยมีผลท าให้ฟอสฟอรัสในดินมีความเป็นประโยชน์ต่อพืช มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ น การที่ระดับฟอสฟอรัสในรูปเป็นประโยชน์ต่อพืชเพ่ิมขึ นเนื่องจากธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะมีสารอินทรีย์พวก citrate, tartrate และ oxalate สารดังกล่าวนี จะรวมตัวกับแร่
ธาตุพวกเหล็กหรืออลูมินั่มเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งเกิดการละลายของแร่ธาตุเหล่านี น้อยลง ในที่สุดจะ
ได้ฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ น (ปรัชญาและคณะ, 2534) และในขณะเดียวกันพืชจะได้รับ
ฟอสฟอรัสอีกส่วนหนึ่งจากปุ๋ยที่ใส่ลงในดินด้วย และมีการปลดปล่อยธาตุอาหารดังกล่าวออกมา เนื่องจากปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงมีฟอสฟอรัสอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่น ามาใส่ในแปลงปลูกแตงโม
นั นได้มาจากการหมักวัสดุกากถั่วเหลือง ร าละเอียด มูลสัตว์ หินฟอสเฟต และมูลค้างคาว ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส จะมีปริมาณ 3.49-4.94 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน
ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดกระบวนการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

 1.2 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปรับปรุงดินทรายชุดดิน
บ้านไผ่ เพ่ือปลูกแตงโมและฉีดพ่นน  าหมักสมุนไพรไล่แมลงศัตรู หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม อายุเก็บ
เกี่ยว 60 วัน จะมีปริมาณโพแทสเซียมปลดปล่อยออกมาในดินเพ่ิมขึ นอย่างชัดเจนในปีที่ 1 เมื่อเทียบกับก่อน
การทดลองจากค่าเฉลี่ย 64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยที่ต ารับการใส่ปุ๋ยเคมี 
½  อัตราค าแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด 293.33 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และมีค่าเฉลี่ยลดลงในปีที่ 2 เป็น 73.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุดในต ารับ
ที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 คือ 132 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แล้วลดลงเล็กน้อยในปีที่  3 มีค่าเฉลี่ย 57.38 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าปริมาณโพแทสเซียมสูงในต ารับที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และปุ๋ยเคมีสูตร 
16-16-16 เป็น 89.33 และ 88.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าเฉลี่ยทั ง 3 ปี คือ 133 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
การใช้ปุ๋ยตามต ารับการทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีปริมาณธาตุโพแทสเซียม
ใกล้เคียงกัน ในกรณีที่มีการเพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ในสัดส่วนต่างๆ ให้กับดิน  ซึ่งท าให้ระดับโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดินเพ่ิมขึ นในปีแรก แต่เนื่องจากแตงโมจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมมากในการเจริญเติบโตให้  
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ผลผลิต โพแทสเซียมจึงถูกดึงไปใช้เป็นจ านวนมาก ท าให้โพแทสเซียมในดินหลังเก็บผลผลิตลดลงในปีที่ 2 และ
ปีที่ 3 ค่าโพแทสเซียม ต่ ากว่าก่อนการทดลองเล็กน้อย 

 การปลดปล่อยโพแทสเซียมในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จะช้ากว่าปุ๋ยเคมี ซึ่งมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหารไป
จากดินได้ง่าย แต่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมาทีละน้อยและท าให้มีผลตกค้างอยู่ใน
ดินค่อนข้างสูง 

 1.3 ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ จากการที่แคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองและอยู่ในองค์ประกอบ
ของดิน วัสดุเศษพืชและวัสดุปรับปรุงดินในปริมาณมากกว่าธาตุชนิดอ่ืน ซึ่งพืชมีความต้องการในปริมาณมาก
เช่นกัน เพื่อการเจริญเติบโตของรากพืช และช่วยในการยกระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้สูงขึ นด้วย ท า
ให้ธาตุอาหารพืชถูกตรึงน้อยลง ปริมาณแคลเซียมในชุดดินบ้านไผ่หลังจากใส่สารปรับปรุงดินโดโลไมท์ จะท าให้
มีปริมาณแคลเซียมในดินสูงขึ น ขณะเดียวกันในต ารับที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น ตามปริมาณปุ๋ย
อินทรีย์ที่เพ่ิมขึ น หลังเก็บผลผลิตแตงโม  แคลเซียมจะถูกดึงดูดไปใช้ในพืช และบางส่วนถูกชะละลายไปกับน  า 
อย่างไรก็ตามยังคงมีแคลเซียมในดินสูงกว่าก่อนท าการทดลอง  ในทุกแปลงทดลอง โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียม
ก่อนการทดลองจาก 69 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่ 1 ปริมาณแคลเซียมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
114.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่ 2 ปริมาณแคลเซียมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 122.29 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่ 3 ปริมาณแคลเซียมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 178.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
โดยเฉลี่ยตลอด 3 ปี เป็น 138 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคลเซียมที่ได้เพ่ิมขึ นในดินนี มาจากการใส่สารปรับปรุงดิน
โดโลไมท์และส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว 

 1.4 ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองที่พืชมีความต้องการใน
ปริมาณค่อนข้างสูงแต่จะน้อยกว่าแคลเซียม แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลล์
ในพืช และรวมถึงการแบ่งเซลล์ของพืชด้วย ซึ่งแมกนีเซียมได้มาจากการสลายตัวของอินทรียสารด้วย (ถวิล , 
2540) มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นประโยชน์ของแมกนีเซียมในชุดดินบ้านไผ่หลังการเก็บผลผลิต
แตงโมนั นจะคล้ายกันกับการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมในดิน เนื่องจากมีการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์  ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ในสัดส่วนต่างกัน มีผลท าให้ระดับแมกนีเซียมในดินหลังจากเก็บผลผลิตแตงโมเพ่ิมขึ นมาก โดยก่อนการ
ทดลองมีปริมาณแมกนีเซียม 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปีแรกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมมีค่าแมกนีเซียม
โดยเฉลี่ย 41.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปีที่ 2 เพ่ิมขึ นเป็น 45.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในปีที่ 3 เพ่ิมขึ น
เป็น 47.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในแปลงทดลองที่ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยเคมีตามอัตราค าแนะน า
ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 600 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 150 กิโลกรัม
ต่อไร่ และ ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน า+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  300 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณธาตุแมกนีเซียม
เพ่ิมขึ นจาก 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 34.78, 46.56, 48.00, 48.67, 43.22, 44.11 และ 47.67 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม โดยเฉลี่ย 3 ปี ตามล าดับ แมกนีเซียมที่ได้เพ่ิมขึ นในดินนี มาจากการใส่สารปรับปรุงดินโดโลไมท์
และส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว 
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 1.5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในชุดดินนี พบว่ามีระดับอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ าซึ่งก่อนปลูก
แตงโมจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยเฉลี่ย 0.87 เปอร์เซ็นต์  และหากไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินแล้ว 
จะมีผลท าให้ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสูญสลายไปกับสภาพของภูมิอากาศ ซึ่งได้แก่ 
อุณหภูมิ และน  าฝน  (ปรัชญาและคณะ, 2534) แปลงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ลดลงโดยปีที่ 1 และปีที่ 2 หลังเก็บผลผลิตแตงโมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันโดยมีค่าอินทรียวัตถุเฉลี่ย 0.28
เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีที่ 3 มีค่าอินทรียวัตถุเฉลี่ย 0.39 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ย 3 ปี เหลือ 0.32 เปอร์เซ็นต์ อธิบายได้
ว่าธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ ถูกจุลินทรีย์น าไปใช้เป็นแหล่งในการเพ่ิมจ านวนเซลล์ ขณะเดียวกันจุลินทรีย์ใน
ดินจะใช้อินทรียวัตถุเป็นแหล่งพลังงานด้วย ท าให้ระดับอินทรียวัตถุในดินลดลงและไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนชื นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็ว จึงเหลือ
ปริมาณอินทรียวัตถุเพียงเล็กน้อย   

 1.6 ปฏิกิริยาดิน ในสภาพดินที่มีการชะละลายมากจะมีผลท าให้อนุมูลของธาตุอาหารพืชซึ่งเป็นประจุ
บวกที่มีสภาวะเป็นด่างถูกชะล้างออกไปจากอนุภาคของดินมากขึ น และในขณะเดียวกันประจุบวกไฮโดรเจน
จากน  าและประจุบวกอะลูมินั่มจะเข้าไปแทนที่ ท าให้ดินมีโอกาสเกิดความเป็นกรดของดินมากขึ น ซึ่ งประกอบ
กับวัตถุต้นก าเนิดดินมาจากหินประเภทที่เป็นกรด คือหินทราย (วนิดา, 2550) จึงปรากฏความเป็นกรดจัดมาก
ในชุดดินบ้านไผ่ วัดค่าปฏิกิริยาดินโดยเฉลี่ย 5.0 เมื่อปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ และปุ๋ยอินทรีย์ จะท าให้ค่า
ปฏิกิริยาดินสูงขึ นทุกต ารับการทดลองโดยเฉลี่ย 5.77 ปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีอนุมูลประจุบวกของธาตุ
อาหารถูกปลดปล่อยออกมาในสารละลายดิน ดังนั นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นด่างเพ่ิมขึ น และ
ขณะเดียวกันผลของปฏิกิริยาดินยังมีผลต่อเนื่องถึงปีที่ 3 ของการเก็บข้อมูล   

 1.7 ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก  ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก มีความสัมพันธ์กับเนื อดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Young, 1976) ดิน ณ แปลงวิจัย จัดอยู่ในกลุ่มดินเนื อหยาบ ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า 
ท าให้ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวกต่ า (Sanchez, 1976) ส่งผลให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชในรูปไอออนบวกอยู่ในปริมาณต่ า นอกจากนี กระบวนการชะละลายภายในหน้าตัดดิน และกระบวนการ
กร่อนและพัดพาไปยังพื นที่ต่ ากว่านั นจะท าให้มีการเคลื่อนย้ายประจุบวกที่เป็นด่างออกไปจากหน้าตัดดิน เป็น
ผลให้เหลือประจุแลกเปลี่ยนไอออนบวกน้อย แต่เมื่อมีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการเพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ จะ
ท าให้ดินมีความสามารถเก็บกักธาตุอาหารพืชสูงขึ น แสดงว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ น ซึ่งพบว่าก่อนการศึกษา
วัดค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวกได้ 1.16 เซนติโมลต่อกิโลกรัม และมีค่าเพ่ิมขึ นทุกปี โดยปีที่1, 2 และ 3 มี
ค่าเฉลี่ย 1.205, 1.251 และ 1.608 เซนติโมลต่อกิโลกรัม ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน
แต่ละต ารับการทดลอง 

1.8 ความหนาแน่นรวม  ก่อนการทดลองดินมีความหนาแน่นรวมสูง โดยมีค่าความหนาแน่นรวมเท่ากับ 
1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลังด าเนินการทดลองในปีที่ 3 ความหนาแน่นรวมของดินลดลง โดยมีค่าความ
หนาแน่นรวมเฉลี่ย 1.35 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากอินทรียสารต่าง ๆ ที่ได้จากการย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์
จะท าให้อนุภาคดินเกาะตัวกันเป็นเม็ดดินได้ดีขึ น 
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2. ผลผลิตของแตงโม 
 การเพ่ิมขึ นของผลผลิตแตงโมในชุดดินบ้านไผ่ หลังการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา
ต่างๆ โดยวัดน  าหนักผลสดแตงโม พบว่า ต้นแตงโมมีการตอบสนองต่อธาตุอาหารเพ่ิมขึ นหลังจากการใส่ปุ๋ยตาม
สัดส่วนต่าง ๆ ดังกราฟที่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มการตอบสนองปุ๋ยและให้ผลผลิตลักษณะเดียวกันเหมือนทุกปี โดยปี
แรกน  าหนักผลสดแตงโมในทุกต ารับการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย 2,999.7 
กิโลกรัมต่อไร่ ปีที่ 2 น  าหนักผลสดแตงโมในทุกต ารับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ความเชื่อมั่น 95% โดยพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมี ½ ตามค าแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิต
สูงสุด 4,929.65 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีตามอัตรา
ค าแนะน า ได้ผลผลิต 4,536.18 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4,351.32 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนต ารับการทดลองอ่ืนๆ มีค่า
ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าผลผลิตแตงโมสดอยู่ในช่วง 4,057.39 - 4,109.58 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าเฉลี่ยในปีที่ 2 
คือ 4,304.53 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในปีที่ 3 น  าหนักผลผลิตแตงโมในทุกต ารับการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย 4,025.96 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นได้ว่าผลผลิตในปีที่ 2 สูงกว่าทุกปี อาจเป็นผล
เนื่องจากปริมาณน  าฝนในช่วงแรกของการเพาะปลูกแตงโมในปีที่ 2 มีปริมาณน  าฝนมาก ท าให้ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินถูกพืชดูดน าไปใช้ได้เต็มที่ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต โดยมีค่าเฉลี่ย 3 ปี 
ดังนี  แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด 4,132.62 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ แปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะน า แปลง
ที่ใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน แปลง
ที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยมีน  าหนักสด 3,917.61 3,829.87 3,727.35 3,682.13 3,644.73 และ 3,502.81 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  
   

 

กราฟที่ 2 น  าหนักผลสดแตงโม 
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3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกแตงโมในชุดดินบ้านไผ่ 
3.1 ระดับต้นทุนการผลิตการปลูกแตงโม จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม

ในชุดดินบ้านไผ่ พบว่าต้นทุนการผลิตของการปลูกแตงโมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการจัดการที่แตกต่างกัน 
โดยที่แปลงใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราค าแนะน า และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มีต้นทุนการผลิตต่ าสุด 8,000 และ 
8,020 บาทต่อไร่ แปลงใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 
9,635 บาทต่อไร่ ส่วนแปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกัน คือ 11,270 และ 11,735 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
แปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกัน คือ 15,470 และ 15,935 บาทต่อไร่  ตามล าดับ 

3.2 ระดับรายได้สุทธิของการปลูกแตงโม จากการเก็บข้อมูลตลอดการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิ
ในแต่ละปัจจัย สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการปลูกแตงโมโดยใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราค าแนะน านั นจะมีรายได้สุทธิสูง
ที่สุดคือ 22,639 บาทต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินกับการใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิใกล้เคียงกัน คือ 21,437 และ 21,326 บาทต่อไร่ ถัดมาคือ แปลงที่ใส่
ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ และ
แปลงที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 18,388 17,888 และ 15,871 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
ส่วนแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิต่ าสุด คือ 13,884 
บาทต่อไร่ 

เมื่อแตงโมได้รับธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินได้เต็มที่  การใส่
ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าหรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าครึ่งหนึ่งร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่าง ๆ ได้แก่ 300 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถให้ผลผลิตแตงโมได้ดี และให้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่ากับการลงทุนและรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน อย่างไรก็ตามอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ก็ยัง
มีต้นทุนสูง เกษตรกรต้องเพ่ิมต้นทุนการผลิต จากการซื อวัสดุที่เป็นปัจจัยการผลิตมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
ดังนั นเกษตรกรก็ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมผลผลิตแตงโมเช่นเดิม เนื่องจากไม่ยุ่งยากและสะดวกในการจัดการ 
ลดต้นทุนการผลิตและได้ก าไรสูง  

สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม ในดิน
ทราย ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ฟอสฟอรัสในดินชุดดินบ้านไผ่อยู่ในรูปองค์ประกอบของแร่ จะ
ถูกชะละลายสูญเสียได้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ท าให้การ
ปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช เพียงพอต่อ 1 รอบการปลูกพืช โครงสร้างของดินเป็นดิน
ทราย เมื่อมีการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในดินช่วยท าให้สภาพทางกายภาพของดินมีการ
ถ่ายเทอากาศดี และส่งผลให้ระดับธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียมเพ่ิมขึ นจากค่าเฉลี่ย 69 และ 25 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 138.40 และ 44.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ภายหลังเก็บผลผลิตแตงโม
พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินโดยเฉลี่ยสูงขึ น จาก 5.0 เป็น 5.77 ความหนาแน่น
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รวมของดินลดลงจาก 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 1.35 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงว่าโครงสร้างของดินดี
ขึ น ผลผลิตแตงโมต ารับที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตผล
สดแตงโมสูงสุด รองลงมาคือ ต ารับที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 600 กิโลกรัมต่อไร่ คือให้ผลผลิต 4,132.62 กิโลกรัมต่อไร่ 
และ 3,917.61 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใน
การปลูกแตงโมจะพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะน าหรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จะท าให้มีรายได้
สุทธิสูงสุดคือ 22,639 บาทต่อไร่ และ 21,437 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมี ½ อัตราแนะน าร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีรายได้สุทธิ 21,326 บาทต่อไร่ 
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การแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน 
สร้างออกซิน จิบเบอเรลลิน และสารไซเดอโรฟอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว 
Isolation and Selection of Azospirillum spp. for the Most Efficient in Nitrogen Fixation, 
Producing Auxin, Gibberellins and Siderophore to Promote Rice Growth  

พนิดา ปรีเปรมโมทย ์ พิกุล เกตุชาญวิทย์  และสิรินภา ชินอ่อน 
Panida Preepremmot  Pikul Katechanvit  and Sirinapa Chin-on 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 10900 
Division of Soil Biotechnology, Land Development Department, Bangkok 10900 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เพ่ือแยกและคัดเลือกอะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน ผลิตฮอร์โมนพืช และ

สารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และศีกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวปทุมธานี 1 ด าเนินการ 
คัดแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว ในอาหาร N-free semi solid malate medium และ congo red agar 
mediumได้จ านวน 71 ไอโซเลต จากนั้นตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ที่จ าเพาะกับจีนัสอะโซสไปริลลัม และจ าแนกชนิด
ด้วยวิธี 16S rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปริลลัมจ านวน 10 ไอโซเลต (T4 T12 KP6/1 KP6/2 
T6/1 T6/2 CN4/1 CN4/2 NW1 และ AY16) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนโดยวิธี acetylene 
reduction และตรวจสอบยีน NifH พบว่า มีค่าการตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 6.97 - 52.49 µmol C2H4/l/hr และ
ตรวจพบยีน NifHขนาด 360 bp ทั้ง 10 ไอโซเลต การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนออกซิน (IAA) และจิบเบอร์เรลลิน 
(GA3) ด้วย spectrophotometer พบว่า สามารถผลิต IAA และ GA3 ได้ ในช่วง 12.28 - 47.29 และ 25.80 – 
159.13 ppm ตามล าดับ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์ด้วยวิธี chrome azurol sulfonate (CAS) 
assay พบว่าไอโซเลต T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 สามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ได้ มีค่าอยู่ ในช่วง 
11.57 - 87.50 %การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 พบว่า อะโซสไปริลลัม มี
ผลให้ความสูง จ านวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก น้ าหนักแห้งต้น และน้ าหนักแห้งราก ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 

ABSTRACT 
The preliminary research aims to isolateand select Azospirillum spp. from rice root, 

efficiency in N2 fixation, producing IAA, GA3 and siderophore and to study the effect of Azospirillum 
spp. on Phatumtani 1 ricegrowth. Seventy-one isolates were isolated in N-free semi solid malate 
medium and congo red agar medium. Only 10 isolates (T4, T12, KP6/1, KP6/2, T6/1, T6/2, CN4/1, 
CN4/2, NW1 and AY16) were Azospirillum, detected by PCR using specific primer for this genus and 
identified by 16S rRNA gene sequence analysis. N2 fixation based on nitrogenase activity was 
investigated by acetylene reduction assay and confirmed by PCR-amplified NifH gene. The 
quantities were in the range of 6.97 - 52.49 µmol C2H4/l/hr and NifH gene (360 bp) of all isolates 
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presented. The quantities of IAA and GA3 production by spectrophotometer, were in the range of 
12.28 - 47.29 and 25.80 – 159.13 ppm, respectively. The isolates T4, KP6/1, KP6/2, CN4/1 and 
CN4/2 were produced siderophore in the range of 11.57 - 87.50 %, investigated by chrome azurol 
sulfonate (CAS) assay. All 10 isolate affected to shoot height, num. of tillers/pot, root length, dry 
weight of shoot and root/pot, were not significantly difference with N fertilizer usage. 

ค าน า 
อะโซสไปริลลัม (Azospirillum) เป็นแบคทีเรียที่มักอาศัยอยู่บริเวณเขตอิทธิพลรากพืช (rhizosphere) 

ของพืชตระกูลหญ้าหลายชนิด สามารถตรึงไนโตรเจนได้ในสภาพที่มีออกซิเจนน้อย เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ส าคัญ
โดยเฉพาะบทบาทหลักการตรึงไนโตรเจนส าหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตพืช ซึ่งมีคว าม 
สัมพันธ์แบบร่วมอาศัยกับ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และข้าวสาลี (Sivasakthivelan and Saranraj, 2013) 
นอกจากนี้ยังสามารถผลิตฮอร์โมนพืช ละลายฟอสเฟต สร้างสารไซเดอโรฟอร์ควบคุมโรคพืช ปกป้องพืชต่อ
สภาพดินเค็ม และสารพิษตกค้างในดินได้ (Cassán and Diaz-Zorita, 2016) มีรายงานวิจัยการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพอะโซสไปริลลัมในการปลูกข้าว พบว่า ช่วยเพ่ิมผลผลิตข้าวได้ถึง 5-24 เปอร์เซ็นต์ (Banayo et al., 
2012) เพ่ิมมวลชีวภาพของข้าวในระยะการแตกกอ การสร้างเมล็ดเติม และการสะสมไนโตรเจนในใบข้าว  
16-60 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ (García de Salamone et al.,2010) ดังนั้นการแยกและคัดเลือก 
อะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจนสร้างฮอร์โมนและสารไซเดอโรฟอร์ เพ่ือส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าวจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะท าการศึกษา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกและคัดเลือก 
อะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน ผลิตฮอร์โมนพืช และสารไซเดอโรฟอร์จากรากข้าว และ
ศึกษาประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวเพ่ือคัดเลือกเชื้อดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร โดยน าไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพส าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
เพ่ิมผลผลิตข้าว ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน และลดต้นทุนการผลิตส าหรับการปลูกข้าวของเกษตรกร 
ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งให้กับเกษตรกรในการผลิตข้าวให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยใช้ต้นทุนต่ าและยังเป็น
การลดอัตราการน าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศอีกด้วย 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเก็บตัวอย่าง และการแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว 
 เก็บตัวอย่างรากข้าวจากพ้ืนที่นาข้าว จังหวัดตาก ก าแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี แยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าวตามวิธีการของ Akbari et al. 
(2007) ในอาหาร N-free semi-solid malate medium บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน 
น าตัวอย่างที่เกิดฝ้าสีขาวมาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดยการ streak บนอาหาร congo red agar (CRA) medium 
คัดเลือกโคโลนีสีแดง มาเลี้ยงในอาหาร N-free semi-solid medium อีกครั้ง เพ่ือทดสอบการเกิดฝ้า จากนั้น
แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ แล้วย้ายลงอาหาร nutrient agar เพ่ือเก็บไว้ท าการทดลองต่อไป  
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2.  การตรวจสอบอะโซสไปริลลัมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการจ าแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA gene 
    sequence analysis 
 สกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ โดยน าโคโลนีของแบคทีเรียมาละลายในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 50 
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที น าดีเอ็นเอที่ได้มาตรวจสอบด้วยเทคนิค 
polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ ไพรเมอร์ที่ จ าเพาะกับจี นั สอะโซสไปริลลั มตามวิ ธี การของ  
Lin et al. (2011) และน าผลผลิต PCR มาตรวจสอบด้วยเทคนิค gel electrophoresis บน 1.5 % agarose gel 
ใน 1X TAE buffer จากนั้นน าตัวอย่างที่พบแถบดีเอ็นเอมาจ าแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA gene sequence 
analysis โดยการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในส่วน 16s rRNA gene ด้วยปฏิกิริยา PCR โดยใช้ universal primer 
ผลผลิต PCR ที่ได้น ามาตรวจสอบด้วยเทคนิค gel electrophoresis บน 1.0 % agarose gel ใน 1X TAE 
buffer และผลผลิต PCR ส่วนที่เหลือน าไปวิเคราะห์ล าดับเบสด้วยThermo sequence fluorescent labeled 
primer cycle sequencing kit (Amercham pharmacia biotech) ที่บริษัท Macrogen (Korea) จากนั้น
น าล าดับเบสที่ ได้มาเปรียบเทียบล าดับเบสโดยใช้ โปรแกรม Nucleotide BLAST (http://blast.ncbi.nlm. 
nih.gov/)   

3. การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การผลิตฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลินและสารไซเดอโรฟอร์ 
3.1 การทดสอบกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน และตรวจสอบยีน nifH 

  ทดสอบกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนด้วยวิธี acetylene reduction technique (ARA) ตามวิธีการ 
ของ Boddey (1987) โดยน าอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตที่เลี้ยงในอาหารเหลวเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ปรับ
ความขุ่นให้มีค่า OD540 เท่ากับ 1.0 (Bashan and Levanony, 1985) มาเลี้ยงในอาหาร N-free semi-solid 
malate medium 100 มิลลิลิตร ที่บรรจุใน flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นแลกเปลี่ยน 
แก๊สภายใน flask กับแก๊สอะเซทีลีน บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วน าแก๊สที่ได้มาวัดค่าการ
ตรึงไนโตรเจนด้วยเครื่อง GC (Gas Chromatography) โดยใช้ Flame Ionization Detector (FID) และ
ตรวจสอบยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรึงไนโตรเจน โดยตรวจสอบยีน nifH ด้วยปฏิกิริยา PCR ตามรายงาน
ของ Poly et al. (2001) 
 3.2 การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอร์เรลลิน 

 วิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนออกซิน (IAA) ด้วย colorimetric technique โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร
เหลว NFB ที่เติม Tryptophan 100 มิลลิกรัมต่อลิตร น าไปบ่มที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นน ามาปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
15 นาที น าส่วนใสมาวัดปริมาณการผลิต IAA ตามวิธีการของ Akbari et al. (2007) ด้วยเครื่องสเปกโตร 
โฟโตมิเตอร์ ทีค่วามยาวคลื่น 530 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของสารละลาย IAA มาตรฐาน 

 วิเคราะห์ปริมาณจิบเบอร์เรลลิน (gibberellic acid; GA3) ตามวิธีของ Holbrook et al. (1961) 
โดยน าส่วนใสของตัวอย่างปริมาตร 15 มิลลิลิตร เติม zinc acetate reagent (zinc acetate 21.9 กรัมและ 
glacial acetic acid ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลั่น) ปริมาตร 2 
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้นเติม potassium ferrocyanide (10.6 เปอร์เซ็นต์ในน้ ากลั่น) ปริมาตร 2 

http://blast.ncbi.nlm/
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มิลลิลิตร แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 2,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดส่วนใสปริมาตร 5 
มิลลิลิตร ใส่หลอดใหม่เติม 30 % HCl ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วน าไปบ่มที่ 20 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 75 นาที แล้ววัดปริมาณการผลิต GA3 ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 
โดยเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของสารละลาย GA3 มาตรฐาน   

 3.3 ทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสารไซเดอโรฟอร์  
 ทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสารไซเดอโรฟอร์ ด้วยเทคนิค Chrome Azurol Sulfonate (CAS) 
assay (Schwyn and Neilands, 1987) โดยแต้มอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตลงบนอาหารแข็ง CAS  
ไอโซเลตละ 3 ซ้ า แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-7 วัน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ วง
อาหารแข็งที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม (A) และโคโลนีของเชื้อ (B) แล้วน ามาวิเคราะห์ปริมาณสารไซเดอโรฟอร์ 
ตามสมการ ดังนี้ 
  ปริมาณสารไซเดอโรฟอร์ (เปอร์เซ็นต์) =  [(A-B)/B) x 100] 

4. การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1  

4.1 การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1   
 วางแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized Design (CRD) จ านวน  11 ต ารับ 

การทดลอง 3 ซ้ า ประกอบด้วยต ารับควบคุม (แช่เมล็ดข้าวในอาหารเลี้ยงเชื้อ) และต ารับที่แช่เมล็ดข้าวใน
สารละลายอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต ด าเนินการทดลองตามวิธีการของ Hossin et al. (2015) เพาะไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 วัน โดยเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดที่ 2 4 และ 6 วันน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 

4.2 การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ใน
ห้องปฏิบัติการ 

 วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 11 ต ารับการทดลอง 3 ซ้ า ประกอบด้วยต ารับควบคุม (ไม่
ใส่เชื้อ) และต ารับที่ใส่อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต โดยเพาะเมล็ดข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผิวในจานเลี้ยงเชื้อที่
บรรจุกระดาษเพาะเมล็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจนงอก จากนั้นน ามาวางในหลอดทดลอง (ขนาด 20x150 
มิลลิเมตร) อบฆ่าเชื้อแล้ว ที่ใส่สารละลายธาตุอาหาร N-free nutrient solution (Broughton and Dilworth, 
1970) และแผ่นโฟมตัดขนาดเล็กเพ่ือพยุงเมล็ดข้าว หลังจากข้าวมีรากด าเนินการปลูกเชื้ออะโซสไปริลลัมแต่ละ
ไอโซเลต ท าการทดลองเป็นเวลา 15 วัน เก็บข้อมูลความสูงต้น ความยาวราก และประสิทธิภาพการตรึง
ไนโตรเจน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 
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4.3 การศึกษาผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ในสภาพ
โรงเรือนทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 11 ต ารับการทดลอง 3 ซ้ า ประกอบด้วยต ารับควบคุม (ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) และต ารับที่ใส่อะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลต ร่วมกับการใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยการวิเคราะห์สมบัติดินก่อนปลูก พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกลาง pH เท่ากับ 
6.8 ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า เท่ากับ 0.9 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 8.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ ามาก เท่ากับ 24.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นอัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน คือ ปุ๋ยไนโตรเจน 18 กิโลกรัม N/ไร่ ฟอสฟอรัส 3 กิโลกรัม P2O5 /ไร่ และโพแทสเซียม 6 กิโลกรัม K2O /ไร่ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2548; กรมการข้าว, 2552) โดยใส่หลังปักด า 

การเตรียมดิน เก็บดินนาที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ท าการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ ที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จ านวน 2 ครั้ง บรรจุดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อปริมาณ 3 กิโลกรัม 
ในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว และเตรียมดินในสภาพน้ าขังโดยใช้น้ าที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 

การเตรียมอะโซสไปริลลัม เลี้ยงอะโซสไปริลลัมแต่ละไอโซเลตในอาหารเหลว NFB ที่เติม yeast 
extract 0.5 กรัม น าไปเขย่าความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ล้าง
ตะกอนเซลล์ด้วย 0.85 % Nacl และปรับความขุ่นให้มีค่า OD540 เท่ากับ 1.0  

การเพาะกล้า น าเมล็ดข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย 10 % Clorox มาแช่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อข้ามคืน
เพาะจนเมล็ดงอก จากนั้นน ามาเพาะกล้าในถ้วยขนาดเล็กบรรจุดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 3 เมล็ดต่อถ้วย ต ารับ
การทดลองที่มีการใส่เชื้อ จะใส่อะโซสไปริลลัม 1 มิลลิลิตรต่อถ้วย ตามต ารับการทดลอง เพาะกล้าเป็นเวลา 8 
วัน (ดัดแปลงจากวิธีการของอาภากร (2553)) จากนั้นย้ายปลูกข้าวลงในกระถางที่เตรียมไว้ควบคุมระดับน้ าให้
มีความสม่ าเสมอ ตลอดระยะเวลาการปลูก 60 วัน วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
และไนโตรเจนในดิน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ความสูงต้น จ านวนต้นต่อกระถาง ความยาวราก 
น้ าหนักแห้งต้น น้ าหนักแห้งราก ค่าความเขียวของใบและวิเคราะห์กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนในรากข้าวด้วยวิธี 
Acetylene reduction technique (ARA) และวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นข้าว ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส เหล็ก และสังกะสี โดยส่งวิเคราะห์ที่ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การแยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าว การตรวจสอบ และจ าแนกชนิดด้วยวิธี 16S rRNA gene sequence 

analysis 
แยกแบคทีเรียในอาหาร N-free semi-solid medium และ CRA medium ได้ทั้ งหมด 77 ไอโซเลต    

แต่เมื่อน ามาตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ที่จ าเพาะกับจีนัสอะโซสไปริลลัม และจ าแนกชนิดด้วยวิธี 
16S rRNA gene sequence analysis พบอะโซสไปริลลัมเพียงจ านวน 10 ไอโซเลต แยกได้จากตัวอย่างราก
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ข้าวจงัหวัดตาก จ านวน 4 ไอโซเลต ได้แก่ T4 RT6/1 T6/2 และ T12  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 2 ไอโซเลต 
ได้แก่ KP6/1 และ KP6/2 จงัหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 ไอโซเลต คือ NW1 จงัหวัดชัยนาท จ านวน 2 ไอโซเลต 
ได้แก่ CN4/1 และ CN4/2 และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ไอโซเลต คือ AY16 ซึ่งพบแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 263 bp (Fig.1) เมื่อตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ที่จ าเพาะกับจีนัสอะโซสไปริลลัมเช่นเดียวกับรายงานของ 
Linet al.(2011) โดยผลการจ าแนกชนิดของอะโซสไปริลลัมที่คัดแยกได้ พบว่า มีล าดับเบสคล้ายคลึงกับ 
Azospirillum brasilence จ านวน  8 ไอโซเลต ได้ แก่  T4 T12 KP6/1 KP6/2 T6/1 NW1 CN4/1 และ 
CN4/2 ที่ระดับความเหมือน 100  99  80  80  100  100  99 และ 97 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ คล้ายคลึงกับ   
A. formosence คือ ไอโซเลต T6/1 ที่ระดับความเหมือน 99 เปอร์เซ็นต์ และคล้ายคลึงกับ Azospirillum sp. 
คือ ไอโซเลต AY16 ที่ระดับความเหมือน 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า A. brasilense จะพบในรากข้าว
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Hartman and Baldani (2006) รายงานว่า สายพันธุ์ของอะโซสไปริลลัม 
ที่พบมากอาศัยอยู่ร่วมกับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ A. brasilense และ        
A. lipoferum 

 

 

2. การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน การผลิตฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และสารไซเดอโรฟอร์ 
2.1 กิจกรรมการตรึงไนโตรเจน พบว่า อะโซสไปริลลัมทั้ง 10 ไอโซเลต มีค่าการตรึงไนโตรเจนแตกต่างกัน 

โดยไอโซเลต CN4/2 มีค่าการตรึงไนโตรเจนสูงสุด 52.49 µmol C2H4/l/hr แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับ   
ไอโซเลต T4 T12 T6/1 และ AY16 ซึ่งมีค่าการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 17.83 6.97 29.48 และ 31.51 µmol 
C2H4/flask/hr ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างกับไอโซเลต KP6/1 KP6/2 T6/2 CN4/1 และ NW1 มีค่าการตรึง
ไนโตรเจนเท่ากับ 49.02 43.17 43.89 47.40 และ 36.91 µmol C2H4/flask/hr ตามล าดับ (Table 1) เมื่อ
ตรวจสอบยีน NifH พบแถบดีเอ็นเอขนาด 360 bp ทั้ง 10 ไอโซเลต (Fig. 2)  

2.2 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมนออกซิน (IAA) และจิบเบอร์เรลลิน (GA3) การวิเคราะห์ปริมาณ IAA 
ของอะโซสไปริลลัมทั้ง 10 ไอโซเลต พบว่า ไอโซเลต AY16 มีประสิทธิภาพการผลิต IAA สูงสุด 47.29 ppm 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับไอโซเลตอ่ืนๆ โดยไอโซเลต T6/2 ผลิตได้สูงรองลงมา มีค่าเท่ากับ 
45.26 ppm และไอโซเลต KP6/1 ผลิตได้ต่ าสุด 12.28 ppm ส่วนประสิทธิภาพการผลิต  GA3 ของ 
อะโซสไปริลลัมทั้ง 10 ไอโซเลต พบว่า ไอโซเลต T12 มีประสิทธิภาพการผลิต GA3 สูงสุด 159.13 ppm 

Fig.1 Gel electrophoresis of the Azospirillum 
specific fragments after PCR amplification; 
Lane 1 = Marker 100 bp, Lane 2 = T4, Lane 
3 = T12, Lane 4 = KP6/1, Lane 5 = KP6/2, 
Lane 6 = T6/1, Lane 7 = T6/2, Lane 8 = 
CN4/1, Lane 9 = NW1, Lane10 = CN4/2, 
Lane 11 = AY16 andLane 12 = dH2O 
(Negative control).   
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แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับไอโซเลตอ่ืนๆ ไอโซเลต T6/1 ผลิตได้สูงรองลงมา มีค่าเท่ากับ 98.70 
ppm และไอโซเลต AY16 ผลิตได้ต่ าสุด 25.80 ppm (Table 1) 

2.3 ประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์ พบว่า อะโซสไปริลลัมเพียง 5 ไอโซเลต ที่สามารถผลิต
สารไซเดอโรฟอร์ได้ ได้แก่ T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 และ CN4/2 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสารไซเดอโรฟอร์
แตกต่างกัน โดยไอโซเลต KP6/1 มีประสิทธิภาพการผลิตสารไซเดอโรฟอร์สูงสุด 87.50 เปอร์เซ็นต์ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับไอโซเลตT4 และ CN4/2 แต่ไม่แตกต่างกับไอโซเลต KP6/2 และ CN4/1 ผลิตสาร
ไซเดอโรฟอร์ ได้เท่ากับ 77.78 และ 78.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 1) 

Table 1 Nitrogenase activity, IAA production,GA3 production and siderophore production by   
            various isolates of Azospirillum. 

Isolate 
Nitrogenase activity 

(umol C2H4/l/hr) 
IAA 

production 
(ppm) 

GA3 
production 

(ppm) 

Siderophore 
production 

(%) 
T4 17.83 d 42.13 d 48.37 de 11.57 c 
T12 6.97 e 17.94 f 159.13 a - 

KP6/1 49.02 a 12.28 g 27.33 e 87.50 a 
KP6/2 43.17 abc 44.32 c 58.97 d 77.78 ab 
T6/1 29.48 c 43.63 c 98.70 b - 
T6/2 43.89 ab 45.26 b 77.87 c - 

CN4/1 47.40 a 44.14 c 57.63 d 78.57 ab 
CN4/2 52.49 a 42.49 d 50.83 d 72.22 b 
NW1 36.91 abc  38.72 e 49.83 de - 
AY16 31.51 bc 47.92 a 25.80 e - 
 F-test ** **  ** ** 
% CV 25.54 18.68 28.45 29.73 

 

 
 

 

 

Fig. 2 Gel electrophoresis of the nifH gene 

after PCR amplification; Lane 1 = Marker 100 

bp, Lane 2 = dH2O (Negative control), Lane 3 

= T4, Lane 4 = T12, Lane 5 = KP6/1 Lane 6 = 

KP6/2, Lane 7 = T6/1, Lane 8 = T6/2, Lane 9 = 

CN4/1, Lane 10=NW1, Lane11 = CN4/2 and 

Lane 12 = AY16  
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1  

 3.1 ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1   
       ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1 พบว่า อะโซสไปริลลัมไม่ท าให้เปอร์เซ็นต์
การงอกของเมล็ดข้าวแตกต่างกับต ารับควบคุม โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ี 6 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 92.00-100.00 
เปอร์เซ็นต์ (Fig. 3) แต่อย่างไรก็ตาม อะโซสไปริลลัม จ านวน 7 ไอโซเลต มีผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงกว่า
ต ารับควบคุม 

 
 
Fig. 3 The percentages of rice seed germination among 10 isolates compare with control. 
 

3.2 ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ในห้องปฏิบัติการ    
      การใส่อะโซสไปริลลัม 9 ไอโซเลต ได้แก่ T4 T12 KP6/1 T6/1 T6/2 CN4/1 CN4/2 และ NW1 มีผล
ให้ความสูงต้นมีค่าสูงกว่าต ารับควบคุมมีค่าอยู่ในช่วง 20.00- 22.70 เซนติเมตร ทั้ง 10 ไอโซเลต ไม่ท าให้ความยาว
ราก แตกต่างกับต ารับควบคุม มีค่าอยู่ในช่วง 8.03-12.87 เซนติเมตร ส่วนกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน พบว่า ไอโซเลต 
AY16 มีค่าการตรึงไนโตรเจนสูงสุด 390.33 nmol C2H4/plant/hr แตกต่างกับต ารับทดลองอ่ืนๆ แต่ไม่แตกต่างกับ
การใส่เชื้อไอโซเลต T6/2 และ CN4/2 มีค่าการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 370.33 และ 377.00 nmol C2H4/plant/hr 
ตามล าดับ (Table 2) 
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Table 2 Effect of various Azospirillum on shoot height, root length and nitrogenase activity of  
            rice at 15 days after planting. 

  

3.3 ผลของอะโซสไปริลลัมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ในสภาพโรงเรือนทดลอง 
  การทดสอบประสิทธิภาพของอะโซสไปริลลัม ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1
ปรากฏผล ดังนี้ 

ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทุกต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ ในขณะที่การใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต T6/1 มีผลให้ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงสุด0.60 เปอร์เซ็นต์
(Table 3) 

ความสูงของข้าว จ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้งต้น ความยาวราก และน้ าหนักแห้งราก พบว่า ทุก
ต ารับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 76.13-83.00 เซนติเมตร 13.67-17.33 ต้นต่อกระถาง 
14.28-17.63 กรัม 39.67-52.80 เซนติเมตร และ 13.62-19.45 กรัม ตามล าดับ (ไม่ได้แสดงข้อมูล) แสดงว่า
การใส่อะโซสไปริลลัมมีผลให้การเจริญเติบโตของข้าวไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ส่วนค่าความเขียวใบ
พบว่า ต ารับควบคุม (ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม) มีค่าความเขียวใบสูงสุด 33.93 แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต T12 T6/2 CN4/1 และ CN4/2 แต่อย่างไรก็ตาม
การใส่อะโซสไปริลลัมไอโซเลต T4 KP6/1 KP6/2 NW1 และ AY16 ช่วยส่งเสริมให้ค่าความเขียวใบเท่ากับ 
31.77 30.90 32.63 30.77 30.57 และ 31.30 ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ส าหรับกิจกรรมการตรึง

Treatment 
shoot height 

(cm) 
root length (cm) 

nitrogenase activity  
(nmol C2H4/plant/hr) 

T1 ควบคุม 14.17 b 8.03 327.00 e 
T2 T4 21.17 a 9.87 354.00 cd 
T3 T12 21.80 a 10.83 331.67 e 
T4 KP6/1 21.33 a 10.23 366.00 bc 
T5 KP6/2 18.17 ab 8.53 339.67 de 
T6 T6/1 22.00 a 9.37 359.67 bcd 
T7 T6/2 20.00 a 8.57 370.33 abc 
T8 CN4/1 21.33 a 10.30 366.67 bc 
T9 CN4/2 22.70 a 12.87 377.00 ab 
T10 NW1 21.33 a 9.47 332.67 e 
T11 AY16 22.33 a 9.53 390.33 a 

F-test * ns ** 
% CV 15.42 15.51 6.32 
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ไนโตรเจน พบว่า ทุกต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 204.67 -326.67 nmol 
C2H4/pot/hr และสังเกตพบว่าการใส่อะโซสไปริลลัมทั้ง 10 ไอโซเลต มีผลให้กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนสูงกว่า

ต ารับควบคุม (Table 3) 
ปริมาณธาตุอาหารในต้นข้าว พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีผลให้ปริมาณไนโตรเจนในต้นข้าวสูงกว่า

ต ารับที่ใส่อะโซสไปริลลัมทุกไอโซเลต มีค่าเท่ากับ 0.91 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การใส่เชื้อไอโซเลต KP6/1 ส่งผล
ให้มีปริมาณธาตุเหล็กในต้นข้าวสูงกว่าต ารับการทดลองอ่ืนๆ มีค่าเท่ากับ 841.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 3) 
อาจเป็นเพราะสารไซเดอร์โรฟอร์ที่เชื้อผลิตขึ้น 

Table3 Organic matter and total nitrogen in soil, SPAD reading, nitrogenase activity in root of  
           rice, nitrogen, phosphorus, iron and zinc in shoot of rice at 60 days after planting.  

 
  จากผลการทดลองจะสังเกตได้ว่า การใส่อะโซสไปริลลัมช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1  
ด้านความสูง การแตกตอ ความยาวราก และมวลชีวภาพของข้าวได้ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ทั้งนี้
เนื่องจากอะโซสไปริลลัมมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืช
ซึ่งไนโตรเจนมีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ทั้งในระยะการเจริญเติบโตทางต้น ทางใบ 
ทางการสืบพันธุ์ และระยะเติมเต็มเมล็ด (Mae, 1997; ยงยุทธ, 2558) นอกจากนี้อะโซสไปริลลัมยังสามารถ
ผลิตฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอร์เรลลิน และบางไอโซเลตยังสามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ได้อีกด้วย ซึ่ง
ประสิทธิภาพของอะโซสไปริลลัมดังกล่าวจะส่งผลให้ความสูง การแตกตอ ความยาวราก และมวลชีวภาพของ
ข้าวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Hossain et al. (2015) แยกอะโซสไปริลลัมจากดินและราก

Treatment 
OM 
(%) 

Total N 
(%) 

SPAD 
reading 

Nitrogenase 
activity 
(nmol 

C
2
H

4
/pot/hr) 

N (%) P (%) 
Fe 

(mg kg-1) 
Zn 

(mg kg-1) 

T1control (N-P-K) 0.93 0.46 c 33.93 a 204.67 0.91 a 0.15 560.00 bc 35.67 
T2 T4 + P-K 0.98 0.49 bc 31.77 ab 255.00 0.69 b 0.14 481.33 bcde 32.33 
T3 T12 + P-K 1.13 0.57 ab 29.57 bc 205.76 0.71 b 0.15 333.00 e 34.00 
T4 KP6/1 + P-K 1.12 0.56 ab 30.90 ab 275.00 0.71 b 0.15 841.33 a 36.00 
T5 KP6/2 + P-K 1.17 0.58 ab 32.63 a 289.00 0.70 b 0.13 456.00 bcde 34.33 
T6 T6/1 + P-K 1.19 0.60 a 30.77 ab 247.00 0.71 b 0.14 352.00 de 34.33 
T7 T6/2 + P-K 1.08 0.54 abc 29.10 bc 279.33 0.69 b 0.13 538.00bcd 34.67 
T8 CN4/1 + P-K 0.99 0.49 bc 29.33 bc 219.00 0.67 b 0.13 629.33 b 32.00 
T9 CN4/2 + P-K 1.14 0.57 ab 27.63 c 315.67 0.66 b 0.14 433.33 cde 31.67 
T10 NW1 + P-K 1.12 0.56 ab 30.57abc 262.33 0.68 b 0.14 469.33 bcde 36.67 
T11 AY16 + P-K 1.12 0.56 ab 31.30 ab 326.67 0.70 b 0.14 416.00 cde 35.67 

F-test ns * ** ns ** ns ** ns 
% CV 10.53 10.67 7.00 20.35 10.72 8.54 31.90 8.85 
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ข้าว แล้วน ามาทดสอบประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพโรงเรือนทดลอง พบว่า การใส่ อะโซ
สไปริลลัม สามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จ านวนใบต่อต้น ความยาว และความกว้างใบ น้ าหนัก
สด และน้ าหนักแห้งของต้นข้าวได้อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับรายงานของ Isawa et al. (2010) ซึ่งได้
ท าการศึกษาผลของ Azospirillum sp. B510 ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในโรงเรือนทดลอง พบว่า
Azospirillum sp. B510 ช่วยเพ่ิมมวลชีวภาพของข้าวอย่างมีนัยส าคัญและ García de Salamone et al. 
(2010) พบว่าการใส่เชื้ออะโซสไปริลลัมมีผลต่อการเพ่ิมมวลชีวภาพของข้าวในระยะการแตกกอ 

สรุป         
1. แยกอะโซสไปริลลัมจากรากข้าวได้ 10 ไอโซเลต มีค่าการตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 6.97 - 52.49  

µmol C2H4/l/hr สามารถผลิต IAA ได้ในช่วง 12.28 - 47.29 ppm ผลิต GA3 ได้ในช่วง 25.80 – 159.13 
ppm และพบอะโซสไปริลลัม 5 ไอโซเลต สามารถผลิตสารไซเดอโรฟอร์ได้ ได้แก่ T4 KP6/1 KP6/2 CN4/1 
และ CN4/2 โดยไอโซเลต CN4/2 AY16 T12 และ KP6/1 มีกิจกรรมการตรึงไนโตรเจน ผลิต IAA ผลิต GA3

และผลิตสารไซเดอโรฟอร์ได้สูงสุด ตามล าดับ 
2. การใส่อะโซสไปริลลัมทั้ง10 ไอโซเลต ส่งผลให้การเจริญเติบโตของข้าวปทุมธานี 1 ในสภาพ

โรงเรือนทดลองด้านความสูง จ านวนต้นต่อกอ ความยาวราก น้ าหนักแห้งต้น และน้ าหนักแห้งราก ไม่แตกต่าง
จากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
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วิจัย คัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟต์และศึกษาคุณสมบัติการควบคุมโรคและแมลงในนาข้าว 
Research and Selection of Endophytic Fungi and Study of their Antagonistic  
and Entomopathogenic Fungal Properties. 

ดารารัตน์ โฮตาก้า  พนิดา ปรีเปรมโมทย์  และพิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 
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บทคัดย่อ 
เชื้อราเอนโดไฟต์จ านวน 50 ไอโซเลต แยกได้จากตัวอย่างดิน บริเวณรอบต้นข้าว ไม้ยืนต้น ไม้ผล และ

พืชสมุนไพร และจากตัวอย่างพืช ได้แก่ ใบ และรากข้าว ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี และบ้านป่าอ้อ ต าบล  
ป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี 4 ไอโซเลต ได้แก่ P11 P13 G12 และ W12 ที่สามารถเพาะเลี้ยง
เพ่ิมปริมาณในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ จึงน ามาทดสอบคุณสมบัติเคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลล์รากข้าว และการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์โรคพืช 3 ชนิด ได้แก่ Cercospora oryzae  Curvularia lunata และ Colettotrichum 
gloeosporiodes ด้วยวิธี dual culture โดย P11 P13 G12 และ W12 มีค่า % CF เท่ากับ 83.33  80.00  
66.67 และ 20.00 % ตามล าดับ เชื้อราทั้ง 4 ไอโซเลต มีค่า % PIGR ส าหรับเชื้อโรคพืช C. oryzae  และ C. 
gloeosporiodes มากกว่า 50.00 % ซึ่งสามารถยับยั้งได้ในระดับปานกลาง ค่า %  PIGR ส าหรับเชื้อโรคพืช  
C. lunata มากกว่า 60.00 % ซึ่งสามารถยับยั้งได้ในระดับสูง P11 P13 และ G12 มี antagonistic activity 
เป็นแบบ mycoparasite W12 มี antagonist activity เป็นแบบ competition จาก % CF จึงน าเชื้อรา P11 
P13 และ G12 ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์และการวิเคราะห์ล าดับเบสบริเวณ ITS ระบุว่า P11 และ P13 
คื อ  Purpureocillium lilacinum และ G12 คื อ  Penicillium citrinum เชื้ อ ราเอน โด ไฟต์ ทั้ ง  3  ชนิ ด 
ความเข้มข้นของสารละลายสปอร์ 1x106 และ 1x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร มีค่าเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ย (% 
Mortality) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 100 เปอร์เซ็นต์ โดย P. lilacinum P11 มีค่า LC50 เท่ากับ 3.39x105 
สปอร์ต่อมิลลิลิตร LT50 เท่ากับ 3.53 วัน P. lilacinum P13 มีค่า LC50 เท่ากับ 7.24x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 
LT50 เท่ากับ 3.96 วันและ P. citrinum G12 มีค่า LC50 เท่ากับ 1.51x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร LT50 เท่ากับ 
2.88 วัน  และเชื้อราทั้ ง 3 ชนิด เจริญบนอาหาร Malt Extract Agar (MEA) ได้ดีที่ สุด รองลงมาคือ 
Sabouraud’s Dextrose Agar (SDA) Potato Dextrose Agar (PDA) และ Czapek Dextrose Agar (CZA) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
Key Words: endophytic fungi, antagonist, entomopathigenc fungi 
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ABSTRACT 
50 Isolates of endophytic fungi were isolated from soil samples at rhizosphere area of 

rice, perennial plant, fruit tree and herbal plant and various parts of rice (root, stem and leaf) 
in Land Development station Uthai Thani and Ban Pa O Village, Tambon Pa O Amphoe Lan Sak, 
Uthai Thani province. Only 4 isolates (P11, P13, G12 and W12) could grow purely and 
proliferated in vitro on potato dextrose agar. These isolated were investigated translocation 
in rice root and antagonistic capacity to inhibit growth of 3 species of plant pathogen, including 
Cercospora oryzae  Curvularia lunata and Colettotrichum gloeosporiodes by dual culture 
method. % CF of  P11, P13, G12 and W12 were 83.33  80.00  66.67 and 20.00 %, respectively. 
% PIGR for inhibiting the growth of C. oryzae and C. gloeosporiodes were more than 50.00 % 
and more than 60.00 % for C. lunata.These showed inhibiting efficiency in medium and high 
level, respectively. For antagonistic activity, P11, P13 and G12 performed mycoparasite while 
W12 as competition. Because of % CF result, P11, P13 and G12 were selected to identified 
species by DNA sequencing at ITS area. P11 and P13 were identified as Purpureocillium 
lilacinum and G12 as Penicillium citrinum. % Mortality of brown plant hopper at 1x107 and 
1x108 concentration of 3 endophytic fungal strains were 100%. LC50 and LT50 of P. lilacinum 
P 11and P13 and P. citrinum were 3.39x105, 3.53; 7.24x105, 3.96 and 1.51x105, 2.88 spores.ml-1, 
day, respectively. 3 endophytic fungal strains could increase well on enriched media.  The 
best was malt extract agar (MEA) followed by sabouraud’s dextrose agar (SDA), potato 
dextrose agar (PDA) and czapek dextrose agar (CZA), respectively. 

ค าน า 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท านามีรายได้ต่ า

เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุนของปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรซึ่งมีราคาแพง 
นอกจากนี้การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการก าจัดศัตรูข้าวในปริมาณมากท าให้ข้าวไทยไม่เหมาะแก่การ
บริโภคมากนัก และอาจมีปัญหาเรื่องการตลาด เพราะตลาดโลกเข้มงวดกับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเกษตร
เคมี ประกอบกับประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เช่น ลาว เวียดนาม ก าลังส่งเสริมการผลิตข้าวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมีทางการเกษตร โดยเน้นการใช้เทคนิคเกษตรธรรมชาติ ซึ่งเน้นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นหลัก ปุ๋ย
ชีวภาพส าหรับนาข้าวจึงเป็นที่น่าสนใจ และจะเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต และ
สารเคมีตกค้างในผลผลิตข้าว ซึ่งเชื้อราเอนโดไฟต์ (endophytic fungi) เป็นจุลินทรีย์ที่น่าสนใจส าหรับการท า
เป็นปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจากเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืช โดยเอนโดไฟต์พบได้ในพืชทุกชนิด โดยมี
ความสัมพันธ์กับพืชอาศัยแบบภาวะพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (symbiosis) โดยไม่ท าให้พืชอาศัยเกิดอาการผิดปกติ 
เชื้อราเอนโดไฟท์จะได้รับสารอาหารต่างๆ จากพืชเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต และในขณะเดียวกันเชื้อราเอนโดไฟท์
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ก็จะช่วยส่งเสริมให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น (Petrini, 1986) บทบาทของเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อ
การควบคุมโรคพืช ได้แก่ 1) การลดการเกิดโรค หรือความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อสาเหตุชนิดต่างๆ เช่น 
เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไส้เดือนฝอย เป็นต้น และ 2) การท าให้พืชอาศัยมีความทนทานต่อสภาวะที่
ไม่เหมาะสม เช่น สภาพแห้งแล้ง ดินเค็ม ดินกรด และดินร้อน เป็นต้น นอกจากนี ้เชื้อราเอนโดไฟต์ยังมีบทบาท
ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังสามารถมีชีวิตอยู่ในพืชอาศัยได้เป็นเวลานาน ดังนั้น เชื้อรา  
เอนโดไฟต์จึงมีศักยภาพในการน ามาพัฒนาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมศัตรูพืช (อนันต์, 2557) 

ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพส าหรับนาข้าวจึงมีความส าคัญ โดยการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ให้ 
ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับข้าว สร้างสารเสริมการเจริญเติบโต ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว น ามาผลิต
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้ที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต และสร้างความทนทาน
ต่อโรคและแมลงของข้าว เพ่ือการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การเก็บตัวอย่างเชื้อ endophytic fungi การคัดเลือก และการจ าแนกชนิด 
1.1 คัดเลือก endophytic fungi จากตัวอย่างดินบริเวณรากข้าว รากพืช ตัวอย่างดินบริเวณรอบโคน

ต้นพืช โดยการเก็บตัวอย่างดินให้เก็บที่ความลึก 0-20 เซนติเมตร และจากตัวอย่างข้าว ส่วนใบและราก เก็บไว้
ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะน ามาคัดแยก 

1.2  การแยก endophytic fungi จากตัวอย่างดินโดยวิธี dilution plate count บนอาหาร Potato 
Dextrose Agar (PDA) + streptomycin 

1.2.1 เตรียมผสมสารปฏิชีวนะ streptomycin 100 µg/ml (0.1 ppm) ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
PDA  ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ต่อ 250 มิลลิลิตร (v/v) 

1.3 เตรียมเนื้อเยื่อพืช ล าต้นและรากความยาวขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ใบ ขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 3-
4 มิลลิเมตร x 0.5-1 เซนติเมตร หรือขนาด 4 ตารางเมตร น ามาล้างด้วยวิธี triple surface sterilization      
(นิรุต และวิพรพรรณ์ , 2556) โดยแช่ 70 % alcohol 1 นาที จากนั้นแช่ใน 2 % sodium hypochloride     
3 นาที และ 95 % alcohol 30 วินาที วางบนอาหาร PDA หรือ Martin’s medium ตัวอย่างละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 
4 ชิ้น บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

1.4 คัดแยกตัวอย่างราที่เจริญ โดยการใช้เข็มเขี่ยเส้นใยเชื้อราใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ บ่มที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน หากเชื้อราที่ได้ยังไม่บริสุทธิ์ ให้ท าการคัดแยกเชื้ออีกครั้ง จนกว่าจะได้เชื้อรา
ที่บริสุทธิ์ 
2. ทดสอบคุณสมบัติการ translocate ในข้าว 

2.1 น าเมล็ดข้าวแช่ในสารละลายของ endophytic fungi รหัสตัวอย่าง P11 P13 G12 และ W12 
ความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อปริมาตรน้ า 1 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
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2.2 วางเมล็ดข้าวบนส าลีที่ปิดด้วยกระดาษกรอง ในถ้วยพลาสติก ถ้วยละ 10 เมล็ด รหัสตัวอย่างละ 9 ซ้ า 
หยดสารละลายเชื้อราจากข้อ 1 ลงบนส าลี 2 มิลลิลิตร ใหน้้ าทุกๆ 2 วัน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 7-15 วัน 

2.3 สุ่มเก็บรากข้าวมาตรวจคุณสมบัติ ในการ translocate โดยการตัด section รากพืชแบบ 
longitudinal section ส่วน seminal root บริเวณใกล้ระบบท่อล าเลียง แล้วจึงน ามาท า wet mount ย้อม
ด้วยสี rose bengal (Saha, 1988) และท าให้สีติดเชื้อราได้ดีขึ้นโดยการ mount slide ด้วยตะเกียงจนกระทั่ง
สีเดือด 

2.4 ตรวจดูด้วย light microscope และ transmission electron microscope Hitachi HT 7700 
ค่าศักย์ไฟฟ้า 80 kV  

2.5 ค านวณค่า Colonization frequency (%CF) จากสมการ 

             % CF  =    จ านวนชิ้นส่วนพืชที่พบเชื้อราเอนโดไฟต์   x   100 

                                    จ านวนชิ้นส่วนพืชทั้งหมด 

3. ทดสอบคุณสมบัติ antagonist กับโรคข้าว 
3 .1  ศึ กษ ากิ จกรรมการยั บ ยั้ ง  (antagonistic activities) โด ยแบ่ ง เป็ น  1 ) ก าร เป็ น ป รสิ ต 

(mycoparasite) โดยเส้นใยเจริญคลุมทับเชื้อสาเหตุโรค 2) การแข่งขันครอบครองพ้ืนที่ (competition) โดย
เส้นใยของเชื้อทั้งสองชนิดเจริญชนกัน และ 3) การสร้างแนวยับยั้ง (inhibition zone) โดยเกิดแนวใสระหว่าง
เชื้อทั้งสองชนิดทดสอบด้วยวิธี dual culture โดยการเพาะเชื้อราโรคข้าวบนอาหาร PDA แล้วใช้ cork borer 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นที่มีเชื้อราโรคข้าวเจริญอยู่ และเชื้อราเอนโดไฟต์มาวางบนอาหาร 
PDA จานใหม่ที่ใส่ใน Petri-dish ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร โดยวางวุ้นที่มีเชื้อราโรคข้าวเจริญอยู่ 
และเชื้อราเอนโดไฟต์ให้ห่างกัน 6 เซนติเมตร  

3.2 สังเกตการเจริญของเชื้อราเอนโดไฟต์ และเชื้อราโรคพืช ถ้าเชื้อราเอนโดไฟต์มีคุณสมบัติในการ
ควบคุมโรค เชื้อโรคข้าวจะไม่เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเจริญเติบโตได้น้อย หรือเชื้อราเอนโดไฟต์
เจริญคลุมและถูกเข้าท าลาย  

3.3 วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเชื้อราโรคพืช เพ่ือวิเคราะห์ spherical index (Blumenstein, 2015)  
ดังสมการ      

               spherical index = เส้นผ่าศูนย์กลาง b/ เส้นผ่าศูนย์กลาง a 

     โดยที่เส้นผ่าศูนย์กลาง a คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของเชื้อราโรคพืช ที่อยู่แนวเดียวกับเชื้อราเอนโดไฟต์ 
            เส้นผ่าศูนย์กลาง b คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของเชื้อราโรคพืช ด้านตั้งฉากกับเส้นผ่าศูนย์กลาง a 
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                                            ภาพที่ 1  ที่มา ;  Blumenstein, 2015 

ถ้าค่า spherical index = 1  โคโลนีของเชื้อราเป็นรูปวงกลม 
       spherical index > 1 โคโลนีของเชื้อราเจริญเติบโตมากทางด้านแกน b 
       spherical index < 1 โคโลนีของเชื้อราเจริญเติบโตมากทางด้านแกน a 
 

3.4 วิเคราะห์ค่า % การยับยั้ง หรือ % PIRG (Percent Inhibition of Radial Growth) (Thanh et 
al., 2014) จากสมการ  
                              % PIRG   =   (R1 -  R2) * 100 
                                                   R1 
เมื่อ R1 =  เส้นผ่าศูนย์กลางแกน a ของเชื้อราโรคพืชที่เพาะเลี้ยงเดี่ยว (ภาพท่ี 1) 
     R2 =  เส้นผ่าศูนย์กลางแกน a ของเชื้อราโรคพืชที่เพาะเลี้ยงคู่กับเชื้อราเอนโดไฟต์ (dual culture) โดยที่                 
     % PIRG  ≤  50%   มีค่า % การยับยั้งต่ า  (+) 
                       50% < % PIRG  ≤ 60%   มีค่า%การยับยั้งปานกลาง  (++) 
                       60% < % PIRG  ≤ 75%   มีค่า%การยับยั้งสูง  (+++) 
                                   %PIRG > 75%   มีค่า%การยับยั้งสูงมาก  (++++) 
4. จ าแนกระดับ Genus และจ าแนกระดับ species 

จากวิธีการทดลองข้อ 2 และ 3 เลือกเชื้อราที่มีคุณสมบัติเป็นเอนโดไฟต์ สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลล์
รากข้าวได้ และมีคุณสมบัติเป็น antagonist มา 2 ไอโซเลต เพ่ือจ าแนก Genus และ species 

4.1 จ าแนกระดับ Genus  โดยวิธีทางสัณฐานวิทยา สังเกตลักษณะการเจริญ ลักษณะและโครงสร้าง
ต่างๆ ของเส้นใย และสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (light microscope) 

4.2 จ าแนกระดับ species โดยการสกัด DNA และส่งวิเคราะห์ล าดับเบสด้วยวิธี sequencing และ
โปรแกรม Bioinformatics 

4.3 เก็บ stock เชื้อในอาหาร PDA slant ที่ อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส และใน glycerol 20 
เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

5. ศึกษาคุณสมบัติความเป็น entomopathogenic fungi ของ endophytic fungi  
5.1 ทดสอบการเข้าท าลายแมลงศัตรูข้าว คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โดยเพาะเลี้ยงเชื้อราเอนโดไฟต์ที่

คัดเลือกได้ และจ าแนก Genus และ species แล้ว 2 ชนิด มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA 
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5.2 ท าสารละลายสปอร์ (spore suspension) โดยการขูดสปอร์มาละลายในน้ ากลั่นที่ฆ่าเชื้อแล้ว 
ปรับให้มีความเข้มข้นที่ 0  1x105  1x106  1x107  และ 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร  

5.3 ปลูกข้าวในถ้วยพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร เมื่อข้าวอายุ
ประมาณ 7 วัน น ามาใส่กระบอกพลาสติกทรงสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร 

5.4.ใส่เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลวัย 3 ลงในกระบอกพลาสติกกระบอกละ 5 ตัว สเปรย์สารละลายสปอร์ 
ความเข้มข้นละ 3 ซ้ า ปิดด้วยผ้าขาวบาง 

5.5 ตรวจผลวันที่ 3  5  7  และ 9 หลังจากสเปรย์สารละลายสปอร์ นับจ านวนและบันทึกจ านวน
เพลี้ยกระโดดที่ตาย แล้วน ามาล้างด้วย  sodium hypochloride 0.1 % 2 ครั้ง และล้างน้ ากลั่นที่ฆ่าเชื้อแล้ว 
1 ครั้ง ผึ่งให้แห้ง แล้วน ามาวางบนอาหาร PDA 

5.6 นับ และบันทึกจ านวนซากเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลที่มีเชื้อราเอนโดไฟต์เจริญ 
5.7 ค านวณ % mortality และหาค่า Lethal Concentration (LC50) โดยใช้โปรแกรม Probit 

Analysis (Finney, 1952 ; Hayes et al., 2014) 

6. การศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ endophytic fungi  
สูตรอาหารประกอบด้วย 
  Potato Dextrose Agar (PDA) 
  Malt Extract Agar (MEA) 
  Sabouraud’s Dextrose Agar (SDA) 
  Czapek Dextrose Agar (CDA) 

6.1 เพาะเลี้ยงเชื้อราในอาหารแข็ง PDA เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 13 วัน  
6.2 บันทึกลักษณะการเจริญของจุลินทรีย์  ระยะเวลาการเจริญของเส้นใย โดยการวัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี วันที่ 3  5  7  9  11 และ 13 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การเก็บตัวอย่างเชื้อ  endophytic fungi การคัดเลือก และการจ าแนกชนิด 
จากการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์ จากตัวอย่างดินบริเวณรอบต้นข้าว ไม้ยืนต้น ไม้

ผล และพืชสมุนไพร และจากตัวอย่างพืช ได้แก่ ใบ ล าต้น และรากข้าว ที่สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี 
และ บ้านป่าอ้อ ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งหมดจ านวน 50 ตัวอย่าง จากนั้นน ามา
แยก endophytic fungi จากอย่างดินโดยวิธี dilution plate count และตัวอย่างพืชด้วยวิธี triple surface 
sterilization ได้เชื้อราทั้งหมดจ านวน 12 ไอโซเลต จากนั้นน าเชื้อราทั้ง 12 ไอโซเลตมาท าให้บริสุทธิ์และ
เพาะเลี้ยงในอาหาร PDA เชื้อราที่สามารถเจริญได้มีจ านวน 4 ไอโซเลต ได้แก่ รหัสตัวอย่าง P11 P13 G12 
และ W12 

 

 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

89 
 

Isolated Source Describe 

P11 Rhizosphere soil  Pithecolobium dulce  Ban Pa O Village, Uthai Thani 

P13 Rhizosphere soil Oryza sativa Ban Pa O Village, Uthai Thani 

G12 Rhizosphere soil Pithecolobium dulce  Ban Pa O Village, Uthai Thani 

W12 leaves Oryza sativa Ban Pa O Village, Uthai Thani 

2. ทดสอบคุณสมบัติการ translocate ในข้าว 
เมื่อน าเมล็ดข้าวจ านวนรหัสตัวอย่างละ 90 เมล็ด แช่ในสารละลายของ endophytic fungi รหัส

ตัวอย่าง P11 P13 G12 และ W12 ความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อปริมาตรน้ า 1 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
และปลูกลงบนส าลี หยดสารละลายเชื้อรา ลงบนส าลี 2 มิลลิลิตร ให้น้ าทุกๆ 2 วัน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7-15 วัน และตรวจคุณสมบัติในการ translocate โดยการตัด section รากพืชแบบ 
longitudinal section ส่วน seminal root บริเวณใกล้ระบบท่อล าเลียง แล้วจึงน ามาท า wet mount ย้อม
ด้วยสี  rose bengal (Saha, 1988) เมื่อน ามาตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscope/TEM) ปรากฎว่า พบเชื้อรารหัสตัวอย่าง 
P11 P13 และ G12 ที่สามารถถูกดูดซึมและล าเลียงเข้าไปในเซลล์รากพืชได้ 

            

endophytic fungi รหั ส  P11 และ P13 ส่ วน ใหญ่ จะพบ เส้ น ใยจ านวนมาก และสปอร์ ใน 
parenchyma cell ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง กับ xylem และ phloem  ขณะที่ G12 พบสปอร์มากกว่าเส้นใยใน 
parenchyma cell เช่ น เดี ย ว กั น  โด ย ที่  endophytic fungi ร หั ส  P11 P13 G12 แ ล ะ  W12 มี ค่ า 
Colonization frequency (%CF) เท่ากับ 83.33  80.00 66.67 และ 20.00% ตามล าดับ 

3. ทดสอบคุณสมบัติ antagonist กับโรคข้าว 
จากการทดสอบคุณสมบัติ antagonist ของเชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 4 ไอโซเลต ประกอบด้วย P11 P13 

G12 และ W12 กับโรคข้าว 3 ชนิด ได้แก่  Cercospora oryzae  Curvularia lunata และ Colettotrichum 
gloeosporiodes ด้วยวิธี dual culture ปรากฏว่าเชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 3 ไอโซเลต สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราโรคพืชทั้ง 3 ชนิดได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเชื้อราโรคข้าว C. Oryzae และ       

เส้นใย เส้นใย เส้นใย สปอร ์
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C. gloeosporiodes ซึ่งแสดงว่าเชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 4 ไอโซเลต สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคข้าวทั้ง 
2 ชนิดนี้ได้ในระดับปานกลาง และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคข้าว Curvularia lunata ได้มากกว่า 
60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงว่าเชื้อราเอนโดไฟต์สามารถยับยั้งการเจริญได้ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณ าค่า 
spearical index พบว่า มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า เชื้อราโรคพืชสามารถเจริญได้มากในด้านแกน b 
เท่านั้น โดยเจริญด้านแกน a ที่มีเชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 4 ไอโซเลตอยู่ได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเชื้อรา P11 
P13 และ G12 มี antagonistic activity เป็นแบบ mycoparasite และสปอร์ของเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลตนี้มี
ความเบา ฟุ้งกระจายง่าย จึงสามารถเข้าท าลายและเจริญคลุมเชื้อราโรคพืชทั้ง 3 ชนิดได้ทั้งหมด เป็นผลท าให้
เชื้อราโรคพืชทั้ง 3 ชนิดนี้ตาย ขณะที่ W12 มี antagonist activity เป็นแบบ competition ซ่ึง W12 เจริญได้
รวดเร็ว แก่งแย่งพ้ืนที่อาศัยและอาหารได้ดีกว่า ท าให้เชื้อราโรคพืชถูกจ ากัดการเจริญ เช่นเดียวกับการทดลอง
ของ กานต์และอนันต์ (2559) ที่ศึกษาเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อการควบคุมโรคไหม้ (Magnaporthe oryzae) ของ
ข้ าว  ซึ่ งมี ป ระสิ ทธิภ าพการยับยั้ งมากกว่ า 50 เปอร์ เซ็ นต์  และมี  antagonistic activity ทั้ งแบบ  
mycoparasite และ competition     

4. การจ าแนกชนิดระดับ species โดยวิธีการวิเคราะห์ล าดับเบสในส่วนของ ITS 
สังเกตลักษณะการเจริญ ลักษณะและโครงสร้างต่างๆ ของเส้นใย และสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้นว่าเชื้อราอยู่ใน Genus ที่เป็น endophytic fungi โดยเลี้ยงเชื้อรารหัส P11 P13 และ 
G12 บนอาหาร Potato Dextrose Agar /PDA เป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง  

P11 ลักษณะโคโลนี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 48 มิลลิเมตร เส้นใยมีสีขาวมีลักษณะเป็น 
floccose mycelium เมื่อสร้างสปอร์จะมีสีชมพูอ่อน หรือสี เทา สปอร์รูปร่าง elliptical shape หรือ 
fusiform shape ผนังเซลล์เรียบ และมี elongated phialide (Burge et al., 1990) 

P13 ลักษณะโคโลนี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 มิลลิเมตร เส้นใยมีสีขาวมีลักษณะเป็น 
floccose mycelium เมื่อสร้างสปอร์จะมีสีชมพูอ่อน หรือสี เทา สปอร์รูปร่าง elliptical shape หรือ 
fusiform shape ผนังเซลล์เรียบ และมี elongated phialide 

G12 ลักษณะโคโลนี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 45 มิลลิเมตร เส้นใยมีสีขาวมีลักษณะเป็น 
floccose mycelium เมื่อสร้างสปอร์จะมีสี เขียว สปอร์รูปร่าง globose shape ผนังเซลล์เรียบ และมี 
elongated phialide 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยการวิเคราะห์ล าดับเบสในส่วนของ ITS ของเชื้อรา 3 สายพันธุ์ ดังนี้ 

No. Code Similar to species % similarity 

1 P11 Purpureocillium lilacinum 100 % 

2 P13 Purpureocillium lilacinum 100 % 

3 G12 Penicillium citrinum 100 % 
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5. ศึกษาคุณสมบัติความเป็น entomopathogenic fungi ของ endophytic fungi 
จากการสเปรย์สารละลายสปอร์ของเชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 3 ชนิด Purpureocillium lilacinum P11 

และ P13  และ Penicillium citrinum G12 สามารถเข้าท าลายเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลได้ ผลปรากกฎว่าที่
ระยะเวลา 9 วัน เชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 3 ชนิด สารละลายสปอร์ความเข้มข้น 1x106 และ 1x107 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร มีค่าเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ย (% Mortality) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่
สารละลายสปอร์ความเข้มข้น 1x105 และ 1x106 เชื้อรา P. citrinum มีค่าเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยของเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลมากท่ีสุด เท่ากับ 73 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

จากการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสารละลายสปอร์ที่ท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลตาย 50 เปอร์เซ็นต์ 
(LC50) และจ านวนวันที่ท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LT50) ด้วยโปรแกรม Probit Analysis 
โดย P. lilacinum P11 มีค่า LC50 เท่ากับ 3.39x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร LT50 เท่ากับ 3.53 วัน P. lilacinum 
P13 มีค่า LC50 เท่ากับ 7.24x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร LT50 เท่ากับ 3.96 วัน และ P. citrinum G12 มีค่า LC50 
เท่ากับ 1.51x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร LT50 เท่ากับ 2.88 วัน 

6. การศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ endophytic fungi 
ทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญของ P. lilacinum P11 และ P13  และ P. citrinum 

G12 บนอาหาร enriched media 4 ชนิด ได้แก่ Potato Dextrose Agar (PDA) Malt Extract Agar (MEA) 
Sabouraud’s Dextrose Agar (SDA) และ Czapek Dextrose Agar (CDA) โดยเชื้อราทั้ง 3 ชนิด เจริญบน
อาหาร MEA ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ SDA  PDA  และ CZA ตามล าดับ 

สรุป 
1. จากการเก็บตัวอย่างดินบริเวณรอบต้นข้าว ไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชสมุนไพร และจากตัวอย่างพืช 

เพ่ือคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์ ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี และบ้านป่าอ้อ ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี รวมทั้งหมดจ านวน 50 ตัวอย่าง ได้เชื้อราทั้งหมดจ านวน 4 ไอโซเลต ได้แก่ P11 P13 G12 และ W12 
ทีน่ ามาทดสอบการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พืช และคุณสมบัติ antagonist 

2. เชื้อรา P11 P13 G12 สามารเคลื่อนย้ายเข้าสู่เซลล์รากข้าว ส่วนใหญ่จะพบเส้นใยจ านวนมาก และ
สปอร์ใน  parenchyma cell ที่ อยู่บริ เวณ ใกล้ เคียง กับ  xylem และ phloem โดยมีค่ า Colonization 
frequency (% CF) เท่ากับ 83.33  80.00 และ 66.67 % ตามล าดับ ขณะที่พบ W12 เพียงเล็กน้อยมีค่า % CF 
เท่ากับ 20.00 % 

3. เชื้อรา P11 P13 G12 และW12 มีค่า % PIGR ส าหรับเชื้อโรคพืช Cercospora  oryzae  และ 
Colletotrichum gloeosporiodes มากกว่า 50.00 % ซึ่งสามารถยับยั้งได้ในระดับปานกลาง ค่า % PIGR 
ส าหรับเชื้อโรคพืช Curvularia lunata มากกว่า 60.00 % ซึ่งสามารถยับยั้งได้ในระดับสูง P11 P13 และ G12 
มี antagonistic activity เป็นแบบ mycoparasite ซึ่งจะเข้าท าลายเชื้อโรคพืชท าให้เชื้อโรคพืชตายทั้งหมด 
W12 มี antagonist activity เป็นแบบ competition เจริญได้รวดเร็ว แก่งแย่งพ้ืนที่อาศัยและอาหารได้ดีกว่า 
ท าให้เชื้อราโรคพืชถูกจ ากัดการเจริญ 
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4. เนื่องจากคุณสมบัติการเคลื่อนย้ายเข้าสู่รากข้าวได้ดี และ antagonist จึงเลือกเชื้อรา P11 P13 และ 
G12 ใช้เป็นจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพส าหรับข้าว และจัดจ าแนกชนิดโดยการวิเคราะห์ล าดับเบสในส่วน ITS P11 และ 
P13 จ าแนกเป็น Purpureocillium lilacinum และ G12 จ าแนกเป็น Penicillium citrinum 

5. เชื้อราเอนโดไฟต์ทั้ง 3 ชนิด ความเข้มข้นของสารละลายสปอร์ 1x106 และ 1x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 
มีค่าเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ย (% Mortality) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 100 เปอร์เซ็นต์ โดย Purpureocillium 
lilacinum P11 มีค่า LC50 เท่ากับ  3.39x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร Purpureocillium lilacinum P13 มีค่า 
LC50 เท่ากับ 7.24x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร และ Penicillium citrinum G12 มีค่า LC50 เท่ากับ 1.51x105 

สปอร์ต่อมิลลิลิตร   
6. เชื้อราทั้ง 3 ชนิด เจริญบนอาหาร Malt Extract Agar (MEA) ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ Sabouraud’s 

Dextrose Agar (SDA)  Potato Dextrose Agar (PDA) และ Czapek Dextrose Agar (CZA) ตามล าดับ 
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โครงการศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา  
Sclerotium rolfsii ของกุยช่าย ในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
Study on Usage of LDD.3 on Controlling Stem Rot Causing by Sclerotium rolfsii  
of Chinese Chive on Soil in Lampang Province 

กัญญาภัทร พอสม และ กรวิกา รัตนนพนันทน์ 
Kanyapat Phorsom and Kornviga Rattananoppanun 
สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
Land Development Regional Office 6, Land Development Department, 
Chiang Mai Provience 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของ

กุยช่าย ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2557 เพ่ือศึกษาการควบคุม
โรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของกุยช่ายโดยใช้จุลินทรีย์ต่างๆ วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ้ า 6 วิธีการ ประกอบด้วย 1) แปลงควบคุม (ไม่ใช้ปุ๋ย+ไม่ใช้เชื้อ 
Sclerotium rolfsii) 2) ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามวิธีการของเกษตรกร 3) ใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.3 อัตรา 6.25 กรัมต่อตารางเมตร 4) ใช้เชื้อสด Trichoderma อัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตร 5) ใช้ชีวภัณฑ์
เชื้อรา Trichoderma อัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตร และ 6) ใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis อัตรา 
0.67 กรัมต่อตารางเมตร 
 ผลการทดลองพบว่าวิธีการที่ 2 การใช้สารเคมีก าจัดโรคพืช สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรค
ได้ดีกว่ากลุ่มวิธีการที่ใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคโคนเน่า (วิธีการที่ 3 4 5 และ 6) โดยอยู่ในระดับ 0-2 มีค่า
เท่ากับ 30 40 และ 10 ต้น ตามล าดับ ขณะที่วิธีการที่ 3 การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถควบคุมระดับ
ความรุนแรงของโรคโคนเน่าได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนๆ ในกลุ่มที่ใช้จุลินทรีย์ ในการควบคุมโรค โดยมีระดับความ
รุนแรงของโรคระดับ 0-3 เท่ากับ 12 42 17 และ 9 ต้น ตามล าดับ นอกจากนี้วิธีการที่ 2 มีการเข้าท าลายและ
การยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อรา Sclerotium rolfsii เป็น 36.88 และ 63.12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
รองลงมาคือวิธีการที่ 3 การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 มีการเข้าท าลายและการยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อรา
เป็น 42.92 และ 57.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับจ านวนต้นต่อกอและความสูงของกุยช่ายในทุกวิธีการ 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ พบว่า มีจ านวนต้น 4.51-4.59 ต้นต่อกอ และมีความสูงอยู่ในช่วง 18.61-18.88 
เซนติเมตร 

ABSTACT 
This study examined the use of LDD. 3  and antagonistic micro-organisms in controlling 

Chinese chive stem rot causing by Sclerotium rolfsii in Lampang Province. The study was 
conducted during October 2 0 1 3 -September 2 0 1 4.  Experimental design employed in this 
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study was randomized complete block design with four replications and consisted of 6 
treatments as followed; T1: controlling (no compost+no Sclerotium rolfsii), T2: an individual 
method, Sclerotium rolfsii and carboxin use, T3: using the LDD. 3 compost at the rate of 6.25 
g/m2, T4: using fresh formulation Trichoderma at the rate of 50 g/m2, T5: using fungal biocidal 
(Trichoderma) at the rate of 50 g/m2, and T6: using bacteria biocidal (Bacillus subtilis) at the 
rate of 0.67 g/m2. 

The results indicated that T2 (carboxin use) gave more resistance to stem rot disease 
than the treatment which using antagonistic micro-organisms (T3 T4 T5 and T6), the injury 
level 0-2 were 30, 40 and 10 plants, respectively while T3 using the LDD. 3  compost gave 
more resistance to stem rot disease than the other in the same group, the injury level 0-3 
were 12, 42, 17 and 9 plants, respectively.  Furthermore, T2 (carboxin use) gave the 
percentage of Sclerotium rolfsii disease incidence and disease inhibition as 36.88 and 63.12 
percent, respectively followed by T3 using the LDD. 3  compost gave the percentage of 
Sclerotium rolfsii disease incidence and disease inhibition as 42.92 and 57.08 percent, 
respectively. Nevertheless, there were no statistical difference in the contexts of the number 
of tillers per plants and the heights of plants, the numbers of tillers were 4 .5 1 -4 .5 9  per 
plants whereas their heights were 18.61-18.88 centimeters. 

ค าน า 
กุยช่ายเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่น ามาประกอบอาหาร เป็นพืชที่

ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายรุ่น เกษตรกรในจังหวัดล าปางได้เล็งเห็นประโยชน์และ
หันมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่มักประสบปัญหาการระบาดของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium 
rolfsii โดยพืชจะแสดงอาการเป็นโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะเก็บเกี่ยว เชื้อราสาเหตุจะเข้าท าลาย
บริเวณรากและโคนต้น แล้วลุกลามไปยังส่วนของโคนต้นต่อไป บริเวณที่ถูกท าลายก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและ
สีน้ าตาล ตามล าดับ ถ้าอากาศชื้นมากก็จะมีเส้นใยสีขาวปกคลุมบริเวณโคนต้นพร้อมกับมีเม็ดกลมๆ ขนาดเล็กสี
น้ าตาลคล้ายเมล็ดผักกาดเกาะอยู่บริเวณโคนต้น จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อ
สาเหตุโรคโคนเน่าของกุยช่าย สามารถท าได้โดยการใช้สารเคมีในการควบคุมโรค และการใช้เชื้อจุลินทรีย์มา
ควบคุมโรคก็เป็นอีกวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 หรือชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชที่
ประกอบด้วยเชื้อรา Trichoderma sp. และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. ที่สามารถท าลายหรือยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการรากเน่าและโคนเน่าในพืชได้ รวมถึงถ้าการปรับปรุงสมบัติ
ของดินทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพให้มีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคพืช
ในดิน ก็จะเป็นทางเลือกให้ เกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายสามารถป้องกันและควบคุมโรคโคนเน่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของกุยช่ายตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถใช้ได้กับ
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การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ ดังนั้นการศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ
รา Sclerotium rolfsii ของกุยช่าย ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิด
จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของกุยช่ายโดยใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ 

กุยช่ าย  (Chinese Chive) เป็ น พืชล้มลุ กอยู่ ในวงศ์  Alliaceae มีชื่ อวิทยาศาสตร์ว่ า Allium 
tuberosum Rottler กุยช่ายจัดได้ว่าเป็นพืชเสริมรายได้ที่ส าคัญประเภทหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสามารถปลูกได้  
ทุกภาคของประเทศและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นเวลานานประมาณ 3 ปี หาก
มีการดูแลรักษาที่ดี โดยพ้ืนที่ปลูกจ าเป็นต้องมีการจัดการด้านดินและน้ าเป็นอย่างดี ซึ่งพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ปลูกกุยช่ายควรเป็นดินดี มีน้ าสมบูรณ์ ในฤดูฝนน้ าไม่ท่วมขัง เพราะจะท าให้รากเน่าได้รับความเสียหายได้ 
ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ความเป็น
กรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.5-6.8 มีการระบายน้ าและอากาศได้ดี นอกจากนี้ไม่ควรมีวัชพืชพวกหญ้าแห้วหมูใน
ปริมาณมาก เพราะจะท าให้เกิดปัญหาการแย่งอาหารของพืชได้ ในการปรับปรุงดินส าหรับการปลูกกุยช่ายที่มี
สภาพความเป็นกรดสูงควรใส่ปูนขาว หรือโดโลไมท์ หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าควรใส่ปุ๋ยคอกที่มีการ
สลายตัวดี ควรเป็นปุ๋ยมูลไก่หรือมูลเป็ด เพราจะมีเมล็ดวัชพืชติดมาน้อยกว่าปุ๋ยมูลวัว อัตราการใส่ปุ๋ยคอก
โดยทั่วไปประมาณ 100–200 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ปลูก 100 ตารางเมตร หรือ 1,600–3,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย, 2551) 

ในการปลูกกุยช่ายมักพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืชที่ส าคัญคือ โรคโคนเน่า เกิดจาก
เชื้อราสาเหตุโรคพืช Sclerotium rolfsii Sacc. โดยพืชจะแสดงอาการเป็นโรคได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนกระทั่งเก็บ
ผลผลิต โดยเชื้อราสาเหตุจะเข้าท าลายบริเวณรากหรือโคนต้นแล้วลุกลามไปยังส่วนของโคนต้นขึ้นไป บริเวณที่
ถูกท าลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและน้ าตาลตามล าดับ เนื้อเยื่อจะผุเปื่อย ถ้าอากาศชื้นมากๆ จะมีเส้นใยสีขาว
แผ่ปกคลุมบริเวณโคนต้น พร้อมกับมีเม็ดกลมๆ ขนาดเล็กสีน้ าตาลคล้ายเมล็ดผักกาดเกาะอยู่ตามโคนต้น จะ
ระบาดมากในฤดูฝนหรือบริเวณโคนต้นที่ชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท โดยเชื้อสาเหตุโรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้
ง่าย โดยอาจจะติดไปกับดิน เศษซากพืชบนต้นพืชที่เป็นโรค สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของเชื้อรา S. rolfsii จะ
เจริญได้ดีในที่มีความชื้นสูง ชอบดินร่วนปนทราย อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30–50 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ระหว่าง 6–7 
 การแพร่กระจายของเชื้อรา S. rolfsii แพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนหรือค่อนข้างร้อน หรือบริเวณอ่ืนๆ 
ของโลกที่มีอุณหภูมิอบอุ่น ได้แก่ ตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปตอนใต้เขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ฮาวาย อัฟริกา อินเดีย ญี่ปุ่น (Feneira and Boley, 1992) และประเทศไทย โดยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเจริญและการสร้าง sclerotia 
 1. อุณหภูมิ เชื้อรา S. rolfsii อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นของโลก อุณหภูมิที่เหมาะสมของการเจริญของ 
เส้นใยจึงอยู่ระหว่าง 8-40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดของการเจริญของเส้นใย และการสร้าง 
sclerotia ระหว่าง 27-30 องศาเซลเซียส  (Zoberi, 1980) เส้นใยถูกท าลายที่  0 องศาเซลเซียส  ส่วน 
sclerotia สามารถรอดชีวิตที่อุณหภูมิ –10 องศาเซลเซียส 
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 2. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เชื้อรา S. rolfsii เจริญได้ดีในสภาพความเป็นกรด pH ที่เหมาะสม
ส าหรับการเจริญของเส้นใยคือ 3.0-5.0 sclerotia จะงอกได้ดีที่ pH อยู่ระหว่าง 2.0-5.0 และการงอกจะถูก
ยับยั้งที่ pH > 7.0 

3. ความชื้น เชื้อรา S. rolfsii ต้องการความชื้นสูงในการเจริญของเส้นใย ถ้าความชื้นต่ ากว่าจุดอ่ิมตัว
จะยับยั้งการงอกของ sclerotia แต่มีการศึกษาที่ยืนยันได้ว่า sclerotia จะงอกได้ดีที่สุดเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์
อยู่ระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ (Feneira and Boley, 1992)  
 ลักษณะการเข้าท าลายต้นพืช โดยเชื้อรา S. rolfsii จะเข้าท าลายพืชบริเวณโคนต้นระดับดินหรือใต้ 
ผิวดินเล็กน้อย พืชจะแสดงอาการแผลแห้งตายรอบล าต้น บริเวณที่เชื้อเข้าท าลายจะพบเส้นใยของเชื้อรา
เป็นขุยหยาบสีขาวขึ้นคลุมแผล รอบโคนต้นระดับดินจะคอดและอาจพบเม็ดแข็งขนาดเท่าเมล็ดผักกาดของเม็ด 
sclerotia ขึ้นติดอยู่กับขุยสีขาวนี้ ถ้าเชื้อเข้าท าลายพืชระยะต้นกล้าหรือระยะต้นอ่อน ล าต้นจะคอดกิ่วและ 
หักพับแล้วพืชจะแห้งตายในเวลาต่อมาเหมือนกับอาการโรค damping off ในกรณีที่เป็นพืชที่มีผลที่อยู่ชิดดิน
เช่น มะเขือเทศและพืชตระกูลแตง ถ้าถูกเชื้อเข้าท าลายจะเกิดแผลยุบตัวลง ขอบแผลสีเหลืองผลจะเน่าอย่าง
รวดเร็ว มักพบเส้นใยและเม็ด sclerotia ขึ้นคลุมเต็มแผล (ศุภลักษณ,์ 2536) 
 การควบคุมเชื้อรา S. rolfsii ในดินจากสภาพแปลงปลูกพืชนั้นกระท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเชื้อรา
สาเหตุโรคนี้สามารถท าให้เกิดโรคกับพืชผักได้หลายวงศ์ ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ พริก แตง หอม เป็นต้น 
เชื้อรามีชีวิตอยู่ข้ามฤดูปลูกในรูปของเม็ด sclerotium ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษที่เกิดจากการประสานและรัดตัว
ของเส้นใย มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อายุของเม็ด sclerotium จะยืนยาวได้นั้นขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิและความชื้นเป็นส าคัญ การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นวิธีการหนึ่งในการควบคุมโรคพืชแต่ได้ผลน้อย ทั้งนี้
เพราะเชื้อรามีพืชอาศัยกว้างและสามารถอยู่กับเศษซากพืชได้ โดยการไถพรวนจะช่วยลดการเจริญของเชื้อ ท าให้
เชื้อราและเม็ด sclerotium ฝังจมอยู่ในดิน ซึ่งหากลึกเกินกว่า 12 เซนติเมตรแล้วเชื้อราจะไม่สามารถเจริญได้ 
การใช้สารเคมีควบคุมเชื้อรา S. rolfsii นิยมใช้สารเคมี PCNB, carboxin และ benomyl เป็นต้น แต่การใช้
สารเคมีดังกล่าวกันอย่างแพร่หลายนั้นมีผลท าให้เกิดพิษตกค้างในดินและเป็นอันตรายต่อเกษตร นอกจากนี้  
ยังท าให้เชื้อสาเหตุเกิดการดื้อยาและมีผลเสียต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินอีกด้วย (กณิษฐา
และคณะ, 2543) 
 ในปัจจุบันการควบคุมโรคพืชโดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาทดแทนสารเคมีนิยมใช้กันมากขึ้นและมี
การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน ได้แก่ 
สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.3 ที่ประกอบด้วยเชื้อรา Trichoderma sp. และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. ที่สามารถ
ท าลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการรากเน่าและโคนเน่าในพืช ท าให้
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินลดลง นอกจากนี้ยังท าให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเ พ่ิมขึ้น 
เนื่องจากจุลินทรีย์ผลิตกรดอินทรีย์เพื่อละลายแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) 
โดยมีรายงานที่เกี่ยวข้องมากมาย กล่าวคือ การค้นพบจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถเข้าท าลายเมล็ดและเส้นใย
ที่เจริญออกจากเมล็ด sclerotium เช่น เชื้อรา Trichoderma harzianum โดย Chet and Banker, 1980 : 
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Cook and Baker, 1983; Well et al., 1972.) และ T. harmatum (Elad et al., 1980) และ T. viride 
(Holliday, 1980) นอกจากนี้พบว่า เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginose และ Bacillus subtilis 
สามารถยับยั้งการงอก การเจริญและการสร้างเมล็ด sclerotium ได้ (Brathwaite, 1987) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของวีระศักดิ์และคณะ (2550) พบว่า การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่ส าคัญ ได้แก่ 
โรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ S. rolfsii โดยเชื้อรา Trichoderma sp. ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย 
Bacillus subtilis และ Streptomyces จากการทดลองพบว่า การใช้จุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดร่วมกัน สามารถ
ควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ ปฏิมาพรและคณะได้ทดสอบการใช้เชื้อ 
Bacillus spp. เพ่ือยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อ Colletotrichum capsici, Cercospora  capcisi และ 
Sclerotium rolfsii  สาเหตุโรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดและโรครากเน่า โคนเน่าของพริกชี้ฟ้าได้ ดังนั้น
แนวทางหนึ่งในการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ได้แก่ เชื้อรา Trichoderma sp. และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. 
สามารถควบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ได ้
 ดินในจังหวัดล าปางมีลักษณะเป็นดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน 
ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับเนื้อดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว แนวทางจัดการดินในการปลูกพืชผัก คือ ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 2–3 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าและพัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548) ซึ่งในดินในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มีสมบัติทั้งทาง
กายภาพและเคมีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกกุยช่าย ดังนั้นแนวทางในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในการปลูก
กุยช่าย ควรเพ่ิมอินทรียวัตถุลงไปในดินจะเป็นการช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินให้มีสมบัติที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญประการหนึ่ง
เพ่ือเพ่ิมและยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เนื่องจากเกษตรกรใช้พ้ืนที่ท าการเพาะปลูกติดต่อมาเป็น
เวลานาน และขาดการบ ารุงรักษาท าให้ดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว การใช้ปุ๋ยหมักก็เป็นทางหนึ่งเพ่ือรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชอย่างยั่งยืนโดยท าให้สมบัติทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพของดินดีขึ้น กล่าวคือ ดินมีความร่วนซุย มีการระบายอากาศดีขึ้น ความสามารถในการอุ้มน้ า
เพ่ิมขึ้น เพ่ิมความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน และลดความเป็นพิษของธาตุบาง
ชนิด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานแก่จุลินทรีย์ดิน มีผลท าให้ปริมาณและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในดินเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชและการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2554) ซึ่งส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้แนะน าให้มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ใน
พ้ืนที่ปลูกก่อนใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ท าให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคได้ดีขึ้น โดยการแพร่
ระบาดของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคพืชในดิน เป็นปัญหาที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่ง พ้ืนที่การเกษตรที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า จะมีระดับธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ต้นพืชมีความอ่อนแอ
ท าให้มีความต้านทานต่อโรคพืชลดลง ประกอบกับเมื่อดินขาดอินทรียวัตถุจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ดินโดยตรง โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดจะมีผลต่อการลด
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จ านวนประชากรเชื้อโรคในดิน ได้แก่ เชื้อรา Macrophomina phasiolina และ Rhizoctonia solani  
นอกจากนี้เชื้อรา Trichoderma sp. สามารถท าลายเซลล์ของเชื้อโรคพืช M. phasiolina, R. solani และ    
S. rolfsii ได้โดยตรง (ส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 กระบะทดลองขนาด กว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน 24 กระบะ 
 1.2 ดินปลูกโดยน าไปท าการนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อในดิน 
 1.3 ต้นกล้ากุยช่าย 

1.4 เชื้อสาเหตุโรคโคนเน่าเพื่อใช้ในการทดสอบ (ห้องปฏิบัติการ) 
1.5 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
1.6 เชื้อ Trichoderma ในรูปของเชื้อสดบนเมล็ดธัญพืช 

 1.7 ชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma  
 1.8 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1 วางแผนการทดลองแบบ Randomize Completely Block ประกอบด้วย 6 วิธีการทดลอง 
จ านวน 4 ซ้ า 
 วิธีการที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใช้ปุ๋ย+ไม่ใช้เชื้อ Sclerotium rolfsii) 

 วิธีการที่ 2 ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามวิธีการของเกษตรกร 
  วิธีการที่ 3 ใช้ปุ๋ยหมักท่ีขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 อัตรา 6.25 กรัมต่อตารางเมตร 

 วิธีการที่ 4 ใช้เชื้อสด Trichoderma อัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตร 
 วิธีการที่ 5 ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma อัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตร 
 วิธีการที่ 6 ใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis อัตรา 0.67 กรัมต่อตารางเมตร 
หมายเหตุ   
วิธีการที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 15-15-15 อัตรา 31.25 กรัม

ต่อตารางเมตร และวิธีการที่ 3-6 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1.88 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  
2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. เตรียมกระบะทดลองขนาด กว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน 24 กระบะ 
2. เตรียมดินปลูกโดยน าไปท าการนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อในดิน 
3. เตรียมเชื้อสาแหตุโรคโคนเน่าเพื่อใช้ในการทดสอบ (ห้องปฏิบัติการ) 

3.1 การแยกเชื้อราสาเหตุโรคโคนเน่า โดยน าชิ้นส่วนของพืชที่เป็นโรคมาฆ่าเชื้อใน 2% โซเดียม
ไฮเปอร์คลอไรท์ เป็นเวลา 5 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 2 ครั้ง น าชิ้นส่วนที่ได้ไปซับในกระดาษทิชชูปลอด
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เชื้อ แล้วน าไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) + 0.5 % สเตรปโตมัยซีน บ่มที่อุณหภูมิ 
28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน คัดแยกโคโลนีที่เจริญบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA มาท าให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ 

3.2 การเตรียมเชื้อสาเหตุโรค S. rolfsii น าเชื้อราเลี้ยงบนอาหาร PDA แล้วน าไปเพ่ิมปริมาณ 
โดยน าเชื้อไปเลี้ยงในร าข้าว 

4. การเตรียมต้นกล้าและปลูกกุยช่าย โดยการแยกกอ ลงปลูกในระยะ 30x30 เซนติเมตร กอละ 3 
ต้นต่อหลุมแล้วรดน้ าให้ชุ่ม 

5. ท าการปลูกเชื้อ Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคโคนเน่าในดิน ส าหรับวิธีการที่ 2-6 หลังปลูก 10 
วัน โดยท าการน าเชื้อ Sclerotium rolfsii ที่เตรียมไว้ ปริมาณเท่าเมล็ดถั่วใส่ลงไปในดิน ห่างบริเวณโคนต้น
กุยช่ายประมาณ 2 นิ้ว จ านวน 4 จุด 

6. ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาการให้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของพืช 
7. การเก็บข้อมูล 

7.1 ท าการประเมินระดับความรุนแรงของการเกิดโรคจากการนับจ านวนต้นที่แสดงอาการของ
โรคแต่ละระดับ เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายและการยับยั้งของโรคโคนและล าต้นเน่า บันทึกผลจากการสังเกต
อาการของโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรคโคนเน่าในต้นกุยช่ายแต่ละต้น โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ระดับความรุนแรงของโรคดัดแปลงจากวิธีการ Martínez et al. (2010) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
  ระดับ 0 = ไม่แสดงอาการของโรค 

  ระดับ 1 = แสดงอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลและลามไปสู่ก้านใบ 1-2 ใบ 
  ระดับ 2 = แสดงอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลและลามไปสู่ก้านใบ 3-5 ใบ 

ระดับ 3 = แสดงอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลและลามไปสู่ก้านใบทุกใบ ยกเว้นส่วนยอด 
  ระดับ 4 = แสดงอาการเน่าเป็นสีน้ าตาลทั้งต้น 

เมื่อท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคโคนเน่าในต้นกุยช่ายแต่ละต้นในระดับต่างๆ 
แล้วน าผลประเมินที่ได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การถูกท าลายหรือดัชนีการท าลายดังนี้  

% ดัชนีการท าลาย  = ผลรวมของการเป็นโรคแต่ละระดับ  x        100                  

                      จ านวนต้นพืชที่สุ่ม        ระดับสูงสุด 

7.2 เก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ประกอบด้วย จ านวนต้นต่อกอ และความสูงของต้น จ านวน 
20 ต้นต่อแปลง 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของ

กุยช่าย ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางต่อการลดการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคโคนเน่าปี พ.ศ. 2556-2557 
ได้ผลการทดลองต่อไปนี้ 
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 1. จ านวนต้นกุยช่ายที่แสดงอาการของโรคโคนเน่าในแต่ละระดับ 
จากการศึกษาการเข้าท าลายของโรคโคนเน่าของกุยช่าย โดยสังเกตลักษณะอาการผิดปกติที่เกิด

จากการเข้าท าลายของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii โดยเชื้อรา S. rolfsii จะเข้าท าลายพืช
บริเวณโคนต้นระดับดินหรือใต้ผิวดินเล็กน้อย พืชจะแสดงอาการแผลแห้งตายรอบล าต้น บริเวณที่เชื้อเข้า
ท าลายจะพบเส้นใยของเชื้อราเป็นขุยหยาบสีขาวขึ้นคลุมแผล รอบโคนต้นระดับดินจะคอดและอาจพบเม็ดแข็ง
ขนาดเท่าเมล็ดผักกาดของเม็ด sclerotium ขึ้นติดอยู่กับขุยสีขาวนี้ ถ้าเชื้อเข้าท าลายพืชระยะต้นกล้าหรือ
ระยะต้นอ่อน ล าต้นจะคอดกิ่วและหักพับแล้วพืชจะแห้งตายในเวลาต่อมาเหมือนกับอาการโรค damping off 
(ศุภลักษณ์, 2536) จากการนับจ านวนต้นกุยช่าย 80 ต้นในแต่ละวิธีการที่แสดงอาการของโรคโคนเน่าในแต่ละ
ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0-4 พบว่า วิธีการที่ 2 การใช้สารเคมีก าจัดโรคพืช สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของ
โรคได้ดีกว่ากลุ่มวิธีการที่ใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคโคนเน่า (วิธีการที่ 3 4 5 และ 6) โดยอยู่ในระดับ 0-2 
ซึ่งมีจ านวนต้นเท่ากับ 30 40 และ 10 ต้น ตามล าดับ ในขณะที่วิธีการที่ 3 การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคโคนเน่าได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนๆ ในกลุ่มที่ใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรค
โคนเน่า โดยมีระดับความรุนแรงของโรคระดับ 0-3 จ านวน 12 42 17 และ 9 ต้น ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนต้นที่แสดงอาการของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

Treatment 
Injury Level 

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

1 66 23 1 0 0 
2 30 40 10 0 0 
3 12 42 17 9 0 
4 11 37 23 9 0 
5 10 37 25 8 0 
6 7 39 25 9 0 

 2. การประเมินความรุนแรงของโรคโคนเน่าของกุยช่าย 
จากการเปรียบเทียบการเข้าท าลายและการยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

พบว่า วิธีการที่ 2 การใช้สารเคมีก าจัดโรคพืช มีผลท าให้การเข้าท าลายของเชื้อราน้อยที่สุดเท่ากับ 36.88 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ วิธีการที่ 3 4 และ 5 ซึ่งมีการเข้าท าลายเท่ากับ 42.92 45.42 และ 46.25 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับวิธีการที่ 6 การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 48.33 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้การยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อราน้อยที่สุดด้วย เท่ากับ 51.67 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ 3 การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 พบว่า วิธีการที่ 3 สามารถยับยั้งการ
เข้าท าลายของเชื้อราได้ถึง 57.08 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งวิธีการดังกล่าวประกอบด้วยเชื้อรา 
Trichoderma และแบคทีเรีย Bacillus subtilis สอดคล้องกับรายงานของ El-Katatny et al. (2001) ที่มี
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การใช้เชื้อจุลินทรีย์ยับยั้งการสร้าง sclerotia และการเจริญของเส้นใยเชื้อรา S. rolfsii ได้แก ่แบคทีเรีย แอคติ
โนมัยสิท เชื้อรามัยคอร์ไรซา และเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีการศึกษากันมากเพ่ือใช้ในการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 
ได้แก่ เชื้อราในกลุ่ม Trichoderma spp. โดยเชื้อราปฏิปักษ์จะมีกลไกในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลาย
กลไก เช่น การแก่งแย่งแข่งขันและครอบครองพ้ืนที่ (competition) เชื้อรา Trichoderma spp. มีคุณสมบัติ
เจริญได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าครอบครองพ้ืนที่และแย่งอาหารเพ่ือการด ารงชีพก่อนที่เชื้อโรคพืชจะเจริญ  
รวมไปถึงกลไกการเป็นปรสิต (parasite) Trichoderma มีคุณสมบัติเป็น mycoparasite โดยเชื้อดังกล่าว
จะต้องสร้างเอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อสาเหตุโรคพืช  เอนไซม์จะถูกผลิตขึ้นภายในเซลล์และขับ
ออกมาภายนอกเพ่ือกระบวนการย่อยสลาย  เอนไซม์ย่อยสลาย (Extracellular degrading enzymes) 
เอนไซม์เหล่านี้มีบทบาทในการย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืช  เช่น S. rolfsii, Rhizoctonia 
solani และ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ความสามารถในการผลิตเอนไซม์เหล่านี้ของเชื้อรา 
Trichoderma spp. มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเข้าท าลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด (Lorito 
et al., 1993) ดังนั้นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ ไคติเนส หรือเบตา-1,3-กลูคาเนส จะสามารถย่อย
สลายเส้นใย S. rolfsii ได้ จะเห็นได้ว่าเอนไซม์เหล่านี้เป็นกลไกหนึ่งซึ่งเชื้อราปฏิปักษ์ใช้ในการเข้าท าลายเชื้อ
สาเหตุโรคพืช 
 จากการศึกษาจ านวนต้นกุยช่ายที่แสดงอาการของโรคโคนเน่าในแต่ละระดับ และการประเมินความ
รุนแรงของโรคโคนเน่าของกุยช่าย จะเห็นได้ว่าวิธีการที่ 2 การใช้สารเคมีก าจัดโรคพืช เป็นวิธีที่สามารถควบคุม
ระดับความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนๆ แต่เนื่องจากวิธีการที่ 2 เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตจากการใช้
สารเคมี มีผลท าให้เกิดการปนเปื้อนและตกค้างของสารเคมีในผลผลิต นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพของ
เกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภคและตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จึงเป็นวิธีการที่
น่าสนใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกกุยช่าย เนื่องจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 มีเชื้อรา Trichoderma และ แบคทีเรีย 
Bacillus subtilis เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถควบคุมเชื้อโรคพืชได้หลากหลายและยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหาง่าย 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ทั้งยังเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 
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ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายและยับยั้งโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii  

Treatment Disease incidence (%) Disease Inhibition (%) 

1 27.50c - 

2 36.88bc 63.12 

3 42.92ab 57.08 

4 45.42ab 54.58 

5 46.25ab 53.75 

6 48.33a 51.67 

% CV 16.82 - 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 95% 

  3. การเจริญเติบโตของกุยช่าย 

3.1 จ านวนต้นต่อกอ 
  จากการศึกษาการเจริญเติบโตของกุยช่ายโดยการนับจ านวนต้นต่อกอในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จ านวน 20 กอ พบว่า ทุกวิธีการมีจ านวนต้นต่อกอไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 4.51-4.59 ต้นต่อ
กอ ดังแสดงในตารางที่ 3 

3.2 ความสูงของต้น 
  จากการศึกษาการเจริญเติบโตของกุยช่ายโดยวัดความสูงของต้นในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
กุยช่าย จ านวน 20 ต้น พบว่า ทุกวิธีการมีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 18.61-18.88. เซนติเมตร 
(ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าการควบคุมโรคโคนเน่าของกุยช่ายที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rofsii ในแต่ละ
วิธีการ โดยการใช้สารเคมีควบคุมโรค การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 การใช้ชี วภัณฑ์เชื้อรา Trichodema และ
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis ไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของกุยช่าย 
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ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของกุยช่าย 

Treatment Number of tillers per plants Heights of plants (cm.) 
1 4.52 18.69 
2 4.54 18.88 
3 4.55 18.72 
4 4.49 18.82 
5 4.58 18.69 
6 4.51 18.61 

% CV 1.91 1.08 

สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ควบคุมโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

ของกุยช่ายในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาจ านวนต้นกุยช่ายที่แสดงอาการของโรคโคนเน่าในแต่ละระดับ พบว่า วิธีการที่ 2 การใช้
สารเคมีก าจัดโรคพืช สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคได้ดีกว่ากลุ่มวิธีการที่ใช้จุลินทรีย์ในการควบคุม
โรคโคนเน่า (วิธีการที่ 3 4 5 และ 6) โดยอยู่ในระดับ 0-2 ในขณะที่วิธีการที่ 3 การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคโคนเน่าได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนๆ ในกลุ่มที่ใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรค
โคนเน่าโดยมีระดับความรุนแรงของโรคระดับ 0-3  
 2. การประเมินความรุนแรงของโรคโคนเน่าของกุยช่าย พบว่า วิธีการที่ 2 การใช้สารเคมีก าจัดโรคพืช 
เป็นวิธีที่สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนๆ ส่วนวิธีการที่ 3 การใช้สารเร่งซุปเปอร์ 
พด.3 เป็นวิธีการที่น่าสนใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกกุยช่าย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะ
เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ทั้งยังเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกพืชในระบบเกษตร
อินทรีย์ 
  3. การศึกษาการเจริญเติบโตของกุยช่ายโดยการนับจ านวนต้นต่อกอและวัดความสูงของต้นกุยช่าย 
พบว่า การเจริญเติบโตของกุยช่ายในทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการจัดการน  าระดับไร่นาในพืชเศรษฐกิจ กรณีศึกษาการให้น  าในการผลิตข้าวโพดหวานที่

เหมาะสมในดินเหนียว เป็นการศึกษาการให้น  าอย่างเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 บนดิน
วังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ าเภอปากช่อง ระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Split Plot in RCBD มี 3 ซ  า ประกอบด้วย
ปัจจัยหลัก คือ ระดับการให้น  า 3 ระดับ ได้แก่ 1) ให้น  าช่วงความชื นดินที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 2) ให้
น  าช่วงความชื นดินที่ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 3) ให้น  าช่วงความชื นดินที่ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ AWC 
ปัจจัยรอง เป็นอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 4 อัตรา คือ 1) ตามค าแนะน า 2) 1.25 เท่าของค าแนะน า 3) 0.75 
เท่าของค าแนะน า และ 4) 0.50 เท่าของค าแนะน า จากผลการทดลอง พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้
น  ากับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในลักษณะของความสูง น  าหนักต้นส่วนเหนือดิน น  าหนักฝัก 
จ านวนฝัก และความหวาน อิทธิพลของระดับการให้น  า พบว่า โดยระดับการให้น  า 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 
ให้ค่าความสูงต้นสูงสุดที่ 30 วัน เท่ากับ 69.7 และระดับการให้น  า 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ให้ค่า
ความยาวฝักปอกเปลือก เท่ากับ 20.6 และ 20.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ระดับการให้น  า AWC ให้ค่าความ
หวานของข้าวโพด (% Brix) สูงสุด เท่ากับ 15.2 เปอร์เซ็นต์  ส่วนอิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนตามค่า
วิเคราะห์ดิน (5.07-10.40-0.06 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 1.25 เท่าของ
ค าแนะน าให้ผลผลิตน  าหนักฝักเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,458 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั นการให้น  าอย่างเหมาะสมส าหรับการ
ผลิตข้าวโพดหวานในพื นที่ดินเหนียว ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก ควรรักษาระดับความชื นของดินไม่ให้ลดลง
เกิน 40-60 เปอร์เซ็นต์ AWC เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและปริมาณน  าในการให้แต่ละครั ง แต่ยังคงสามารถ
รักษาผลผลิตไว้ได้ โดยความถ่ีของการให้น  าประมาณ 2 วันต่อครั ง โดยเฉลี่ยครั งละประมาณ 16,000 ลิตรต่อไร่ 
และการใช้ปุ๋ย 1.25 เท่าตามค่าวิเคราะห์ไนโตรเจนมีทิศทางที่ดีท่ีสุด 
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ABSTRACT 

The water management in farming production for economic crops. The objective is to 
study suitable of irrigation rate for sweet corn in clay soil. The experiment plot located at 
Land Development Research and Technology Transfer Division, Park Chong District, 
Nakornratchasrima Province, Thailand since February - March 2015 in Wang Saphung Soil 
series. The study used Hybric3 corn variety. The experimental design was split plot in RCBD 3 
replication 3 mainplots and 4 subplots. The main plot factor was irrigation rate such as apply 
water when the soil water content deplete to 40, 60 and 80% AWC, respectively. The 
subplots were Nitrogen fertilizer rate such as apply fertilizer rate 1, 1.5, 0.75 and 0.5 times 
according to the suggestion of soil analysis, respectively. 

The results of this research found that the interaction between irrigation rate and 
nitrogen fertilizer rate of the characteristics of plant height, above ground biomass, ear of 
corn weight and ear number of corn weren't significant. The effect of irrigation rate was 
significant for the characteristics of plant height, above ground biomass and ear of corn 
weight, but the number ear of corn wasn't significant. The plant heights at 30 DAP was 69.7 
cm. The highest of corn heights was the irrigation rate 40% AWC, 60% AWC and 80% AWC, 
respectively. At the irrigation rate 40% AWC, the highest of corn quality (% Brix) was 15.2%.  
The ear length without husk was 20.6 and 20.9 cm. at the irrigation rate 40%and 60% AWC, 
respectively. The effect of nitrogen fertilizer rate was significant for the characteristics of 
plant heights and ear of corn weight, but above ground biomass and ear number of corn 
wasn't significant. The nitrogen fertilizer rate 1.25 according to the suggestion of soil analysis 
had a highest ear of corn weight as 2,458 kg/rai but to consider interaction between corn 
weights at nitrogen fertilizer rate 1.25 times vs each irrigation rate show that corn growth 
were stopped and quality of corn were decreased when the soil water content deplete to 
80% AWC and yields 

So, the suitability of irrigation rate for sweet corn on Wang Saphung Soil series was 
during 40 - 60% AWC, 2 day per time and 16,000 liter per rai. And, used the nitrogen fertilizer 
rate 1.25 according to the suggestion of soil analysis by soil and fertilizer management 
program. 
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ค าน า 
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ท าการใส่ปุ๋ยควบคู่กับให้น  าชลประทาน ซึ่งมีส่วนส าคัญที่

ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ น ประกอบกับการเพ่ิมขึ นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการใช้น  าเพ่ือ
การเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ น แต่ถ้าการใช้น  านั นเป็นการใช้อย่างประหยัดและมีการจัดการน  า
ที่มีประสิทธิภาพให้ดีขึ นเป็นการยืดอายุหรือยืดเวลาที่ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะการขาดน  าได้ (Water Scarcity)  
 

(ดิเรกและคณะ, 2542) การใช้น  าที่มีประสิทธิภาพต่อการปลูกพืชต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างดิน น  า  
และพืชอย่างต่อเนื่อง (บัญญัติ, มปป.) เมื่อปัจจัยด้านโรค แมลง และความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่เป็นตัวจ ากัด 
น  าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ส าหรับข้าวโพดนั น ความต้องการน  าในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโตมีค่าน้อย และเพ่ิมขึ นตามอายุ และถึงจุดสูงสุดในช่วงระยะกลางฤดูปลูก (Mid-Season Stage) ซึ่ง
เป็นระยะออกดอกและระยะน  านม พอหลังจากระยะนี ปริมาณการใช้น  าจะลดลง (Doorenbos and Pruitt, 
1977) การขาดน  าในช่วงออกดอก ซึ่งรวมถึงระยะออกดอกตัวผู้ ออกไหม และผสมเกสรนั นมีผลกระทบต่อ
ผลผลิตมากที่สุด แม้การขาดน  าไม่รุนแรง (Doorenbos and Kassam, 1979) จากการศึกษาของ Claassen 
and Show (1970) พบว่าการขาดน  าในช่วงออกไหมและสร้างเมล็ด ผลผลิตลดลง 53 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี  
Harder et al. (1982) ยังรายงานว่าการขาดน  าอย่างรุนแรงและยาวนานในช่วง 2 สัปดาห์หลังออกไหม 
ผลผลิตข้าวโพดลดลงถึง 33 เปอร์เซ็นต์ โดยน  าหนักเมล็ดลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนเมล็ดต่อต้นลดลง 
15 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการน  า การตอบสนองต่อปริมาณน  าที่ได้รับ และความทนทานต่อการ
ขาดน  าในข้าวโพดอาจแตกต่างกัน ขึ นอยู่กับช่วงการเจริญเติบโต ชนิดและพันธุ์ที่ใช้ ชนิดและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ (วันชัย และคณะ, 2543) Katerji and Mastrorilli (2009) รายงานว่า
ประสิทธิภาพการใช้น  าของพืชนั นยังขึ นกับการจัดการ สภาพภูมิอากาศท้องถิ่น น  าที่เป็นประโยชน์ และเนื อดิน
ด้วย ดังนั นการน าข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา มาใช้กับการปลูกข้าวโพดในสภาพดังกล่าวแตกต่างกันอาจไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องชนิดของดิน ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของสมบัติทางด้านกายภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของข้าวโพด เช่น เนื อดิน ความหนาแน่นรวมของดิน ความลึกของดิน ระบบความชื นดิน เป็นต้น 
ซึ่งสมบัติและสภาวะทางกายภาพของดินมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด รวมถึงการเจริญเติบโตทั งวงจร
ชีวิตและการให้ผลผลิตของข้าวโพด  

การเจริญเติบโตของข้าวโพด มีความจ าเป็นต้องอ้างอิงอาศัยสมบัติและสภาวะทางกายภาพที่เหมาะสม
ของดินในการค  าจุนชีวิต ซึ่งหมายความว่าความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน (Soil Productivity) จะถูก
ปรับปรุงให้สูงขึ นไม่ได้หากปราศจากการพิจารณาถึงสมบัติทางกายภาพของดิน และสมบัติทางกายภาพ
ดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับความชื นของดินในระบบการเกษตร ความชื นของดิน (Soil Moisture Content) เป็น
ข้อจ ากัดหลัก (Farooq et al., 2009) น  าที่เป็นประโยชน์ (Available Soil Water) เป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก
ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช และความสามารถในการอุ้มน  าของดินจึงเป็นสมบัติที่ส าคัญที่ส่งเสริมการท า
หน้าที่ของดินซึ่งรวมไปถึงผลิตภาพของดินด้วย (Shaxson, 2006) ซึ่งความชื นดินเป็นค่าที่แสดงปริมาณน  าที่มี
อยู่ในดิน ไม่สามารถบอกระดับความยากง่ายในการที่พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ พืชดูดน  าจากดินที่มีความชื นที่จุด 
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พิกัดบนของความชื นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหรือจุดความจุสนาม (Field Capacity; FC) ได้ง่ายสุด และยาก
เพ่ิมขึ นเมื่อความชื นดินลดลงจนถึงระดับพิกัดล่างหรือจุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point; PWP) 
ดังนั น จึงควรรักษาระดับความชื นดินบริเวณรากพืชใกล้จุดความจุสนามเสมอ หรืออย่างน้อยไม่ให้ลดลงเกิน 50 
เปอร์เซ็นต์ของความจุความชื นที่เป็นประโยชน์ของพืช (Available Water Capacity; AWC) โดยลักษณะของ
เนื อดินนั นมีอิทธิพลโดยตรงต่อความชื นดิน โดยทั่วไปดินเนื อปานกลางมักมีความจุน  าใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 
ดินเนื อละเอียดและดินเนื อหยาบ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2549) จึงได้มีความสนใจศึกษาถึงความ 
สามารถในการตอบสนองต่อการใช้น  า และความทนทานต่อการขาดน  าของข้าวโพด เมื่อความจุความชื นที่เป็น
ประโยชน์ของพืชลดลงที่ระดับต่าง ๆ กัน เพ่ือก าหนดช่วงระยะเวลาและปริมาณน  าที่ให้ในแต่ละครั ง ร่วมกับการ
ใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการดิน ปุ๋ย น  า ส าหรับปลูกข้าวโพดหวานในพื นที่ดินเหนียวต่อไป 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือทดสอบการจัดการน  าระดับไร่นา  โดยอาศัยค าแนะน าจากแบบจ าลองการปลูกพืช ประกอบกับ 

การตรวจวัดน  าฝนอย่างง่ายๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้น  าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลพื นฐาน ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2547) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50 ,000 (กรมแผนที่ทหาร, 2542) แผนที่กลุ่มชุดดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 (กองส ารวจดิน , 2553) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจอากาศจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี อุปกรณ์ตรวจสอบและเก็บข้อมูลดิน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินและวัสดุศึกษา 
ได้แก่ ถุงเก็บตัวอย่างดิน เชือกฟาง กระบอกเก็บตัวอย่างดิน ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ยูเรีย (46 -0-0) ทริปเปิลซูเปอร์
ฟอสเฟต (0-46-0) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ปุ๋ยสูตรส าเร็จ 15-15-15 ปุ๋ยคอก สารก าจัดวัชพืช โรค
พืชและแมลงศัตรูพืช อุปกรณ์การให้น  าแบบระบบน  าหยด เครื่องมือวัดปริมาณน  าฝน และโปรแกรมซอฟแวร์
ต่างๆ ได้แก่ โปรแกรม ArcGIS โปรแกรม Microsoft office และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Statistix 
version 8.0 

วิธีการ 
1. ส ารวจและเลือกสถานที่ท าการทดลองส าหรับศึกษาการผลิตข้าวโพดหวาน โดยการส ารวจดินด้วย

สว่านเจาะดินลึก 2 เมตร ส าหรับศึกษาลักษณะสมบัติดินบางประการ บันทึกลักษณะและสมบัติของดินแปลง
ทดลองเบื องต้น และเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมี 
 2. ท าการเก็บตัวอย่างดิน ด้วยระบบการเก็บตัวอย่างดินโดยใช้หลุมหน้าตัดดินขนาดเล็ก (mini pit) 
แบบประณีต เพ่ือเก็บตัวอย่างดินส าหรับการวิเคราะห์ทางด้านเคมี และกายภาพ รวมถึงการวิเคราะห์หาเส้น  
อัตลักษณ์ของน  าในดินด้วย 
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    2.1 สมบัติทางทางกายภาพ คือ ค่าความจุความชื นที่เป็นประโยชน์ของพืช (Available Water 
Capacity; AWC) หาได้จากค่าความจุความชื นภาคสนาม (Field Capacity, FC) ของดินที่ระดับแรงตึงเครียด 
(Tension) เท่ากับ pF 2.0 (10 kPa) โดยใช้  Pressure Cooker Apparatus และท าการวิ เคราะห์หาค่า
ความชื นที่จุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point, PWP) ที่ระดับ pF 4.2 (1,500 kPa) โดยใช้ Pressure 
Membrane Apparatus ค่าความจุความชื นที่เป็นประโยชน์ของพืช ได้มาจากการน าค่าที่ได้ในแต่ละระดับ
ความลึกมาหาค่าความแตกต่าง โดย AWC= FC-PWP และความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density; BD)  
โดย Core Method จากนั นท าการเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวน (Disturbed) มาวิเคราะห์หาเนื อดินวิธี Pipet 
Method พบว่าในช่วงความลึกของรากพืช 60 เซนติเมตร มีเนื อดินเป็นดินเหนียว และมีค่าความจุความชื นที่
เป็นประโยชน์ของพืช (AWC) 24.8 มิลลิเมตร  

     2.2 สมบัติทางเคมีดิน ซึ่งประกอบไปด้วยค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ เพ่ือใช้ในการก าหนดอัตราปุ๋ยที่ให้จากการเก็บตัวอย่างดินแบบสุ่ม
ทั่วทั งแปลง ที่ช่วงความลึก 30 เซนติเมตร พบว่า มีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 7.0-7.8) ส าหรับชั น
ดินบน พบว่ามีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง (2.25 เปอร์เซนต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างต่ า (7.3 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง (516 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) น าผลวิเคราะห์ที่ได้มา
ค านวณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยข้าวโพดตามโปรแกรมค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ย
รายแปลงของกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งได้ค าแนะน าปริมาณความต้องการไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม มีค่า
เท่ากับ 5.07-10.40-0.06 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
 3. เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ใช้แบบจ าลองการปลูกพืชประเมินหาค าแนะน าการจัดการน  าที่
เหมาะสม เพ่ือก าหนดเป็นต ารับการทดลอง 

การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ split split plot in RCBD มี 3 ซ  า ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก (Main Plot) 

3 ปัจจัย คือ 1) ให้น  าช่วงความชื นดินที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 2) ให้น  าช่วงความชื นดินที่ลดลง 60 
เปอร์เซ็นต์ของ AWC 3) ให้น  าช่วงความชื นดินที่ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ปัจจัยรอง (Sub Plot)  
2 ปัจจัย คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และปัจจัยย่อย (Sub Sub Plot) 4 ปัจจัย คือ 1) ปริมาณปุ๋ย
ไนโตรเจน 1.25 เท่าของค าแนะน า 2) ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนตามค าแนะน า 3) ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 0.75 เท่า
ของค าแนะน า 4) ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 0.50 เท่าของค าแนะน า  
 เตรียมแปลงย่อยขนาด 4.5 x 6.0 เมตร จ านวน 72 แปลงย่อย โดยต ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมท าการใส่รองพื นก่อนปลูก ส่วนต ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท าการ
แบ่งใส่ 2 ครั ง คือรองพื นก่อนปลูกและเมื่ออายุได้ 30 วัน โดยใส่สองข้างของแถวปลูกพร้อมพรวนดินกลบ 
ติดตั งระบบน  าหยด แล้วท าการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 จ านวน 2 เมล็ดต่อหลุม ซึ่งใช้ระยะปลูก 
0.75 x 0.25 เมตร  ปล่อยให้ต้นข้าวโพดโตประมาณ 10 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ให้น  าตามกรรมวิธี 
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 ติดตาม และดูแลแปลงทดลอง จดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชในแต่ระยะการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
ผลผลิต และหาปริมาณผลผลิต วัดความสูงต้นเมื่อข้าวโพดอายุ 30 และ 60 วัน หลังหยอดเมล็ด ท าการเก็บ
เกี่ยวฝักข้าวโพดที่อายุประมาณ 73 วัน โดยบันทึกน  าหนักผลผลิตฝัก จ านวนฝัก เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว
ของฝักทั งเปลือกและปอกเปลือก น  าหนักต้นส่วนเหนือดิน 

ระยะเวลา  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – เมษายน 2558 

สถานที่ท าการทดลอง   ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน  า กรมพัฒนาที่ดิน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
1. การเจริญเติบโตของข้าวโพด 

ความสูงที่อายุ 30 วัน ดังแสดงตารางที่ 1 จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  าท าให้มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการให้น  าที่ระดับช่วงความชื นดินที่ลดลง 40 
เปอร์เซ็นต์ของ AWC มีผลท าให้ต้นข้าวโพดมีความสูงที่อายุ 30 วัน สูงที่สุด คือ 69.74 เซนติเมตร อิทธิพลของ
รูปแบบการให้ปุ๋ยมีผลท าให้ความสูงที่อายุ 30 วัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีผลท าให้ต้นข้าวโพดมีความสูงที่อายุ 30 วัน สูงที่สุด คือ 65.95 เซนติเมตร ส่วนอิทธิพล
ของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน และอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 
พบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 ความสูงที่อายุ 60 วัน จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  า ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ อิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ยมีผลท าให้ความสูงที่อายุ 60 วัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีผลท าให้ต้นข้าวโพดมีความสูงที่อายุ 60 วัน สูงที่สุด คือ 206.27 
เซนติเมตร อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนมีผลท าให้ความสูงที่อายุ 60 วัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใส่ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 1.25 เท่าของค าแนะน าท าให้มีต้นข้าวโพดมีความสูงที่
อายุ 60 วันสูงที่สุด คือ 202.52 เซนติเมตร และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใส่ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนตาม
ค าแนะน าที่มีความสูง 199.74 เซนติเมตร ในส่วนอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และ
อัตราปุ๋ยไนโตรเจน พบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 น  าหนักสดทั งหมดส่วนเหนือดิน จากการศึกษา พบว่าทั งอิทธิพลของระบบการให้น  า อิทธิพลของรูปแบบ
การให้ปุ๋ย อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน และอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และ
อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

113 
 

 

2. ผลผลิตข้าวโพด 
 น  าหนักฝักข้าวโพดหวาน ดังแสดงตารางที่ 1 จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  า ไม่มีผล
ท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ อิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ยมีผลท าให้น  าหนักฝักของข้าวโพดมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้มีน  าหนักฝักมากท่ีสุด คือ  
2,393 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนนั น พบว่า การใสป่ริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 1.25 เท่าของ 
ค าแนะน า ให้น  าหนักฝักมากที่สุด คือ 2,458 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใส่ปริมาณ
ปุ๋ยไนโตรเจนตามค าแนะน าที่ได้น  าหนักฝัก 2,175 กิโลกรัมต่อไร่ ในส่วนของอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้
น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด พบว่า ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อ
กัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 จ านวนฝัก จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  าท าให้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการให้น  าที่ระดับช่วงความชื นดินที่ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ให้จ านวนฝักมาก
ที่สุดคือ 8,434 ฝักต่อไร่ อิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ยไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอิทธิพล
ของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนนั น พบว่า มีผลท าให้จ านวนฝักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยการใส่ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 1.25 เท่าของค าแนะน าท าให้ได้จ านวนฝักมากที่สุด คือ 8,153 ฝักต่อไร่ ใน
ส่วนของอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตของ
ข้าวโพดพบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติคุณภาพและองค์ประกอบ
ผลผลิต 
 ความหวาน ดังแสดงตารางที่ 1 จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  ามีผลท าให้ความ
หวานของข้าวโพดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการให้น  าที่ระดับช่วงความชื น
ดินที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ท าให้มีความหวานมากที่สุด คือ 15.17% brix ในส่วนของอิทธิพลของ
รูปแบบการให้ปุ๋ย อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน และอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า  รูปแบบการใช้ปุ๋ย 
และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดพบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความ
แตกต่างกันทางสถิต ิ
 เส้นผ่านศูนย์กลางฝักทั งเปลือก จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  ามีผลท าให้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางฝักทั งเปลือกของข้าวโพด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการให้น  าที่
ระดับช่วงความชื นดินที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ท าให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางฝักทั งเปลือกมากที่สุด คือ 
5.78 เซนติเมตร และไม่แตกต่างทางสถิติกับการให้น  าที่ระดับช่วงความชื นดินที่ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 
ที่ท าให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางฝักทั งเปลือก 5.66 เซนติเมตร อิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ยมีผลท าให้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางฝักทั งเปลือกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้
มีเส้นผ่านศูนย์กลางฝักทั งเปลือกมากที่สุดคือ 5.77 เซนติเมตร ในส่วนของอิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน และ
อิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด
พบว่า ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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 เส้นผ่านศูนย์กลางฝักปอกเปลือก จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ยมีผลท าให้ 
เส้นผ่านศูนย์กลางฝักปอกเปลือกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ท าให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางฝักปอกเปลือกมากท่ีสุดคือ 4.85 เซนติเมตร ในส่วนของอิทธิพลของระบบการ
ให้น  า อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจน และอิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ย
ไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด พบว่า ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกัน
ทางสถิต ิ
 ความยาวฝักทั งเปลือก จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ยมีผลท าให้ความยาวฝักทั ง
เปลือกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้มีความยาวฝัก
ทั งเปลือกมากที่สุดคือ 25.96 เซนติเมตร อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท าให้ความยาวฝักทั งเปลือกมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใส่ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 1.25 เท่าของค าแนะน า 
ท าให้มีความยาวฝักทั งเปลือกมากที่สุดคือ 26.03 เซนติเมตร ในส่วนของอิทธิพลของระบบการให้น  า และ
อิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
พบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 ความยาวฝักปอกเปลือก จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของระบบการให้น  ามีผลท าให้ความยาวฝัก 
ปอกเปลือกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการให้น  าที่ระดับช่วงความชื นดินที่
ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ท าให้มีความยาวฝักปอกเปลือกมากที่สุด คือ 20.29 เซนติเมตร และไม่
แตกต่างทางสถิติกับการให้น  าที่ระดับช่วงความชื นดินที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC ที่ท าให้มีความยาวฝัก
ปอกเปลือก 20.26 เซนติเมตร ในส่วนของอิทธิพลของรูปแบบการให้ปุ๋ย อิทธิพลของระบบการให้น  า และ
อิทธิพลร่วมระหว่างระบบการให้น  า รูปแบบการใช้ปุ๋ย และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
พบว่าไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีผลท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
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สรุปผลการทดลอง 
จากผลการศึกษาช่วงการให้น  าที่ระดับความชื นที่ลดลงจากค่าความจุความชื นที่เป็นประโยชน์ของพืช 

(AWC) กับอัตราปุ๋ยที่ระดับต่าง ๆ ภายใต้สภาพดินเหนียวสีแดงชุดดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก ที่ศูนย์วิจัยการ
อนุรักษ์ดินและน  า กรมพัฒนาที่ดิน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวโดยรวมการให้น  าที่ระดับช่วง
ความชื นดินที่ลดลง 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าความจุความชื นที่เป็นประโยชน์ของพืชให้การเจริญเติบโต 
ผลผลิต และคุณภาพและองค์ประกอบผลผลิตไม่แตกต่างกัน คือ ให้น  าหนักฝักสูงสุด 2,826 และ 2,802 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และมีแนวโน้มว่าเมื่อมีการให้น  าช่วงที่ระดับความชื นดินที่ลดลงจากค่าความจุความชื นที่เป็นประโยชน์ของพืช
มาก ๆ ส่งผลให้การเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและปริมาณน  าในการให้แต่ละครั ง
แต่ยังคงสามารถรักษาผลผลิตไว้ได้ โดยความถี่ของการให้น  าประมาณ  2 วันต่อครั ง โดยเฉลี ่ยครั งละ
ประมาณ 16,000 ลิตรต่อไร่ ส่วนอัตราปุ๋ยนั นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1.25 เท่าของค าแนะน ากับพืชเศรษฐกิจมี
แนวโน้มให้ผลผลิตฝักสูงสุด คือ 2,458 กิโลกรัมต่อไร่ และ รูปแบบการใช้ปุ๋ยโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยให้ข้าวโพดมี
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตดีกว่าไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 1  แสดงการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดแปลง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ทรทีเมนต ์
ความสูง 
30 วัน 

ความสูง 
60 วัน 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

ฝักทั ง
เปลือก 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ฝักปอก
เปลือก 

ความยาว 
ฝักทั ง
เปลือก 

ความยาว 
ฝักปอก
เปลือก 

จ านวนฝัก น  าหนกัฝัก น  าหนกัสด ความหวาน 

(หน่วย) (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ฝัก/ไร่) (กก./ไร่) (กก./ไร่) (%Brix) 
ระบบการ
ให้น  า(A) 

          W1 69.74 A 199.60 5.78 A 4.76 25.59 20.26 A 6,853 C 2,005 2,826 15.17 A 
W2 63.03 B 201.13 5.66 A 4.70 25.71 20.29 A 7,667 B 2,161 2,802 14.63 B 
W3 61.67 B 188.98 5.28 B 4.60 24.96 19.38 B 8,434 A 2,075 2,611 14.63 B 
LSD 0.05 * ns * ns ns * * ns ns * 
รูปแบบ
การใช้ปุ๋ย
(B) 

          M1 63.68 B 186.87 B 5.38 B 4.52 B 24.88 B 19.79 7,357 1,768 B 2,373 B 14.53 
M2 65.95 A 206.27 A 5.77 A 4.85 A 25.96 A 20.16 7,947 2,392 A 3,120 A 15.08 
LSD 0.05 * * * * * ns ns * * ns 
อัตราปุ๋ย
ไนโตรเจน
(C) 

          N1 66.11 202.52 A 5.74 4.73 26.03 A 20.06 8,153 A 2,458 A 3,113 A 14.44 
N2 66.98 199.74 A 5.58 4.67 25.40 AB 19.95 7,655 AB 2,175 AB 2,834 AB 14.78 
N3 63.97 193.25 B 5.53 4.68 25.24 B 19.89 7,655 AB 1,967 BC 2.573 BC 14.94 
N4 62.19 190.77 B 5.44 4.64 25.01 B 20.00 7,146 B 1,719 C 2,465 C 15.06 
LSD 0.05 ns * ns ns * ns * * * ns 
AxB * * * * * ns ns * * ns 
AxC ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
BxC ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
AxBxC ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV(%) 9.70 4.81 5.80 4.46 4.21 3.86 11.77 20.88 18.45 6.64 

 
หมายเหต ุ ns คือ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวธิี LSD 
 * คือ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธ ีLSD 
 W1 คือ การให้น  าในช่วงความชื นดินที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 
 W2 คือ การให้น  าในช่วงความชื นดินที่ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 
 W3 คือ การให้น  าในช่วงความชื นดินที่ลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ของ AWC 
 M1 คือ ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์
 M2 คือ ใส่ปุ๋ยอินทรยี ์
 N1 คือ ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 1.25 เท่าของค าแนะน า (โปรแกรมค าแนะน าการจัดการดินและปุย๋รายแปลง) 
 N2 คือ ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนตามค าแนะน า (โปรแกรมค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง) 
 N3 คือ ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 0.75 เท่าของค าแนะน า (โปรแกรมค าแนะน าการจัดการดินและปุย๋รายแปลง) 
 N4 คือ ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 0.50 เท่าของค าแนะน า (โปรแกรมค าแนะน าการจัดการดินและปุย๋รายแปลง) 
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การใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 
Utilization of Satellite Imagery and Geo-information System for Land Use Assessment                
in Prachinburi Province 2016  

สมศักดิ์ สุขจันทร์ สมศักดิ์ แจ้งเพยีร และทศนัศว์ รัตนแก้ว    
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กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

Division of Policy and Land Use Planning, Land Development Department, Bangkok  

บทคัดย่อ 

จังหวัดปราจีนบุรีมีบทบาทส าคัญที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ ทั งด้านอุตสาหกรรมเนื่องจากมีนิคม
อุตสาหกรรมมากมาย ด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวและไม้ผลชื่อดัง  และการคมนาคมโดยมีที่ตั งอยู่
ใกล้เมืองหลวง และมีเส้นทางส าคัญซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินทั่ว
ทั งประเทศ พร้อมทั งประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพพื นที่ทางการเกษตร และศึกษาและวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับการส ารวจภาคสนาม  ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2559 พื นที่ประมาณร้อยละ 52.63 ของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 29.52 เป็น
พื นที่ป่าไม้ ขณะที่พื นที่ โดยพื นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้ในการท านา ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัส 
ยางพารา ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า และปาล์มน  ามัน และปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย และมันส าปะหลัง การประเมินการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพพื นที่ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าพื นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดยังปลูกในพื นที่ไม่มี
ความเหมาะสมซึ่งรัฐควรให้ค าแนะน าต่อไป การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2559 
พบว่าพื นที่เษตรกรรม พื นที่ป่าไม้ และพื นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง แต่พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ
พื นที่แหล่งน  ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ น และนอกจากนี พื นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิด  เช่น ยางพารา และปาล์ม
น  ามันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 

ABSTRACT 

Prachinburi is one of the most important provinces of Thailand because there are a 
lot of industrial estates, famous on rice and fruits production, located near Bangkok and 
good transportation network. There are many roads that connect it to the other provinces in 
Central, East, and North-East region of Thailand. Land use analysis section has a responsibility 
to analyze, classify and make land use maps of all provinces in Thailand by using satellite 
imagery and ground survey checking. After that, those data are used for many purpose such 
as land suitability assessment for current land use of some economic crops. In addition, land  
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use change is studied also. For this study, the result show that, in 2016, there were 52.63 
percent of the province area were used for agriculture and 29.52 percent were forest. In 
addition, most of agricultural land were used for paddy field, perennial crops; for example, 
eucalyptus plantations, para rubber plantations, and commercial bamboo plantations, and 
field crops; for example, sugarcane and cassava. Furthermore, there were many commercial 
crops were grown on non-suitable land. Therefore, the government should advise them.  
The land use change analysis results show that, from 2006 to 2016, agricultural land, forest 
land, and miscellaneous land were continuously decreased, but the built-up land and water 
body were increased. In addition, the land of some economic crop such as para rubber tree 
and oil palm tree were expanded.  

ค าน า 
ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ตั งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห่ง และเป็นจังหวัดที่มีพื นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีอุทยาน
แห่งชาติในเขตมรดกโลกมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยาน
แห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นหัวเมืองรองในด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ภูมิภาค มีการลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้มีบทบาทและส าคัญที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศทั งด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคม เนื่องจากที่ตั งอยู่ใกล้เมืองหลวง ใกล้ท่าเรือที่ใช้ส่งออก และมี
เส้นทางส าคัญสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมมากมาย 
เช่น นิคมอุตสาหกรรม 30 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเกษตรกรรม จังหวัดปราจีนบุรีมีพื นที่เกษตรกรรมจ านวนมาก ทั งพื นที่ปลูกข้าว สวน
ผลไม้ชื่อดัง เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่ง เช่น แก่งหินเพิง และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น  เมืองศรีมโหสถ (ส านักงาน
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2558)  ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยให้การ
วิเคราะห์และจ าแนกสภาพการใช้ที่ดินได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว (Jensen, 2000) ข้อมูลจากการส ารวจ
ระยะไกล เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมบันทึกคลื่นแสงซึ่งสะท้อนมาจากวัตถุต่างๆ บนพื นโลกท่ีมีความยาวช่วงคลื่นที่
แตกต่างกันในลักษณะจุดภาพ (Pixel) โดยค่าของแต่ละจุดภาพจะบันทึกระดับความสว่างต่างกันเมื่อมีความ
ยาวคลื่นต่างกัน  การจ าแนกประเภทวัตถุต่างๆ โดยพื นโลกโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมักใช้การผสมสีเท็จเพ่ือให้
พืชพรรณมีลักษณะเป็นสีแดง เนื่องจากระบบสายตามนุษย์มีความสามารถในการแยกแยะในย่านแสงสีแดงมาก
ที่สุด (Jensen, 2000) ดาวเทียม LANDSAT 8 เป็นดาวเทียมดวงล่าสุดของชุดดาวเทียม LANDSAT ซึ่งกรม
พัฒนาที่ดินได้มีการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลจาก LANDSAT-5TM ซึ่งข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 
มีการบันทึกภาพในหลายช่วงคลื่น โดยแต่ละช่วงคลื่นมีคุณสมบัติในการใช้จ าแนกวัตถุบนพื นโลกได้แตกต่างกัน 
(USGS, 2016) สภาพดาวเทียม LANDSAT 8 ซึ่งมีภาพของแต่ละช่วงคลื่นแยกกันอยู่ ดังนั นจึงมีการน าภาพ 
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ของแต่ละช่วงคลื่นมาหลอมรวมกัน และท าการสร้างภาพสีผสมเท็จ เพ่ือให้สามารถจ าแนกชนิดพืชพรรณและ
วัตถุบนพื นโลกได้หลากหลายมากขึ น (USGS, 2016) เช่น การหลอมรวมภาพช่วงคลื่นที่ 6  ให้ผ่านตัวกรองแสง
สีแดง (Red filter) ช่วงคลื่นที่ 5  ให้ผ่านตัวกรองแสงสีเขียว (Green filter) และ ช่วงคลื่นที่ 4  ให้ผ่านตัวกรอง
แสงสีน  าเงิน (Blue filter) จะท าให้ได้ภาพผสมสีเท็จ 3 ช่วงคลื่น เป็น 6R-5G-4B ซึ่งเหมาะส าหรับจ าแนกพืช
เศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา เป็นต้น ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินทั่วทั งประเทศ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับการส ารวจ
ภาคสนามในการส ารวจและการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือจ าแนกและแบ่งประเภทการใช้
ที่ดินพร้อมทั งจัดท าแผนที่ซึ่งสามารถน ามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ประเมิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพพื นที่ทางการเกษตร ท าให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐาน
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การรวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสาร ท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารทั งในรูปของแผนที่ และ

รายงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปราจีนบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน และประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การรวบรวมฐานข้อมูลเชิงพื นที่ ฐานข้อมูลเชิงพื นที่เป็นข้อมูลประเภทเวคเตอร์ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
ในรูปชุดของจุดพิกัดและความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดต่างๆ ซึ่งข้อมูลเวคเตอร์อาจมีข้อมูลตาราง (attribute table) 
เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลในแต่ละชุด ข้อมูลประเภทเวคเตอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ จุด เส้น และ โพลีกอน 
(polygon) ซึ่งการศึกษาในครั งนี ได้รวบรวมฐานข้อมูลประเภทจุด ได้แก่ แผนที่จุดที่ตั งอ าเภอ และจุดที่ตั ง
หมู่บ้าน ข้อมูลประเภทเส้น ได้แก่ แผนที่เส้นทางคมนาคม และแผนที่เส้นทางน  า ข้อมูลประเภทโพลีกอน ได้แก่ 
แผนที่ขอบเขตต าบล อ าเภอ และจังหวัด แผนที่ป่าไม้ แผนที่เขตชลประทาน แผนที่เขตความเหมาะสมส าหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ และ แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2556 
   3. การเตรียมข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลจากดาวเทียมที่ใช้ ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข  
(Orthophoto) ปี พ.ศ. 2545 ข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8 และ ข้อมูลภาพจาก โปรแกรม QGIS ปี พ.ศ. 2559 
มีขั นตอนการด าเนินการดังนี  
 3.1 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction) ข้อมูลภาพดาวเทียมจาก
โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรายละเอียดสูง แต่ข้อมูลภาพที่ได้มายังมีความคลาดเคลื่อนในเชิงต าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ จึงต้องท าการแก้ไขต าแหน่งให้ถูกต้องเพ่ือให้สามารถซ้อนทับกับชั นข้อมูลอ่ืนๆ ได้ โดยใช้
ภาพถา่ยอ้างอิงซึ่งมีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข ปี พ.ศ. 2545 และแผน
ที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร ปี พ.ศ. 2555 
 3.2 การผลิตภาพจากข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8 เนื่องจากข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 
8 ซึ่งมีภาพของแต่ละช่วงคลื่นแยกกันอยู่ ดังนั นก่อนน ามาใช้งานจึงมีการน าภาพของแต่ละช่วงคลื่นมาหลอม
รวมกัน และท าการสร้างภาพสีผสมเท็จ เพ่ือให้สามารถจ าแนกชนิดพืชพรรณและวัตถุบนพื นโลกได้หลากหลาย 
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มากขึ น เช่น  การหลอมรวมภาพช่วงคลื่นที่ 6  ให้ผ่านตัวกรองแสงสีแดง (Red filter) ช่วงคลื่นที่ 5 ให้ผ่านตัว
กรองแสงสีเขียว (Green filter) และช่วงคลื่นที่ 4 ให้ผ่านตัวกรองแสงสีน  าเงิน (Blue filter) จะท าให้ได้ภาพ
ผสมสีเท็จ 3 ช่วงคลื่น เป็น 6R-5G-4B ซึ่งเหมาะส าหรับจ าแนกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา เป็นต้น 

4. การส ารวจและวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  
ปี พ.ศ. 2559 เป็นการส ารวจและวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2549 
และปี พ.ศ. 2556 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในอดีตเป็นข้อมูลอ้างอิงและใช้ข้อมูลภาพ
ดาวเทียมปี พ.ศ. 2559 และการส ารวจภาคสนามในการปฏิบัติงานโดยมีขั นตอนดังนี  
 4.1 การศึกษาข้อมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานทั งในสถานที่และภาคสนาม โดยการน าเข้าข้อมูล
ประเภทเวคเตอร์ ได้แก่ แผนที่ขอบเขตต าบล อ าเภอ และจังหวัด แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี 
พ.ศ. 2549 และ 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื นที่แบบโพลีกอน และมีตารางเพ่ือบรรยายคุณลักษณะของพื นที่ใน
แต่ละโพลีกอน และข้อมูลภาพ ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในอดีต และข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียมในปี พ.ศ. 2559 เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 และภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งได้จากโปรแกรม QGIS 
สู่โปรแกรมทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลในแต่ละชั นจะถูกซ้อนทับกัน (overlay) เพ่ือวิเคราะห์ และ
วางแผนการส ารวจ 
 4.2 การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการส ารวจ เป็นการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2559 
ประกอบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2556 ด้วยสายตาเพ่ือหาบริเวณที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง และก าหนดจุดเพ่ือท าการส ารวจภาคสนาม โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ข้อมูล คือ สี (tone) ความละเอียด (texture) รูปแบบหรือการเรียงตัวของข้อมูล (pattern) ต าแหน่ง (location)  
 4.3 การเตรียมแผนที่เพื่อส ารวจสภาพการใช้ที ่ดินภาคสนาม เป็นการจัดพิมพ์แผนที่ซึ ่ง
ประกอบด้วย จุดเพ่ือท าการส ารวจ ขอบเขตอ าเภอ ขอบเขตโพลีกอนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื นที่ 
ซึ่งซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายซึ่งได้จากโปรแกรม QGIS ซึ่งภาพถ่ายชนิดนี สามารถแสดงขอบเขตของแต่ละพื นที่
ได้อย่างชัดเจน 

4.4 การส ารวจภาคสนาม เป็นการส ารวจในพื นที่จริง เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ที่ดินในจุดที่ถูกก าหนด
เพ่ือการส ารวจ และยังใช้ในการตรวจสอบการแปลภาพให้ถูกต้องตรงกับสภาพปัจจุบัน และแม่นย ายิ่งขึ น 
 5. การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) เป็นการจัดท าข้อมูลทั งเชิงพื นที่ 
(Spatial data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ของข้อมูลจากภาคสนาม และข้อมูลแผนที่จาก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการน าเข้าในระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

 การวิเคราะห์เชิงพื นที่และจัดท าแผนที่ การวิเคราะห์เชิงพื นที่ เป็นการน าฐานข้อมูลที่สร้างไว้มา
วิเคราะห์เพ่ือจัดประเภทการใช้ที่ดิน จากนั นท าการค านวณเนื อที่การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ และท าแผนที่ภาพ
ตามท่ีได้ถูกจัดตามประเภทข้างต้น 
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 6. การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ เป็นการวิเคราะห์เชิงพื นที่ที่
เกี่ยวกับทรัพยากรในพื นที่ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน  า กับความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินใน  ปี 
พ.ศ. 2559 โดยใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยวีธีรวมฐานข้อมูล (Dissolve) และซ้อนทับ 
(Intersect) ระหว่างฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 กับฐานข้อมูลทรัพยากรใน
พื นที่ ได้แก่ ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน ฐานข้อมูลเขตชลประทาน และฐานข้อมูลเขตความเหมาะสมส าหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
 7. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
เชิงพื นที่ โดยใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยวิธีรวมฐานข้อมูล (Dissolve) ซ้อนทับ 
(Intersect) ระหว่างฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 
2559 แล้ววิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื นที่โดยใช้ตาราง Confusion Matrix 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

จากกการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1 :25,000
ร่วมกับการส ารวจภาคสนาม  ในการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 สามารถจ าแนก
ประเภทการใช้ที่ดินได้ ดังนี   จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื อที่ทั งหมด 2,976,476 ไร่   แบ่งประเภทการใช้ที่ดิน
ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื อที่ 272,984 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของเนื อที่จังหวัด 
พื นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื อที่ 1,566,464 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของเนื อที่จังหวัด โดยพื นที่เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว มีเนื อที่ 630,947 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของเนื อที่จังหวัด  พื นที่ปลูกพืชไร่ 
320,897 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.78 ของเนื อที่จังหวัด โดยพืชไร่ที่ปลูกมาก ได้แก่ อ้อย มีเนื อที่ปลูก 63,636 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของพื นที่จังหวัด และมันส าปะหลัง เนื อที่ปลูก 251,829 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของ
เนื อที่จังหวัด พื นที่ปลูกไม้ยืนต้น 423,155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของเนื อที่จังหวัด โดยไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ยูคาลิปตัส 291,470 ไร่ หรือร้อยละ 2.17 ของเนื อที่จังหวัด ยางพารา 64,477 ไร่ หรือร้อยละ 2.17 ของเนื อที่
จังหวัด ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 37,584  หรือร้อยละ 1.26 ของเนื อที่จังหวัด และปาล์มน  ามัน 19,869 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.67 ของเนื อที่จังหวัด พื นที่ปลูกไม้ผล 56,702 ไร่ หรือร้อยละ 1.93 ของเนื อที่จังหวัด ทุ่งหญ้าเลี ยง
สัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 16,785 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเนื อที่จังหวัด และสถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
106,502 ไร่ หรือร้อยละ 3.58 ของเนื อที่จังหวัด พื นที่ป่าไม้ (F) มีเนื อที่ 878,364 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.52 
ของเนื อที่จังหวัด พื นที่แหล่งน  า (W) มีเนื อที่ 79,287 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.66 ของเนื อที่จังหวัด และพื นที่
เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื อที่ 179,377 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.02 ของเนื อที่จังหวัด  
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2. การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ 
2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามกลุ่มชุดดิน การน าฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 :25,000 

ปี พ.ศ. 2558 ของกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ซึ่งจ าแนกทรัพยากรดินในจังหวัดปราจีนบุรี
จ าแนกได้เป็น 31 กลุ่มชุดดินมาซ้อนทับกับฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2559 เพื่อวิเคราะห์
สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2559 ตามศักยภาพของกลุ่มชุดดิน ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน  ามัน ยูคาลิปตัส และไม้ผล มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี  

 (1) นาข้าว ในปี พ.ศ. 2559 มีประมาณ 630,947 ไร่ ประกอบด้วยพื นที่นาข้าวที่ยังมีการ
เพาะปลูก 618,446 ไร่ และพื นที่นาร้าง 12,501 ไร่  โดยพื นที่นาข้าวที่ยังมีการเพาะปลูกอยู่ในกลุ่มชุดดินมาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 11 มีเนื อที่ร้อยละ 25.88 กลุ่มชุดดินที่ 17 มีเนื อที่ร้อยละ 12.47 และ
กลุ่มชุดดินที่ 6 มีเนื อที่ร้อยละ 9.81 ของพื นที่นาข้าวที่ยังมีการเพาะปลูกทั งหมด นาข้าวที่ปลูกในกลุ่มชุดดินที่ 2 
ถึงกลุ่มชุดดินที่ 25 ซึ่งจัดเป็นกลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่ม อาจไม่มีข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนน  าในฤดูฝน แต่อย่างไร
ก็ตามในบางกลุ่มชุดดินอาจมีข้อจ ากัดทางด้านเคมี และความอุดมสมบูรณ์ เช่น กลุ่มชุดดินที่ 6 ซึ่งเป็นดิน
เหนียวที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก ท าให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร เช่ น ขาดธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเนื่องจากถูกตรึงให้อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และ
อาจเกิดความเป็นพิษของเหล็ก และอลูมินัม นอกจากนี ยังพบว่ามีนาข้าวบางส่วนปลูกในกลุ่มชุดดินดอน และ
กลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่งเป็นกลุ่มชุดดินในพื นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื นที่ภูเขา อาจมีข้อจ ากัดทางด้านการจัดการ 
และการขาดแคลนน  าโดยเฉพาะในช่วงฝนทิ งช่วง ส าหรับพื นที่นาร้างซึ่งปลูกในกลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มมีเนื อที่ 
7,856 ไร่ หรือร้อยละ 62.84 ของพื นที่นาร้างทั งหมด ซึ่งรัฐอาจส่งเสริมให้เกษตรกรน าพื นที่เหล่านี กลับมาปลูก
ข้าวอีกครั ง และอยู่ในกลุ่มชุดดินในพื นที่ดอนเนื อท่ี 4,219 ไร่ หรือร้อยละ 33.75 ของพื นที่นาร้างทั งหมด ซึ่งรัฐ
อาจส่งเสริมให้เกษตรกรน าพื นที่เหล่านี ปลูกพืชที่มีความเหมาะสมมากกว่า 
 (2) อ้อย มีพื นที่ปลูกในปี พ.ศ. 2559 เนื อที่ 63,636 ไร่ โดยกลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกยอ้อยมากที่สุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 มีเนื อที่ประมาณ 26,312 ไร่ หรือร้อยละ 41.35 ของเนื อที่ปลูกอ้อยที่ทั งหมด 
กลุ่มชุดดินที่ 47 เนื อที่ประมาณ 15,085 ไร่ หรือร้อยละ 23.71 ของเนื อที่ปลูกอ้อยที่ทั งหมด และกลุ่มชุดดินที่ 
62 เนื อท่ีประมาณ 4,715 ไร่ หรือร้อยละ 7.41 ของพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด  

(3) มันส าปะหลัง มีพื นที่ปลูกในปี พ.ศ. 2559 เนื อท่ี 251,829 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกมันส าปะหลัง
มากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 มีร้อยละ 36.18 ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด กลุ่มชุดดิน
ที่ 40 ร้อยละ 18.13 ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด และกลุ่มชุดดินที่ 62 ร้อยละ 14.99 ของพื นที่ปลูก 
มันส าปะหลังทั งหมด ซึ่งจากผลวิเคราะห์พบว่าพื นที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินบนที่ดอนซึ่งมี
เนื อที่รวม 220,591 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของเนื อที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด และปลูกในกลุ่มชุดดินในที่
ลุ่ม ซึ่งมเีนื อที่รวม 28,349 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.26 ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด 
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(4) ยางพารา มีพื นที่ปลูกในปี พ.ศ. 2559 เนื อที่ 64,477 ไร่ ซึ่งกลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกยางพารามาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 ซึ่งเป็นกลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกยางพารามากที่สุด คิดเป็นเนื อที่ร้อยละ 
29.24 ของพื นที่ปลูกยางพาราทั งหมด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื  อที่ร้อยละ 26.98 ของพื นที่
ปลูกยางพาราทั งหมด และกลุ่มชุดดินที่ 62 ร้อยละ 10.02 ของพื นที่ปลูกยางพาราทั งหมด ทั งนี จากผล
วิเคราะห์ พบว่า พื นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่อยู่บนกลุ่มชุดดินบนที่ดอนของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมี เนื อที่รวม 
56,823 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 88.13 ของพื นที่ปลูกยางพาราทั งหมด และปลูกในกลุ่มชุดดินในที่ลุ่มเนื อที่รวม 
7,177 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.94 ของพื นที่ปลูกยางพาราทั งหมด 

(5) ปาล์มน  ามัน มีพื นที่ปลูกในปี พ.ศ.2559 เนื อที่ 19,869 ไร่ ปาล์มน  ามันส่วนใหญ่ปลูกอยู่บน
กลุ่มชุดดินบนที่ดอน โดยกลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกปาล์มน  ามันมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 คิดเป็น
ร้อยละ 29.24 ของเนื อที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งหมด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรี กลุ่มชุดดินที่ 46 ร้อยละ 
17.68 ของเนื อที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งหมด ซึ่งพบมากในอ าเภอกบินทร์บุรี และกลุ่มชุดดินที่ 40 ร้อยละ 10.90 
ของเนื อที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งหมด ซ่ึงพบมากในอ าเภอนาดี 

(6) ยูคาลิปตัส มีพื นที่ปลูกในปี พ.ศ. 2559 เนื อที่ 291,470 ไร่ โดยกลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกยูคา
ลิปตัสมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 มากที่สุด มี เนื อที่ร้อยละ 32.20 ของพื นที่ปลูกยูคา
ลิปตัสทั งหมด กลุ่มชุดดินที่ 62 เนื อที่ 38,252 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.12 ของพื นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ทั งหมด กลุ่มชุดดินที่ 40 เนื อที่ 36,680 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของพื นที่ปลูกยูคาลิปตัสทั งหมด 
นอกจากนี พื นที่ปลูกยูคาลิปตัสส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินบนที่ดอน  

(7) ไม้ผล มีพื นที่ปลูกในปี พ.ศ. 2559 เนื อที่ 56,702 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ใช้ปลูกไม้ผลมากที่สุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 40 เนื อที่ 18,409 ไร่ ร้อยละ 32.46 ของพื นที่ปลูกไม้ผลทั งหมด กลุ่มชุดดินที่ 46 เนื อที่ 
10,868 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.17 ของพื นที่ปลูกไม้ผลทั งหมด กลุ่มชุดดินที่ 35 เนื อที่ 5,515 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 9.73 ของพื นที่ปลูกไม้ผลทั งหมด และบางส่วนอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 เนื อที่ 5,142 ไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 9.07 ของพื นที่ปลูกไม้ผลทั งหมด  

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตชลประทาน จังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการชลประทาน 11 โครงการ 
รวมเนื อที่ทั งสิ น 496,930 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้เพ่ือเกษตรกรรม มีเนื อที่ 420,918 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 84.70 ของพื นที่ชลประทาน รองลงมา ได้แก่ พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เนื อที่ 42,773 ไร่ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 8.61 ของพื นที่ชลประทาน พื นที่แหล่งน  า เนื อที่ 19,113 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของพื นที่ชลประทาน  
และพื นที่เบ็ดเตล็ด เนื อที่ 14,094 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของพื นที่ชลประทาน ส าหรับพื นที่เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นนาข้าว รวมเนื อที่ 303,591 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.09 ของพื นที่ชลประทาน รองลงมา
ได้แก่ พื นที่ปลูกไม้ยืนต้น 8,035 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของพื นที่ชลประทาน และพื นที่ปลูกไม้ผล 5,116 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.03 ของพื นที่ชลประทาน ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ทรัพยากรน  าซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดโดยเฉพาะใน
ฤดูแล้ง 
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2.3 การประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2559 กับชั นความเหมาะสมของ
พื นที่เพ่ือพืชเศรษฐกิจ จังหวัดปราจีนบุรี 

จากการน าแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 มาซ้อนทับกับแผนที่ความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 
และปาล์มน  ามัน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดท าโดยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พบว่า 

(1) พื นที่นาข้าวของจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื อที่ 630,947 ไร่ แบ่งเป็น พื นที่นาที่ยังมี
การเพาะปลูก 618,446 ไร่ โดยมีการเพาะปลูกอยู่ในเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวสูง (S1) 266,003 ไร่ 
เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวปานกลาง (S2) 199,223 ไร่ เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวต่ า (S3)  
100,028 ไร่ เขตไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว (N) 47,225 ไร่ และอยู่ในเขตป่า 5,971 ไร่ ขณะที่นาร้างซึ่งมี
พื นที่ประมาณ 12,501 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของพื นที่นาข้าวทั งหมด อยู่ในเขตเหมาะสมส าหรับการปลูก
ข้าวสูง (S1) 2,095 ไร่ เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวปานกลาง (S2) 5,937 ไร่ เขตเหมาะสมส าหรับการ
ปลูกข้าวต่ า (S3) 2,273 ไร่ เขตไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว (N) 0.32 ไร่ และอยู่ในเขตป่า 0.03 ไร่ ซึ่งเห็น
ได้ว่าพื นที่นาที่ยังมีการเพาะปลูกของจังหวัดปราจีนในปี พ.ศ. 2559 อยู่ในเขตความเหมาะสมสูงถึงปานกลาง 
ประมาณร้อยละ 73.74 ซึ่งพื นที่นี ควรมีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง และควรให้ความรู้ด้าน
การเพิ่มผลผลิตและการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์พบว่ายังมีพื นที่นาร้าง
ประมาณร้อยละ 1.27 เป็นซึ่งอยู่ในเขตความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวสูงถึงปานกลาง ซึ่งพื นที่เหล่านี ควรได้รับ
การสนับสนุนให้กลับมาเพาะปลูกข้าวต่อไป 

(2) พื นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื อ 63,636 ไร่ อยู่ในเขตเหมาะสม
ส าหรับการปลูกอ้อยสูง (S1) 1,061 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด เขตเหมาะสมส าหรับ
การปลูกอ้อยปานกลาง (S2) 10,273 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.14 ของพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด เขตเหมาะสมส าหรับ
การปลูกอ้อยต่ า (S3) 39,120 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.47 ของพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด เขตไม่เหมาะสมส าหรับการปลูก
อ้อย (N) 13,015 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.45 ของพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด และอยู่ในเขตป่า 167 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.26 ของพื นที่ปลูกอ้อยทั งหมด จากผลการวิเคราะห์พบว่าพื นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 
อยู่ในเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกอ้อยต่ าหรือไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกอ้อยมากถึงร้อยละ 81.92 
ซึ่งเกษตรกรอาจต้องใช้ปัจจัยทางการเกษตรสูงเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจมีต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่า
ส าหรับการลงทุน 

(3) พื นที่ปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื อ 251,829 ไร่ อยู่ในเขต
เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังสูง (S1) 7,563 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด 
เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังปานกลาง (S2) 51,222 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของพื นที่ปลูก
มันส าปะหลังทั งหมด เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังต่ า (S3) 114,296 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.39  
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ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด เขตไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง (N) 62,833 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
24.95 ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลังทั งหมด และอยู่ในเขตป่า 15,915 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง
ทั งหมด 

(4) พื นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีประมาณ 64,477 ไร่ อยู่ในเขต
เหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราสูง (S1) 14,887 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.09 ของพื นที่ปลูกยางพาราทั งหมด 
เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราปานกลาง (S2) 12,740 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.76 ของพื นที่ปลูก
ยางพาราทั งหมด เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราต่ า (S3) 26,061 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.42 ของพื นที่
ปลูกยางพาราทั งหมด เขตไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกยางพารา (N) 8,957 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.89 ของพื นที่
ปลูกยางพาราทั งหมด และอยู่ในเขตป่า 1,832 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของพื นที่ปลูกยางพาราทั งหมด 

 (5) พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันของจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีประมาณ 19,869 ไร่ อยู่ในเขต
เหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามันสูง (S1) 5,403ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.19 ของพื นที่ปลูกปาล์มน  ามัน
ทั งหมด เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามันปานกลาง (S2) 458 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของพื นที่ปลูก
ปาล์มน  ามันทั งหมด เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามันต่ า (S3) 359 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของพื นที่
ปลูกปาล์มน  ามันทั งหมด เขตไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามัน (N) 12,939 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.12 
ของพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งหมด และอยู่ในเขตป่า 710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของพื นที่ปลูกปาล์มน  ามัน
ทั งหมด 

3. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 
2556  และ ปี พ.ศ. 2559 

เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนา
จนกลายเป็นหัวเมืองรองในด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก ทั งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยว ท าให้จังหวัดปราจีนบุรีมีประเภทการใช้ที่ดินที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 
ซึ่งจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 
และ ปี พ.ศ. 2559 พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 3  ประเภทหลัก ได้แก่ พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พื นที่แหล่งน  า และพื นที่เบ็ดเตล็ด มีการเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 2  ประเภท
หลัก ได้แก่ พื นที่เกษตรกรรม และพื นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีลักษณะเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 
2559 (ภาพท่ี 1) มีดังนี  

(1) พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 
158,900 244,173 และ 272,984 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.37 8.20 และ 9.17 ของเนื อที่จังหวัดตามล าดับ ซึ่ง
พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีการเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเมื่อคิดร้อยละของการเพ่ิมขึ นของพื นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พบว่า มีการเพิ่มขึ นสูงถึงร้อยละ 53.66 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 71.80 จากที่มีอยู่ 
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เดิมในปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี ยังพบว่าพื นที่โรงงานชนิดต่างๆ มีการเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยพื นที่
โรงงานชนิดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 22,933 28,877 และ 36,247 ไร่ 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อคิดร้อยละของการเพ่ิมขึ นของพื นที่โรงงานชนิดต่างๆ พบว่ามีการเพ่ิมขึ นร้อยละ 25.92 และ 
58.06 จากพื นที่โรงงานชนิดต่างๆ ที่มีอยู่เดิมในปี พ.ศ. 2549 และจากการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง confusion 
matrix พบว่าการเพ่ิมขึ นของพื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจาก
พื นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื นที่เพาะปลูกไม้ผลซึ่งมากถึง 74,263 ไร่ พื นที่นาข้าว 8,674 ไร่ และ
พื นที่ปลูกมันส าปะหลัง 7,701 ไร่ 

(2) พื นที่เกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี ปี  พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2559 มี
จ านวน 1,648,146 1,586,640 และ 1,566,464 ไร่ ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.37 53.31 และ 52.63 
ของพื นที่จังหวัดตามล าดับ ซึ่งเมื่อคิดร้อยละของการลดลงของพื นที่ โดยในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2559 มี 
การลดลงประมาณร้อยละ 3.73 และ 4.96 จากพื นที่ เกษตรกรรมที่มีอยู่ เดิมในปี พ.ศ. 2549 โดยพื นที่
เกษตรกรรมที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นพื นที่ปลูกไม้ผล ซึ่งมีพื นที่ประมาณ 165,967 76,257 และ 56,702 ไร่ หรือ
ลดลงในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 54.05 และ 65.84 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพื นที่
เกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอย่างต่อเนื่องแต่พื นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดเพ่ิมขึ น เช่น 
พื นที่ปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน  ามัน และ ยูคาลิปตัส โดยพื นที่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ   
ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 30,463 52,366 และ 63,636 ไร่ ซึ่งมีการเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ  71.90 และ 
108.90 จากพื นที่ปลูกอ้อยที่มีอยู่เดิมในปี 2549 พื นที่ปลูกยางพาราในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 
2559 มีจ านวน 4,248 54,611 และ 64,377 ไร่ ซึ่งมีการเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 1,185.57 และ 1,415.47 
จากพื นที่ปลูกยางพาราที่มีอยู่เดิมในปี พ.ศ. 2549 พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และปี 
พ.ศ.2559 มีจ านวน 376 15,351 และ 19,669 ไร่ ซึ่งมีการเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ  3,982.71 และ 5,131.12 
จากพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันที่มีอยู่เดิมในปี พ.ศ. 2549 พื นที่ปลูกยูคาลิปตัส ในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ      
ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 175,275 311,258 และ 291,162 ไร่ ซึ่งมีการเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 77.58 และ 
66.12 จากพื นที่ยูคาลิปตัสที่มีอยู่เดิมในปี 2549 และจากการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง confusion matrix พบว่า
การเพ่ิมขึ นของพื นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจากพื นที่ปลูกมันส าปะหลังมากถึง 28,639 ไร่ 
รองลงมา ได้แก ่พื นที่ปลูกยูคาลิปตัส 7,797 ไร่ และ พื นที่เบ็ดเตล็ด 5,855 ไร่ นอกจากนี ยังเปลี่ยนจากพื นที่ป่า
ไม้ 1,099 ไร่ พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงมาจากพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง 4,624 ไร่ พื นที่
เบ็ดเตล็ด 4,127 ไร่ พื นที่นาข้าว 2,688 ไร่ และพื นที่ปลูกยูคาลิปตัส 2,614 ไร่ พื นที่ปลูกยูคาลิปตัสส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงมาจากพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง 63,336 ไร่ และจากนาข้าวมากถึง 33,465 ไร่  

(3) พื นที่ป่าไม้ของปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลง โดยปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2559 
ป่าไม้มีจ านวน 889,142 880,814 และ 878,364 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.21 29.59 และ 29.52 ของพื นที่
จังหวัดตามล าดับ ซึ่งเมื่อคิดร้อยละของการลดลงของพื นที่พบว่าพื นที่ป่าไม้ของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลง  
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อย่างต่อเนื่องโดยพื นที่ป่าไม้ลดลงในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 2.04 และ 2.31 จากพื นที่ป่าไม้ที่มี
อยู่ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยการใช้ตาราง confusion matrix พบว่า พื นที่ป่าไม้ที่ลดลงส่วน
ใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื นที่ปลูกมันส าปะหลัง  

(4) พื นที่แหล่งน  าของปราจีนบุรีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โดยในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 
2559 พื นที่แหล่งน  ามีจ านวน 46,862 67,940 และ 79,287 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.57 2.28 และ 2.66 ของ
พื นที่จังหวัด ตามล าดับ พื นที่แหล่งน  าของปราจีนบุรีมีการเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยการใช้
ตาราง confusion matrix พบว่า การเพ่ิมขึ นของพื นที่แหล่งน  า ส่งผลให้พื นที่การเกษตรลดลงประมาณ
18,254 ไร่ โดยเฉพาะพื นที่นาข้าว ลดลงมากถึง 9,036 ไร่ มันส าปะหลัง 3,040 ไร่ ยูคาลิปตัส 2,631 ไร่ และ 
ไม้ผล 2,171 ไร่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน และพื นที่ป่าไม้ลดลง 10,701 ไร่  

 (5) พื นที่เบ็ดเตล็ดของจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ   
ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน  223,426 196,909 และ 179,377 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.51 6.62 และ 6.02      
ของพื นที่จังหวัด ตามล าดับ ซึ่งเมื่อคิดการลดลงตามร้อยละของพื นที่ พบว่าพื นที่เบ็ดเตล็ดลดลงในปี พ.ศ. 2556 
และพ.ศ. 2559 ร้อยละ 11.87 และ 19.72 จากพื นที่เบ็ดเตล็ดที่มีอยู่ในปี 2549 ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยการใช้
ตาราง confusion matrix พบว่าพื นที่เบ็ดเตล็ดเปลี่ยนเป็นพื นที่การเกษตรมากถึง 43,689 ไร่ ในปี พ.ศ.2559 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื นที่ปลูกไม้ผล 14,607 ไร่ นาข้าว 13,323 ไร่ และมันส าปะหลัง 7,651 ไร่  
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ภาพที ่1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีลักษณะเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี  
                ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2559 

 

 

 
 

หมายเหตุ * =  พื นที่เกษตรอื่นๆ ซึ่งไม่รวมพื นที่นาข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ไมย้ืนต้น ยางพารา ปาล์มน  ามัน 
ยูคาลิปตัส ไมผ้ล และเพาะเลี ยงสตัว์น  า, ** = พื นที่ปลูกไมย้ืนตน้ชนิดต่างๆ ซึ่งไมร่วมยางพารา ปาล์มน  ามัน และ   
ยูคาลิปตัส, *** = พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างประเภทตา่งๆ ซึ่งไมร่วมพื นที่โรงงาน  



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

130 
 

 
สรุป 

1. สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 เป็นพื นที่เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 52.63 
รองลงมา ได้แก่ พื นที่ป่าไม้ (F) ร้อยละ  29.52 พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) ร้อยละ 9.17 พื นที่เบ็ดเตล็ด 
ร้อยละ 6.02 และพื นที่แหล่งน  า (W) ร้อยละ 2.66  ของพื นที่ทั งหมดตามล าดับ โดยพื นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่
เป็นพื นที่นาข้าว ร้อยละ 21.2 ของพื นที่ทั งหมด รองลงมา ได้แก่  พื นที่ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 14.22 ของพื นที่
ทั งหมด โดยไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา ไผ่ปลูกเพ่ือการค้า และปาล์มน  ามัน และพื นที่ปลูก
พืชไร่ ร้อยละ 10.78 ของพื นที่ทั งหมดโดยพืชไร่ที่ปลูกมาก ได้แก่ อ้อย และมันส าปะหลัง   

2. การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจบางส่วนยังไม่เหมาะสมตามศักยภาพพื นที่ เช่น 
การท านาในกลุ่มชุดดินที่ 62 ซ่ึงเป็นพื นที่ลาดชันท าให้เสี่ยงต่อการขาดน  าและการชะล้างพังทลายของดิน หรือ
การปลูกพืชในกลุ่มชุดดินที่มีข้อจ ากัดทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือคุณสมบัติทางเคมีของดิน เป็นต้น 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐควรแนะน าต่อเกษตรกร 

3. พื นที่ในเขตชลประทานของจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม และส่วนใหญ่เป็นพื นที่
ปลูกข้าวและสวนผลไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรจัดสรรน  าให้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในหน้าแล้ง นอกจากนี ยังพบว่า
ในเขตชลประทานบางส่วนเป็นพื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งรัฐควรมีการจ ากัดการขยายตัวของพื นที่เหล่านี 
เนื่องจากอาจท าให้พื นที่เกษตรกรรมในพื นที่ชลประทานลดลง หรือการใช้น  าในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก
เพ่ือการเกษตรกรรมมากเกินไป 

4. พืชเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน  ามัน และไม้ผล 
บางส่วนปลูกอยู่ในเขตที่มีความเหมาะสมสูงหรือเหมาะสมปานกลางอยู่แล้ว ซึ่งรัฐควรส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เหล่านี ในพื นที่ดังกล่าว พร้อมทั งให้ค าแนะน าในการปลูกพืชเพ่ือการเพาะปลูกที่ยั่งยืน เช่น มาตรการอนุรักษ์
ดินและน  า เป็นต้น 

5. พื นที่การเกษตร และป่าไม้ของจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลง ซึ่งรัฐควรเข้าไปดูแลพื นที่เหล่านี  
โดยเฉพาะพื นที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสูง 
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การศึกษาแนวทางการใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลขและการวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบเชิงเลข 
เพื่อการส ารวจดิน 
Application of Digital Elevation Modeling and Digital Terrain Analysis  
for Digital Soil Survey and Mapping 

รวมพร มูลจันทร์   
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  
Office of Soil Resources Survey and Research, Land Development Department, Bangkok 
  

บทคัดย่อ 

การส ารวจดินด้วยระบบใหม่ หรือ Digital soil mapping เป็นการส ารวจที่เริ่มมีการประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่หลายในทั่วโลก เนื่องจากจะช่วยให้สามารถส ารวจและจัดท าแผนที่ดินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย าสูง 
แล้วยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการส ารวจดินอีกด้วย การศึกษาครั งนี ได้เน้นการประยุกต์ใช้เส้นชั นความสูง
เชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) ในการวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบเชิงเลข (Digital terrain analysis : DTA) 
และการจัดท าแผนที่ดินด้วยวิธีด้านสถิติเชิงพื นที่ (Spatial statistical analysis) เพ่ือการส ารวจดินในการศึกษา
ความสัมพันธ์ของดินและสภาพพื นที่ มีพื นที่ศึกษาในลุ่มน  าป่าสักตอนบน โดยทดลองศึกษาการจัดท าแผนที่ชุดดิน 3 
ชุดดิน คือ ชุดดินลี  ชุดดินวังสะพุง และชุดดินท่าพล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี  1) ชนิดพารามิเตอร์ใดของสภาพพื นที่ 
(terrain parameter) ที่มี อิทธิพลและมีประสิทธิภาพในการส ารวจดินในพื นที่ที่มีความซับซ้อนทางภูมิทัศน์ 
(complex landscape) ของประเทศไทย 2) ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์แบบจ าลองสภาพพื นที่ (terrain modelling) 
มีความส าคัญอย่างไรกับการท าแผนที่ชุดดิน และ 3) ศึกษาความละเอียดของเส้นชั นความสูงเชิงเลขท่ีเหมาะสมใน
การส ารวจดินและท าแผนที่ดิน  โดยจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพพื นที่เชิงเลข แบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิ 
โดยเส้นชั นความสูงเชิงเลขความละเอียดขนาด 3 (5x5, 10x10 และ 20x20 เมตร) ตลอดจนท าการศึกษาการ
จัดท าแผนที่ชุดดิน 3 ชุดพบว่า การเกิดชุดดินลี  มีความสัมพันธ์กับสภาพพื นที่แบบเชิงเลข และการค านวณผล
ของความละเอียดของเส้นชั นความสูงเชิงเลขขนาด 5 เมตร ร่วมกับหน้าต่างขนาด 10x10 เมตร  และการเกิด
ชุดดินท่าพล มีความสัมพันธ์กับสภาพพื นที่แบบเชิงเลข และการค านวณผลของความละเอียดของเส้นชั นความ
สูงเชิงเลขขนาด 10 เมตร ร่วมกับหน้าต่างขนาด 5x5 เมตร ส่วนชุดดินวังสะพุงให้ผลการศึกษาที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งควรมีการศึกษาร่วมกับปัจจัยอื่นๆต่อไป 

 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: เส้นชั นความสูงเชิงเลข  การส ารวจดินแบบเชิงเลข (Digital soil mapping : DSM)   การส ารวจดนิ  ภูมปิฐพ ี
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1.ค าน า 
สืบเนื่องมาจากปัญหาแผนที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยที่ยังไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและ

ปัจจุบัน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื นที่และปัจจัยการเกิดดินอ่ืนๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันนั น    
การส ารวจดินยังประสบปัญหาด้านการใช้งบประมาณที่สูงและค่อนข้างใช้เวลาในการส ารวจและจัดท าแผน
ที่ดิน  ประกอบกับในปัจจุบันบุคคลากรด้านการส ารวจดินมีค่อนข้างจ ากัด  ดังนั นแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคนิคทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geo-information system, GIS) และการส ารวจระยะไกล 
(Remote sensing, RS) ในการส ารวจและจัดท าแผนที่ดินเพ่ือให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ น ทั งนี เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลดินโดยเฉพาะในพื นที่ภูเขาและที่สูงที่ยากต่อการเข้าส ารวจดิน อันจะเป็นประโยชน์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ และสามารถท าการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 

การส ารวจดินแบบเชิงเลข (Digital soil mapping : DSM) เป็นวิธีการแนวทางการส ารวจดินที่
ประยุกต์ใช้วิธีการและอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือรับสัญญาณการส ารวจระยะไกล มาช่วย
ประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการน าเอาเครื่องใหม่ๆ เหล่านี  มาช่วยในการเตรียมการออกส ารวจดินภาคสนาม การ
แปลความหมายสภาพพื นที่ ทั งนี เพ่ือช่วยให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานสามารถเก็บข้อมูลและท าแผนที่ดินได้
แม่นย ายิ่งขึ น 

ระบบการส ารวจแบบเชิงเลขนั นมีหลายเทคนิคและวิธีการ ในปัจจุบันได้มีเทคนิคใหม่ที่น ามาช่วยการ
ส ารวจดิน เช่น การประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้าน GIS และ RS เพ่ือจะช่วยให้มีการผลิตแผนที่ได้รวดเร็วและได้
งบประมาณน้อยลง ซึ่งรวมไปถึงการใช้เทคนิคการประยุกต์ใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลข (Digital Elevation 
Model : DEM) มาใช้ในการศึกษาและจัดท าแผนที่สภาพพื นที่แบบเชิงเลข (Digital terrain analysis) ซึ่งจะ
ช่วยให้การจัดท าหน่วยแผนที่ของสภาพพื นที่ (terrain mapping unit : TMU)  ของการส ารวจดินมีความ
ถูกต้องแม่นย าขึ น     

ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการศึกษาการถ่ายทอดเส้นขอบเขตดิน ผ่านตัวแปรต่างๆ 
(Co-variables) ที่ปรากฏคลอบคลุมในพื นที่ เช่น DEM and remotely-sensed imagery, (McBratney, et 
al. 2003)  เนื่องจากสภาพพื นที่ เป็นปัจจัยส ารวจของการส ารวจดิน จาก 5 ปัจจัย ดังนี  S = CLORPT ข้อมูล
ดังกล่าว แสดงถึงบทบาทส าคัญของขององค์ประกอบด้านสภาพพื นที่ ในที่นี หมายรวมถึง ความสูงต่ า ความ
ลาดชัน และทิศทางของความลาดชัน และทิศทางของความลาดชัน มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิและความชื นในดิน 
ระดับน  าใต้ดิน การเจริญเติบโตของพืชพรรณ การผุพังสลายตัวของหิน การไหลบ่าและไหลซึมของน  า  
การชะล้างพังทลายของดิน การทับถมของอินทรียวัตถุในดิน (soil forming factors) ซึ่งหมายถึงอิทธิพลต่อ
การเกิดดินนั่นเอง 
 ดังนั นการศึกษาครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model : DEM) ในการศึกษาและจัดท าแผนที่สภาพพื นที่แบบเชิงเลข (Digital terrain analysis) 
และศึกษาแนวทางการใช้ความละเอียด (Resolution) ที่เหมาะสมของ DEM ในการส ารวจดินในมาตราส่วน
ต่างๆ  ได้  
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1. ศึกษาถึงชนิดพารามิเตอร์ใดของสภาพพื นที่ (terrain parameter) ที่มีอิทธิพลและมีประสิทธิภาพ
ในการส ารวจดินในพื นที่ท่ีมีความซับซ้อนทางภูมิทัศน์ (complex landscape) ของประเทศไทย 
  2. ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์แบบจ าลองสภาพพื นที่ (terrain modelling) มีความส าคัญอย่างไรกับ
การท าแผนที่ชุดดิน  

3. ศึกษาความละเอียดของเส้นชั นความสูงเชิงเลขท่ีเหมาะสมในการส ารวจดินและท าแผนที่ดิน  
2. แนวคิดและหลักการ 

 2.1 ความละเอียดของเส้นชั นความสูงเชิงเลข และการวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบเชิงเลข (DEM resolution 
and digital terrain analysis)  

การวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบเชิงเลข (Digital terrain analysis :DTA) คือ หลักการวิเคราะห์สภาพ
พื นที่แบบใหม่ ที่ใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลข ท าการค านวณและประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์  หรือ มีชื่อเรียกอีก
อย่างว่า  geomorphometry (Hengl and Reuter 2009; Pike 2002; Wilson and Gallant 2000),  ซึ่งจะ
แสดงถึงสภาพความสูงต่ า ลักษณะ รูปแบบต่างๆ ของพื นที่ ที่เป็นพื นผิวโลก (Hengl, et al. 2003; Hengl 
and Reuter 2009)  ซึ่งการใช้ประโยชน์และความส าเร็จของสภาพพื นที่แบบเชิงเลขเพ่ือการส ารวจดินได้มี
การศึกษาอย่างแพร่หลายในหลายงานวิจัยทั่วโลก (Gobin, et al. 2001; Grunwald 2006; Park and van 
de Giesen 2004; Wilson and Gallant 2000) 

จากการศึกษาหลายประเทศ พบว่า ลักษณะและรายละเอียดของสภาพพื นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์เส้น
ชั นความสูงเชิงเลขจะเป็นผลโดยตรงจากความละเอียดของเส้นชั นความสูงเชิงเลขโดยตรง (Arnold 2006; 
Bishop and Minasny 2006; Chaplot, et al. 2000; Deng, et al. 2007) กล่าวคือ ความละเอียดของเส้น
ชั นความสูงเชิงเลขที่มีความละเอียดสูง จะแสดงองค์ประกอบของสภาพพื นที่ ละเอียดกว่าเส้นชั นความสูงที่มี
ความละเอียดต่ า อีกทั งความละเอียดขององค์ประกอบของสภาพพื นที่ที่ค านวณได้ยัง ได้รับอิทธิพลของการ
ค านวณขนาดพิกเซลหน้าต่าง (neighbourhood size) ของแผนที่เส้นชั นความสูง กล่าวคือ  ถ้าขนาดพิกเซล
หน้าต่างมีขนาดใหญ่จะท าให้สภาพพื นที่ที่ค านวณได้มีความสม่ าเสมอ (Smith, et al. 2006). ทั งนี  Thompson 
et al. (2001) ได้อธิบายถึงการศึกษาขนาดของเส้นชั นความสูงเชิงและและขนาดพิกเซลหน้าต่างร่วมกันจะช่วย
ให้อธิบายความสัมพันธ์ของสมบัติดินและสภาพพื นที่ได้อย่างเป็นอย่างดี  

3. วิธีการ 
  3.1 พื นที่ศึกษา  

ท าการศึกษาพื นที่ย่อยโดยการคัดเลือกเส้นตัดขวาง จากพื นที่ลุ่มน  าป่าสักตอนบน ดังภาพที่ 1 ซึ่ง
พื นที่ศึกษาจะคัดเลือกพื นที่ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนของพื นที่จากที่สูงลงมาพื นที่ต่ า โดยจะเป็น
ส่วนประกอบของสภาพภูมิทัศน์ใหญ่ ดังนี  ภูเขา ที่ลาดเชิงเขา ตะพักล าน  า ที่ราบลุ่ ม ที่มีความสูงประมาณ 
139-588 เมตร จากระดับน  าทะเลปานกลาง 
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 3.2 แผนที่ภูมิปฐพีและการส ารวจข้อมูลดิน (Geopedological map and soil sampling) 
ในการศึกษาครั งนี  ใช้แผนที่ภูมิปฐพี (รูปภาพที่ 1)  และเส้นชั นความสูง ในการก าหนดจุดเจาะดิน 

ท าการตรวจสอบข้อมูลดินกับแผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1 :25,000 ท าการคัดเลือกพื นที่ศึกษา (areas of 
interest :AOI) จ านวน 5 พื นที่ ดังแสดงในภาพที่ 2  

ท าการส ารวจดินทั งหมด จ านวน 520 จุดครอบคลุมพื นที่ลุ่มน  า (ภาพที่ 2a) โดยท าการส ารวจดิน
ตามแนวเส้นตัดขวางพื นที่ (Carter and Gregorich 2008; Forbes, et al. 1987) โดยท าจ าแนกดินภาคสนาม 
ซึ่งได้คัดเลือกศึกษาดินตามแผนที่ที่พบดินจ านวน 3 ชุดดิน คือ ชุดดินลี  ชุดดินวังสะพุง และชุดดินท่าพล และ
น าตัวอย่างไปวิเคราะห์สมบัติดินในห้องปฏิบัติการ   

 

ตารางท่ี 1 จ านวนจุดเจาะดินและหน่วยภูมิทัศน์  

Series 
n 

Mo-JK Mo-Ps Mo-PTrv Mo-Trhl 
Piedmon
t Valley 

Li 118 2 45 14 40 7 10 

Ws 52 4 9 12 9 11 7 

Tn 77 1 2  - 1 9 64 

 

 
ภาพที ่1: พื นที่ศึกษา         

ภาพที่ 2 (a) แผนที่ภูมิปฐพี และจุดส ารวจดิน  ในพื นที่ศึกษา
ย่อย (b) แผนที่ชุดดินมาตราสว่น 1:50000 
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3.3 การวิเคราะห์สภาพพื นที่ (Terrain analysis)  
ในการวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบเชิงเลข โดยใช้เส้นชั นความสูงเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดินขนาดพิกเซล 

5x5 เมตร ที่จัดท าจากระบบ USGS DEM standard (ESRI-Thailand 2006) และท าการปรับขนาด (resampling) 
เพ่ือศึกษา คือ 5x5, 10x10 and 20x20 เมตร แล้วน ามาค านวณสภาพพื นที่แบบปฐมภูมิเชิงเลข (primary terrain) 
5 ชนิด คือ ความลาดชัด attributes were slope, ความโค้งเชิงพื นที่ (profile และplan curvature) และความโค้ง
รวมของพื นที่ (total curvature) และ ความสูงต่ าเชิงพื นที่ (local relief)  และศึกษา สภาพพื นที่แบบทุติยภูมิ
เชิ งเลข (secondary terrain อีก 3 แบบ คือ สภาพพื นที่ ทางภู มิประเทศแบบผสมผสาน (Compound 
topographic position index : CTI), ดัชนีลักษณะภูมิประเทศ (Terrain characterization index :TCI) และดัชนี
ต าแหน่งภูมิประเทศ (Topographic position index: : TPI) 
 3.4 สถิติเชิงพื นที่ (Spatial statistical methods) 
 ในการศึกษาครั งนี  ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดินและสภาพพื นที่แบบเชิงเลขในข้อ 3.3 โดย
ใช้หลักการวิเคราะห์สถิติเชิงพื นที่โดยโปรแกรม R (R Development Core Team 2011) ทั งนี ใช้หลักการวิเคราะห์
ทางสถิติแบบความเชื่อมโยงผสมผสาน (principal components analysis (PCA) ซึ่งใช้ฟังค์ชั่นหลักใน คือ R 
function ‘prcomp’ และท าการค านวณแบบถดถอยเพ่ือความความสัมพันธ์แบบเส้นตรงส าหรับแต่ละสมบัติดิน 
คือ linear model with R function ‘lm’ และสุดท้ายท าการคัดเลือกผลที่ดีที่สุดโดย สมการแบบถดถอยย้อนกลับ 
backwards stepwise regression with R function ‘step’  ซึ่งมีหลักในการวิเคราะห์แบบละเอียดในเอกสาร 
(Everitt and Hothorn 2011).  
 3.5 วิธีการท าแบบที่ด้วยระบบท านาย (Predictive mapping) 

ท าการคัดเลือกผลที่ดีที่สุดในการตามข้อ 3.4 เพ่ือน ามามาจัดท าแผนที่โดยการท านาย ใน 5 พื นที่ 
โดยใช้หลักการ standard และการศึกษาการท าแผนที่ชุดดินโดยวิธีการ Logistic regression (Hosmer and 
Lemeshow 2000)  และ ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดย AKiake’s Information Criterion (AIC)  

4. ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา  
 4.1 ชุดดิน (soil series) 
 ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของชุดดินกับสภาพพื นที่ โดย logistic regressions  พบว่า สภาพ
พื นที่ CTI  แสดงค่าความสัมพันธ์ที่ดีกับชุดดินลี  และชุดดินท่าพล ที่ค านวณความละเอียดพิกเซลขนาด 5 เมตร 
ขนาดหน้าต่างเท่ากับ 10x10 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 5 (ก) and (ข)  (Tn : AIC =203) และจากการศึกษาพบว่า
สอดคล้องกับการศึกษาของ Moore (Moore, et al. 1993) ที่สรุปว่าการผลิตแผนที่ดินที่ดีได้จากการท านายจาก
สภาพพื นที่แบบเชิงเลข ด้วย CTI  
 ตารางที่ 3 และ รูปภาพที่ 4 แสดงค่าเหมาะสมในการท าแผนที่ พบว่า ชุดดินลี  และท่าพล มีความ
เหมาะสมในการท าแผนที่ดินแบบ stepwise logistic regression models ด้วยขนาดความละเอียด 5 เมตร และ
หน้าต่าง 10x10 เมตร (AUC 0.79) ขณะที่ชุดดินท่าพลจะมีค่าที่ดีที่สุด เมื่อมีขนาดความละเอียด 10 เมตร และ
ขนาดหน้าต่าง 5x5 เมตร (AUC 0.92) การศึกษานี  พบว่า ชุดดินวังสะพุงมีค่าความเหมาะสมน้อยที่สุด (AUC 0.7) 
ซึ่งจะต้องท าการศึกษาถึงปัจจัยการเกิดดินอ่ืนๆ ต่อไป   
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของ logistic regression models ด้วยการค านวณด้วยวิธี Goodness-of-fit 

ชุดดิน DEM (sqrt)Slope ToC1 ProC2 PlanC3 (sqrt)LoR4 TPI5 TCI6 (log)CTI7 
 RS* NS** AIC ROC AIC ROC AIC ROC AIC ROC AIC ROC AIC ROC AIC ROC AIC ROC 
 
 
Li 
N=11
8 

5 
5x5 558 .684 557 .674 551 .651 569 .611 557 .693 562 .648 570 .658 514 .752 

10x10 558 .688 551 .668 547 .642 565 .623 551 .716 568 .665 569 .657 514 .752 
20x20 558 .699 539 .685 548 .644 548 .673 543 .748 553 .682 554 .682 523 .724 

10 
5x5 556 .691 552 .669 543 .647 567 .627 550 .715 558 .668 564 .669 527   .721 

10x10 557 .701 537 .668 548 .650 547 .676 543 .748 556 .666 551 .676 526 .725 
20x20 557 .694 553 .631 560 .601 562 .620 541 .750 540 .679 560 .626 534 .694 

 
 
Tn 
N=77 

5 
5x5 353 .907 386 .735 395 .690 389 .710 351 .902 389 .743 396 .689 203 .909 

10x10 353 .904 384 .693 395 .686 386 .686 345 .908 390 .713 395 .738 203 .909 
20x20 352 .897 385 .707 396 .592 384 .707 338 .919 383 .727 394 .719 209 .907 

10 
5x5 353 .904 384 .911 395 .676 386 .687 345 .692 386 .729 392 .715 191 .918 

10x10 351 .900 387 .690 397 .587 386 .665 339 .917 385 .713 394 .712 205 .910 
20x20 353 .898 404 .586 399 .510 394 .670 338 .921 384 .682 403 .654 240 .891 

 
 
Ws 
N=52 

5 
5x5 229 .543 230 .515 227 .544 227 .527 229 .542 230 .517 229 .503 226 .537 

10x10 229 .538 229 .513 227 .555 230 .504 230 .520 230 .507 229 .505 226 .537 
20x20 229 .533 228 .566 227 .553 229 .556 229 .491 383 .556 225 .542 228 .521 

10 
5x5 229 .525 229 .528 227 .561 229 .504 229 .533 229 .515 229 .503 224 .554 

10x10 228 .587 227 .514 226 .574 228 .596 229 .533 229 .530 223 .579 228 .538 
20x20 228 .579 227 .553 226 .555 228 .550 229 .591 228 .557 226 .542 229 .521 

     
Remark:  * -  Resolution TPI5 - Terrain characterization index 
 ** NS       -  Neighbourhood size TCI6 - Topographic position index 
 ToC1 - Total curvature CTI7 - Compound topographic position index 
 ProC2 - Profile curvature AIC - AKaike’s Information Criterion 
 PlanC3 - Plan curvature ROC -  Receiver Operating Characteristic curve 
 LoR4 - Local relief Best values of ROC are in bold. 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ของชุดดิน ต่อความละเอียดและหน้าต่างของเส้นชั นความสูง
เชิงเลขขนาดต่างๆ   

 
 
 
 
 

Remark:  * NS -  Neighbourhood size  
 AIC - AKaike’s Information Criterion 
 ROC -  Receiver Operating Characteristic curve 
 Best values of ROC are in bold. 

 

 
 
ภาพที่ 3 : การค านวณผลความส าเร็จของการท าแผนที่ชุดดินโดย วิธี Goodness-of โดยแสดงค่าพื นที่ได้กราฟ 
(ROC curve)  (a) Tn series vs CTI ขนาด 5-m DEM หน้าต่าง 10x10 เมตร (b) Li series และ CTI ขนาด 5-ด้วย
หน้าต่าง 10x10 เมตร (c) Tn series และ PCA ขนาด 10-m หน้าต่าง 5x5 เมตร และ (d) Li series กับ ขนาด 10-
เมตร DEM with  neighbourhood. ด้วยหน้าต่าง 5x5 เมตร 
 

ชุดดิน 
DEM  5   10  
NS* 5x5 10x10 20x20 5x5 10x10 20x20 

Li  
AIC 487 473 499 486 500 509 
ROC 0.775 0.785 0.774 0.762 0.785 0.767 

Tn 
AIC 203 209 210 190 203 238 
ROC 0.908 0.908 0.908 0.915 0.912 0.900 

Ws 
AIC 222 224 220 222 207 223 
ROC 0.646 0.633 0.679 0.626 0.703 0.626 
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4.2 ผลการจัดท าแผนที่ชุดดินด้วยระบบท านาย (Predictive maps of soil series) ผลการจัดท าแผนที่ชุด
ดินด้วยวิธี logistic regression และค่าความเหมาะสมที่สุดจ านวน 2 ชุดดิน คือ ชุดดินลี  และชุดดินท่าพล (Li, 
รูปภาพที่ 4 และ Tn, รูปภาพที่ 5)  แต่ชุดดินวังสะพุง มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด  

5.  สรุปผลการศึกษา   
1. ผลการศึกษานี แสดงให้เห็นว่าขนาดของเส้นชั นความสูงเชิงเลขและการค านวณหน้าต่างมีผลต่อการ

ค านวณสภาพพื นที่เชิงเลขสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Thomson (2001).   
2. แผนที่ชุดดินที่ได้จากการท านายด้วยวิธี logistic regression ให้ผลการศึกษาที่ดีที่สุดใน 2 ชุดดินคือ  

ชุดดินลี และชุดดินท่าพล เนื่องจากเพราะสองชุดดินมีความแตกต่างและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  
3. ผลการศึกษาแสดงการใช้การค านวณสภาพพื นที่เชิงเลขจากเส้นชั นความสูง พบว่า มีขนาด 5 เมตร ควร

มีหน้าต่าง 10x10 เมตร และหาก มีขนาด 10 เมตร ควรใช้เส้นชั นความสูง 5x5 เมตร  
4. การวิเคราะห์สภาพพื นที่แบบเชิงเลข (digital terrain analysis) มีความเหมาะสมในการน ามา

ประยุกต์ใช้เพ่ือจัดท าแผนที่ชุดดินด้วยระบบใหม่ (Digital soil mapping) ร่วมกับระบบการท าแผนที่แบบท านาย 
(predictive soil mapping) จะช่วยให้การปรับปรุงแผนที่ดินมีความรวดเร็วยิ่งขึ น  
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 Li
High : 1

Low : 0.3 
ภาพที่ 4: การจัดท าแผนที่ชุดดินลี  ใน 5 พื นที่ ด้วย
เส้นชั นความสูงเชิงเลข ขนาด 5 เมตร หน้าต่างขนาด  
10x10 เมตร  

Tn

High : 1.0

Low : 0.4  
ภาพที่ 5 การจัดท าแผนที่ชุดดินท่าพล ใน 5 พื นที่ ด้วย
เส้นชั นความสูงเชิงเลข ขนาด 10 เมตร หน้าต่างขนาด  
5x5 เมตร 

 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงความแตกต่างของการท านายแผนที่ดิน 5 พื นที่ ของชุดดินลี  ได้จากเส้นชั นความสูงเชิงเลข 5 
เมตร ขนาดหน้าต่าง 10x10 เมตร (A) และ ชุดดินท่าพล จากเส้นชั นความสูงเชิงเลข 10 เมตร ขนาดหน้าต่าง 

5x5 เมตร 

Diff
High : 0.2

Low : -0.4

Diff
High : 0.2

Low : -0.3
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ผลงานภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
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ประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ย 
Efficiency of LDD Soil Testing Kit for Chemical Fertilizer Recommendation 

ทนงศักด์ิ ปะระไทย1 สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์1 นางสุพัตรา จีรตัน์2 ปริวัตร ศรีค ามลู3 ปวีณา  เกษทัน6  
ทรายแก้ว อนากาศ7ดานิเอล มูลอย8 ทิวา ปาตีค า1 ก าจรศักดิ์ ปญัญาดี2 สุนีย์รตัน์ โลหะโชติ4  
ชุติมา จันทร์เจริญ7 สุทธิพงศ์ วทานียเวช8 กรวิกา รตันนพนันทน1์ ณธรรศ สมจันทร์2 มยรุี ปละอุด5  
สาธิต กาละพวก7 พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา8  
1กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  2 สถานีพัฒนาท่ีดินล าพูน  
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  3 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  4  
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  5 กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7   
6 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  7 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8   
8 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 

บทคัดย่อ 

 การทดลองปุ๋ยในแปลงทดลองของคณะนักวิจัยจากส านักงานพัฒนาที่ดินเขตต่าง ๆ จ านวน 4 แห่ง 
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2556-2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองของ ข้าว ข้าวโพด พืชผักบางชนิดที่
ปลูกบนพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูงต่ออัตราการใส่ปุ๋ยเคมี 6 อัตรา ในรายงานนี้จะน าเสนอเฉพาะงานทดลองในปี 
พ.ศ. 2558 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดิน ส าหรับการให้ค าแนะน าการ
ใส่ปุ๋ยเคมีในการทดลอง ข้าว ข้าวโพด คะน้า ผักกาดกวางตุ้งและหอมแบ่ง ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
ในบล็ อค  มี  4 ซ้ า  และ 6 กรรมวิ ธี  (Treatment, T) ซึ่ ง เป็ น อัตราการใส่ ปุ๋ ย เคมี อัตราต่ างๆ  ดั งนี้  
T1) อัตราควบคุม ซึ่งไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีใดๆ T2) อัตราเกษตรกร T3) อัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
(DOA) หรือกรมการข้าว (RD) T4) อัตราตามความต้องการไนโตรเจนของพืช T5) อัตราสูงสุดที่แนะน าโดย 
กรมวิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว และ T6) อัตราตามค่าวิเคราะห์ดินโดยชุดตรวจดินภาคสนาม ส าหรับการ
ทดลองในพืชผักบนพ้ืนที่สูง คือ ผักกาดหวานและผักกาดหอมห่อ เป็นการทดลองแบบ Observation โดยใช้  
3 พ้ืนที่ต่อผัก 1 ชนิด แต่ละพ้ืนที่ใช้อัตราปุ๋ย 2 อัตรา คือ T2 และ T6 แต่ละอัตรามีการเก็บตัวอย่าง 7 ตัวอย่าง 
วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลในทางสถิติโดยใช้ F test ส าหรับการทดลองแบบ RCB และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย LSD ส่วนการทดลองแบบ Observation วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติโดยใช้  
T test ในการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจดินภาคสนาม จะใช้ข้อมูลของ T2 T3 และ T6 ส าหรับ 
การทดลองแบบ RCB   ส่วนการทดลองพืชผักบนพ้ืนที่สูงใช้ข้อมูลของ T2 และ T6 ข้อมูลที่ใช้พิจารณา ได้แก่ 
ค่าวิเคราะห์อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ และโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ของดิน 
ก่อนปลูก ปริมาณการใส่ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และโพแทสเซียม (K2O) ต้นทุนด้านปุ๋ย ผลผลิต 
รายได้และรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย ของการใช้ปุ๋ยอัตราที่คัดเลือกไว้ ในการเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์
ถือว่าระดับของอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ระหว่างการ
ตรวจดินด้วยชุดตรวจดินกับการวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ มีความแตกต่างกันไม่เกิน 1 ระดับ 
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วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจดินมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้เงื่อนไขนี้ พบว่าการวิเคราะห์
อินทรียวัตถุด้วยชุดตรวจดินมีความน่าเชื่อถือ 75% ส่วนค่าวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้และ
โพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้มีความน่าเชื่อถือ 92% ในการเปรียบเทียบต้นทุนด้านปุ๋ย ผลผลิต รายได้
และรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย ระหว่าง T2 และ T6 เพ่ือประเมินสิทธิภาพของการใช้ชุดตรวจดินใน
การให้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับพืชชนิดต่างๆ ที่ทดสอบ ถือว่าหาก T6 สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ย โดยผลผลิตและ
รายได้ไม่ตางจาก T2 หรือดีกว่า T2 กล่าวได้ว่า ชุดตรวจดินภาคสนามสามารถใช้ในการให้ค าแนะน าการใส่
ปุ๋ยเคมีได้ จากการทดลองจ านวนทั้งหมด 18 การทดลอง พบว่า มีการทดลองจ านวน 11 การทดลอง ที่การใช้ 
T6 มีประสิทธิภาพดีกว่า T2 ในกรณีของผักกาดหอมห่อ พบว่า การใช้ปุ๋ยอัตรา T6 สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ย 
แต่รายได้ก็ลดลงด้วย ส่วนรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยดีกว่า T2 โดยรายได้ต่อหน่วยของต้นทุนด้านปุ๋ย
เพ่ิมข้ึนจาก 15-14 เป็น 90-66 

ABSTRACT 
 The fertilizer trials were conducted in the experimental plots by research team from 
four regional offices of Land Development to study the responses of rice, corn, some kinds 
of lowland and highland vegetables to difference rates of chemical fertilizer application 
during 2013 -2015. Only the experiments in 2015 were report in this paper to evaluate the 
effectiveness of LDD soil testing kit for recommendation of chemical fertilizer application. 
The randomized complete block design with 4 replications and 6 treatments was used in 
each trial for rice corn lowland vegetables (kale, choy, and spring onion). The treatments 
consisted six rate of fertilizer application ass follow; T1) control without chemical fertilizer 
application, T2) famer’s rate, T3) recommended rate of Department of Agriculture (DOA) or 
Rice Department (RD), T4) Crop N requirement and critical P, K rate 5) maximal rate of DOA 
or RD, and T6) recommended rate according to soil analysis by LDD soil testing kit. For each 
highland vegetable (cos lettuce and head lettuce), the observation trial with 2 treatments 
(T2 and T6), and 7 sampling/treatment was used in each of three experimental area for each 
crop. The effect of treatment in RCB experiment were statistically analyzed by F test and 
means were compared by least significant difference (LSD) while T test were used for 
observation trials. The effectiveness of LDD soil testing kit for chemical fertilizer rate 
recommendation for rice, corn and lowland vegetables was considered from data of T2, T3 
and T6 while those of highland vegetable, T2 and T6 were used, The considered data were 
pre plant soil analysis data of organic matter, available P and exchangeable K, amount of 
application of N, P2O5 and K2O, cost of fertilizers, yield, income and income per unit cost of 
fertilizer in the selected treatment. If the analysis data of the levels organic matter, available 
P and exchangeable K in the soil from LDD soil testing kit were compared with those from 
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soil analytical laboratory and the reliability of the LDD soil testing kit was accepted when the 
difference of the data between these two methods was not over than 1 level. We found 
that the reliability of LDD soil testing kit for analysis of soil OM was 75% while those for 
available P and exchangeable K were 92% the effectiveness of chemicals fertilizers 
application for the tested crops was evaluated by comparing T2 and T6 for the cost of 
fertilizers, yield, income and income per fertilizer cost unit. If the cost of fertilizer of T6 was 
lower than T2 but the yield, income and income/unit coat of fertilizer were either the same 
or higher than T2, LDD soil testing kit was effective for chemical fertilizer recommendation. 
We found that from the total numbers of 18 field experiments, there were 11 experiments 
where T6 was effective. For head lettuce experiments the use T6 rate reduced the fertilizer 
cost and income compared to T2 rate but increased income per unit cost of fertilizer from 
within the range of 15-41 to 90-66. 

ค าน า 
 ภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน คือ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีการ
ด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการตรวจวิเคราะห์ดิน มีทั้งการวิเคราะห์ดินด้วยวิธีการใน
ห้องปฏิบัติการ งานวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ (mobile unit) และการวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินแบบง่าย 
(soil testing kit) โดยร่วมมือกับหมอดินอาสาในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ส าหรับชุดตรวจสอบดินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2556 เป็นชุดตรวจสอบดินที่ผลิตขึ้นโดยหน่วยงานอ่ืนเพ่ือการค้า แต่ในปี พ.ศ. 
2556 กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาชุดตรวจดินภาคสนาม (LDD soil testing kit) ขึ้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ปฏิกิริยาของดิน ไนโตรเจนหรืออินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที ่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที ่สามารถ
แลกเปลี่ยนได้ และมีนโยบายที่จะใช้ชุดตรวจสอบดินดังกล่าวส าหรับการตรวจดินในพื้นที่เกษตรกร เพื่อแนะน า
อัตราการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินต่อไป  
 ในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว นักวิจัยจากส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9 ได้ท าการวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัยประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ย ในช่วงปี  
พ.ศ. 2556 - 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางในการใช้ค่าวิเคราะห์ส าหรับการก าหนดอัตราที่
เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ข้าวโพดและพืชผักบางชนิด และศึกษาประสิทธิภาพของ LDD soil testing kit 
ในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมี 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การด าเนินงานของแผนงานวิจัย ได้แบ่งการทดลองออกเป็นโครงการย่อย 3 โครงการ ตามชนิดพืชที่
ทดสอบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และผักกินใบ ซึ่งมีทั้งผักที่ปลูกบนพ้ืนราบและพ้ืนที่สูง โดยมีสถานที่จัดท าแปลง
ทดลอง ดังแสดงใน Figure 1  ส าหรับการทดลองในปี พ.ศ. 2556–2557 เป็นการทดสอบการตอบสนองของ
พืชแต่ละชนิดต่อการใส่ปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ ในแปลงทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค 
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(RCB) มี 4 ซ้ า และ 6 กรรมวิธี (Treatment) ซึ่งเป็นอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีดังนี้  T1 อัตราควบคุม ซึ่งไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใด ๆ 
T2 อัตราของเกษตรกร  T3 – T6 อัตราการใส่ปุ๋ยเคมีโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินด้วยแนวทางที่ต่างกัน 4 แนวทาง  
ดังแสดงใน Table 1 
 ส่วนในปี พ.ศ. 2558 เป็นการทดลองในแปลงทดลอง โดยแต่ละการทดลองใช้แผนการทดลองแบบ 
RCB มี 4 ซ้ า และ 6 กรรมวิธี ดังนี้ T1 อัตราควบคุม ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใด ๆ  T2 – T4 เป็นอัตราการใส่ปุ๋ยเคมี
เหมือนกับที่ใช้ในการทดลอง 2 ปีแรก T5 เป็นอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีทีใ่ช้ปริมาณการใส่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม อัตราสูงสุดที่แนะน าโดยกรมวิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว และ T6 เป็นอัตราการใส่ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งพิจารณาจากค่าวิเคราะห์ดินด้วย LDD soil testing kit และใช้เกณฑ์การให้
ค าแนะน าปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตรหรือกรมการข้าว (Table 1) 

ส าหรับการทดลองปุ๋ยในพืชผักบนพ้ืนที่สูง เป็นการทดลองแบบ observation trial  โดยแต่ละชนิด
ของผัก จะปลูกในโรงเรือน/นอกโรงเรือน จ านวน 3 พ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่ใช้อัตราการใส่ปุ๋ยเคมี 2 อัตรา ได้แก่  
T2 อัตราเกษตรกร และ T6 อัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วย LDD soil testing kit ร่วมกับการใช้
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรในการใส่ปุ๋ยพืชผักกินใบ  ในแต่ละอัตราเก็บข้อมูลด้านผลผลิตจากพ้ืนที่  
เก็บเก่ียว 2 ตารางเมตร/จุด จ านวน 7 จุด และวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลในทางสถิติโดยการใช้ T test 
ส่วนสมบัติของดินในแปลงที่ใช้ปลูกพืชแต่ละชนิดแสดงใน Table 2 
 

 
 

Figure 1 Locations of the experimental plots for rice, corn and vegetable in 2015 – 2017 
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Table 1 Considering factors for estimation of chemical fertilizer application rates for rice corn and vegetables

T5 T6 T5 T6
√ √ √ Mobile unit Soil Test Kit

√
√ √ √ Mobile unit Soil Test Kit
√ √ √ Mobile unit Soil Test Kit

√
√ √

√
√
√

√
√ √

√
√

Considering factors
Fertilizer Treatments

T1 T2 T3 T4
2013-2014 2015

Max recommendation rate

Organic matter
Indigenous N supply (INS)
Available P
Exchangeable K
Critical level P,K
N uptake from expected yield
P uptake from expected yield
K uptake from expected yield
Nutrient lost from soil 30% 
N fertilizer used efficiency 50%
Recommendation (DOA, RD)

Famer rate
DOA: Department of Agriculture (กรมวชิาการเกษตร, 2548) 
RD: Rice Department (สถาบันวจิยัขา้ว, 2547)
INS for rice (Doberman and Faishurst, 2000)
INS for maize and vegetable (Ankerman and Large, n.d.)  

Table 2  Average pre-plant soil analysis data of experimental plots for rice maize and vegetables in 2015

Chiangmai silty clay 5.4 (sa) 3.00 (H) 13 (H) 105 (H)

Lamphun sandy loam 4.8 (vsa) 1.63 (M) 18 (H) 64 (M)
Nan silty clay 4.7 (vsa) 1.62 (M) 19 (H) 7 (L)

Maize Chiangmai clay loam 4.4 (vsa) 1.53 (M) 24 (H) 49 (L)

Lamphun sandy loam 4.5 (vsa) 2.36 (H) 11 (M) 46 (L)
Phrae silty loam 5.6 (ma) 3.16 (H) 10 (M) 110 (H)

Choy Chiangmai silty clay 6.3 (sla) 1.37 (M) 70 (H) 111 (H)
Nakhon Sawan silty clay > 2.5 (H) > 10 (M) > 100 (H)

Kale Chiangmai silty clay loam 6.7 (n) 1.17 (M) 62 (H) 85 (M)

Lamphun silty loam 6.5 (sla) 2.28 (M) 92 (H) 301 (H)
Nakhon Sawan silty clay > 2.5 (H) < 10 (M) < 60 (M)

Spring onoin Lamphun silty loam 6.0 (ma) 2.37 (M) 876 (H) 761 (H)
Head lettuce Chiangmai clay loam

Cos lettuse Chiangmai clay loam

pH : vsa = very strongly acid, sa = strongly acid, ma = moderately acid, sla = slighty acid, n = neutral
Available P, Exchangeable K (for each crop) : H = high, M = modurate, L = low 

(ma) (M-H) (H) (H)
Abbreviation ; 


(ma-n) (M-H) (H) (H)
5.6-5.8 1.7-5.3 148-336 223-572

(mg/kg) (mg/kg)
Rice

 5.8-6.7 1.96-6.43 264-882 162-304

Test crop Location
Soil analysis data

Texture pH
Organic Matter Available P Exchangeable K

(%)
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ย 
ข้าว ข้าวโพดและพืชผักบางชนิด ในพ้ืนที่ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 7 8 และ 9 ในช่วงปี พ.ศ. 2556-
2558  โดยมีหลักพิจารณาดังนี้ 1) หากถือว่าวิธีการตรวจดินโดยใช้ชุดตรวจดินภาคสนามเป็นการตรวจสอบดิน
อย่างง่าย ย่อมมีการแบ่งระดับอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ได้ไม่แม่นย า เท่ากับการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ถ้าค่าวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน ก็ถือว่ายังสามารถใช้ส าหรับให้ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยได้ 
ดังนั้นจึงเปรียบเทียบปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของ T3 กับ T6 ว่ามีปริมาณการใช้ที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ ซึ่งจะแสดง
ถึงความแม่นย าของการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม  2) ด้านประสิทธิภาพของการใช้ผลวิเคราะห์ดินจากชุด
ตรวจดินภาคสนาม จะพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยของ T3 และ T6 เปรียบเทียบกับ T2 ซึ่งจะสื่อถึง
ความสามารถในการลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยจากการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการและจาก 
LDD soil testing kit  ถ้าเกษตรกรใช้ปุ๋ยมากเกินไป การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าย่อมลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยของ
เกษตรกรได้  แต่ถ้าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยตาม T3 และ T6 ย่อมให้ผลผลิตสูงกว่า T2 แต่อาจ
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า  
ข้าว 
 ข้อมูลด้านอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้ าว ต้นทุนเปรียบเทียบด้านปุ๋ย (relative cost of 
fertilizer) ผลผลิต (yield) ผลตอบแทนจากการขายผลผลิต ( income) รายได้ เปรียบเทียบ (relative 
income) และรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย (income per fertilizer cost unit) ดังแสดงใน Table 3 

อัตราการใส่ปุ๋ย T2  ของเกษตรกรทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า มีการใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 
ธาตุ แม้บางพ้ืนที่ ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในระดับสูง 
(เชียงใหม่)  ส าหรับข้าวพันธุ์เดียวกัน เกษตรกรต่างพ้ืนที่ ก็มีการใช้ปุ๋ยที่ต่างกัน โดยเฉพาะ N ซึ่งใส่ในปริมาณ
สูงกว่าระดับสูงสุดที่กรมการข้าวแนะน า (น่าน) บ่งชี้ว่าเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวไม่เหมาะสม  

จากการพิจารณา อัตราปุ๋ยเคมีของ T3 กับ T6 จะเห็นได้ว่า แปลงทดลองในจังหวัดเชียงใหม่มี
ค าแนะน า N และ P2O5 เท่ากัน แต่ปริมาณ K2O ที่แนะน าไม่เท่ากัน  ในขณะที่ แปลงทดลองในจังหวัดล าพูน
และน่าน มีค าแนะน าไปในทิศทางเดียวกันทั้ง N P2O5 และ K2O แสดงให้เห็นว่า การใช้ LDD soil testing kit 
ในการแนะน าอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีสามารถใช้ได้บางธาตุ คือ เชียงใหม่สามารถใช้ได้กับการแนะน า N และ P2O5 
แต่ไม่สามารถใช้แนะน าการใส่ K2O ได้  ส่วนน่านและล าพูน สามารถใช้ได้ทั้ง N P2O5 และ K2O  ทั้งนี้
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ในการใช้ LDD soil testing kit ผู้ตรวจดิน 

ด้านประสิทธิภาพของการใช้ผลวิเคราะห์ดินจากชุดตรวจดินภาคสนาม พบว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
T6 มีต้นทุนด้านปุ๋ยสูงกว่า T2 เท่ากับ 39% ในขณะที่ T3 มีค่าน้อยกว่า (36%) ซึ่งเกิดจากปริมาณ K2O ที่
แตกต่างกัน ส่งผลท าให้รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยของ T6 มีค่าต่ ากว่า T2 ในขณะที่ T3 มีค่าสูงกว่า 
ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน การใส่ปุ๋ยตาม T3 และ T6 มีปริมาณปุ๋ย N และ K2O สูงกว่า T2 ท าให้ผลผลิตที่ได้
ของทั้ง 2 กรรมวิธี มีค่าสูงกว่า แต่มีรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยต่ ากว่า T2  อาจเนื่องมาจาก การขาด
แคลนน้ าในพ้ืนที่ที่มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชที่ใส่  ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดน่าน T3 และ T6 
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มีการแนะน าให้ใส่ N P2O5 และ K2O ใกล้เคียงกัน และมีปริมาณสูงกว่า T2 ท าให้รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ย  
หนึ่งหน่วยมีค่าต่ ากว่าของ T2 เท่ากับ 59% และ 34% ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้จาก T6 มีปริมาณสูงกว่า T2 ก็ตาม 

Table 3 Application rate of N, P2O5 and K2O for each treatment for rice and comparison of relative cost of fertilizers ,
yield, income and income per one unit cost of fertilizer in 2015

Rate (kg/rai)

N P2O5 K2O Baht/rai (A) Relative Baht/rai (B) Relative
Sanpatong 1 Chiangmai T1 0 0 0          -   0 1,047 a    13,611 98 -

T2 4.13 1.84 1.84        266 100 1,066 a    13,858 100 52.09
T3 6 0 0        170 64 1,078 a    14,014 101 82.65
T4 8.56 0 0        242 91 1,083 a    14,079 102 58.20
T5 18 6 6        996 374 1,039 a    13,507 97 13.57
T6 6 0 6        370 139 1,120 a    14,560 105 39.40

RD 6 Lamphun T1 0 0 0          -   0 422 d     5,486 81 -
T2 4.43 5 2.14        436 100 522 c     6,786 100 15.58
T3 6 3 6        513 118 563 bc     7,319 108 14.27
T4 13.38 2.15 11.28        857 197 617 a     8,021 118 9.36
T5 9 6 6        741 170 585 ab     7,605 112 10.26
T6 9 6 6        741 170 583 ab     7,579 112 10.22

Nan T1 0 0 0          -   0 512 c     6,656 71 -
T2 25.30 2.30 2.30        901 100 717 a     9,321 100 10.34
T3 6 0 6        370 41 611 bc     7,943 85 21.49
T4 11.21 0 44.50     1,800 200 752 a     9,776 105 5.43
T5 9 6 6        741 82 711 a     9,243 99 12.47
T6 9 3 6        598 66 739 a     9,607 103 16.07

\1 Yield in the same location followed by different letters differred significantly at P<0.05
\2 B/A : Income per unit of fertilizer cost

Rice Variety Location Treatment B/A\2
Fertilizer cost IncomeYield\1

(kg/rai)

 

ข้าวโพด 
 ข้อมูลด้านอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวโพด ต้นทุนเปรียบเทียบด้านปุ๋ย (relative cost of 
fertilizer) ผลผลิต (yield) ผลตอบแทนจากการขายผลผลิต ( income) รายได้ เปรียบเทียบ (relative 
income) และรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย (income per fertilizer cost unit) ดังแสดงใน Table 4 
 ปริมาณการใส่ปุ๋ย N P2O5 และ K2O ของ T3 และ T6 พบว่า แปลงทดลองในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตรา
ปุ๋ย N และ P2O5 ของ T6 อยู่ในระดับสูงกว่า T3 แต่มีอัตรา K2O เท่ากัน  ส่วนแปลงทดลองในจังหวัดล าพูน มี
ปริมาณการใส่ปุ๋ยของ T3 และ T6 ที่เท่ากัน  ในขณะแปลงทดลองในจังหวัดแพร่ มีปริมาณการใส่ปุ๋ยของ T6 
ต่ ากว่า T3  
 ในด้านประสิทธิภาพของการใช้ผลวิเคราะห์ดินจากชุดตรวจดินภาคสนาม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราค าแนะน าปุ๋ยเคมีใน T3 และ T6 กับ T2 ของแปลงทดลองในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกัน คือ ต้นทุนด้านปุ๋ยของ T3 และ T6 สูงกว่า T2 แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ต่างกัน โดย T3 มีแนวโน้มท าให้ได้ผล
ผลิตมากกว่า T2 เท่ากับ 5% ในขณะที่ T6 มีแนวโน้มท าให้ได้ผลผลิตน้อยกว่า T2 เท่ากับ 8%       

Table 4 Application rate of N, P2O5 and K2O for each treatment for maize and comparison of relative cost of
fertilizers, yield, income and income per one unit cost of fertilizer in 2015

Rate (kg/rai)

N P2O5 K2O Baht/rai (A) Relative Baht/rai (B) Relative
Maize Chiangmai T1 0 0 0          -   0 1,162 d     9,064 76 -

T2 12.2 3 3        588 100 1,531 ab    11,942 100 20.3
T3 15 5 10        996 169 1,610 ab    12,558 105 12.6
T4 31.7 0 19.23     1,537 261 1,391 c    10,850 91 7.06
T5 20 10 10     1,377 234 1,337 c    10,429 87 7.57
T6 10 0 10        616 105 1,414 bc    11,029 92 17.9

Lamphun T1 0 0 0          -   0 335 b     2,613 35 -
T2 39.42 11.52 3.84     1,793 100 955 a     7,449 100 4.15
T3 10 5 10        855 48 952 a     7,426 100 8.68
T4 23.55 5.89 23.04     1,715 96 872 a     6,802 91 3.97
T5 20 10 10     1,377 77 956 a     7,457 100 5.42

10 5 10        855 48 912 a     7,114 95 8.32
Phrae T1 0 0 0          -   0 950 d     7,410 67 -

T2 30.6 3 3     1,108 100 1,408 bc    10,982 100 9.91
T3 5 0 5        308 28 1,249 c     9,742 89 31.6
T4 24.81 3.11 13.54     1,301 117 1,679 ab    13,096 119 10.1
T5 20 10 10     1,377 124 1,781 a    13,892 126 10.1
T6 15 10 10     1,236 111 1,587 ab    12,379 113 10

\1 Yield in the same location followed by different letters differred significantly at P<0.05
\2 B/A : Income per unit of fertilizer cost

Income
B/A\2

(kg/rai)
Location Treatment

Fertilizer cost Yield\1

 
 

ถ้าคิดเป็นรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย การใส่ปุ๋ยของ T2 ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า  ส าหรับแปลง
ทดลองในจังหวัดล าพูน T3 และ T6 มีต้นทุนด้านปุ๋ยน้อยกว่า T2  42%  ในขณะที่ผลผลิตไม่ต่างกัน  แต่เมื่อ
คิดรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย T3 และ T6 มีค่ามากกว่าของ T2 ประมาณ 1 เท่าตัว  ส่วนในแปลง
ทดลองในจังหวัดแพร่  T3 ท าให้ต้นทุนด้านปุ๋ยลดลง 72% จาก T2  แต่ T6 กลับท าให้ต้นทุนด้านปุ๋ยเพ่ิมขึ้น 
11% ในขณะที่ผลผลิตที่ได้ของทั้ง 2 กรรมวิธี ไม่ต่างจาก T2 อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ T3 มีผลผลิตลดลง 11% 
และ T6 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 13%  ในด้านรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย T3 ให้ผลตอบแทนสูงกว่า T2 และ 
T6 ได้ผลใกล้เคียงกับ T2 
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พืชผักพ้ืนที่ราบ 
 ข้อมูลด้านอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีในการปลูกผัก ต้นทุนเปรียบเทียบด้านปุ๋ย (relative cost of fertilizer) 
ผลผลิต (yield) ผลตอบแทนจากการขายผลผลิต (income) รายได้เปรียบเทียบ (relative income) และ
รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย (income per fertilizer cost unit) ดังแสดงใน Table 5 
Table 5 Application rate of N, P2O5 and K2O for each treatment for vegetables and comparison of relative cost of

fertilizers, yield, income and income per one unit cost of fertilizer in 2015

Rate (kg/rai)

N P2O5 K2O Baht/rai (A) Relative Baht/rai (B) Relative
Choy Chiangmai T1 0 0 0 - 0 2,396 c 43,128   44 -

T2 28 8 8      1,441 100 5,462 a 98,316   100 68.25

T3 20 5 5        971 67 5,082 a 91,476   93 94.21

T4 13.23 0 0        374 26 4,226 b 76,068   77 203.46

T5 20 10 15      1,543 107 4,796 ab 86,328   88 55.93

T6 20 5 15      1,304 91 5,352 a 96,336   98 73.86

Nakhon T1 0 0 0 - 0 3,440 d    34,400 0 -

Sawan T2 49.15 0 0      1,389 100 10,352 a  103,520 100 74.53
T3 10 5 5        688 50 6,256 c    62,560 60 90.88
T4 9.75 0 0        276 20 7,968 bc    79,680 77 289.18
T5 9.75 0 0        276 20 8,064 bc    80,640 78 292.67
T6 20 0 15      1,065 77 9,632 ab    96,320 93 90.43

Kale Chiangmai T1 0 0 0 - 0 880 b    18,480 0 -
T2 28 8 8 1,441     100 2,252 a    47,292 100 32.83
T3 20 5 10 1,138     79 1,914 a    40,194 85 35.33
T4 17.4 0 5.62 679       47 2,018 a    42,378 90 62.41
T5 20 10 15 1,543     107 2,106 a    44,226 94 28.65
T6 20 5 15 1,304     91 2,260 a    47,460 100 36.39

Lamphun T1 0 0 0 - 0 2,400 c    24,000 0 -
T2 12.5 3.5 3.5 637       100 2,942 bc    29,420 100 46.16

T3 15 5 5 830       130 3,784 a    37,840 129 45.61

T4 16.2 0 0 458       72 3,694 ab    36,940 126 80.69

T5 20 10 15 1,543     242 3,954 a    39,540 134 25.62

T6 15 5 10 996       156 3,724 a    37,240 127 37.38

Nakhon T1 0 0 0 - 0 4,752    47,520 0 -

Sawan T2 33 2.4 2.4 1,127     100 4,080    40,800 100 36.19
T3 10 10 15 1,261     112 4,368    43,680 107 34.64
T4 23.58 0 25.9 1,530     136 4,720    47,200 116 30.86
T5 20 10 15 1,543     137 6,928    69,280 170 44.89
T6 20 5 15 1,304     116 5,440    54,400 133 41.71

Spring Lamphun T1 0 0 0 - 0 3,633 c    36,330 0 -
onion T2 20 11 11 1,458     100 3,732 bc    37,320 100 25.60

T3 15 5 5 830       57 4,117 ab    41,170 110 49.62
T4 8.4 0 0 237       16 4,075 abc    40,750 109 171.66
T5 20 10 15 1,543     106 3,917 bc    39,170 105 25.38
T6 15 5 5 830       57 4,376 a    43,760 117 52.74

\1 Yield in the same location followed by different letters differred significantly at P<0.05
\2 B/A : Income per unit of fertilizer cost

Income
B/A\2

(kg/rai)

Vegtable 

crop
Location Treatment

Fertilizer cost Yield\1
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ผักกวางตุ้ง 
 แปลงทดลองในจังหวัดเชียงใหม่ T3 และ T6 มีอัตราแนะน าการใส่ปุ๋ย N และ P2O5 ในปริมาณที่
เท่ากัน แต่อัตรา K2O ของ T3 จะสูงกว่า T6 ส่วนแปลงทดลองในจังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราแนะน าการใส่ปุ๋ย 
P2O5 ของ T3 และ T6 ใกล้เคียงกัน แต่มีอัตราการใส่ปุ๋ย N และ K2O แตกต่างกัน 
 ส่วนต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยและรายได้ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน พบว่า T3 และ T6 สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับ T2 โดยลดลง 33% และ 9% 
และมีรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย สูงกว่า T2  
คะน้า 
 อัตราปุ๋ย N P2O5 และ K2O ของทั้ง 3 แปลงทดลองมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น N ของ
แปลงทดลองในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ T6 มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากกว่า T3 อย่างชัดเจน 
 ในด้านต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ย พบว่า T3 และ T6 ของแปลงทดลองในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถลด
ต้นทุนด้านปุ๋ยจาก T2 ได้ 21 และ 9% ในขณะที่ผลผลิตไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และมีรายได้ต่อต้นทุนการ
ผลิตด้านปุ๋ยสูงกว่า T2   ส่วนแปลงทดลองในจังหวัดล าพูนมีต้นทุนด้านปุ๋ยของ T3 และ T6 สูงกว่า T2  30% 
และ 56% แต่สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้มากกว่า T2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพ่ิมขึ้น 29% และ 
27% อย่างไรก็ตาม T3 กลับมีรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยใกล้เคียงกับ T2 แต่ T6 มีรายได้ต่อต้นทุนต่ า
กว่า T2   ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า T3 และ T6 ไม่สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยได้เมื่อเปรียบเทียบ
กับ T2 แต่สามารถเพ่ิมรายได้ โดย T3 และ T6 มีรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ T2  7% และ 33% และ 
T6 ท าให้รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยสูงกว่า T2 
หอมแบ่ง 
 แปลงทดลองในจังหวัดล าพูน มีอัตราแนะน าการใส่ปุ๋ย ของ T3 และ T6 ในระดับที่เท่ากัน ทั้ง N  
P2O5 และ K2O  สามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยลงได้ 43% เมื่อเปรียบเทียบกับ T2  และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ T2 เท่ากับ 10% และ 14%  ท าให้รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยจะเห็นว่าสูงกว่า T2 
พืชผักพ้ืนที่สูง 
 ผลการทดลองผักบนพื้นที่สูงแสดงดัง Table 6  พบว่า ในทุกพ้ืนที่เกษตรกร มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราสูง
มากทั้งการปลูกผักกาดหอมห่อและผักกาดหวาน โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยของ T6 กับ T2 จะเห็นว่า 
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีลงได้ถึง 45-86% ส าหรับผักกาดหอมห่อ แต่ผลผลิตและรายได้มีแนวโน้มลดลง 
11-37% เมื่อเปรียบเทียบกับ T2  ขณะที่รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยเพ่ิมขึ้นจาก 14.77 – 41.63 เป็น 
58.96-90.41 บาทต่อไร่ 
 ส่วนการปลูกผักกาดหวาน การใช้ปุ๋ยของ T6 สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีลง 74-92% เมื่อ
เทียบกับ T2  แต่กลับท าให้ผลผลิตสูงกว่า T2 18% - 22% ในสองแปลงทดลอง และมีผลผลิตลดลง 7% ของ
หนึ่งแปลงทดลองที่เหลือ ในขณะที่รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วยมีค่าเพ่ิมข้ึนจาก 5.73-22.22 เป็น 86.45-
120.65 บาทต่อไร่ 
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Table 6 Application rate of N, P2O5 and K2O for each treatment for highland vegetables and comparison of relative cost

of fertilizers, yield, income and income per one unit cost of fertilizer in 2015

Yield

N P2O5 K2O Baht/rai (A) Relative (kg/rai) Baht/rai (B) Relative

Head Chiangmai T2 42.96 42.96 48.89      4,898 100 4,823    72,345 100 14.77

lettuce T6 10 5 5        688 14 4,149 62,235   86 90.41

T2 28.6 28.6 31.2      3,216 100 6,046 90,690   100 28.20

T6 20 5 5        971 30 3,817 57,255   63 58.96

T2 16.39 18.65 11.87      1,751 100 4,789 71,835   100 41.03

T6 20 5 5        971 55 4,263 63,945   89 65.85

Cos Chiangmai T2 153.6 76.8 76.8    10,574 100 2,423    60,575 100 5.73

lettuse T6 15 5 5        830 8 2,869    71,725 118 86.45

T2 31.24 49.53 14.2      3,725 100 2,743    68,575 100 18.41

T6 20 5 5        971 26 3,360    84,000 122 86.51

T2 93.78 52.27 15.91      5,681 100 5,063  126,575 100 22.28

T6 20 5 5        971 17 4,686  117,150 93 120.65
\2 B/A : Income per unit of fertilizer cost

B/A\1
Rate (kg/rai)Vegtable 

crop
Location Treatment

Fertilizer cost Income

 

สรุป 
ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ย  ข้าว 

ข้าวโพดและพืชผักบางชนิด ในพ้ืนที่ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 7 8 และ 9 ในช่วงปี พ.ศ.2558  โดย
พิจารณาจาก 1) ด้านปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีใน อัตราที่ 3 กับ 6 ว่ามีปริมาณการใช้ใกล้เคียงกันหรือไม่ เพื่อแสดง
ถึงความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และ 2) ด้านความคุ้มทุนหรือรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ย
หนึ่งหน่วย สามารถสรุปได้ว่า 

ด้านปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีใน T3 และ T6 ในข้าวมีอัตราการแนะน าปุ๋ย N และ P2O5 ที่พบ 2 กรณี คือ 
แนะน าระดับเดียวกัน (33.33%) และอัตราการแนะน าต่างกัน 1 ระดับ (66.67%) ส่วนปุ๋ย K2O พบว่ามี 2 
กรณี คือ แนะน าระดับเดียวกัน (66.67%) และอัตราการแนะน าต่างกัน 2 ระดับ  (33.33%) 

ข้าวโพด อัตราการแนะน าปุ๋ย N และ P2O5 มี 3 กรณีที่พบ คือ 1) แนะน าที่ระดับเดียว (33.33%)  
2) อัตราการแนะน าต่างกัน 1 ระดับ (33.33%) และ 3) อัตราการแนะน าต่างกัน 2 ระดับ (33.33%) ส่วนอัตรา
การแนะน าปุ๋ย K2O ที่พบก็มี 2 กรณี คือ 1) แนะน าที่ระดับเดียวกัน (66.67%) และ 2) อัตราการแนะน า
ต่างกัน 2 ระดับ (33.33%) ส าหรับพืชผัก อัตราการแนะน าปุ๋ย N ที่พบมี 2 กรณี คือ แนะน าที่ระดับเดียวกัน 
(66.67%) และอัตราการแนะน าปุ๋ยต่างกัน 2 ระดับ (33.33%) ปุ๋ย P2O5 มี 2 กรณี คือ แนะน าที่ระดับเดียวกัน 
(66.67%) และอัตราการแนะน าปุ๋ยต่างกัน 1 ระดับ (33.33%) ส่วนปุ๋ย K2O ที่พบมี 3 กรณี คือ 1) แนะน าที่
ระดับเดียวกัน อัตราการแนะน าต่างกัน 1 ระดับ และอัตราการแนะน าต่างกัน 2 ระดับ กรณีละ 33.33% ใน
ด้านรายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย อัตราค าแนะน าปุ๋ยของ T6 ที่ท าให้รายได้ต่อต้นทุนด้านปุ๋ยหนึ่งหน่วย
มากกว่า T2 ในข้าว ข้าวโพดและพืชผัก คิดเป็น 33.33 66.67 และ 83.33% ตามล าดับ 
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 อาจกล่าวได้ว่าการใช้ค่าวิเคราะห์ดินจาก LDD soil testing kit ส าหรับก าหนดอัตราปุ๋ยส าหรับการ
ปลูกข้าว ข้าวโพดและพืชผักบางชนิด มีความสอดคล้องของผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากห้องปฏิบัติการ โดย
การแนะน าปริมาณปุ๋ย N มีค่าความสอดคล้องกันอยู่ 100 67 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่การ
แนะน าปริมาณปุ๋ย P2O5 มีค่าอยู่ประมาณ 100 67 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และการแนะน าปริมาณ 
K2O มีค่าอยู่ประมาณ 67 100 และ 67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ท าให้มีประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณธาตุ
อาหารของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ (Avai.P) มากท่ีสุด รองลงมาคือโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 
และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ส าหรับการให้ค าแนะน าอัตราปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O ในพ้ืนที ่
 จากผลการทดลองซึ่งบ่งชี้ว่า LDD soil testing kit มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้ส าหรับการให้
ค าแนะน าปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดินควรส่งเสริมให้มีการใช้ชุดตรวจดินดังกล่าวให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพราะในปี พ.ศ. 
2559 จ านวนตัวอย่างดินที่กรมฯ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ให้เกษตรกรมีจ านวนมากถึง 74,481 ตัวอย่าง 
หากแต่ละตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 270 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท 
ซึ่งไม่เพียงแต่การใช้งบประมาณสูงเท่านั้น แต่เกษตรกรยังไม่สามารถใช้ค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือการใส่ปุ๋ยในการ
เพาะปลูกได้ทันเวลา เพราะต้องรอผลการวิเคราะห์ดิน แต่ถ้าเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ดินได้เองโดยใช้ชุด
ตรวจดินภาคสนาม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิเคราะห์ดิน จ านวน 74,481 ตัวอย่าง มีประมาณ 5 ล้านบาท 
เท่านั้น และเกษตรกรสามารถใช้ค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการใส่ปุ๋ยในการเพาะปลูกได้ 

ค านิยม 

 ขอขอบคุณ อดีตผู้ตรวจฯ กุลรัศมิ์ อนันตพงษ์สุข ที่ได้เห็นประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนาม 
กรมพัฒนาที่ดิน และได้ผลักดันให้แผนงานวิจัยนี้เกิดขึ้น ในสมัยที่ท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อ าพรรณ พรมศิริ ที่ให้ค าปรึกษาในทุกช่องทางการติดต่อจากเหล่าคณะวิจัย ไม่ว่าเวลาใด
อาจารย์ที่ไม่เคยทิ้งลูกศิษย์ แม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการแล้ว  ขอขอบคุณ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายปราโมทย์ ยาใจ และ ผอ.สพข.6 นายชยุติ ราชาตัน ที่ดูแล ให้ก าลังใจ และผลักดัน ให้แผนงานวิจัยนี้ส าเร็จ 
และรายงานผลออกมาเป็นรูปเล่ม ขอขอบคุณ คุณสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ที่ให้ค าแนะน า และช่วยวิเคราะห์
ตัวอย่างพืช และขอขอบคุณ คุณอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าการจัดการปุ๋ย แนวทางการ
ปรับต ารับการทดลองในการศึกษา สุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดินของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
6 7 8 และ 9 ที่ช่วยวิเคราะห์ตัวอย่างดินในการศึกษา 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
Folk Wisdoms on Saline Soil Area Management and Utilization A Case Study: in Upper 
Northeastern Provinces,Thailand  

ปราณี สีหบัณฑ์1  ประสิทธ์ิ ประคองศรี2 วีระกุล ชายผา3  วีระ โรพนัดุง4 และสดุสงวน เทียมไธสงค์4 
1*ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพฒันาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่พัฒนาที่ดินเขต 5 
2ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การพฒันาการเกษตร 
3ผู้เชี่ยวชาญด้านการท ายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและน าเสนอสาระ
ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มระดับต่างๆ 
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มทุกระดับในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร บึงกาฬ  หนองคาย อุดรธานี และ
หนองบัวล าภู และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพอย่างยั่งยืน จากการสัมภาษณ์หมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2559 
 ผลการศึกษาวิจัย 1) การเกิดและการแพร่กระจายดินเค็ม ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของชุมชนเกิดจาก
สาเหตุการผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งการท านาเกลือและการต้มที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การไถพรวนที่ไม่
เหมาะสม การตัดต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ดอนหรือพ้ืนที่ราบชายเขา  ท าให้ขาดพืชดูดซับน้ าไว้ 
รวมทั้งการรักษาความชื้นของหน้าดินพ้ืนทีมีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดินเป็นจ านวนมากสภาพภูมิประเทศเป็นที่แอ่ง
และลุ่มต่ าการจัดการดินไม่เหมาะสมและเกิดภาวะอากาศแห้งและขาดแคลนน้ าการสร้างแหล่งน้ าและทางเดิน
ของน้ าบนพ้ืนที่ดินเค็ม 2) การจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม การจ าแนกระดับความเค็มของดินที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท ากิน 
โดยการสังเกตปริมาณคราบเกลือและอัตราการกระจายคราบเกลือในพ้ืนที่ในฤดูแล้งความสามารถในการปลูก
พืช สุขภาพและผลผลิตพืช การจัดการเพ่ือลดระดับความเค็มของดินและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มใน
พ้ืนที่ด้วยวิธีการดังนี้ (1) การปรับแปลงระดับพ้ืนที่ในแปลงเพาะปลูกให้ราบเรียบ สม่ าเสมอและไม่ลาดเอียง
เก็บน้ าท่าได้ปริมาณมากพร้อมท ากระทงนาและคันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงงานสมาชิกในครัวเรือน (2) 
ปลูกพืชปุ๋ยสด ปุ๋ยมูลสัตว์ น าอินทรียวัตถุใส่ลงบนพื้นที่และไถพรวนคลุกเคล้ากับดินในระดับรากต้นข้าว (3) ท า
คันดินขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบพ้ืนที่ดินเค็มจัด พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว (4) ท าร่องระบายน้ าเค็มในพ้ืนที่แต่
ละแปลงปลูกพืช (5) เลี้ยงสัตว์โคกระบือและเป็ดไล่ทุ่งรักษาเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน (6) ความชื้นของผิวดิน 
(7) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นที่ทนเค็มประจ าถิ่นไว้เป็นอาหาร (8) เจาะบ่อน้ าบาดาลที่ได้น้ าไม่
เค็มไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็มและ (9) ท าท านบดินกันไม่ให้น้ าเค็มไหลผ่านท าร่องน้ าหรือขุดสระน้ า
รวบรวมน้ าเค็มแล้วระบายทิ้ง 3) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มตามภูมิปัญญาของชุมชน เป็นดังนี้ (1) การ
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ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมากการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร ปลูกข้าวนาปีพันธุ์
พ้ืนเมืองและพืชผัก ผลิตปศุสัตว์ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า ได้แก่ โคกระบือ ไก่ เป็ดเทศ ห่าน ไก่งวง ไก่ตอก
การจับและการเพาะเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบ เขียด อ่ึงอ่าง ทั้งปลา กุ้ง หอยและแมลงในน้ าที่เป็น
อาหาร (2) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มในระดับเค็มจัด ได้แก่ (2.1) การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ได้แก่ เป็น
แหล่งหาอาหาร จากพืชผัก ไม้ผลพ้ืนบ้าน แมลงและสัตว์น้ าธรรมชาติ ปลูกไม้ยืนต้นพืชทนเค็ม เพ่ือท าฟืนและ
ถ่านที่มีคุณภาพสูง ที่อยู่อาศัยของแมลงของสัตว์ต่างๆ ใช้เป็นอาหารพื้นบ้าน จ าหน่ายไม้ ไม้ผลยืนต้น (มะขาม
เทศ มะพร้าว) และพืชบ าบัดความเค็มและใช้สอย เป็นสถานที่เลี้ยงโคกระบือและสัตว์ปีก (2.2) การใช้
ประโยชน์ที่ไม่ใช่การเกษตร ได้แก่ ผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งแบบต้มและนาเกลือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดินโคลน
เค็มเพ่ือสุขภาพ น้ าเกลือเพ่ิมพลังงาน และเป็นสถานที่นวดร่างกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ดินเค็มจัด 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ (1) ควรด าเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่และองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดิน
เค็ม (2) การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืช ปศุสัตว์สัตว์น้ าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าโดยการ 
บูรณาการกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประจ าถิ่นที่มีทั้งปริมาณ คุณภาพ มูลค่าสูง และมีความปลอดภัยสูงในระดับมาตรฐาน
เพ่ือการค้าในระดับท้องถิ่นและระดับสากลที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator : GI ) (3) ควร
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในระดับ
ต่างๆ ในท้องถิ่น/ท้องที่ และ (4) ควรเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของครูภูมิปัญญาด้านการจัดการ
พ้ืนที่ดินเค็มในการจัดการและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มรวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

ค าหลัก : การจัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็ม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ABSTRACT 
 The aims of this study were to surveyed, gathered, studied, analyzed and presented 
the body of knowledge, skills and experiences on the folk wisdoms in the saline soil area 
management and utilization of the saline affected local communities in the upper 
northeastern provinces included Khon Kaen, Mahasarakham, Kalasin, Sakol Nakhon, Buang Kan, 
Nong Kai, Udon Thani, Nongbua Lumphu and to proposed the appropriate and effective 
activities in improving and utilizing on saline soil  area in accordant with its potential. The 
volunteer on land development under the Land Development Department act as the local 
wisdom teacher in saline soil management and utilization were interview and key informants. 
This study was conducted during April to September, 2016. 
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 The findings revealed that, 1) The occurrence and dispersion of saline soil were 
happened by inappropriate methods in rock salt production both boiling and dried methods, 
unsuited land preparation for cropping, deforestation of recharge and discharge area, a huge 
of salt dome located underground, unsmooth surface of land ,unsuitable land preparation 
for cropping, drought and water shortage condition, water reservoir and distribution 
constructed over the salt affected area without saline soil dispersion prevention. 2) Saline 
soil management: The opportunities on saline soil occurrence and dispersion were awarded 
by observation the amount of salt scattered on the surface in the dry season and low level 
of soil fertility included health and yield of crops grown. Hence, the amount of salt existing 
on the surface of salt-affected soil act as the indicator for classification of salt-affected 
degree. The management on the salt-affected degree deducting and dispersion prevention in 
the farmland by (1) enlarging size of piece of land, surface farmland leveling and big berm 
(khanna) constructing by family labor and cattle (2)  putting organic matter, green manure 
crop, livestock manure and farm wastes, rice stubble and straw plowing and then mixed with 
the soil at the rice root zone (3) big dyke creating surrounding the highest salt-affected area 
and fast growing tree planting (4) ditch draining providing in the paddy land (5) cattle and 
drug raising in farmland (6)  soil moisture preservation (7)  conservation, rehabilitation, and 
cultivating the native and salt-tolerant local variety of vegetable crops and fruit trees for 
home consumption and family income ( 8)  un-saline underground water providing for 
cropping (9) dyke construction for preventing saline water flow through the free-salt affected 
land. 3) saline soil utilizing included: (1) for the low to high level of salt-affected soil were 
utilized for growing the local rice varieties and on land and aqua vegetables in the wet 
season including for higher quality livestock raising (cattle, poultry), catching and raising salt-
tolerant aqua-animals, amphibian animals and edible insects (2) The highest level of salt-
affected soil were utilized: (2.1)  for agricultural production  such as acting as a good food 
sources (local varieties of vegetable crops, fruits, edible insects) salt-tolerant tree growing for 
high quality fire- woodlot production, edible insect resident, source of lumber, economic 
fruit trees growing, cattle and duck raising field. (2.2) for non-agriculture production such as 
green rock soil production both boil or melting and dry salt, wisdom on spa-salt house, 
mineral drinking water providing, rock salt production study tour. 

A risen recommendations were as follows; (1) the reviewing, improving, modifying and 
extending the effective indigenous innovation , technology and body of the knowledge on 
salt affected land management by integrating with the advance innovation, technology and 
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body of knowledge should be intensive conducted ( 2)  salt-tolerant and high nutritional 
quality of local varieties of crops, livestock, salt animal aquatic and amphibian animal should 
be intensively rehabilitated and improved for producing the higher quantity and safety 
agricultural products by GAP, GMP and GI. For high sustainable farm income (3)  Center for 
increase agricultural productivities efficiency and wise-used of salt-affected land should be 
urgently established (4) furthermore, local wisdom teachers in salinity management should 
be strengthened their potential and increased abilities on the higher effective salinity 
management for better and sustainable agricultural productivities. 

Key words: Saline soil area management and utilizing, local wisdom, upper northeastern 
provinces, Thailand 

บทน า 
สภาพการเกิดพ้ืนที่ดินเค็มและการแพร่กระจายพ้ืนที่ดินเค็มในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเนื้อ

ที่ 105.5 ล้านไร่ หรือประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มี
เนื้อที่ 34.39 ล้านไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่แอ่งสกลนนคร ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เชื่อมต่อจังหวัด
สกลนครและจังหวัดอุดรธานี เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น 
ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี 
หนองคาย และหนองบัวล าภู ประสบปัญหาพ้ืนที่ดินเค็มในระดับต่างๆ รวมประมาณ 11.73 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
34.11 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี แยกเป็นพ้ืนที่ดินเค็มจัด 
16,599 ไร่ และดินเค็มมาก 51,783 ไร่ พื้นที่ดินเค็มปานกลาง 1.09 ล้านไร่ และพ้ืนที่ดินเค็มน้อย 10.57 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.48  0.15  3.16 และ 30.74 ตามล าดับ และเพ่ิมการกระจายพ้ืนที่ดินเค็มและจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตามล าดับ แต่การจัดการพ้ืนที่ดินเค็มของสถานีพัฒนาที่ดินในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
ขอนแก่น จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) สามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่จ ากัดรวมเพียง 43,932 ไร่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.37 ของพ้ืนที่ดินเค็มทั้งหมด สาเหตุที่ท าให้การเกิดดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็ม 
เนื่องจากมีหินอมเกลือ (salt bearing rock) สะสมอยู่ใต้ดินจ านวนมาก และการเกิดภัยแล้งเกิดการขาดแคลน
น้ า หน้าดินขาดความชุ่มชื้น สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเกิดดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็มเร็วขึ้นเกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ที่ใช้พื้นที่ที่มีหินเกลืออยู่ใต้ดินอย่างไม่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ เช่น ท าลายป่าไม้ด้วยการตัด
ต้นไม้ยืนต้นบนพื้นที่ดอนซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ า รวมทั้งการผลิตเกลือสินเธาว์ ทั้งวิธีการต้มโดยการสูบน้ าเค็มจัดจาก
ใต้ดิน และการท านาเกลือที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช
ลูกผสมชนิดใหม่โดยเฉพาะข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเค็มที่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี รวมทั้งใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
รวมทั้งการจัดการดินและจัดการน้ าในระบบชลประทานที่เร่งให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็ม เป็นการส่งเสริม
การปลูกข้าวพันธุ์ส่งเสริมทดแทนข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ได้แก่ บางพันธุ์มีคุณภาพของ
เมล็ดมีกลิ่นหอม ผลผลิตสูง หาอาหารเก่งตามธรรมชาติ ทนทานต่อสภาพความเค็ม ความแห้งแล้งและโรค
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แมลง ซึ่งสมควรฟ้ืนฟูการผลิตข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ดินเค็มรวมทั้งพืชผัก ไม้ยืนต้นทนเค็ม ปศุสัตว์และสัตว์
น้ า เพ่ือให้เกิดสินค้าเกษตรที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator : GI) ที่เป็นสินค้าและผลิต
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
 จากการศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการจัดการและการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มของชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มจากเอกสารรายงาน สิ่งพิมพ์ การสอบถาม 
สนทนาเชิงลึกกับปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการพ้ืนที่ดินเค็มเป็นเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหมอดินอาสา พบว่า ทุกชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มอย่างต่อเนื่องติดต่อกันซึ่งบางแห่งด าเนินการมาอย่าง
ยาวนานมากกว่า 200 ปี โดยเฉพาะการผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งการศึกษาสาเหตุการเกิดระบบนิเวศธรรมชาติที่ใช้
จ าแนกระดับความเค็มของดินในพ้ืนที่ วิธีการลดระดับความเค็มและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม การใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศทรัพยากรดินเค็มระดับต่างๆ ทั้งการผลิตทางการและนอกภาคเกษตร พืชทั้งข้าวพันธุ์
พ้ืนเมือง พืชผักพ้ืนเมือง ไม้ผล ไม้ยืนต้น การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าโดยเฉพาะการเลี้ยง
ปลา 
 การศึกษาเรื่องนี้ จะช่วยให้ได้สาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจาย น าไปใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานต่อยอดในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม การก าหนดยุทธศาสตร์จัดการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์  
พ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นท่ีด าเนินการของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลสาระข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มระดับต่างๆ ตามนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ( indigenous 
technology) ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดินเค็มท้ังในระดับเค็มปานกลางถึงระดับเค็มจัด 
 2. เพ่ือเสนอแนะกิจกรรมการจัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนและด าเนินการจัดการพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการกับการจัดการพ้ืนที่ดินเค็มตาม
วิธีการที่ทันสมัย (modern technology) ที่จะช่วยให้การจัดการพื้นที่ดินเค็มที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มอย่างเต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) 
ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหาสาระด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มเชิงลึก 
(In depth study) เพ่ือให้หน่วยบุคคลเป้าหมายที่เป็นหมอดินอาสาซึ่งท าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การจัดการพ้ืนที่ดินเค็มสามารถตอบค าถามอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของค าถามตามวัตถุประสงค์ของ
ศาสตร์ (aims of science) ได้แก่ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ดินเค็มที่
ศึกษาวิจัยเป็นเรื่องย่อยอะไร/กิจกรรมอะไร (Typology: what)  2. รูปร่างลักษณะอาการของพ้ืนที่ดินเค็มมี
รูปลักษณะเป็นอย่างไร กิจกรรมการจัดการและการใช้ประโยชน์นั้นกระท าอย่างไร (Description: How)      
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3. ท าไมหรือมีสาเหตุอะไรที่ท าให้เกิดพ้ืนที่ดินเค็มในระดับเค็มจัด เค็มมาก เค็มปานกลาง เค็มน้อย และท าไม
จึงมีการจัดการ และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มเป็นเช่นนั้น (Explanation: why) 4. หากปล่อยให้พ้ืนที่นั้น
ยังคงสภาพเป็นดินเค็มอยู่ในสภาพและระดับเช่นนั้น โดยไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมแก้ไข ป้องกัน และฟ้ืนฟู ผล
เสียหายตามมาคืออะไรและเท่าไร และหากมีกิจกรรมด าเนินการแก้ไข ป้องกันและฟ้ืนฟูแล้ว ท าให้สภาพการ
เกิดพ้ืนที่ดินเค็มเป็นอย่างไรและเกิดประโยชน์อะไร (Prediction) 5. มีข้อเสนอในการจัดการและการใช้
ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มอย่างไรและเกิดประโยชน์อะไร (Control) 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) คือ หมอดินอาสาในพ้ืนที่ต าบลที่ประสบปัญหาดินเค็ม
โดยเฉพาะในระดับเค็มจัดและระดับเค็มมาก เป็นหมอดินมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี ท าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการจัดการพ้ืนที่ดินเค็มเนื่องจากหมอดินอาสาก่อนสมัครเข้าได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการและการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มมาอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของชุมชนในการเรียนรู้ในการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม
จนกระท่ังถึงเวลาปัจจุบัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structural interview Schedule) ที่ประกอบด้วย ค าถามแบบเปิดโอกาสให้หมอดินอาสาซึ่งเป็นครู 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ให้สาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ต่อการ
จัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม (Open-ended Question) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ส่งมอบแบบสัมภาษณ์ให้กับหมอดินอาสาที่ท าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคคล

เป้าหมายและเป็นหน่วยวิเคราะห์ตามที่ก าหนดไว้ ด าเนินการส่งมอบโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินใน   
แต่ละจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสให้หมอดินอาสาที่เป็นบุคคลเป้าหมายได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนในการ
ตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์อย่างละเอียด โดยใช้เวลาด าเนินการ 10 วัน 

2. คณะผู้ศึกษาวิจัยได้นัดหมายหมอดินอาสาที่ท าหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับแบบสัมภาษณ์และ
ได้ร่วมกันตอบค าถามแบสัมภาษณ์ล่วงหน้าเป็นเบื้องต้น เพ่ือน าแบบสัมภาษณ์นั้นมาศึกษาทบทวนค าตอบที่
ได้รับเพ่ือให้ได้ค าตอบที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสภาพที่เป็นจริงของ   
พ้ืนที่ดินเค็ม การกระจายตัวของดินเค็ม รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2559 
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา รวบรวม ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1 พิจารณาทบทวนค าตอบที่ได้รับตามประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์ และค าตอบใดที่คณะผู้ศึกษา

ยังสงสัย/ไม่ชัดเจนในความหมายได้ย้อนถามและรับข้อมูลเพ่ิมเติมจากหมอดินอาสาที่ท าหน้าที่เป็นครู         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 

2 จ าแนกค าตอบของแต่ละค าถามจากหมอดินอาสาที่ท าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกรายที่เสนอ
เนื้อหาสาระที่มีความหมายเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่และค าตอบเดียวส่วนข้อมูลที่เพ่ิมและไม่ตรงกันจัดเป็น
ค าตอบเพิ่มเติม 
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3 เทียบเคียงความหมายของค าตอบจากหมอดินอาสาที่ เป็นครูภูมิปัญญากับองค์ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดินเค็มเพ่ือการอภิปรายผลการศึกษาและน าผลการศึกษาไปใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ต่อยอดในการวางแผนและด าเนินการจัดการและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ยั่งยืนต่อไป 

ผลการศึกษาวิจัย 
1. สภาพทั่วไปของหมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาที่ให้ข้อมูล 
 1. เพศ หมอดินอาสาที่เป็นครูภูมิปัญญาที่ให้สาระข้อมูลถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม
เป็นชาย 28 คน หญิง 3 คน 
 2. อายุ สูงสุด 74 ปี ต่ าสุด 41 ปี และเฉลี่ย 59.9 ปี 
 3. อายุการเป็นหมอดินอาสา สูงสุด 18 ปี ต่ าสุด 5 ปี และเฉลี่ย 11 ปี และส่วนใหญ่มีอายุ 61-70 ป ี
 4. ระดับการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และบางส่วนส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี 
 5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและอายุ สมาชิกในครัวเรือนมีทั้งหมดสูงสุด 8 คน ต่ าสุด 3 คน เฉลี่ย 
4.6 หรือประมาณ 5 คน สมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ในวัยแรงงานซึ่งมีอายุระหว่าง 15-35 ปี มีจ านวน 1 คน อายุ
ระหว่าง 36-56 ปี มีจ านวน 1 คนและอายุระหว่าง 57-65 ปี มีจ านวน 2 คน 
 6. อาชีพหลัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นและครัวเรือนขาดการกระท าไม่ได้ เกษตรกรรมท านาปลูกข้าว
นาปี ปลูกพืชผักในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี และมีอาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างในภาคการเกษตรรับจ้างทั่วไป 
ท างานมีเงินเดือน และค้าขาย ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1 

2. สาเหตุการเกิดและการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ท าการเกษตรของชุมชน 
 1) การผลิตเกลือสินเธาว์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทิ้งเศษดินเค็มที่เหลือจากการต้มเกลือ 
น้ าเกลือซึมลอดคันนาไปสู่แปลงอ่ืนๆลงในแปลงนา และปล่อยน้ าเค็มซึมแพร่กระจายผ่านลอดคันนาไปสู่พ้ืนที่
แปลงอ่ืน การต้มเคี่ยวน้ าเกลือ แล้วปล่อยทิ้งเศษ (ตะกอนเกลือ) ลงบนพ้ืนที่ 2) การตัดต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาด
ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพ้ืนที่ดอนหรือพ้ืนที่ราบชายเขา ท าให้ขาดพืชดูดซับน้ าไว้ รวมทั้งการรักษา
ความชื้นของหน้าดิน 3) พื้นที่มีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดินเป็นจ านวนมาก หากหากการเตรียมดินด้วยการขุดหน้าลึก
หน้าดินลึกมากและเมื่อมีน้ าท่าไหลผ่านอย่างรุนแรงก็จะถูกชะล้างจะเห็นก้อนเกลือโผล่เหนือผิวดินหรือเกือบอยู่
ใกล้ผิวดิน 4) การเกิดภาวะอากาศแห้งและขาดแคลนน้ าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท าให้หน้าดินแห้งและ
เกลือใต้ดินเคลื่อนที่มากับน้ าใต้ดินขึ้นสู่ผิวดิน 5) สภาพภูมิประเทศที่มีหินเกลืออยู่ด้านล่างเป็นที่แอ่งและลุ่มต่ า 
น้ าเกลือระบายออกจากพ้ืนที่ได้ช้า 6) การขุดบ่อน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่บนพ้ืนที่เป็นแอ่งแล้ วสะสมเกลือที่น้ าพา
มาจากที่สูงกว่า 7) พ้ืนที่บริเวณนั้นมีชั้นหินเกลือหรือหินอมเกลือ (salt dome) อยู่ใต้ผิวดินเป็นจ านวนมาก มี
การไถพรวนและท าลายหน้าดินพ้ืนที่ลึกเกิน 8) การใช้ปุ๋ยเคมีไปในพ้ืนที่เพาะปลูกในปริมาณมากเกิน 9) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณที่ดอนหรือพ้ืนที่ชายเขาเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
10) การสร้างแหล่งน้ าและทางเดินของน้ าบนพื้นที่ดินเค็ม 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพบางประการของหมอดินอาสาที่เป็นภูมิปัญญาในการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 28 90.32 
หญิง 3 9.68 
อาย ุ   
ต่ ากว่า 50 ปี 5 16.13 
50 – 60 ปี 3 9.68 
61 – 70 ปี 20 64.52 
มากกว่า 70 ป ี 3 9.68 
สูงสุด 74 ปี ต่ าสดุ 41 ปี เฉลี่ย 59.90 ปี   
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ระดับประถมศึกษา 14 45.16 
ระดับมัธยมศึกษา 14 45.16 
ระดับ ปวศ. 1 3.22 
ระดับปริญญา 2 6.45 
จ านวนสมาชกิในครัวเรือน   
น้อยกว่า  4  คน 6 19.35 
4 – 5  คน 18 58.06 
6 – 7  คน 7 22.58 
มากกว่า  7  คน 0 0 
มากที่สุด 7 คน น้อยท่ีสุด 2 คน และเฉลี่ย 4.64 คน หรือ 5 คน   
การประกอบอาชีพ   
ภาคเกษตรกรรม   
ปลูกข้าว 25 80.64 
ปลูกมันส าปะหลังโรงงาน 6 19.36 
ปลูกอ้อยโรงงาน 2 6.45 
ปลูกพืชผักสวนครัว 2 6.45 
ปลูกยางพารา 2 6.45 
ปลูกผักหวาน 1 2.23 
นอกภาคเกษตรกรรม   
รับจ้างภาคการเกษตร 6 19.35 
ท างานมีเงินเดือน 7 25.58 
รับจ้างท่ัวไป 2 6.45 
ค้าขาย 1 2.23 

หมายเหตุ : หมอดินอาสา 1 คน ระบุกิจกรรมในการประกอบอาชีพมากกว่า 1 กิจกรรม 
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3. การพยากรณ์ของชุมชนถึงโอกาสในอนาคตที่จะเกิดดินเค็มและการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ โดยใช้
การสังเกต ดังนี้ 
 1) พื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างใหญ่ใช้ประโยชน์ท านาข้าว เนื้อดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน และเห็นคราบเกลือในช่วงแห้งแล้ง 2) พรรณพืชชนิดที่ไม่มีความทนทานต่อความเค็มหรือไม่
ชอบเกลือ เริ่มทยอยยืนต้นแห้งตายเป็นหย่อมๆ 3) ต้นข้าวที่ตายเป็นหย่อมๆ 4) พ้ืนผิวดินแห้งแล้งท าให้
จุลินทรีย์ในดินตายและเหลือในปริมาณน้อย รวมถึงไส้เดือน 5) น้ าที่ขังอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติมีระดับความ
เค็มเพ่ิมสูงขึ้น 6) การปล่อยพ้ืนที่รกร้าง 7) ดินมีหินเกลืออยู่ด้านล่างเนื้อดินเป็นทรายปนดินร่วน ขาดความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ และไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน หน้าดินแห้งได้ง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกันท าลายทาง
น้ าไหลผ่านตามธรรมชาติในพ้ืนที่เพ่ือช่วยระบายน้ าเกลือที่ถูกชะล้างออกจากพ้ืนที่ 8) การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ลงไปในพ้ืนที่ในอัตราที่มากเกิน จนกระทั่งเหลือปุ๋ยตกค้างสะสมเป็นจ านวนมากและเพ่ิมระดับ
ความเค็มในดิน 

4. วิธีการลดระดับความเค็มของดินและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ชุมชนมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 1) การปรับแปลงระดับพ้ืนที่ในแปลงเพาะปลูกที่มีการแพร่กระจายดินเค็มให้ราบเรียบ สม่ าเสมอและ
ไม่ลาดเอียง พร้อมท ากระทงนาและคันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นปรับระดับพ้ืนที่เพ่ือกักเก็บน้ าในแปลงนาให้ได้
ปริมาณมากและทั่วถึง และปลูกพืชอาหารบนคันนา 2) การน าอินทรียวัตถุใส่ลงบนพื้นที่ดินเค็มและคลุกกับดิน
ในระดับรากต้นข้าว และวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ เศษหญ้า ฟางข้าว ตอซัง 3) การยกเลิกกิจกรรม
ผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งการท านาเกลือ การต้มเกลือในพ้ืนที่ตามกรรมวิธีดั้งเดิม ที่ขุดคราบเกลือบนผิวดิน (ข้ีทา) 
มาต้มและการผลิตเกลือแบบใหม่ด้วยการสูบน้ าเค็มจัดในระดับความลึก 40-100 ม. หรือสูบน้ าเค็มจัดจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงขึ้นมาท านาเกลือหรือแบบต้ม และหากมีความจ าเป็นต้องผลิตต่อเนื่อง
ได้ก าหนดระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการปรับโทษเมื่อฝ่าฝืนระเบียบทั้งนี้เพ่ือให้มีการต้มเกลือที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 4) การท าคันดินขนาดสูงใหญ่ล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัด พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ต้นสะเดา 
ต้นสะแก ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ ต้นไผ่ และต้นเสียว เป็นต้น เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน 5) การท าร่อง
ระบายน้ าในพ้ืนที่แต่ละแปลงปลูกพืช โดยเฉพาะแปลงนา (กระทงนา) แต่ละแปลงด้วยวิธีการใช้รถไถเบิกพ้ืนที่
เป็นร่องน้ าหรือใช้จอบขุดให้เป็นร่องลึกประมาณ 30 ซม. และกว้างประมาณ 40 -50 ซม. ริมคันนาหรือ
กลางแปลงนาแต่ละแปลง เพ่ือขังน้ าและระบายน้ าเค็มออกจากพ้ืนที่ 6) การเลี้ยงสัตว์โคและกระบือในแปลง
เพาะปลูก โดยเฉพาะในแปลงนา เพ่ือให้หาอาหารกินและปล่อยมูลพร้อมทั้งปัสสาวะเป็นการเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินและมีพืชขึ้นตลอดปีที่ช่วยสร้างความชื้นของหน้าดินและยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็มในพ้ืนที่ 
7) การรักษาความชื้นของผิวดินในพ้ืนที่ดินเค็ม โดยการปลูกพืชทั้งต้นไม้ประเภทไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
และเพ่ิมแหล่งน้ าผิวดิน 8) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นทนเค็มประจ าถิ่นไว้เป็นพืชอาหาร
ธรรมชาติที่ปลอดสารพิษมีคุณค่าสูงทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยาที่มีความเข้มข้นสูง โดยปลูกบนพ้ืนที่
ดอน บริเวณหัวไร่ปลายนา คันนา รวมทั้งแปลงนาที่สามารถรดน้ าได้สะดวกและเพียงพอ 9) การเจาะบ่อน้ า
บาดาลที่ได้น้ าไม่เค็มไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ด้วยศึกษาแผนที่ทรัพยากรน้ าบาดาลหรือใช้ภูมิปัญญาใน
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การหาแหล่งน้ าบาดาลที่มีปริมาณน้ ามาก เป็นน้ าจืดมีปริมาณมากและอยู่ในระดับตื้น เช่น บริเวณที่มีจอมปลวก
ขนาดใหญ่และยังมีสังคมปลวกอาศัยอยู่หรือบริเวณที่ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เจริญเติบโต ใบเขียวทั้งปี หรือมี
ต้นหญ้าเจริญเติบโตดี โดยใช้เทคโนโลยีเจาะน้ าบาดาล 10) การท าท านบดินกันไม่ให้น้ าเค็มไหลผ่านพ้ืนที่เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม 11) ท าร่องน้ าหรือขุดสระน้ าในพื้นที่ดินเค็ม เพ่ือให้น้ าเค็มได้ไหลมารวมกันเป็น
แห่งๆ ไปจากนั้นบ าบัดน้ าเค็มโดยใช้มูลสัตว์ทั้งมูลโค กระบือ สุกร ใส่ลงไปในน้ าเค็มเพ่ือให้เป็นอาหารของพืชน้ า 

5. การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มตามภูมิปัญญาของชุมชน 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมาก 

 5.1 การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
 การใช้พ้ืนที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน การปลูกข้าว การผลิตผักพ้ืนเมืองซึ่งเป็นพืชผักที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและเน้นการผลิตพืชผักตามฤดูกาล การผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ดินเค็ม การจับและการเลี้ยงสัตว์น้ า 
การจับและเพาะเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบ เขียด อ่ึงอ่าง การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ แมลงดานา 
มดแดง แมลงกินูน และแมลงในน้ าอื่น 
 5.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในระดับเค็มจัด 
 1) การใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร ได้แก่ พ้ืนที่นี้ในฤดูฝนไม่สามารถปลูกข้าวอย่างได้ผลแม้ว่าจะมี
การปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่ทนเค็มก็ตามหากพ้ืนที่นั้นเป็นที่ดอนและขาดแคลนน้ าแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ดังนี้ (1) เป็นแหล่งหาอาหารจากแมลงและสัตว์น้ าธรรมชาติที่ (2) ปลูกพืชทนเค็ม (3) พืชผักพ้ืนบ้านและไม้ผล
ยืนต้นทนเค็มเพ่ือใช้เป็นอาหาร (4) ไม้ยืนต้นตามธรรมชาติที่สามารถใช้ท าฟืนและถ่านหุงต้มที่มีคุณภาพสูง  
(5) หญ้าที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงโคและกระบือ (6) การเลี้ยงปศุสัตว์ (7) เป็นแหล่งปลูกผักได้นานาชนิด  
(8) ปลูกป่าธรรมชาติโดยใช้พืชทนเค็มมาก เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและการเจริญพันธุ์ของแมลงที่สามารถใช้เป็น
อาหารของมนุษย์ 

2) การใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่การเกษตร ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ดังนี้ (1) ใช้เป็นพ้ืนที่ผลิตเกลือสินเธาว์
ทั้งแบบต้มและนาเกลือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในครัวเรือนและเพ่ือจ าหน่าย (2) เป็นแหล่งวัตถุดิบใน
การผลิต ดินโคลนเค็มพอกหน้าตัว ขัดผิวร่างกาย รักษาอาการแผลบาดเจ็บ (3) เป็นสถานที่นวดร่างการ (สปา) 
(4) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานการจัดการและการใช้ประโยชน์นิเวศดินเค็ม เพ่ือศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
ในพ้ืนที่ดินเค็มจัด (5) เป็นพ้ืนที่ไม้พุ่มทรงเตี้ยปกคลุมดิน การรักษาความชื้นของผิวดินเพ่ิมอินทรียวัตถุ (8) ใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น สถานที่ตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเชลล์และสิ่งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ 

สรุป 
 จากการส ารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและน าเสนอสาระข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้านวิธีการจัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มระดับต่างๆ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
สรุปได้ 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 1) การเกิดและการแพร่กระจายดินเค็ม ในพ้ืนที่ท าการเกษตรของชุมชนเกิดจากสาเหตุการผลิตเกลือ
สินเธาว์ทั้งการท านาเกลือและการต้มที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การไถพรวนที่ไม่เหมาะสม การตัดต้นไม้ยืน
ต้นที่มีขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ดอนหรือพ้ืนที่ราบชายเขา  ท าให้ขาดพืชดูดซับน้ าไว้ รวมทั้งการรักษาความชื้นของ
หน้าดินพ้ืนทีมีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดินเป็นจ านวนมากสภาพภูมิประเทศเป็นที่แอ่งและลุ่มต่ าการจัดการดิน         
ไม่เหมาะสมและเกิดภาวะอากาศแห้งและขาดแคลนน้ าการสร้างแหล่งน้ าและทางเดินของน้ าบนพ้ืนที่ดินเค็ม 
 2) การจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม การจ าแนกระดับความเค็มของดินที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท ากิน โดยการสังเกต
ปริมาณคราบเกลือและอัตราการกระจายคราบเกลือในพ้ืนที่ในฤดูแล้ง ความสามารถในการปลูกพืช สุขภาพ
และผลผลิตพืช การจัดการเพ่ือลดระดับความเค็มของดิน และการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพ้ืนที่ด้วย
วิธีการดังนี้ (1) การปรับแปลงระดับพื้นที่ในแปลงเพาะปลูกให้ราบเรียบสม่ าเสมอและไม่ลาดเอียง เก็บน้ าท่าได้
ปริมาณมากพร้อมท ากระทงนาและคันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แรงงานสมาชิกในครัวเรือน (2) ปลูกพืชปุ๋ยสด 
ปุ๋ยมูลสัตว์ น าอินทรียวัตถุใส่ลงบนพ้ืนที่และไถคลุกกับดินในระดับรากต้นข้าว (3) ท าคันดินขนาดสูงใหญ่
ล้อมรอบพ้ืนที่ดินเค็มจัดพร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว (4) ท าร่องระบายน้ าเค็มในพ้ืนที่แต่ละแปลงปลูกพืช 
(5) เลี้ยงสัตว์ โค กระบือและเป็ดไล่ทุ่ง เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน (6) ความชื้นของผิวดิน (7) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปลูกพืชผักและไม้ผลยืนต้นที่ทนเค็มประจ าถิ่นไว้เป็นอาหาร (8) เจาะบ่อน้ าบาดาลที่ได้น้ าไม่เค็มไปใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดินเค็มและ (9) ท าท านบดินกันไม่ให้น้ าเค็มไหลผ่านท าร่องน้ าหรือขุดสระน้ ารวบรวมน้ าเค็มแล้วระบายทิ้ง 
 3) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มตามภูมิปัญญาของชุมชน เป็นดังนี้ (1) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดิน
เค็มในระดับเค็มน้อยถึงระดับเค็มมากการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร ปลูกข้าวนาปีพันธุ์พ้ืนเมืองและพืชผัก 
ผลิตปศุสัตว์ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า ได้แก่ โค กระบือ ไก่ เป็ดเทศ ห่าน ไก่งวง ไก่ตอก การจับและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่ กบ เขียด อึ่งอ่าง ทั้งปลา กุ้ง หอยและแมลงในน้ าที่เป็นอาหาร (2) การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มในระดับเค็มจัด ได้แก่ (2.1) การใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร ได้แก่ เป็นแหล่งหาอาหาร 
จากพืชผัก ไม้ผลพ้ืนบ้าน แมลงและสัตว์น้ าธรรมชาติ ปลูกไม้ยืนต้นพืชทนเค็ม เพ่ือท าฟืนและถ่านที่มี
คุณภาพสูง ที่อยู่อาศัยของแมลงของสัตว์ต่างๆ ใช้เป็นอาหารพ้ืนบ้าน จ าหน่ายไม้ ไม้ผลยืนต้น (มะขามเทศ 
มะพร้าว) และพืชบ าบัดความเค็มและใช้สอย เป็นสถานที่เลี้ยงโคกระบือ และ สัตว์ปีก (2.2) การใช้ประโยชน์ที่
ไม่ใช่การเกษตร ได้แก่ ผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งแบบต้มและนาเกลือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดินโคลนเค็มเพ่ือ
สุขภาพ น้ าเกลือเพ่ิมพลังงาน และเป็นสถานที่นวดร่างกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
ในพ้ืนที่ดนิเค็มจัด 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษา วิจัย พัฒนาและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ

จัดการและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มี
ปริมาณ คุณภาพ มูลค่าสูง และมีความปลอดภัยสูงในระดับมาตรฐาน คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ศึกษา ส ารวจและรวบรวมและท าแปลงเพาะปลูก วิเคราะห์ ประมวลผล เผยแพร่ และพัฒนาพรรณพืช
ประจ าถิ่นในพ้ืนที่ดินเค็มระดับต่างๆ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ 
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 2. ส ารวจ รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ คุณสมบัติทางชีวภาพทาง
โภชนาการและทางยา  
 3. คัดเลือกประเภทและชนิดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้เป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator :GI) มีปริมาณและคุณภาพเชิงการค้า 
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การทดสอบอัตราการใช้ปูนควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดส าหรับการปลูกข้าวในดินเปรี้ยวจัด 
(ชุดดินรังสิต) 
Study on Rate of Lime Application with Acidity Leaching  
by Water for Growing Rice In the  Acid Sulfate Soil (Rangsit Series) 

กัญจน์รชัต์ ลชิตาวงศ์  ขวัญหทัย ปั้นศรี  ศิริวรรณ แดงภักดี  และมงคล ชัยหมากสุข 
Kanjarat Lachitavong Kwanhatai Punsri Siriwan Dangpakdi   
and Mongkol Chaimaksuk 
ส านักงานพัฒนาที่พัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน  
Land Development Regional Office 1, Land Development Department, Pathum Thani province 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาอัตราการใส่ปูนควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ส าหรับการปลูกข้าวในดินเปรี้ยว 
ชุดดินรังสิต ได้ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างปี 2556-2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ  
Randomized complete block design มี 4 ต ารับการทดลอง จ านวน 4 ซ้ า ต ารับไม่ใส่ปูน การใส่ปูนโดโลไมท์ 
อัตรา 700 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน แล้วปลูกข้าวพันธุ์ กข.41 โดย
วิธีการปักด าข้าว วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เก็บเกี่ยว วันที่ 3 ธันวาคม 2557 การใส่ปุ๋ยเป็นชนิดและอัตรา
เดียวกันทุกต ารับการทดลอง กล่าวคือ ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปักด า 25 วัน และใส่
สูตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงข้าวตั้งท้อง   
 ผลการทดลองปีที่ 1 สรุปได้ดังนี้ ต ารับไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน พบว่า ค่าความเป็นกรด-
ด่างขอดินเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จาก pH 3.3 เป็น 3.6 ดินเป็นกรดรุนแรงมาก ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และอินทรียวัตถุในดิน ธาตุที่เป็นพิษ คือ เหล็ก อลูมินัม และแมงกานีส มีค่าสูงมากและให้ผล
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนโดโลไมท์อัตรา 700 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
แคลเซียมและแมกนีเซียม เพ่ิมข้ึนตามอัตราการใส่ปูน  
 การใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ า ท าให้ pH ของน้ าเพ่ิมขึ้น แต่ pH อยู่ในระดับทีไ่ม่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าว อลูมินัมในน้ ามีการละลายออกมาในน้ าลดลงแต่อยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อพืช  ซัลเฟต เหล็ก  และ
แมงกานีสพบน้อยมากก่อนมีการระบายน้ าทุกครั้งซึ่งอยู่ในระดับไม่เป็นพิษต่อพืช และเมื่อพิจารณาการใส่ปูน
อัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ า ท าให้ธาตุเป็นพิษในดิน คือ อลูมินัม เหล็ก ซัลเฟต และแมงกานีส ปริมาณลดลง 
 ต ารับการทดลองไม่ใส่ปูนแต่ใช้น้ าชะล้าง ข้าวมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด โดยพบว่า มีการแตกกอน้อย
มาก ส าหรับต ารับการทดลองใส่ปูนอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับ
ผลผลิตของแปลงที่ไม่ใส่ปูนได้ผลผลิตต่ าสุด คือ 17.38 กิโลกรัมต่อไร่ และต ารับการทดลองที่มีการใส่ปูนอัตรา 
700 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต 252.56 304.50 และ 303.83 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ   
ดังนั้น การใส่ปูนโดโลไมท์ อัตรา 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการขังน้ า ทุก 15 วัน ท าให้ผลผลิตข้าวสูงสุด 
และไม่แตกต่างทางสถติิกับการใส่ปูนโดโลไมท์อัตรา 2,200 กิโลกรัมต่อไร่  
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ABSTRACT 
The determination of the ratio of lime usage coupling with acidic leaching by water 

for rice cultivation in the extreme acidic soil was proceeded in demonstrative project area of 
acidic soil improvement due to the Royal initiative. This project was conducted in Chai pattana 
foundation area, Ban naa district, Nakornnayok during 2556-2557 B.E. with a randomized 
complete block design. The studies contain 4 experimental settings with 4 repetitions of no 
lime application, Dolomite lime application at 700, 1500 and 2200 kgs/rai ratios coupling with 
water leaching in every 15 days before rice cultivation; Kor-khor 41 strain. Rice seeding (on 20 
August 2557), harvest (3 December 2557) and fertilizer application have been done the same 
in all experiment which then are applied by 16-20-0 fertilizer formula in the ratio of 25 
kgs/rai, after rice seeding for 25 days and 46-0-0 fertilizer formula in the ratio of 12.5 kgs/rai 
during ripening phase. The result from 1 year study concluded that no lime application 
coupling with water trapped in every 15 days increased the soil pH slightly but acidic pH is in 
the extreme level (pH 3.6). The loss of major nutrients (N-P-K) is minimum with the lowest 
loss of calcium, moderate loss of magnesium. However, the toxic elements such as Iron, 
aluminum and manganese were also found at the high level. Dolomite lime use in 700, 1500 
and 2200 kgs/rai ratio resulted in the slightly increased pH (pH 4.0-4.4). Nitrogen, phosphorus 
and potassium in soil were in low-moderate level while calcium and magnesium were 
increased up to the lime application ratio. 

The lime application in various ratios with trapping water caused the increasing pH in 
water but it is not an optimum pH for rice cultivation. Aluminum found less to be dissolved 
into water but it is toxic to plants. Sulfate, iron and manganese found very little in water 
before drainage, and these do not cause toxic. In another point of lime application ratio 
coupling with trapped water, it results in the level of aluminum, iron, sulfate and manganese 
decreased. 

However, the rice plot used water leaching but no lime applied, rice showed the 
minimum growth and germination. Whereas the plot which has lime application, rice had a 
growth rate same as other plots with no significant difference in statistic value. The plot with 
no lime applied resulted in the lowest products, which is 12 kgs/rai, while the plots with lime 
applied 700, 1500 and 2200 kgs/rai produce 220, 385 and 346 kgs/rai of products, 
respectively. To this end, Dolomite application in the ratio 1500 kgs/rai coupling with 
trapping water in every 15 days generates the highest products when compared to Dolomite 
application ratio at 2200 kgs/rai, but no significant difference in statistic value. 
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ค าน า 
ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 6 ล้านไร่ ที่จะต้องท าการปรับปรุงโดยการใช้ปูนจึงจะ

สามารถน าใช้ทางการเกษตรได้ จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา การใช้ปูนร่วมกับปุ๋ยนับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมในการ
จัดการดินเปรี้ยวจัด และประหยัดกว่าวิธีอ่ืนๆ  แต่การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย 
ชะล้างความเป็นกรดให้ออกจากดินได้ ต้องลงทุนล้างดินถึงแม้จะเป็นวิธีที่ง่าย แต่ต้องท าติดต่อกันหลายครั้ง   

โครงการศึกษาทดสอบอัตราการใช้ปูนควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ส าหรับการปลูกข้าวใน
ดินเปรี้ยวจัด ชุดดินรังสิตนี้ เป็นการทดสอบการใช้ปูนสะเทินกรดตามค่าวิเคราะห์ดินควบคู่กับการใช้น้ าชะล้าง
ความเป็นกรดทุก 15 วัน  โดยมีการใช้ปูนในอัตราลดลงจากอัตราร้อยละ 100 ของค่าความต้องการปูนเป็นร้อยละ  
66 ร้อยละ 33 และไม่ใช้ปูน ตามล าดับ แล้วท าการปลูกข้าวพันธุ์ กข.41 เ พ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่ตอบสนอง
ต่อการใช้ปูนอัตราต่างๆ ดังกล่าว 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาอัตราการใช้ปูนที่เหมาะสมควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการใส่ปูนควบคู่กับการใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง
เคมีของดินและน้ าในแปลงทดลอง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข.41 ที่ตอบสนองต่อการใช้ปูนในอัตราต่าง ๆ  ที่ก าหนด 

วิธีการด าเนินงานวิจัยและสถานที่ท าการทดลอง 
1.  การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)   

ประกอบด้วย 4 ต ารับการทดลองมี 4 ซ้ า โดยมีต ารับการทดลองดังนี้ 
 ต ารับการทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปูน+ใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน 
 ต ารับการทดลองที่ 2 ใส่ปูนอัตรา 700  กิโลกรัมต่อไร่+ใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน 
 ต ารับการทดลองที่ 3 ใส่ปูนอัตรา 1,500  กิโลกรัมต่อไร่+การใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน 
 ต ารับการทดลองที่ 4 ใส่ปูนอัตรา 2,200  กิโลกรัมต่อไร่+การใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน 
 2.  การเตรียมแปลงทดลอง เตรียมแปลงทดลองย่อยขนาด 9x7 เมตร เท่ากับ 63 ตารางเมตร จ านวน 16 
แปลงย่อย มีคูน้ ากั้นในแต่ละแปลงย่อย ขนาด 0.5 เมตร   
           3.  การหว่านปูน หว่านปูนตามอัตราที่ก าหนดในขณะที่น้ าขัง  และย่ าให้เข้ากันทุกแปลง  
           4.  ปลูกข้าวนาด าพันธุ์ กข.41 โดยกล้าที่ใช้มีอายุระหว่าง 25-30 วัน ปักด าจับละ 3-5 ต้น ระยะปลูก 
25x25 เซนติเมตร และต้องมีการดูแลรักษาระดับน้ าและการปราบวัชพืชและศัตรูพืชเหมือนกันทุกแปลง ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการทดลอง และทุกแปลงใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืน 
ช่วงข้าวอายุ 25 วัน และใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงก าเนิดช่อดอก 

5. การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด   
        5.1  ด าเนินการสูบน้ าเข้าแปลงทดลอง โดยให้ความสูงของระดับน้ าประมาณ 10 เซนติเมตรจากผิวดิน 
        5.2  เก็บตัวอย่างน้ าในแปลงทดลองหลังจากสูบน้ าเข้าเต็มแปลงก่อนเริ่มขังน้ า 
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 5.3  ด าเนินการขังน้ าในแปลงนาเป็นระยะเวลา 15 วัน   
 5.4  ก่อนระบายน้ าออกจากแปลงทดลอง ให้เก็บตัวอย่างน้ าในแปลงนาทุกต ารับการทดลอง 
 6. การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ 
 เก็บตัวอย่างดินก่อนด าเนินการทดลองและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ดังรายการ
ต่อไปนี้  
 6.1  วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน  ได้แก่ 
  - ค่าความเป็นกรด-ด่าง  โดยใช้อัตราส่วนดิน :  น้ า  เป็น 1:1 (Peech, 1965) 
  - ค่าการน าไฟฟ้า (electrical conductivity bridge  (Richard, 1954) 
  - ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ( Walkley –Black, 1947) 
  - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยวิธี Macro-Kjeldahl  method (Jackson, 1961) 
  - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์โดยวิธี Bray II   (Jackson, 1958) 
  - โพแทสเซียม  โซเดียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  สกัดโดย 1N NH4OAc  pH 7.0   
  - ปริมาณจุลธาตุอาหาร  ได้แก่  เหล็ก  แมงกานีส  สังกะสี ทองแดง โดยการสกัด 0.005 M  
Diethylene triamine penta acetic acid (DTPA)  โดยวิธีของ Lindsay and Norvell (1978) 
  - ปริมาณธาตุที่เป็นพิษ ได้แก่ ความเป็นกรด (Acidtiy Hydrogen) อลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ 
(McLean, 1965)  เหล็ก (Active Iron)  และแมงกานีส  (Mn) 
  6.2  วิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนขังน้ าและก่อนระบายน้ าออกจากในแปลงทดลอง 
  -  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  -  ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
  -  ปริมาณธาตุพิษ ได้แก่ เหล็ก (Fe) อลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ (Al 3+) แมงกานีส (Mn) 
  -  ปริมาณซัลเฟต ( SO4

2-) 
   6.3  เก็บตัวอย่างพืช โดยสุ่มตัวอย่างในแปลงย่อยละ 10 กอ บันทึกความสูงจากโคนต้นข้าวถึง
ปลายยอด และจ านวนต้นต่อกอ ที่ระยะแตกกอ ระยะก าเนิดช่อดอก และระยะเก็บเกี่ยว บันทึกน้ าหนักแห้งของ
ต้นข้าว นับจ านวนรวงต่อกอ เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ และน าผลผลิตที่ได้ทั้งแปลงขนาด 8x5 เมตร หรือใน
พ้ืนที่ 40 ตารางเมตร ไปตาก นวด ฝัด ชั่ง และวัดความชื้น ค านวณน้ าหนักผลผลิตที่ได้ต่อแปลงขนาด 40 ตาราง
เมตร   
 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ Analysis of Variance เพ่ือหา  
F. Value และท าการตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT  

สถานที่ท าการทดลอง 
โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 

บ้านหนองคันจาม หมู่ที ่1 ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก    
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. จากผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง  ดินเป็นกรดรุนแรง  pH ของดิน  มีค่าเท่ากับ  3.0  

ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ ามาก แต่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อยู่ใน
ระดับสูง  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลอง 

pH 1:1 P (mg/kg) K ( mg/kg) %OM 
3.7 1 90 3.3 

 
2. ผลวิเคราะห์ดินหลังการทดลอง   

         2.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
               การไม่ใส่ปูนร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน มีผลท าให้ค่า pH แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใส่ปูนอัตรา 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน และการใส่ปูนอัตรา 2,200 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้าง ท าให้  pH  มีค่าสูงสุด เท่ากับ 4.4 
         2.2 ค่าการน าไฟฟ้า (EC 1:5 dS/m)  
              การใส่ปูนอัตราต่าง ๆ  ร่วมกับการใช้น้ าชะล้าง ไม่มีผลท าให้ค่าการน าไฟฟ้าแตกต่างทางสถิติ  
         2.3 ปริมาณไนโตรเจนในดิน  

         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงสุด เท่ากับ 0.1532 
เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ า ทั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่มีการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารในดิน จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะการไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ า  
ให้ผลผลิตข้าวต่ าสุด 
         2.4 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน  

         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ระดับสูง 
เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการ
ขังน้ าทุก 15 วัน ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารในดินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ จึงท าให้มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ระดับ 
ปานกลาง - สูง เท่ากับ 9 -12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
         2.5 ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน  

         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ า เมื่อพิจารณาพบว่า ลักษณะดินเป็นดินเหนียวจัด ท าให้
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินไม่น้อยลง  
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2.6 ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้  
         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 384 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ าทุก 
15 วัน เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้เพ่ิมขึ้นตามอัตราการใส่ปูน  และการใส่ปูนอัตรา 
2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ท าให้ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้มีค่าสูงสุดในดิน คือ 1,010 
กิโลกรัมต่อไร่   
         2.7 ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได้  

         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได้มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 199 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ าทุก 15 
วัน  เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได้ในดินในการใส่ปูนอัตรา 700 1,500 และ 2,200  
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ 

2.8 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  
         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าสูงสุด เท่ากับ 3.06 

เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ  ร่วมกับการขังน้ า ทั้งนี้เนื่องจาก
การใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน  ท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่างของดินมีค่าสูงขึ้น ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของจุลินทรีย์ดิน การย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินดีขึ้น จึงท าให้ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีค่าลดลงเล็กน้อย  

2.9 ปริมาณเหล็กที่เป็นพิษ  
         การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณเหล็กที่เป็นพิษในดินละลายออกมาต่ าสุด 

เท่ากับ 80.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ ร่วมกับ
การขังน้ าทุก 15 วัน การใส่ปูนอัตรา 700 และ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณเหล็ก
ที่เป็นพิษไม่แตกต่างทางสถิติ แต่การใส่ปูนอัตรา 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ท าให้
ปริมาณเหล็กที่เป็นพิษแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการไม่ใส่ปูน และการใส่ปูนอัตรา 700 และ 
1,500 กิโลกรัมต่อไร่ คือ เหล็กท่ีเป็นพิษละลายออกมาสูงสุด คือ 127.58 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

2.10 ปริมาณอลูมินัมที่เป็นพิษ  
          การไม่ใส่ปูนร่วมกับการขังน้ าทุก 15 วัน ปริมาณอลูมินัมในดินมีค่าสูงสุด เท่ากับ 9.90 

cmol/kg และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใส่ปูนอัตรา 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
การขังน้ าทุก 15 วัน และการใส่ปูนอัตรา 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการขังน้ า ปริมาณอลูมินัมในดินมีค่า
ลดลงต่ าสุด เท่ากับ 3.18  cmol/kg  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลอง 
 

Treatment pH 1:1 
EC 

dS/m 
%N 

P  
(mg/kg) 

K  
(mg/kg) 

Ca 
(mg/kg) 

Mg 
(mg/kg) 

%OM 

Fe  
Ex.trac.  

by 
EDTA 

Mn 
(mg/kg) 

Al 
Cmol/kg 

T1 (ไม่ใส่ปูน+ใช้น้ าล้างทุก 
15 วัน )   

3.6b 0.6615 0.1532a 19a 68 353c 199b 3.06a 80.75c nd 9.90a 

T2 (ใส่ปูนอัตรา 700  
กิโลกรัม+การใช้น้ าลา้งทุก 
15 วัน)   

4.0ab 0.7063 0.1343b 12b 66 808b 537a 2.69b 104.69
b 

nd 8.16a 

T3 (ใส่ปูนอัตรา 1,500  
กิโลกรัม+การใช้น้ าลา้งทุก 
15 วัน)   

4.0ab 0.5455 0.1308b 9bc 86 980b 519a 2.61b 114.27
b 

nd 5.71b 

T4 (ใส่ปูนอัตรา 2,200  
กิโลกรัม+การใช้น้ าลา้งทุก 
15 วัน)   

4.4a 0.6855 0.1258b 9c 96 1,411a 587a 2.51b 127.58a nd 3.18c 

F-test ** ns ** ** ns ** * ** **  ** 

% CV 6.83 20.72 5.93 16.32 22.31 13.33 34.05 5.84 7.75  20.47 
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3.  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของน้ าในแปลงนา 
3.1  ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ า  

         ต ารับการทดลองที่ 1 (ไม่มีการใส่ปูน+ขังน้ า) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเป็นกรดรุนแรง
มากที่สุด (pH 2.9) ส่วนต ารับการทดลอง  2  3 และ 4 (การใส่ปูนอัตรา 700, 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่) 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ า อยู่ในระดับเป็นกรดรุนแรงมาก แต่การขังน้ าร่วมกับการใส่ปูนอัตราต่างๆ จะท าให้
ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าสูงขึ้นมากกว่าการไม่ใส่ปูน  เมื่อขังน้ าในดินเปรี้ยวจัด จะท าให้ค่าความเป็นกรดของ
น้ าลดลงก่อนระบายออก  เนื่องจากเป็นการละลายกรดแฝงที่มีอยู่ในสารละลายดิน  

3.2  ค่าการน าไฟฟ้าของน้ า  
              การใส่ปูนอัตราต่างๆ  ร่วมกับการขังน้ า จะท าให้ค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นก่อนระบายออก และ
เมื่อพิจารณา พบว่าทุกต ารับการทดลอง  ค่าการน าไฟฟ้าจะลดลง เนื่องจากมีการละลายธาตุอาหารบางส่วน
ออกมาก   

3.3  ปริมาณซัลเฟตน้ าในแปลงนา  
                   การขังน้ าเพียงอย่างเดียว  ปริมาณซัลเฟตอยู่ในระดับสูงสุด เมื่อมีการขังน้ าร่วมกับการใส่ปูน
อัตราต่างๆ (การใส่ปูนอัตรา 700, 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่) ปริมาณซัลเฟตในน้ ามีค่าลดลงทุกต ารับ 
การทดลอง แต่ปริมาณซัลเฟตคงอยู่ในระดับที่เป็นปริมาณอันตรายต่อพืช โดยเกินกว่า 10 meq/L   

3.4  ปริมาณอลูมินัมในแปลงนา  
                   การขังน้ าเพียงอย่างเดียว พบว่า ปริมาณอลูมินัมมีค่าสูงสุด เมื่อมีการขังน้ าร่วมกับการใส่ปูน
อัตราต่าง ๆ (การใส่ปูนอัตรา 700, 1,500 และ 2,200 กิโลกรัมต่อไร่)  ปริมาณอลูมินัมมีค่าลดลง แต่ระดับ
ปริมาณอลูมินัมในน้ า มีค่าอันตรายต่อพืช โดยเกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ทั้งนี้เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าความ
เป็นกรด-ด่างของน้ า ต่ ากว่า 5.0  ดังนั้น จึงมีการละลายของอลูมินัมในน้ าออกมา ถึงแม้จะมีการใส่ปูนอัตรา 
ต่าง ๆ  แต่ระดับ pH เป็นกรดรุนแรง (2.8-3.9) 

3.5  ปริมาณเหล็กในน้ า   
                    การขังน้ าร่วมกับการใส่ปูน  ปริมาณเหล็กในน้ ามีแนวโน้มลดลง แต่อยู่ในระดับไม่เป็นอันตราย
ต่อพืช ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใส่ปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตท าปฏิกิริยาท าให้เหล็กเปลี่ยนรูปจาก Fe2+ เป็น 
Fe3+ เกิดการตกตะกอน การขังน้ าเพียงอย่างเดียว ปริมาณเหล็กในน้ ามีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างเด่นชัด อยู่ในระดับที่
เป็นอนัตรายต่อพืช คือ เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3.6  ปริมาณแมงกานีสในน้ า   
                   จากการศึกษา  พบว่า แปลงปลูกขาวในต ารับการทดลองที่ 1 (ไม่มีการใส่ปูน+ใช้น้ าชะล้างทุก 
15 วัน)  มีปริมาณแมงกานีสในน้ าสูงกว่าในต ารับการทดลองที่มีการขังน้ าร่วมกับการใส่ปูน  โดยเฉพาะใน 
ช่วงแรกของการทดลองทุกต ารับที่ใส่ปูน  ปริมาณแมงกานีสละลายในน้ าลดลง 
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ภาพที่ 1  แสดงผลวิเคราะห์ทางเคมีของดินในแต่ละต ารับการทดลอง 
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4. ผลผลิตข้าว 
   ผลการศึกษาการปลูกข้าวในแปลงทั้ง 4 ต ารับการทดลอง  พบว่า ต ารับการทดลองที่ 3 (ใส่ปูน 

1,500  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15  วัน) ให้ผลผลิตข้าวสูงสุด 304.50 กิโลกรัมต่อไร่  
รองลงมาได้แก่  ต ารับการทดลองที่ 4 (ใส่ปูนอัตรา 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15  วัน)  
303.83 กิโลกรัมต่อไร่  ต ารับการทดลองที่ 2 (ใส่ปูนอัตรา 700 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15  
วัน)  252.56 กิโลกรัมต่อไร่  และต ารับการทดลองที่ 1 (ไม่มีการใส่ปูนร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน) 
17.38 กิโลกรัมต่อไร่  ตามล าดับ  โดยที่ผลผลิตข้าวในต ารับการทดลองที่ 3 และต ารับการทดลองที่ 4  ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่มีความแตกต่างของผลผลิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับต ารับการ
ทดลองที่ 1 และต ารับการทดลองที่ 2  ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  ผลผลิตข้าว 

ต ารับการทดลอง ผลผลิตข้าว (กิโลกรัมต่อไร่) 
ต ารับการทดลองที่ 1 
(ไม่มีการใส่ปูนร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทกุ 15 วัน)   

17.38 c 

ต ารับการทดลองที่ 2 
(ใส่ปูนอัตรา 700  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15  วัน) 

252.56 b 

ต ารับการทดลองที่ 3 
(ใส่ปูนอัตรา 1,500  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15  วัน) 

304.50 a 

ต ารับการทดลองที่ 4 
(ใส่ปูนอัตรา 2,200  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15  วัน) 

303.83 a 

 
สรุปผลการทดลอง 
 1.  แปลงไม่ใส่ปูนแต่ใช้น้ าชะล้าง  ข้าวมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด และมีการแตกกอน้อยมาก ส าหรับ
แปลงใส่ปูนอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันกับทุกแปลง และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับผลผลิตของแปลง
ที่ไม่ใส่ปูนได้ผลผลิตต่ าสุด 17.38 กิโลกรัมต่อไร่ แต่แปลงใส่ปูนอัตรา 700 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต 252.56 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติกับแปลงที่ใส่ปูนอัตรา 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตรา 2,200 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ที่ได้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 304.50 กิโลกรัมต่อไร่ และ303.83 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
 2.  การใช้ปูนเพียง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้างทุก 15 วัน เป็นวิธีที่ดีที่สุด 
จากการทดลองครั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องใส่ปูนสูงถึง 2,200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามอัตราความต้องการปูนที่ได้จาก 
ห้องวิเคราะห์ดินแต่จ าเป็นต้องใช้น้ าชะล้างดินทุก 15 วัน 
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการผลิตอ้อยโรงงาน เพื่อก าหนดเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ
ปีการผลิต 2557/58 
An Analysis of Cost and Returns of Sugarcane Production Response to Agricultural 
Economics Crop Zoning Analysis of the Production Year 2014/2015 
จันทร์เรียง พลายละมูล  
Chanriang Plailamul    
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  
Division of Land Use Policy and Planning, Land Development Department, Bangkok 

บทคัดย่อ 
การจัดท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน เป็นการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ 

กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ปัญหา และความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกร 
เป็นปัจจัยส าคัญตัวหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรที่ดินของประเทศให้เป็นแหล่งผลิตพืชที่
มั่นคงและยั่งยืน การศึกษา ผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิต จ าแนกตามระดับความเหมาะสมทาง
กายภาพของดิน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือน ผลการ 
ศึกษา พบว่า ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปี ในพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ผลผลิตที่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมทางกายภาพของดิน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.54 
12.87 และ 10.92 ตันต่อไร่ ตามล าดับ มีการใช้ต้นทุนการผลิตบริเวณพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพ
สูง (S1) เฉลี่ย 12,267.45 บาทต่อไร่ เหมาะสมปานกลาง (S2) เฉลี่ย 11,070.43 บาทต่อไร่ และเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) เฉลี่ย 9,390.36 บาทต่อไร่  ผลตอบแทน (สุทธิ) เหนือต้นทุนทั้งหมดบริเวณพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) เฉลี่ย 2,094.43  825.18 
และ 699.73 บาทต่อไร่ นั่นหมายความว่ารายได้ของการผลิตอ้อยเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เพาะปลูก การศึกษาครั้งนี้มีข้อแนะน าว่าการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
เกษตรกรในการลดต้นทุน  

ABSTRACT 
 Agricultural Economics Crop Zoning for commercial sugarcane is the main mission of 
Land development department. There are several issue for investigation on how to improve 
sugarcane productivity in terms of economic output, qualitative and quantitative production 
scale.The sugar industry works below capacity. Increased production cost at farm and at 
industry levels have inflated the prices of cane and sugar. Field surveys and interviews by 
sampling and interview data from household heads. This study was classify in three type of 
area S1, S2 and S3 in terms of soil suitability. With this information, the study aims to 
contribute to the decision-making process for public policies aimed to promote the  
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development and conservation of the region’s soil and water resources. The cost of 
sugarcane production classify by soil suitability areas has been collected, analyzed and 
found that the average total cost of production of fresh crop were 15.54 mt./rai (S1), 12.87 
mt./rai (S2) and 10.92 mt./rai (S3). In addition, the cost of production for soil suitability areas 
were 12,267.45 THB/rai (S1), 11,070.43 THB/rai (S2) and 9,390.36 THB/rai (S3). The total 
revenue of sugarcane production were 2,094.43 THB/rai (S1), 825.18 THB/rai (S2) and 699.73 
THB/rai (S3). That mean that total revenue of sugarcane production was effected by soil 
suitability by crop zoning. The study strongly recommend that the use of crop zone maps 
will bring immense benefit to the farmers in reducing cost of the cultivation and maximizing 
production. 

ค าน า 
การจัดท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจอ้อยโรงงาน เป็นการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรม

พัฒนาที่ดิน มีการใช้ข้อมูลจากหลายสาขาวิชาเป็นปัจจัยส าหรับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือก าหนดเขตพืช
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านครัวเรือนเกษตรและการผลิตพืชเป็นปัจจัยตัวหนึ่ง
ซึ่งใช้ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งท าให้การจัดท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ ปัญหา และความต้องการด้านต่างๆ ของเกษตรกร เป็นปัจจัยส าคัญตัวหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของประเทศให้เป็นแหล่งผลิตพืชที่มั่นคง 

วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของครัวเรือนเกษตร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตพืช ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา ความต้องการ และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาการเกษตร 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์   
 1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และแบบสอบถามสภาพการผลิตทางการเกษตร 
 2. แผนที่ ประกอบด้วย แผนที่ขอบเขตการปกครอง แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 
 3. เครื่องค านวณระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) 

วิธีด าเนินการ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ข้อมูลจาก
หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตร เช่น อายุของเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน 
จ านวนคนในครัวเรือน การถือครองที่ดิน ขนาดเนื้อที่เพาะปลูก ขนาดเนื้อที่เก็บเกี่ยว ภาวะหนี้สิน ปัญหา
ทางด้านสภาพดิน และความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ วิเคราะห์ในรูปของค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ส าหรับ
ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชตามหลักวิธีการ
ทางเศรษฐศาสตร์   

สถานที่ด าเนินการ 
 ภาคเหนือ   จังหวัดอุตรดิตถ์  สุโขทัย  พิษณุโลก  ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  หนองบัวล าภู  อุดรธานี  เลย  
กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร  
 ภาคตะวันออก   จังหวัดสระแก้ว และชลบุรี 
 ภาคกลาง   จังหวัดลพบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  และกาญจนบุรี 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตพืชของครัวเรือนเกษตร รวมทั้งปัญหาความต้องการ

และทัศนคติของเกษตรกร สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร  

 หัวหน้าครัวเรือนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 51 ปี นับถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 69.58 ของครัวเรือนเกษตร) ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 70.18 เป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
สถาบันทางการเกษตร เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงาน
น้ าตาล เป็นต้น มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 4 คนต่อครัวเรือน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและนอกวัย
แรงงานคิดเป็นร้อยละ 74.84 และ 25.16 ของสมาชิกในครัวเรือน ตามล าดับ ครัวเรือนเกษตรมีที่ดินถือครอง
ประมาณ 3 แปลงต่อครัวเรือน คิดเป็นเนื้อที่เฉลี่ย 47.31 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเอง
เฉลี่ย 35.19 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินเช่าและที่เข้าท าเปล่า หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง ส่วนใหญ่
เป็นโฉนดเฉลี่ย 20.04 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาเป็น น.ส.3 และ น.ส.3ก. ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นที่ไร่เฉลี่ย 41.71 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาเป็นที่นา ที่อยู่อาศัย และที่ปลูกไม้ผลไม้ยืน นอกจากนี้ยังมีที่ทิ้ง
ร้างและท่ีเลี้ยงสัตว์อีกเล็กน้อย 
 ทางด้านภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงินพบว่าในปีการผลิต 2557/58 ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 19.88 
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดมีการกู้ยืม (เป็นการกู้ยืมในระบบทุกครัวเรือน) มีวงเงินกู้ยืมเฉลี่ย 471,540.00 
บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่กู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  รองลงมากู้จากโรงงาน
น้ าตาลเฉลี่ย 282,020.00 และ 147,060.00 บาทต่อครัวเรือน วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เพ่ือใช้ทางการเกษตร  
รองลงมาใช้ลงทุนในทรัพย์สินและใช้ในการครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 56.26  42.10 และ 1.64 ของจ านวนเงินกู้ 
ตามล าดับ  
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ปัญหาของครัวเรือนเกษตร   
 ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ 99.01 ของครัวเรือนเกษตร) ส่วนใหญ่ประสบปัญหาฝนแล้ง ฝน
ทิ้งช่วงร้อยละ 76.71 รองลงมาประสบปัญหาศัตรูพืชรบกวน ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และปัญหาขาด
แคลนน้ าเพ่ือการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 73.69  63.05  ร้อยละ  52.21 ของครัวเรือนที่มีปัญหา ตามล าดับ 
 ปัญหาด้านการครองชีพ (ร้อยละ 64.81 ของครัวเรือนเกษตร) ส่วนใหญป่ระสบปัญหาสินค้าอุปโภคและ
บริโภคมีราคาสูงคิดเป็นร้อยละ 94.17 รองลงมา คือ ปัญหารายได้ ไม่ เพียงพอกับรายจ่าย และขาด
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และ 11.04 ของครัวเรือนที่มีปัญหา ตามล าดับ 
 ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ 
 ด้านการผลิต (ร้อยละ 98.41 ของครัวเรือนเกษตร) ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐประกันรายได้เกษตรกรคิด
เป็นร้อยละ 70.71 รองลงมาต้องการให้รัฐประกันราคา และต้องการให้รัฐจัดสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรคิด
เป็นร้อยละ 69.29 และ 51.52 ของครัวเรือนที่ต้องการ  ตามล าดับ  
  ด้านการครองชีพ (ร้อยละ  65.21 ของครัวเรือนเกษตร) ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐควบคุมราคาสินค้าที่
จ าเป็นต่อการครองชีพคิดเป็นร้อยละ 90.85  รองลงมาต้องการให้รัฐจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
และต้องการให้รัฐซ่อมแซมและปรับปรุงถนน (ในหมู่บ้าน) ให้อยู่ในสภาพใช้สัญจรได้ตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 
17.07 และ 13.11 ของความต้องการความช่วยเหลือ ตามล าดับ 
 แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตของครัวเรือนเกษตร ผลของการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่เห็น
ว่าควรเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ รองลงมามีความเห็นว่าควรเพ่ิมปุ๋ยเคมี และคิดว่าควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินสม่ าเสมอ
คิดเป็นร้อยละ 68.59  59.84  และ  54.67 ของครัวเรือนทั้งหมด ตามล าดับ ทัศนคติหรือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน จากผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 78.73 ไม่เคย
ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน มีครัวเรือนเกษตรที่เคยใช้แต่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วร้อยละ 18.29 ของ
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ส่วนครัวเรือนเกษตรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินอยู่ ณ ปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 
2.98 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด  
 ความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่หรือคิดเป็น
ร้อยละ 94.23 ไม่คิดจะเปลี่ยน และความคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพการเกษตรไปสู่อาชีพนอกภาคการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 95.83 ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเช่นเดียวกัน 

ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต จ าแนกตามระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดิน โดย
ต้นทุนในการผลิตประกอบไปด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปร 
ได้แก่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าแรงงานคน แรงงานเครื่องจักร ค่าขนส่งผลผลิต ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ค่าตัดอ้อย
เผา และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
ค่าเช่าที่ดิน และค่าภาษีที่ดิน โดยราคาผลผลิตใช้ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศท่ีราคา 924.29 บาท
ต่อตัน สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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1) อ้อยโรงงานเฉลี่ยทั้งประเทศในทุกความเหมาะสมทางกายภาพของดิน 
 อ้อยโรงงานเฉลี่ยทั้งประเทศ เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 12.87 ตันต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต

เฉลี่ย 11,895.61 บาทต่อไร่ มีการใช้ต้นทุนในการผลิตรวมเฉลี่ย 10,996.57 บาทต่อไร่ (ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
9,179.06 บาทต่อไร่ และต้นทุนคงที่ เฉลี่ย 1,817.51 บาทต่อไร่) ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 5,454.35  2,714.37 และ 896.86 
บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 อ้อยโรงงานปีที่  1-ปีที่3 เฉลี่ยทั้งประเทศ ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 14.42  12.72 และ 11.03 ตันต่อไร่ 
ตามล าดับ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 13,328.26  11,756.96 และ 10,194.91 บาทต่อไร่ ตามล าดับ มีการใช้ต้นทุน
ในการผลิตเฉลี่ย 14,598.97  9,156.63 และ 8,609.00 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
12,774.56  7,328.24 และ 6,813.94 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย เฉลี่ย 1,824.41  1,828.39 
และ 1,795.06 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 4,222.30 6,744.65 และ 
5,460.21 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 555.42  4,424.63 และ 3,382.14 บาท
ต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด อ้อยโรงงานปี่ที่ 1 ขาดทุนเฉลี่ย 1,268.99 บาทต่อไร่ ส่วน
อ้อยโรงงานปีที่ 2 และปีที่ 3  ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,596.24 และ 1,587.08 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 1 : ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยทั้งประเทศ  ปีการผลิต 2557/58 

อ้อยโรงงาน 
ผลผลิต มูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด   ผลตอบแทนเหนือต้นทุน (บาท/ไร่) 

(ตัน/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) เงินสด ผันแปร ทั้งหมด 

เฉลี่ย 12.87 11,895.61 10,996.57 5,454.35 2,714.37 896.86 

ปีที่ 1 14.42 13,328.26 14,598.97 4,222.30 555.42 -1,268.99 

ปีที่ 2 12.72 11,756.96 9,156.63 6,744.65 4,424.63 2,596.24 

ปีที่ 3 11.03 10,194.91 8,609.00 5,460.21 3,382.14 1,587.08 
ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2558 

1) อ้อยโรงงานบริเวณพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 
 อ้อยโรงงานที่ปลูกในพื้นที ่ดินที ่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 

15.54 ตันต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 14,363.46 บาทต่อไร่ มีการใช้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 12,267.45 
บาทต่อไร่ โดยเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 10,160.63 บาทต่อไร่ และ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,106.82 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
7,204.87  4,201.25 และ 2,094.43 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 อ้อยโรงงานปีที่ 1-ปีที่ 3 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 17.29  15.70 และ 13.42  ตันต่อไร่ ตามล าดับ คิด
เป็นมูลค่าผลผลิต 15,980.97  14,511.35 และ 12,403.97 บาทต่อไร่ ตามล าดับ มีการใช้ต้นทุนในการผลิต 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

183 
 

 

เฉลี่ย 16,305.11  10,574.56 และ 9,680.09 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจ าแนกเป็นต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 14,224.31  8,463.36 และ 7,549.42 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,080.80  2,111.20 
และ 2,130.67 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 5,728.14 8,738.59 และ 
7,141.95 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 1,760.84  6,048.31 และ 4,855.97 บาท
ต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด อ้อยโรงงานปีที่ 1 ขาดทุนเฉลี่ย 319.96 บาทต่อไร่ ส่วน
อ้อยโรงงานปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 3,937.11 และ 2,725.30 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 2 : ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตอ้อยโรงงานบริเวณท่ีดินมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง  
                (S1) ปีการผลิต 2557/58 

อ้อยโรงงาน 
ผลผลิต มูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด    ผลตอบแทนเหนือต้นทุน (บาท/ไร่) 

(ตัน/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) เงินสด ผันแปร ทั้งหมด 

เฉลี่ย 15.54 14,363.46 12,267.45 7,204.87 4,201.25 2,094.43 

ปีที่ 1 17.29 15,980.97 16,305.11 5,728.14 1,760.84 -319.96 

ปีที่ 2 15.70 14,511.35 10,574.56 8,738.59 6,048.31 3,937.11 

ปีที่ 3 13.42 12,403.97 9,680.09 7,141.95 4,855.97 2,725.30 
ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2558 

2) อ้อยโรงงานบริเวณพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
 อ้อยโรงงานที่ปลูกในพื้นที่ดินที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรได้รับผลผลิต

เฉลี่ย 12.87 ตันต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 11,895.61 บาทต่อไร่ มีการใช้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 
11,070.43 บาทต่อไร่ โดยเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 9,254.48 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,815.95 บาทต่อไร่ 
ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ย 5,156.37  2,641.13 และ 825.18 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 อ้อยโรงงานปีที่ 1 - ปีที่ 3 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 14.02  12.52 และ 10.95 ตันต่อไร่ ตามล าดับ คิด
เป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 12,958.54  11,572.11 และ 10.120.97 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  มีการใช้ต้นทุนในการ
ผลิตเฉลี่ย 14,382.26 9,144.91 และ 8,836.99 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจ าแนกเป็นต้นทุน    
ผันแปรเฉลี่ย 12,551.55  7,310.31 และ 7,067.63 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,830.71  
1,834.60 และ 1,769.36 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 4,040.68  
6,343.34 และ 5,184.39 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 406.99 4,261.80 และ 3,053.34 
บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดอ้อยโรงงานปีที่ 1 ขาดทุนเฉลี่ย 1,423.72 บาท
ต่อไร่ ส่วนอ้อยโรงงานปีที่ 2 และ ปีที่3 ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,427.20 และ 1,283.98 บาท
ต่อไร่ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 : ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานบริเวณท่ีดินมีความเหมาะสมทางกายภาพ 
      ปานกลาง (S2) ปีการผลิต 2557/58 

อ้อยโรงงาน 
ผลผลิต มูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด    ผลตอบแทนเหนือต้นทุน (บาท/ไร่) 
(ตัน/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) เงินสด ผันแปร ทั้งหมด 

เฉลี่ย 12.87 11,895.61 11,070.43 5,156.37 2,641.13 825.18 

ปีที่ 1 14.02 12,958.54 14,382.26 4,040.68 406.99 -1,423.72 

ปีที่ 2 12.52 11,572.11 9,144.91 6,343.34 4,261.80 2,427.20 

ปีที่ 3 10.95 10,120.97 8,836.99 5,184.39 3,053.34 1,283.98 
ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2558 

3) อ้อยโรงงานบริเวณพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 อ้อยโรงงานที่ปลูกในพ้ืนที่ดินที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) เกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ย 

10.92 ตันต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 10,093.25 บาทต่อไร่ มีการใช้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 9,390.36 
บาทต่อไร่ โดยเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,865.95 บาทต่อไร่ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,524.41 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
4,668.09  2,224.14 และ 699.73 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 อ้อยโรงงานปีที่ 1-ปีที่ 3 ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 12.69 10.82 และ 8.73 ตันต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็น
มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 11,729.24 10,000.82 และ 8,069.05 บาทต่อไร่ ตามล าดับ มีการใช้ต้นทุนในการผลิต
เฉลี่ย 13,225.24 7,743.81 และ 6,996.84 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจ าแนกเป็นต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 11,681.11 6,221.74 และ 5,491.48 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,544.13 1,522.07 
และ 1,505.36 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 3,478.68 5,861.50 และ 
4,334.80 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 45.67 3,777.54 และ 2,578.85 บาท
ต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดอ้อยโรงงานปีที่ 1 ขาดทุนเฉลี่ย 1,498.46 บาทต่อไร่ 
ส่วนอ้อยโรงงานปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,255.47 และ 1,073.49 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 : ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานบริเวณท่ีดินมีความเหมาะสม  
      ทางกายภาพเล็กน้อย (S3) ปีการผลิต 2557/58 

อ้อยโรงงาน 
ผลผลิต มูลค่าผลผลิต ต้นทุนทั้งหมด    ผลตอบแทนเหนือต้นทุน (บาท/ไร่) 

(ตัน/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) เงินสด ผันแปร ทั้งหมด 

เฉลี่ย 10.92 10,093.25 9,390.36 4,668.09 2,224.14 699.73 
ปีที่ 1 12.69 11,729.24 13,225.24 3,478.68 45.67 -1,498.46 
ปีที่ 2 10.82 10,000.82 7,743.81 5,861.50 3,777.54 2,255.47 
ปีที่ 3 8.73 8,069.05 6,996.84 4,334.80 2,578.85 1,073.49 

ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2558 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาด้านการเกษตรอันดับต้นๆของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ฝนแล้งฝนทิ้งช่วง กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมี

โครงการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าหลายโครงการ ควรเข้าไปช่วยสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ในช่วงดดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง และควรมีการแนะน าส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 2. ส่วนปัญหาศัตรูพืชรบกวน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปดูแลแนะน าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด
ในระยะต้นๆ หรือแนะวิธีการป้องกันไว้ก่อนที่ศัตรูพืชจะระบาด ในส่วนของพัฒนาที่ดินควรส่งเสริม และให้
ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการป้องกันและปราบศัตรูพืช  
 3. ส าหรับปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตมีราคาสูง รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือผลิตปุ๋ยเคมีจาก
แม่ปุ๋ยขึ้นมาใช้เอง ตลอดจนแนะน าการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากจะเป็นการ
ลดต้นทุนในการผลิต ยังจะท าให้ไม่เกิดสารพิษตกค้างในดิน ส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว 
 4. การลดต้นทุนการผลิต ควรส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาใช้เครื่องจักรในทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแต่
เตรียมแปลงจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งต้นทุนจะต่ ากว่าการใช้แรงงานคน และในปัจจุบันแรงงานคนเริ่มหายาก
และมีราคาสูง มีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่มาก ได้แก่ ค่านายหน้าในการจัดหาแรงงานตัดอ้อย ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายหรือ
จัดหาให้แก่คนงานนอกเหนือจากค่าแรง เช่น จัดหาที่พัก ช่วยค่าอาหารบางส่วน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวเจ้า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตลอดจนการใช้ปัจจัย
การผลิต ปัญหาความต้องการ และทัศนคติของครัวเรือนเกษตรต่องานพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  
ผลการศึกษา พบว่า การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ต้นทุน และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิตของข้าวเจ้านาปี 
ก่อนมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน ปีการผลิต 2555/56 และหลังมีโครงการ ปีการผลิต 2558/59 ผลผลิตข้าวเจ้านาปี
เพิ่มขึ้นประมาณ 17.11 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.45 มูลค่าผลผลิต
เพ่ิมขึ้น 277.19 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.43 ด้านต้นทุนการผลิตในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดลดลง คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลง 10.36 ของต้นทุนปีฐาน 
 ความพึงพอใจต่องานพัฒนาที่ดิน พบว่า โดยรวมครัวเรือนเกษตรมีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
กิจกรรมต่างๆ ของกรม เช่น กิจกรรมการขุดลอกแหล่งน้ าผิวดินเพ่ือกักเก็บน้ า การขุดลอกแหล่งน้ าผิวดินเพ่ือ
การระบายน้ าและเพ่ือล าเลียงน้ า (คลองซอย ท่อส่งน้ า) ระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร (ท่อส่งน้ าจากแหล่งน้ า) 
การท าทางล าเลียง เพ่ือสะดวกในการขนส่งผลผลิต การท าท่อลอดเพ่ือการระบายน้ า และน าน้ าเข้าแปลง
เพาะปลูก และการท าอาคารบังคับน้ า/อาคารทางแยกน้ า เป็นต้น  ในส่วนของครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีความ     
พึงพอใจ พึงพอใจน้อย และพึงพอใจปานกลาง พบว่า มีหลายสาเหตุ เช่น เกษตรกรสูญเสียพ้ืนที่นาในการ
จัดสร้างทางล าเลียง เกษตรกรบางรายยกพ้ืนที่นาให้ด้วยความไม่เต็มใจ พ้ืนผิวทางล าเลียงขรุขระ ในช่วงดดูฝน
การสัญจรและการขนส่งปัจจัยการผลิตเป็นไปด้วยความยากล าบาก เป็นต้น 
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ABSTRACT 
 To study the costs and returns of Jasmine rice production (KDML 105) as well as the use of 
inputs , demand problem and the attitude of agricultural households towards land development in 
Thung Kula Ronghai area Suvarnabhumi Roi et. Using Questionnaires to collect field data. It was 
found that before and after the land development project the rice yield,  cost and B/C ratio  
changed. The rice yield increased by 17.11 kg / rai. Percentage of change increased 4.45 percent. 
Production value increased 277.19 baht / rai. The percentage change was 4.43 percent. In terms of 
total cost of production decreased, But a slight decrease represents a change of 10.36 percent of 
the base year cost.  
 Agricultural households are very satisfied with the activities of the land development 
department, such as surface water dredging to retain water,  dewatering of surface water for 
drainage and conveying of water (canals, water pipelines), agricultural irrigation systems, conveying 
to facilitate the transportation of agricultural product, piping to drain and bring water to the crop 
and to build water towers / water junction buildings. 
 The causes of agricultural households are unsatisfying, less satisfied, and moderately 
satisfied. There are many reasons for this. Such as some farmers unwilling to lose their paddy fields 
for the project, conveyor surface is rough and cannot use in rainy season.  

ค าน า 
  ในอดีตที่ผ่านมาทุ่งกุลาร้องไห้มีปัญหาในระดับที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากสภาพดินส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร บางครั้งฝนทิ้งช่วงและปัญหาน้ าท่วมในช่วงต้นและช่วงปลายดดูท านา 
ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาอย่างเดียวในดดูนาปี จากสภาพพ้ืนที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ดังกล่าว 
ท าให้มีหลายหน่วยงานของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของ
ประชากรให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพที่ดีสุดแห่ง
หนึ่งของประเทศ ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีภารกิจหลักคือการช่วยพัฒนาและ
ปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือการจัดเก็บ จัดหาและปรับปรุง
แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือน าน้ ามาใช้ในดดูกาลผลิตและระบายน้ าออกในดดูกาลเก็บเกี่ยว หลายโครงการที่ทาง
กรมพัฒนาที่ดินได้ท าไปแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ท าให้ไม่ทราบถึงผล
ตอบรับที่มีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ดังนั้นเพ่ือให้ การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและแก้ไขโครงการให้ดียิ่งขึ้นในโครงการเดิมและโครงการอื่นๆ 
ต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วไปของครัวเรือนเกษตร สภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต รวมทั้งปัญหาความต้องการและทัศนคติของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
และในขณะเดียวกันเกษตรกรบางรายอาจจะได้รับผลกระทบต่างๆ จากโครงการนี้ด้วย  
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการแหล่งน้ าในไร่
นานอกเขตชลประทาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินการกักเก็บน้ า  
การใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของเกษตรกร 
ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  ตลอดจน 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับ
บริการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จ านวน 462 คน และเจ้าหน้าที่กรม
พัฒนาที่ดินจ านวน 34 คน  
 พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิ เฉลี่ยปีละ 
78.97 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 36.27 ล้านตัน ข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 459 กิโลกรัม ดดูนาปี ปี 2552/53-
2556/57 มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยปีละ 62.83 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 25.87 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 
412 กิโลกรัม (ชาญพิทยา, 2559) พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2,711.1 พันไร่ 
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 1,408.6 พันตัน ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดร้อยเอ็ด 519.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในป ี2556 (รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557) 
 หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่นา ท าให้ได้รับประโยชน์  ในพ้ืนที่
ปลูกข้าวส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.20 ก่อน ได้รับประโยชน์จาก
โครงการฯ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลผลิตจากการปลูกข้าวเฉลี่ย 317 กิโลกรัมต่อไร่ หลังได้รับประโยชน์จาก
โครงการฯ  ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นเป็น 439 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
ได้รับประโยชน์จากโครงการ พบว่า หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่นา
ท าให้ได้รับประโยชน์ในพ้ืนที่ปลูกข้าว ท าให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาข้าวในปีนี้มีราคาค่อนข้างสูง
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการปลูกข้าว เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
40.20 จากเดิมก่อนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างได้รับรายได้จากการปลูกข้าวเฉลี่ย 3,029.70 
บาทต่อไร่ หลังได้รับประโยชน์จากโครงการฯ รายได้เพ่ิมข้ึนเป็น 4,247.60 บาทต่อไร่ (ส าเภา, 2554)  
 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการงานพัฒนาที่ดิน พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.20 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ในด้านการบริหารการจัดการ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านผลกระทบของโครงการฯ เกษตรกร มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุดเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.58 4.67 4.57 และ 4.41) ส่วนด้านผลลัพธ์ของโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน ของการผลิตพืชก่อนและหลังมีโครงการงาน
พัฒนาที่ดิน 
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 3. เพ่ือศึกษา ปัญหา ทัศนคติ และการยอมรับของเกษตรกรต่อโครงการงานพัฒนาที่ดิน 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามแยกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป สภาพการผลิตทางการเกษตร และทัศนคติและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่องานพัฒนา
ที่ดิน 
 2. แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่กลุ่มชุดดิน และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
 3. เครื่องค านวณระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) 
 4. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ  
 5. อุปกรณ์ส านักงานอ่ืน ๆ เช่น กระดาษ หมึก สื่อบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

วิธีการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนก่อนการรวบรวมข้อมูลภาคสนามดังนี้ 
  - ร่างแบบสอบถาม ตรวจแก้ไขค าถาม ทดสอบแบบสอบถาม และจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
    - ประชุมชี้แจงผู้ร่วมส ารวจ เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของการส ารวจข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันอย่างถูกต้อง 
    - ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณและระยะเวลาที่ก าหนด ในที่นี้
ใช้วิธีการของ Yamane  
 2. การส ารวจในภาคสนาม  
  รวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ข้อมูลจากหัวหน้าหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนเกษตรตามรายการในแบบสอบถาม ก่อนมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน ปีการผลิต 2555/56 และหลังมี
โครงการ ปีการผลิต 2558/59 ประชากรเป้าหมาย คือ ครัวเรือนที่เพาะปลูกในพ้ืนที่โครงการงานพัฒนาที่ดิน 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 - ข้อมูลลักษณะทั่วไปของเกษตรกร การถือครองที่ดิน อายุของเกษตรกรหัวหน้าครอบครัว ขนาด
เนื้อที่เพาะปลูก ขนาดเนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวนคนในครัวเรือน ภาวะหนี้สิน ปัญหาและความต้องการความ
ช่วยเหลือจากรัฐโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
 - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่และต้นทุนทั้งหมด จ าแนกเป็น
ส่วนที่เป็นต้นทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสด ส าหรับต้นทุนผันแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของการผลิต เช่น 
ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าฮอร์โมน ค่าสารปราบศัตรูพืช ค่าสารปราบวัชพืช ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องจักร 
ค่าจ้างแรงงานชั่วคราว ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ เป็นต้น ส่วนต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าภาษีที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 
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การเกษตรเป็นต้น ส าหรับต้นทุนทั้งหมด คือ ต้นทุนผันแปรทั้งหมดรวมกับต้นทุนคงที่ทั้งหมด ส่วนการวิเคราะห์ 
ผลตอบแทนการผลิตพืชจ าแนกการวิเคราะห์ผลตอบแทน 3 ชนิด คือ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด 
 - การวิเคราะห์ความพึงพอใจ การยอมรับงานพัฒนาที่ดินของครัวเรือนเกษตรและประชาชนต่องาน
พัฒนาที่ดิน วิเคราะห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากงานพัฒนาที่ดิน (ดีขึ้น/ไม่ดีขึ้น) โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทั้ง
ก่อนมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน ปีการผลิต 2555/56 และหลังมีโครงการ ปีการผลิต 2558/59 ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่องานพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐฯ และทัศนคติหรือความคิดเห็นทางด้านการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่โครงการทุ่งกุลาร้องไห้ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตร 
 สภาพทั่วไปครัวเรือนเกษตร พบว่า หัวหน้าครัวเรือนเกษตร มีอายุประมาณ 63 ปี นับถือศาสนา
พุทธทุกครัวเรือน และส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 
คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.22 และ 48.78 ของสมาชิกในครัวเรือน
ทั้งหมด เป็นผู้ท างานได้ประมาณ 3 คนต่อครัวเรือน อีก 2 คน ไม่ได้ท างานหรือท างานไม่ได้ การประกอบ
อาชีพ นอกจากท าการเกษตรในครัวเรือนแล้ว หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนยังประกอบอาชีพอย่าง
อ่ืนควบคู่ไปด้วยเพ่ือเป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เช่น รับจ้างทางการเกษตร รับจ้างทั่วไป และ รับราชการ เป็นต้น 
 ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 88.89 เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันทางการเกษตร
และมีการกู้ยืมเงินจากกลุ่มหรือสถาบันที่เข้าเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มหรือสถาบันการเงินในระบบ ได้แก่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร กองทุนเงินล้าน และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 
 การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ย 2.37 แปลง (ประมาณ 2-3 แปลง) 
หรือคิดเป็นเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 25.45 ไร่ต่อครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นที่ของตนเองเฉลี่ย 24.34 ไร่ต่อ
ครัวเรือน มีเอกสารสิทธิ์/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นโฉนด น.ส.3 และ ส.ป.ก.4-01 และส่วนใหญ่เป็นนา
ข้าว (23.99 ไร่ต่อครัวเรือน)  

ภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร ครัวเรือนเกษตรมีการกู้ยืมทั้งระยะสั้น (<= 1 ปี) 
ระยะปานกลาง (2-5 ปี) และระยะยาว (> 5 ปี) ปีการผลิต 2558/59 พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 81.48 
ของครัวเรือนทั้งหมดมีการกู้ยืม มีจ านวนเงินกู้ (รวมกู้ทุกสถาบัน) เฉลี่ย 205,818.18 บาทต่อครัวเรือน 
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร แหล่งเงินกู้ยืมที่ครัวเรือนเกษตรใช้บริการมากที่สุด คือ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75.71 ของจ านวนเงินกู้ยืม รองลงมา กองทุนเงิน 
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ล้าน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละแหล่งเงินกู้จะแตกต่าง
กันไป 

2. สภาพการผลิตพืช ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต 
  สภาพการผลิตพืช ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วน
ใหญ่เกือบทั้งหมดปลูกข้าวเจ้า ในรอบปีการผลิตเกษตรกรท านาได้เพียงปีละครั้ง เป็นการเพาะปลูกตามดดูกาล
อาศัยเพียงน้ าฝนในการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียว การประเมินต้นทุนผลตอบแทนจ าแนกรายละเอียดของต้นทุน
และผลตอบแทนก่อนและหลังมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน ส าหรับงานพัฒนาที่ดินบริเวณพ้ืนที่ทุ่งลาร้องไห้ (การ
ปรับปรุงพ้ืนที่นา) โดยการประเมินหรือการวิเคราะห์การผลิตข้าวนาปี ประเมินในลักษณะเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
ของทุกปัจจัยการผลิตและทุกกิจกรรมการผลิต  
 เปรียบเทียบผลตอบแทนก่อนและหลังการมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน  พบว่า ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 
105 มีผลผลิตก่อนและหลังมีโครงการ เฉลี่ย 384.23 และ 401.34 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
6,252.61 และ 6,529.80 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,243.21 และ 3,803.55 บาทต่อไร่ ต้นทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,697.55 และ 2,420.83 บาทต่อไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
และยา) เฉลี่ย 1,403.31 และ 1,108.32 บาทต่อไร่ เป็นค่าแรงงาน (แรงงานคนและแรงงานเครื่องจักร) เฉลี่ย 
1,122.31 และ 1,109.84 บาทต่อไร่ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ เฉลี่ย 171.93 และ 202.67 บาทต่อไร่ มี
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 4,116.51 และ 4,444.84 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 3,555.06 และ 4,108.97 บาทต่อไร่ และ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้ งหมดเฉลี่ย 2,009.40 และ 
2,726.25 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรเท่ากับ 2.32 และ 2.70 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนที่
เป็นเงินสด 2.93 และ 3.13 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 1.47 และ 1.72 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ต้นทุนผลตอบแทน และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนการ
ผลิตของข้าวเจ้านาปี (นาหว่าน) ก่อนและหลังมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน พบว่า ผลผลิตเพิ่มข้ึนประมาณ 17.11 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.45 มูลค่าผลผลิตเพ่ิมขึ้น 277.19 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.43 ด้านต้นทุนการผลิต ในส่วนของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดลดลง คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลง 10.36 ของต้นทุนปีฐาน สาเหตุที่ต้นทุนทั้งหมดลดลง ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะต้นทุนผันแปรที่ลดลง (ค่าวัสดุการเกษตร ค่าแรงงานคนและเครื่องจักร และค่าวัสดุสิ้นเปลือง/
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ) ซึ่งเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.26 จากปีฐาน ด้านผลตอบแทน พบว่า 
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น โดยผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเพ่ิมขึ้นประมาณ 328.33 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.98 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเพ่ิมขึ้น 553.91 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.58 และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 716.85 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.67 ส าหรับอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนการผลิต (B/C 
Ratio) เมื่อเทียบกับปีฐานปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นทุกประเภท กล่าวคือ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน  
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ผันแปรมีค่าเพ่ิมข้ึน 0.38 หรือคิดเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.38 ส าหรับอัตราส่วน 
รายได้ต่อต้นทุนที่เป็นเงินสดและอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 0.20 และ 0.25 ตามล าดับ คิดเป็น
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงร้อยละ 6.83 และ 17.01 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาปี (นาหว่าน) 
   พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ก่อนและหลังมีโครงการงานพัฒนาที่ดิน 

รายการ 
 ก่อนมีโครงการ 

ปีการผลิต 
2555/56 

   หลงัมีโครงการ 
   ปีการผลิต 
   2558/59 

 
(เพิ่มขึ้น/
ลดลง) 

การ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
 

1 ผลผลิต (กก./ไร่) 384.23 401.34  17.11 4.45 
2 มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 6,252.61 6,529.80  277.19 4.43 
3 ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 4,243.21 3,803.55  -439.66 -10.36 
4. ต้นทุนที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 2,136.10 2,084.96  -51.14 -2.39 
5 ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 2,697.55 2,420.83  -276.72 -10.26 
   ค่าวัสดุการเกษตร (บาท/ไร่) 1,403.31 1,108.32  -294.99 -21.02 
   ค่าแรงงานคนและเครื่องจักร (บาท/ไร่) 1,122.31 1,109.84  -12.47 -1.11 
   ค่าวัสดุส้ินเปลือง/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท/ไร่) 171.93 202.67  30.74 17.88 
6 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 4,116.51 4,444.84  328.33 7.98 
7 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,555.06 4,108.97  553.91 15.58 
8 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 2,009.40 2,726.25  716.85 35.67 
9 อัตราส่วนรายได้ (มูลค่าผลผลิต) 2.32 2.70  0.38 16.38 
    ต่อต้นทุนผันแปร (B/C Ratio)      
10 อัตราส่วนรายได้ (มูลค่าผลผลิต) 2.93 3.13  0.20 6.83 
     ต่อต้นทุนที่เป็นเงินสด (B/C Ratio)      
11 อัตราส่วนรายได้ (มูลค่าผลผลิต) 1.47 1.72  0.25 17.01 
     ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio)        

ที่มา : จากการส ารวจ (2559)  

 3. ปัญหาของครัวเรือนเกษตร จ าแนกปัญหาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ปัญหาทางด้านการเกษตร และ
ปัญหาทางด้านการตลาด 
 3.1 ปัญหาด้านการเกษตร 
 ปัญหาด้านการเกษตรก่อนมีโครงการ จากผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนประสบ
ปัญหาในการผลิตทางการเกษตรในหลายด้าน โดยลักษณะของปัญหาที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ ครัวเรือนเกษตรส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วงสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของครัวเรือนที่ประสบปัญหาทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ ปัญหาการผลิตมีราคาสูง ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร วัชพืชรบกวน ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร ศัตรูพืชรบกวนและปัญหาเมล็ดพันธุ์ราคาสูง และปัญหาอ่ืนๆ เป็นต้น 
 ปัญหาด้านการเกษตรหลังมีโครงการ จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือนประสบ
ปัญหาในการผลิตทางการเกษตรในหลายด้านโดยลักษณะของปัญหาที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ ปัญหาที่ครัวเรือน  
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เกษตรส่วนใหญ่ประสบคือการผลิตมีราคาสูง คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของครัวเรือนที่ประสบปัญหาทั้งหมด  
รองลงมา ได้แก่ วัชพืชรบกวน ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เมล็ดพันธุ์ราคาแพง และ
ปัญหาอื่นๆ เป็นต้น 
 3.2 ปัญหาด้านการตลาด 
  ปัญหาด้านการตลาดก่อนมีโครงการ ปัญหาด้านการตลาด ที่เกษตรกรประสบมากที่สุด ได้แก่ 
ผู้รับซื้อเอารัดเอาเปรียบคิดเป็นร้อยละ 46.46 ปัญหารองลงมา คือ ราคาผลผลิตตกต่ า และไม่มีแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตใกล้พื้นที่เพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 4.76 ตามล าดับ และมีปัญหาในการขนส่งผลผลิตไม่สะดวก 
  ปัญหาด้านการตลาดหลังมีโครงการ ปัญหาที่เกษตรกรประสบมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้รับซื้อเอารัดเอา
เปรียบ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ปัญหารองลงมาคือปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า คิดเป็นร้อยละ 37.04 ส่วนการขนส่ง
ผลผลิตไม่สะดวกและไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตใกล้พ้ืนที่เพาะปลูก พบว่า มีปัญหาน้อยมากคิดเป็นพียง  ร้อยละ 
3.70  

 4. ความพึงพอใจต่องานพัฒนาที่ดินที่ด าเนินการในพื้นที่ 
 ความพึงพอใจต่องานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากมี
โครงการ สรุปภาพโดยรวม ครัวเรือนเกษตรมีความพึงพอใจในระดับมาก เช่น การขุดลอกแหล่งน้ าผิวดินเพ่ือกักเก็บ
น้ า การขุดลอกแหล่งน้ าผิวดินเพ่ือการระบายน้ าและเพ่ือล าเลียงน้ า (คลองซอย ท่อส่งน้ า) ระบบส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร (ท่อส่งน้ าจากแหล่งน้ า) การท าทางล าเลียง เพ่ือสะดวกในการขนส่งผลผลิต การท าท่อลอดเพ่ือการ
ระบายน้ า และน าน้ าเข้าแปลงเพาะปลูก การท าอาคารบังคับน้ า/อาคารทางแยกน้ า  
 ในส่วนของครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีความพึงพอใจ พึงพอใจน้อย และพึงพอใจปานกลาง พบว่า มี
หลายสาเหตุ ได้แก่ เกษตรกรสูญเสียพ้ืนที่นาในการจัดสร้างทางล าเลียง เกษตรกรบางรายยกพ้ืนที่นาให้ด้วย
ความไม่เต็มใจ พ้ืนผิวทางล าเลียงขรุขระ ในช่วงดดูฝนการสัญจรและการขนส่งปัจจัยการผลิตเป็นไปด้วยความ 
ยากล าบาก เป็นต้น 

สรุป 
 1. เกษตรกรได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึน หลังจากมีโครงการงานพัฒนาที่ดินร้อยละ 4.45 ในขณะที่ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 10.36 ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.67 
 2. ในการก่อสร้างคลองส่งน้ า และทางล าเลียง เกษตรกรบางรายสูญเสียพ้ืนที่นาค่อนข้างมาก ส่งผลต่อ
ความเต็มใจในการเสียสละพ้ืนที่ 
 3. เนื่องจากโครงการทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้าง (คลอง ทางล าเลียง ทางลอดเพ่ือระบายน้ า) ยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ จึงยังไม่เห็นความเด่นชัดของ
ประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งในส่วนของปริมาณของผลผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต 
 4. พ้ืนที่ทางการเกษตรประสบภาวะภัยแล้งต่อเนื่องหลายปี ส่งผลให้บางครั้งปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการ
ท าการเกษตร ท าให้ยังไม่เห็นความแตกต่างของก่อนและหลังโครงการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพิจารณาค่าชดเชย หรือสร้างแรงจูงใจส าหรับเกษตรกรที่สูญเสียพ้ืนที่นาในการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
และทางล าเลียง เพราะเกษตรกรบางรายต้องสูญเสียพื้นที่นาเป็นจ านวนมาก 
 2. ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาหรือพืชใช้น้ าน้อย เพ่ือเพ่ิมรายได้ และลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิต
ข้าวตกต่ า ตลอดจนภาวะภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง 
 3. เน้นการท างานแบบบูรณาการ โดยเฉพาะกับหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และ
ภาคเอกชน ในการเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 

เอกสารอ้างอิง 
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดร้อยเอ็ด. 2557.  http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/ 
ชาญพิทยา ฉิมพาลี. 2558. อุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ปี 2558-2559 : ทิศทางและศักยภาพ 

การผลิตข้าวไทย (วันที่ 20 พดษภาคม 2558) http://www.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticke 
t=p6iLTgSSD_4%3D&tabid=401 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด.  http://www.roiet.doae.go.th/assets/roiet-2016.pdf 
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การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ าในดินและแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง 
Study on the Potential of Soil Water Retention and Stored Water in Farm Pond for 
Utilization in Efficient Agricultural Production and the Economic Returns and Value 

จันทนา  สงวนสิทธิ์  และนิลภัทร  คงพ่วง  
Chantana  Sanguansit  and  Ninlaphat  Khongphaung 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาทีด่นิ จังหวัดเชียงใหม่ 
Land Development Regional Office 6, Land Development Department, Chiang Mai Province 

บทคัดย่อ 
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการวิจัย “การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ าใน

ดินและแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร” จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์ภายหลังจากการได้รับการสนับสนุน
แหล่งน้ า ดังนี้คือ  สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าช่วงดดูแล้ง  สามารถใช้ประโยชน์จากบริเวณขอบบ่อ 
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการเลี้ยงปลา และปลูกพืชขาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
โดยแบ่งสามารถแสดงรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากสระน้ าฯ หลังหักค่าใช้จ่าย
ได้ ดังนี้ 

จังหวัดเชียงใหม่ (สระน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม) เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และ
พุทรานมสด นอกจากนั้นเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าในการเลี้ยงปลาหมอเทศและปลาทับทิมเพ่ือ
การค้า เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีสระน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา  ท าให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.46 คิดเป็นรายได้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 

จังหวัดเชียงใหม่ (สระน้ าในพ้ืนที่ดอน) เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ลิ้นจี่ 
ล าไย  มะม่วง  และผักสวนครัว (เช่น พริกขี้หนู  โหระพา  ผักชี  มะเขือเปราะ)  นอกจากนั้นเกษตรกรมีการใช้
ประโยชน์จากบ่อน้ าในการเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนเพ่ือการค้า เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับ
ปีการผลิตที่ผ่านมา  ท าให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.43 คิดเป็นรายได้ในภาคการเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.22 

จังหวัดล าปาง (สระน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม) เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ผักสวน
ครัว (เช่น ตะไคร้ ชะอม มะเขือเจ้าพระยา พริกชี้ฟ้า) และหญ้าเนเปียร์ (ใช้เลี้ยงโคเนื้อ) นอกจากนั้นเกษตรกรมี
การใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าในการเลี้ยงปลาทับทิมเพ่ือการค้า เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการ
ผลิตที่ผ่านมา  ท าให้เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.35 คิดเป็นรายได้ในภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.28 
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จังหวัดล าปาง (สระน้ าในพ้ืนที่ดอน) เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ
ผักสวนครัว (เช่น พริกชี้ฟ้า มะเขือเปราะ ฟักทอง) นอกจากนั้น เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าใน  
การเลี้ยงปลาดุกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.04 คิดเป็นรายได้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 

ค าน า 
พ้ืนที่ท าการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นระบบการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาปริมาณ

น้ าฝน  ซึ่งบางพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง  ขาดแคลนน้ า  ปริมาณน้ าไม่ เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช 
จากปัญหาดังกล่าว  กรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงปัญหานี้ของเกษตรกรจึงได้จัดท ากิจกรรมการขุดสระน้ าใน
ไร่นา (ขนาด 1,260 ลบ.ม.) ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณน้ าให้เกษตรกรเพ่ือให้สามารถมีแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก บรรเทาความความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือในดดูแล้งได้ สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบผสมผสานหรือตามแนวทางเกษตรทดษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และหากเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจะสามารถบริหาร
จัดการน้ าด้วยตนเอง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชเพ่ิมขึ้น เช่น การปลูกผักเพ่ือไว้กินหรือขาย
บริเวณพ้ืนที่รอบสระน้ าหรือพืชหลังนา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรแก้ไขความ
ยากจนตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในไร่นา
เพ่ือการเกษตรอย่างแท้จริง โดยเมื่อมีโครงการเกิดขึ้นในพ้ืนที่แล้วโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า
เพียงใดในพ้ืนที่และเกษตรกร โดยบรรลุผลสัมดทธิ์ที่ว่า เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลทางด้านเศรษฐกิจของ
เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายให้ได้รับผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและมีรายได้สุทธิจากการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นและ
ส่งผลทางด้านสังคมต่อเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่อย่างไร จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินงานใน
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังที่มีการท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนา
ที่ดินไปแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานให้เกษตรกรมีรูปแบบการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
  2. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 

การตรวจเอกสาร (Literature review) 
กรมพัฒนาที่ดิน (2550) ประเมินผลโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  พ.ศ. 2550 

ด าเนินการขุดสระโดยกองทัพบกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและร้อยเอ็ด โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 28.8 ผลผลิตพืชโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น อีกท้ังเกษตรกรมี
การเลี้ยงปลาเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.4 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชและเลี้ยงปลา โดย
ก่อนมีแหล่งน้ าในไร่นาเกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตร 24,402.9 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังจากเกษตรกรได้ 
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ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในไร่นาแล้ว เกษตรกรมีรายได้สุทธิทางการเกษตร 36 ,086.1 บาท/ครัวเรือน/ปี มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 11,683.2 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 

กรมพัฒนาที่ดิน (2555) คู่มือการด าเนินงานโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน กล่าวถึง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เกิดความโปร่งใส โดยให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ าที่เหมาะสมกับการท าการเกษตร กักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์และ
เป็นการสนับสนุนการท าเกษตรแบบผสมผสานหรือตามแนวทางทดษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือ
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของเกษตรกร 

ปรารถนา (2550) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกข้าวจังหวัด
ร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวจากแปลงทดลองต่างๆ
ในแต่ละกลุ่มชุดดิน ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างต ารับต่างๆ กับวิธีของเกษตรกรปรากฏว่าเกือบทุก
ต ารับให้ผลผลิตที่มีมูลค่ามากกว่าวิธีของเกษตรกร 

ทองเติม และคณะ (2551) ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์พ้ืนที่ในเขตพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่ม
และพ้ืนที่ดอน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและศึกษา
ความคุ้มค่าของโครงการ เมื่อกรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดนโยบายให้ด าเนินการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน โดยใช้วิธี
วิเคราะห์โครงการ (project analysis) ศึกษาเขตพัฒนาที่ดิน 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ลุ่มจ านวน 3 แห่งและพ้ืนที่
ดอนจ านวน 3 แห่ง ผลการศึกษา เขตพัฒนาที่ดินทั้งสองลักษณะมีความคุ้มค่าของโครงการและมีความเสี่ยง
ค่อนข้างต่ าระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   

ส่วนวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2556 - 2557 โดยมีรายละเอียดแสดงรายได้ - รายจ่ายของเกษตรกร  และหัวข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการส ารวจภาวะการเพาะปลูกในปีการเพาะปลูก 2556 - 2557 ทั้งประเทศ โดยได้ด าเนินการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
แบบสอบถาม / โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   

วิธีการ 
1) เตรียมงาน ติดต่อประสานงาน จัดท าแบบสอบถาม ก าหนดเขตการศึกษา สร้างแบบวิธีวิจัย และ

แนวทางการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนก าหนดแบบวิเคราะห์ข้อมูล และท าการ  Pre-test  แบบสอบถาม 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary 

Data) โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกร  มีวิธีการคัดเลือกเกษตรกรโดยต้องเป็นเกษตรกรที่มีที่ดิน 
 
 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

199 
 

 

ท ากินอยู่ในบริเวณบ้านห้วยแล้ง ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จ านวนตัวอย่างที่ใช้ 100 
ตัวอย่าง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมได้น ามาตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือ จากนั้นน ามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

4) การเสนอผลวิจัย (Research Report) น าเสนอผลการวิจัยแบบบรรยาย (Narrative) ประกอบ
ตาราง  (Tables) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาพ้ืนที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าปาง (ภาพที่ 1) เป็นแหล่ง

น้ านอกเขตชลประทานในพ้ืนที่ลุ่ม และที่ดอน โดยพิจารณาจากความหลากหลายของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการกักเก็บน้ าในดินของแต่ละบริเวณ เพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ าในดินและแหล่งน้ า
ในไร่นา ตลอดจนมีการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ด าเนินการ  
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จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์ได้รับความรู้ ค าแนะน า เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่ง

น้ าในไร่นาและการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินและน าไปปฏิบัติ ในด้านต่างๆ เช่น การดูแล
รักษาแหล่งน้ า การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การดูแลรักษาคุณภาพ และการจัดการดินเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลตอบแทนและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร  มีรายละเอียดดังนี้ 

จงัหวัดเชียงใหม่ (สระน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม) 
 เกษตรกรใช้น้ าจากสระน้ าในไร่นากับพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 7.25 ไร่/บ่อ  พืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และพุทรานมสด  ส่วนพืชผักสวนครัวอ่ืนๆ นั้น 
เกษตรกรนิยมปลูกไว้บริเวณขอบบ่อ เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ได้น าไปจ าหน่ายเป็นรายได้ 
ของเกษตรกรแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถแสดงถึงรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากสระ
น้ าฯ  หลังหักค่าใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
 1)  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6  เกษตรกรใช้พ้ืนที่นาในการปลูกข้าวเหนียว เฉลี่ยครัวเรือนละ 2.83 ไร่ ได้
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 560.00 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 7 ,345.00 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือ
ต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 4 ,765.00 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บไว้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือนที่เหลือน าไปจ าหน่าย เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.00  
 2)  พุทรานมสด  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ในการปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.42 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
1,200.00 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 24,000.00 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด
เฉลี่ยไร่ละ 12,490.74 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรทั้งหมดน าไปจ าหน่าย เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมี
บ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.00 
 โดยสรุปแล้วเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชคิดเป็นมูลค่าเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดรวมทั้งสิ้นเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 53,274.26 บาท 

ในด้านการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าเพ่ือเลี้ยงสัตว์นั้น  เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงปลา
หมอเทศและปลาทับทิมเพ่ือการค้า โดยพบว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 20,000.00 บาท/รอบ ซึ่งใน 
1 ปี เกษตรกรเลี้ยงปลาจ านวน 2 รอบ โดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 5 เดือน/รอบ คิดเป็นต้นทุนในการเลี้ยง
ปลาทับทิมเฉลี่ยครัวเรือนละ 15,060.56 บาท ดังนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เกษตรกรมีก าไรจากการขายปลา
ทับทิมเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 4,939.44 บาท    

ส าหรับรายได้อ่ืนๆ นอกภาคเกษตร  เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 ,961.62 บาท โดย
รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของรายได้นอกภาคเกษตร ทั้งหมด  

กล่าวโดยสรุป เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 84,235.88 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่ารายได้หลักเป็นรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 53,274.26 บาท หรือคิดเป็น 
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ร้อยละ 63.24 ของรายได้ทั้งหมด  เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีสระน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 
 เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยครัวเรือนละ 97,514.62 บาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก
การซื้ออาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.06 ของค่าใช้จ่ายในการครองชีพทั้งหมด เมื่อน า
รายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเกษตรกรไม่มีเงินออมเหลือเก็บ 

เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยถึงครัวเรือนละ 80,884.62 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่กู้ยืมจาก ธกส. คิดเป็น
ร้อยละ 75.70 ของหนี้สินทั้งหมด โดยเกษตรกรน าไปลงทุนทางการเกษตรและซื้อสินทรัพย์ในครัวเรือน  ซึ่ง
ขนาดของหนี้สินนี้มูลค่าต่ ากว่าขนาดของหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2556/57 ซึ่งมี
หนี้สินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,990.88 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

จังหวัดเชียงใหม่ (สระน้ าในพ้ืนที่ดอน)   
 เกษตรกรใช้น้ าจากสระน้ าในไร่นากับพ้ืนที่การเกษตรกรเฉลี่ยครัวเรือนละ  6.25  ไร่/บ่อ  พืช
เศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกได้แก่  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6  ล าไย  ลิ้นจี่  มะม่วง  และพืชผักสวนครัว  
โดยเกษตรกรปลูกไว้เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายร่วมด้วย  ทั้งนี้สามารถแสดงถึงรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นท่ีใช้ประโยชน์จากสระน้ าฯ  หลังหักค่าใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6  เกษตรกรใช้พ้ืนที่นาในการปลูกข้าวเหนียว เฉลี่ยครัวเรือนละ 3.05 ไร่ ได้
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 564.64 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 7 ,020.36 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือ
ต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 4 ,498.45 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บไว้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือนที่เหลือน าไปจ าหน่าย  เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา  ท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.00  
 2) ลิ้นจี่ เกษตรกรใช้พ้ืนที่สวนในการปลูกลิ้นจี่ เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.25 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
471.64 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 9,904.44 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ย
ไร่ละ 3,456.25 บาท ส าหรับผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรน าไปจ าหน่ายทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบรายได้
หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.00 
 3) ล าไย เกษตรกรใช้พ้ืนที่สวนในการปลูกล าไย เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.12 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
897.04 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 8,970.40 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ย
ไร่ละ 3,553.44 บาท ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรน าไปจ าหน่ายทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบรายได้
หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.00 

4) มะม่วง เกษตรกรใช้พ้ืนที่สวนในการปลูกมะม่วง เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.53 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
865.55 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,327.75 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ย
ไร่ละ 2,009.24 บาท ส าหรับผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรน าไปจ าหน่ายทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบรายได้
หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.00 
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5) ผักสวนครัว (มะเขือเจ้าพระยา  พริกขี้หนู  โหระพา  ผักชี)  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ขอบบ่อและบริเวณ
ข้างเคียงในการปลูกผักสวนครัวเพ่ือเสริมรายได้และเพ่ือบริโภค เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.30 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่
ละ 240.00 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,855.00 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่ เป็นเงินสด
เฉลี่ยไร่ละ 2,595.00 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่น าไปจ าหน่าย ที่เหลือใช้ส าหรับบริโภคใน 
ครัวเรือน  เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 15.00 

โดยสรุปแล้วเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชคิดเป็นมูลค่าเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดรวมทั้งสิ้นเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 110,397.14 บาท 
 ในด้านการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าเพ่ือเลี้ยงสัตว์นั้น  เกษตรกรเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียน (ปีแรก)  
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือสร้างรายได้เสริมอีกด้วย   

ส าหรับรายได้อ่ืนๆ นอกภาคเกษตร เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 25,304.55 บาท โดย
รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 53.37 ของรายได้นอกภาคเกษตรทั้งหมด  

กล่าวโดยสรุป เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 135,701.69 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่ารายได้หลักเป็นรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 110,397.14 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 81.35 ของรายได้ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีสระน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22 

เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยครัวเรือนละ 130,525.38 บาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิน
กว่าครึ่งมาจากภาระหนี้สินที่เกษตรกรกู้เพ่ือน ามาใช้ในการลงทุน และน ามาใช้จ่ายในครัวเรือน หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 65.25 ของค่าใช้จ่ายในการครองชีพทั้งหมด เมื่อน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วพบเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมเหลือเก็บ 

เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยถึงครัวเรือนละ 124,954.55 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่กู้ยืมจาก ธกส. คิดเป็น
ร้อยละ 70.21 ของหนี้สินทั้งหมด  โดยเกษตรกรน าไปลงทุนทางการเกษตรและซื้อสินทรัพย์ในครัวเรือนซึ่ง
ขนาดของหนี้สินนี้มูลค่าสูงกว่าขนาดของหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2556/57 ซึ่งมี
หนี้สินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 95,990.88 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

จังหวัดล าปาง (สระน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม)   
เกษตรกรใช้น้ าจากสระน้ าในไร่นากับพ้ืนที่การเกษตรกรเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.75 ไร่/บ่อ  พืชเศรษฐกิจ

ที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 หญ้าเนเปียร์ (ส าหรับเลี้ยงโคเนื้อ) และผักสวนครัวที่
สร้างรายได้ ได้แก่ มะเขือเจ้าพระยา พริกชี้ฟ้า เป็นต้น  ส่วนพืชอ่ืนเกษตรกรปลูกไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
ทั้งนี้สามารถแสดงถึงรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากสระน้ าฯ หลังหักค่าใช้จ่ายได้
ดังต่อไปนี้ 
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 1)  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เกษตรกรใช้พ้ืนที่นาในการปลูกข้าวเหนียว เฉลี่ยครัวเรือนละ 3.83 ไร่ ได้
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 564.64 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 7 ,020.36 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือ
ต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 4 ,498.45 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บไว้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือนที่เหลือน าไปจ าหน่าย เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10.00  

2)  ผักสวนครัว (มะเขือเจ้าพระยา พริกชี้ฟ้า) เกษตรกรใช้พ้ืนที่ขอบบ่อและบริเวณข้างเคียงในการ
ปลูกผักสวนครัวเพ่ือเสริมรายได้และเพ่ือบริโภค เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.75 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 240.00 
กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,600.00 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ ยไร่ละ 
1,475.00 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่น าไปจ าหน่าย ที่เหลือใช้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน  เมื่อ
เปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 15.00 
 3)  หญ้าเนเปียร์  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ขอบบ่อและบริเวณข้างเคียงในการปลูกหญ้าเนเปียร์เพ่ือใช้เลี้ยง 
โคเนื้อของตนเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.17 ไร่ โดยได้ทดลองปลูกเป็นปีแรกจึงยังไม่มีรายได้จากการปลูกพืชชนิดนี้  
ทั้งนี้จากการสอบถามเกษตรกร ถึงต้นทุนในการปลูกหญ้าเนเปียร์นั่น มีการลงทุนปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ  
2,000.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือจะปลูกหญ้าเนเปียร์เพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงโคเนื้อของตนเอง  
เมื่อเหลือจึงจะจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป 
 โดยสรุปแล้วเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชคิดเป็นมูลค่าเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด รวมทั้งสิ้นเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 88,852.59 บาท 

ในด้านการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าเพ่ือเลี้ยงสัตว์นั้น เกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมเพ่ือการค้าโดยพบว่า
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 14,000 บาท คิดเป็นต้นทุนในการเลี้ยงปลาทับทิมเฉลี่ยครัวเรือนละ  
10,000.00 บาท ดังนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เกษตรกรมีก าไรจากการขายปลาทับทิม เฉลี่ยครัวเรือนละ
ประมาณ 3,000.00 – 4,000.00 บาท นอกจากนี้เกษตรกรในหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ เพ่ือสร้าง
รายได้เสริมอีกด้วย 

ส าหรับรายได้อ่ืนๆ นอกภาคเกษตร เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 32,584.62 บาท โดย
รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของรายได้นอกภาคเกษตร ทั้งหมด  

กล่าวโดยสรุป เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครอบครัวละ 125 ,437.21 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่ารายได้หลักเป็นรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 88,852.59 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 74.02 ของรายได้ทั้งหมด  เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีสระน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28 
 เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยครอบครัวละ 97,514.62 บาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก
การซื้ออาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.46 ของค่าใช้จ่ายในการครองชีพทั้งหมด เมื่อน า
รายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเกษตรกรมีเงินออมเหลือเก็บเฉลี่ยครอบครัวละ 27,922.59 บาท ซึ่งสูงกว่า 
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เงินออมเฉลี่ยของเกษตรกรในจังหวัดล าปางในปีการผลิต 2555/56 ซึ่งมีเงินออมเฉลี่ยครอบครัวละ 10,758.80 
บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยถึงครัวเรือนละ 80,884.62 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่กู้ยืมจาก ธกส. คิดเป็น
ร้อยละ 75.70 ของหนี้สินทั้งหมด โดยเกษตรกรน าไปลงทุนทางการเกษตรและซื้อสินทรัพย์ในครัวเรือน ซึ่ง
ขนาดของหนี้สินนี้มูลค่าสูงกว่าขนาดของหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งมีหนี้สิน
โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 54,839.00 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

จังหวัดล าปาง (สระน้ าในพ้ืนที่ดอน)   
เกษตรกรใช้น้ าจากสระน้ าในไร่นากับพ้ืนที่การเกษตรกรเฉลี่ยครัวเรือนละ 5.25 ไร่/บ่อ พืชเศรษฐกิจที่

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6  ส่วนพืชผักสวนครัวนั้น เกษตรกรปลูกไว้เพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน  

ทั้งนี้แสดงถึงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่ใช้ประโยชน์จากสระน้ าฯ ได้
ดังต่อไปนี้ เกษตรกรใช้พ้ืนที่นาในการปลูกข้าวเหนียว เฉลี่ยครัวเรือนละ 5.00 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 500.00 
กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 6,720.75 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 
4,228.25 บาท ส าหรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือนที่เหลือน าไปจ าหน่าย  เมื่อ
เปรียบเทียบรายได้หลังการมีบ่อน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.00  
ส่วนพ้ืนที่ท าการเกษตรที่เกษตรกรใช้ปลูกผักสวนครัวนั้น คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 0.25 ไร่ โดยทั้งนี้
เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้นไม่จ าหน่าย 

โดยสรุปแล้วเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชคิดเป็นมูลค่าเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดรวมทั้งสิ้นเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 70,625.62 บาท 
 ในด้านการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าเพ่ือเลี้ยงสัตว์นั้น  เกษตรกรเลี้ยงปลาดุกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
เท่านั้น นอกจากนี้เกษตรกรในหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ เพ่ือสร้างรายได้เสริมอีกด้วย 

ส าหรับรายได้อ่ืนๆ นอกภาคเกษตร เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,688.00 บาท โดย
รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 38.78 ของรายได้นอกภาคเกษตร ทั้งหมด  

กล่าวโดยสรุป เกษตรกรมีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 83 ,313.62 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแล้วพบว่า รายได้หลักเป็นรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 70,625.62 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 84.77 ของรายได้ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบรายได้หลังการมีสระน้ ากับปีการผลิตที่ผ่านมา ท าให้
เกษตรกรมีรายได้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 
   เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยครัวเรือนละ 131,229.60 บาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิน
กว่าครึ่งมาจากภาระหนี้สินที่เกษตรกรกู้เพ่ือน ามาใช้ในการลงทุน และน ามาใช้จ่ายในครัวเรือน หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 50.64 ของค่าใช้จ่ายในการครองชีพทั้งหมด เมื่อน ารายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วพบเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมเหลือเก็บ 
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เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยถึงครัวเรือนละ 95,998.52 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่กู้ยืมจาก ธกส. คิดเป็น
ร้อยละ 79.18 ของหนี้สินทั้งหมด โดยเกษตรกรน าไปลงทุนทางการเกษตรและซื้อสินทรัพย์ในครัวเรือน ซึ่ง
ขนาดของหนี้สินนี้มูลค่าสูงกว่าขนาดของหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง ปีการผลิต 2555/56 ซึ่งมีหนี้สิน
โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 54,839.00 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

สรุป 
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการวิจัย “การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ าใน

ดินและแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร” จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์ภายหลังจากการได้รับการสนับสนุน
แหล่งน้ าดังนี้ คือ สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าช่วงดดูแล้ง สามารถใช้ประโยชน์จากบริเวณขอบบ่อ  
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการเลี้ยงปลาและปลูกพืชขาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
โดยแบ่งสามารถแสดงรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากสระน้ าฯ หลังหักค่าใช้จ่าย
ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแสดงออกจากรายได้ที่เกษตรกรมีเพ่ิมขึ้นหลังจากการขุดสระน้ าในไร่นา นอกเขต
ชลประทาน จากการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง 4 พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 

จังหวัดเชียงใหม่ (สระน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม) เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.46 คิดเป็นรายได้ใน
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 

จังหวัดเชียงใหม่ (สระน้ าในพ้ืนที่ดอน) เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.43 คิดเป็นรายได้
ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22 

จังหวัดล าปาง (สระน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม) เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.35 คิดเป็นรายได้ใน
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28 

จังหวัดล าปาง (สระน้ าในพ้ืนที่ดอน) เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.04  คิดเป็นรายได้ใน
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 
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การจัดการดินหลังนํ้าทวมในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
Post-Flooding Soil Management of Agricultural Areas  

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ 

บทคัดยอ 

 จากสถานการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศน้ัน ทําใหเกษตรกรหลายจังหวัดไดรับ
ความเดือดรอน เน่ืองจากพื้นที่เกษตรกรรมถูกนํ้าทวมขังเปนเวลานาน กอเกิดความเสียหายเปนวงกวาง ปญหา
ดังกลาวจําเปนตองไดรับการแกไขอยางทันทวงที โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหคําแนะนําเกษตรกรเรื่องการจัดการ
ดินหลังนํ้าทวมซึ่งในแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เพื่อนําไปปฏิบัติตามหลักวิชาการไดอยางถูกตอง สามารถใช
ที่ดินทําการเกษตรไดอยางตอเน่ืองและมีความย่ังยืน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดแนวทางการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ป 2560 (Road Map) เปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะเรงดวน คือสง
เจาหนาที่เขาไปเรงดําเนินการแกไขปรับสภาพพื้นที่การเกษตรที่ไดรับผลกระทบ เรงระบายนํ้าออกจากพื้นที่ 
เก็บเศษวัสดุที่ถูกพัดพามากับนํ้าออกใหหมด โรยปูนขาวเพื่อฆาเช้ือโรคในดิน บําบัดนํ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
โดยใชนํ้าหมักชีวภาพซุปเปอร พด.6 2) ระยะกลาง คือฟนฟูแกปญหาดินกรดโดยใชปูนโดโลไมทและปรับปรุง
บํารุงดินเพื่อปลูกพืชโดยมีหลักการจัดการดินหลังนํ้าลด ตามลําดับดังน้ี พื้นที่ปลูกขาวในเขตชลประทานใหใช
นํ้าหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.2 ในการหมักตอซังกอนทําเทือกและปลูกขาวตาม สวนนานํ้าฝนควร
ปลูกพืชอายุสั้นใชนํ้านอย เชน ถ่ัว และผักตางๆ หรือปลูกพืชปุยสดทิ้งไวขามฤดูแลงกอนปลูกขาวนาป สําหรับ
การปลูกผักในพื้นที่ลุมตํ่า ควรยกรองและปรับปรุงดินดวยปุยหมักจากสารเรงซุปเปอรพด.1 ควบคูกับการใส
สารเรงซุปเปอรพด.3 เพื่อควบคุมโรครากเนาโคนเนา รวมทั้งฉีดพนดวยนํ้าหมักชีวภาพจากสารเรงซุปเปอรพด.
2 พื้นที่ปลูกไมผลยางพารา และปาลมนํ้ามัน ควรมีการปฏิบัติเปนพิเศษคือหามเขาไปเหยียบยํ่าโคนตน ใชไมไผ
ทําไมคํ้ายันลําตนปกทอพีวีซีไวใตตนเพื่อระบายอากาศ ทําการระบายนํ้าโดยใชไมแหวกดินเปนรองเล็กๆ ใหไหล
ลงทางระบายนํ้าหรือทํารองระหวางแถวเพื่อใหนํ้าไหลเร็วข้ึน  เมื่อดินแหงทําการตัดแตงกิ่ง พรวนดินบริเวณ
โคนตนยางพาราที่อายุนอยแตไมควรพรวนดินในยางพาราที่อายุมาก และบํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก
ตามที่เคยปฏิบัติสําหรับปุยเคมีใชอัตราตามคําแนะนํา นอกจากน้ี ควรมีการปลูกหญาแฝกรวมกับการจัดการดิน
หลังนํ้าทวมในพื้นที่เพาะปลูกพืช ในพื้นที่ลาดชัน และแหลงนํ้าที่เสียหายหลังนํ้าทวมดวย 3) ระยะยาว คือการ
พัฒนาที่ดินใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า การกอสรางแหลงเก็บกัก
นํ้า การทําแกมลิง การปรับโครงสรางการผลิตในพื้นที่ลุมตํ่านํ้าทวมซ้ําซาก โดยใช Agri-Map การพัฒนาระบบ
พยากรณและแจงเตือนภัย การประเมินความเสียหาย และระบบรายงานตาง ๆ เปนตน 
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เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสงเสริมการดูดใชธาตุอาหารและเพ่ิมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 
Arbuscular Mycorrhizal Fungi of Enchaning Plant Nutrient Uptakeand Increasing Maize Yield 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเช้ือราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสงเสริมการดูดใชธาตุอาหาร และเพิ่มผลผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวระหวางป 2557-2559 เพื่อแยกและคัดเลือกชนิดเช้ือราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพตอการ
เพิ่มปริมาณสปอร และการเขาอยูอาศัยในรากขาวโพด จากการเก็บตัวอยางดิน 90 ตัวอยาง พบวา มีเพียง
จํานวน 5 ไอโซเลท ไดแก รหัส Lp-C4 KCh-C16 PhB-C45 L-C59 และ MH-C90 ที่มีประสิทธิภาพการเพิ่ม
ปริมาณสปอร และการเขาอยูอาศัยในรากขาวโพด จําแนกไดเปน 3 สายพันธุ ไดแก Glomus aggregatum, 
Glomus intraradices และ Acaulosporamorrowiae การเขาอยูอาศัยในรากมีคาเฉลี่ยระหวาง 59.50-
76.55 เปอรเซ็นต ปริมาณสปอรมีคาเฉลี่ยระหวาง 40-60 สปอรตอกรัมดิน และทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือ
ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาแบบรวมเช้ือทั้ง 3 สายพันธุตอการดูดใชธาตุอาหารและการเพิ่มผลผลิตของขาวโพด
เลี้ยงสัตวในแปลงทดลอง พื้นที่ทดสอบตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD ประกอบดวย 7 ตํารับทดลอง 3 ซ้ํา ดังน้ี ตํารับ 1 ควบคุม ตํารับ 2 ไมคอรไรซา ตํารับ 3 ไมคอรไรซา 
รวมกับแบคทีเรียสรางฮอรโมนพืชและแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ตํารับ 4 ไมคอรไรซารวมกับปุยเคมี 75 % 
ตํารับ 5 ไมคอรไรซารวมกับแบคทีเรียสรางฮอรโมนพืช แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและปุยเคมี 75 % ตํารับ 
6 ไมคอรไรซารวมกับปุยเคมี 50 % ตํารับ 7 ไมคอรไรซารวมกับแบคทีเรียสรางฮอรโมนพืชแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจน และปุยเคมี 50 % จากผลการทดลองพบวา การใสเช้ือราอารบัสคูลารไมคอรไรซาแบบรวมเชื้อ
ทั้ง 3 สายพันธุ รวมกับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และแบคทีเรียสรางฮอรโมน รวมกับการใชปุยเคมี             
50 เปอรเซ็นต มีผลตอการดูดใชธาตุอาหารของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไดแก ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคาเฉลี่ยเทากับ 63.6 12.56 50.46 22.04 และ 10.89 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ และเพิ่มผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงสดุ 1,877.1 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเพิ่มข้ึน 84.64 เปอรเซ็นต 
เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสเช้ือราอารบัสคูลารไมคอรไรซา และผลผลิตเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับการใสเช้ือ
ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเพียงอยางรวมกับปุยเคมีที่อัตรา 50 เปอรเซ็นต หรือการใสเช้ือราอารบัสคูลารไม
คอรไรซาเพียงอยาง เทากับ 26.79 และ 29.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชัน “Test Kit with LDD” เพ่ือสนับสนุนการจัดการดินและปุย 
Development of “Test Kit with LDD” Application for Soil and Fertilizer Management 

กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

การกาวเขาสูประเทศไทย 4.0 เปนการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่
เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรและนํา
นวัตกรรมมาใชประโยชนในการลดตนทุนการผลิต 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน “Test Kit with LDD”สําหรับการบริหารจัดการดินและปุยที่ใชรวมกับชุด
ตรวจสอบดินภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดินน้ัน พัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีวัตถุประสงค
เพื่อใหคําแนะนําการจัดการดินและการใสปุยตามคาวิเคราะหธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
และคาความเปนกรด-ดางของดิน มาบันทึกลงแอปพลิเคชันเพื่อนําไปประเมินปริมาณ ชนิด และสูตรปุยเคมี
เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี รวมถึงปริมาณความตองการปูนของดิน เพื่อยกระดับคาปฏิกิริยาดินใหเหมาะสม
กับการปลูกพืชแตละชนิดไดแก ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ปาลมนํ้ามัน และยางพารา แอป
พลิเคชัน “Test Kit with LDD” เปนทางเลือกหน่ึงที่เกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และสามารถบริหาร
จัดการพื้นที่เพาะปลูกของตนเองไดอยางเหมาะสม ทําใหเกษตรกรไทยกาวไปสูความเปน “สมารทฟารมเมอร” 
ในที่สุด 
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แผนการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือพัฒนาการเกษตรสูไทยแลนด 4.0 
Land Use Plan of Prachinburi Province for Agricultural Development toward Thailand 4.0 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  

บทคัดยอ 

 จังหวัดปราจีนบุรี เปนจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเชน 
ขาว ยางพารา ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย และผลไมตางๆ ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงเปนแหลงปลูกพืชสมุนไพร  
ที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ อยางไรก็ตาม พื้นที่เพาะปลูกดังกลาวก็ยังประสบปญหาทางกายภาพของดิน เชน    
ดินเปรี้ยวจัด ดินต้ืน ปญหาความเสื่อมโทรมของดินเน่ืองมาจากการใชสารเคมี ปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวง
ฤดูแลง และปญหานํ้าทวมในชวงฤดูฝน ดังน้ัน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน (กนผ.) จึงไดจัดทําแผนการใช
ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนเพาะปลูกพืชใหเหมาะสม
กับศักยภาพพื้นที่ โดยนําขอมูลพื้นฐานทางกายภาพไดแก ขอมูลดิน สภาพการใชที่ดิน ขอบเขตปาไมตาม
กฎหมาย เขต สปก. เขตชลประทาน ช้ันคุณภาพลุมนํ้าและขอมูลภูมิอากาศ (ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย และความช้ืน
สัมพัทธ) เพื่อจัดทําเปนแผนที่หนวยที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะนําไปใชในการวิเคราะห
รวมกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งแบบปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกร ไดแก รายไดตนทุนผัน
แปรกําไรและอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน และขอมูลแบบทุติยภูมิ ไดแก สภาวะการผลิตและการตลาด 
ราคาผลผลิต สถิติการเกษตร รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเปนแผนการใชที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบดวยเขตการใชที่ดินจํานวน 5 เขตหลัก คือ เขตปาไม เขตเกษตรกรรม เขตชุมชน
และสิ่งปลูกสราง เขตแหลงนํ้า และเขตพื้นที่อื่นๆ ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี 
ที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินคาเกษตรใหมีมาตรฐาน เพื่อสรางรายไดและความมั่นคง
ใหกับเกษตรกร กนผ. จึงไดนํานวัตกรรม Agri-Map มาใชวิเคราะหตอยอด ในการพิจารณาเสนอทางเลือกการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สรางมูลคาเพิ่ม ทดแทนพืชเดิมที่เพาะปลูกไดผลผลิตตํ่า โดยจะใหความสําคัญในเขตเรงรัด
พัฒนาการเกษตรที่พื้นที่สวนใหญมีขอจํากัดในการใชที่ดินเปนลําดับแรก ซึ่งขอเสนอทางเลือกการปลูกพืช
ทดแทนที่วิเคราะหไดจาก Agri-Map น้ี จะสามารถชวยเกษตรกรในพื้นที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเดิม 
เปนพืชใหมที่ใหผลตอบแทนที่คุมคากวา เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเตรียมความพรอมดานการ
พัฒนาการเกษตรใหกาวสูไทยแลนด 4.0 
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การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน ISO/IEC 17025 

สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเปนการประเมินความสามารถทางวิชาการของหองปฏิบัติการ 
ครอบคลุมทุกดานของการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ต้ังแตการเตรียมตัวอยาง ความชํานาญในการวิเคราะห
ทดสอบ จนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผลการทดสอบ 

สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories รายการวิเคราะหปรอทในตัวอยางดินและปุยอินทรียหมายเลขระบบงานทดสอบที่ 
Testing No. 0109 เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2557 จากสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนหนวยงานรับรองที่เปนสมาชิก และไดรับการลงนาม
ยอมรับรวมกับองคกร Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation, APLAC และองคกร 
International Laboratory Accreditation Co-operation, ILAC  

การไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ชวยสรางความมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงานทดสอบ และ
สรางความเช่ือมั่นในผลการทดสอบใหแกผูขอรับบริการในดานคุณภาพ และความนาเช่ือถือในรายงานผลการ
ทดสอบ เปนการแสดงใหเห็นวาหองปฏิบัติการมีการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ 
ผลการทดสอบที่ออกโดยหองปฏิบัติการเปนที่เช่ือถือไดวาถูกตองตามหลักวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคณุภาพชีวิตเกษตรกรสูความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

207 

การประยุกตใชขอมลูภาพจากอากาศยานไรคนขับและแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส เพ่ือการจัดทําสํามะโน
ท่ีดินเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน กรณีพ้ืนท่ีศึกษาตําบลริม และตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
Application of Imagery from Unmanned Aircraft Vehicle and Electronic Questionnaires 
for Agricultural Census in Land Development Area. Study Area: Rim and Saeng-Thong 
Sub-district, Tha Wang Pha District, Nan Province 

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่ กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

 การใชเวลาในการตีความภาพถายทางอากาศของเกษตรกร ในการช้ีแปลงที่ดินบนภาพถายเพื่อแจงตอ
เจาหนาที่ และข้ันตอนของการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรเพื่อการวิเคราะหในสํานักงาน ทําให
การปฏิบัติงานในโครงการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีข้ันตอนที่ตองการเวลาการปฏิบัติงานเพื่อ
การจัดการฐานขอมลูมาก การประยุกตใชขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับและแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส
เพื่อการจัดทําสํามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการจัดการขอมูลระหวาง
วิธีการแบบปกติและวิธีการแบบอัตโนมัติ และเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลดเวลาการสืบคนขอมูลแปลง
ที่ดินจากขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับ ในพื้นที่บางสวนของตําบลริม และตําบลแสนทอง อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน ซึ่งเปนพื้นที่ใตฝายบานพอ (โครงการปดทองหลังพระ) และเปนพื้นที่ศึกษาการใชประโยชนที่ดิน
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีเน้ือที่ 5,000 ไร โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ใชแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทํา
สํา-มะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน แตในข้ันตอนการสัมภาษณไดใชแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส และใช
ขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับในการนําช้ีบนแผนที่ ควบคูไปกับวิธีการปกติ ซึ่งผลการดําเนินงานแสดงให
เห็นวา เกษตรกรสามารถลําดับความคิดเพื่อตีความภาพถายทางอากาศ จากการแนะนําของเจาหนาที่ไดอยาง
รวดเร็ว เพราะขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับที่ไดเปนภาพใหม มีกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน และสิ่งปก
คลุมพื้นดินที่ผานมาไมเกิน ๖ เดือน สําหรับการจัดการฐานขอมูลสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใน
สํานักงานในดานการบันทึกขอมูลจากขอมูลกระดาษจากการสัมภาษณ เปนขอมูลในโปรแกรมสเปรดชีทได
อยางสิ้นเชิง เพราะเปนการตอบแบบสัมภาษณที่ปรับเขาขอมูลโปรแกรมสเปรดชีทแบบอัตโนมัติ แตตองเพิ่ม
ความเขมงวดในดานการตรวจสอบคุณภาพขอมูลกอนเขาสูกระบวนการการวิเคราะห นอกจากน้ันผูบริหาร 
หัวหนางานสามารถวิเคราะหขอมูลเบื้องตน รวมถึงติดตามความกาวหนาของโครงการไดทันทีเมื่อมีการเก็บ
ขอมูลในสนาม โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับสามารถใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานดานการจัดทําสํา
มะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินในรูปของการพัฒนาระบบขอมูล และการจัดการแผนที่ และขอมูลแผนที่บน
ระบบเครือขายสามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการใชเทคโนโลยีการสํารวจอันจะนําไปสูการเปน 
Smart officer ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคณุภาพชีวิตเกษตรกรสูความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

207 

มวลชีวภาพของปอเทืองเพ่ือลดตนทุนในการเพาะปลูกพืชในพ้ืนท่ีปลูกขาวลุมนํ้าเจาพระยา 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดนิ 

บทคัดยอ 

กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําโครงการปลูกพืชปุยสด (ปอเทือง) ในพื้นที่จังหวัดลุมนํ้าเจาพระยาใน
ปงบประมาณ 2560 เกษตรกรที่ทํานาในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยา เริ่มปลูกปอเทืองระหวางเดือน ธันวาคม2559-
เดือนมกราคม 2560 และไถกลบเมื่ออายุ 45-60 วัน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยกลุมวิชาการได
ดําเนินการสุมเก็บขอมูลในพื้นที่ ประกอบดวย จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
สมบัติทางดินจากการปลูกปอเทืองเปนพืชปุยสดและมวลชีวภาพของปอเทืองในแตละพื้นที่  ผลการศึกษา 
พบวาความสูงของปอเทืองสูงสุด คือปอเทืองที่ปลูกในพื้นที่นครปฐม มีความสูง 152.31 เซนติเมตร รองลงมา 
คือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงหบุรี มีความสูง 142.56 และ142.41 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ปอเทือง
ที่ปลูกในจั งหวัดปทุมธานี มีความสูง ตํ่าสุด 76.20 เซนติเมตร รองลงมาคือ สมุทรปราการ และ
พระนครศรีอยุธยา ปอเทืองมีความสูง 78.16 และ 99.93 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนนํ้าหนักสดสูงสุดไดแก 
ปอเทืองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีนํ้าหนักสด 2,402.17 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือจังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดสิงหบุรี มี 1,944.67 และ1,660.62กิโลกรัมตอไรตามลําดับนํ้าหนักสดตํ่าสุดไดแก ปอเทืองที่ปลูกใน
พื ้นที ่ปทุมธานี ม ีนํ้าหนักสด 596 กิโลกร ัมตอไร  รองลงมา คือจ ังหวัดสมุทรปราการ และจังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา มีนํ้าหนักสด 924.28 และ 952 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับสําหรับนํ้าหนักแหงสูงสุดไดแก ใน
พื้นที่จังหวัดนครปฐม มีนํ้าหนักแหง 562.87 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงหบุรี 
557.14 และ 530.54 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ในขณะที่นํ้าหนักแหงตํ่าสดุไดแก ปอเทืองที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี ม ีนํ้าหน ักสด 159.89 ก ิโลกร ัมตอไร  รองลงมา คือจ ังหวัดสม ุทรป ราการ และจังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา มีนํ้าหนักสด 194.96 และ 300.89 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
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การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุมนํ้าแบบเบ็ดเสร็จ   
พ้ืนท่ีดําเนินการ เขตพัฒนาท่ีดินลุมนํ้าคลองเรือ จังหวัดสระบุร ี
The Creating a Database for Management Area of Land Development  
are Completely Design 

กลุมวางแผนการใชที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

 โครงการการจัดทําฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมนํ้าแบบเบ็ดเสร็จ เปนโครงการ
ที่จัดทําข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเช่ือมโยงขอมูลพื้นฐานในพื้นที่ ขอมูลดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูลสํามะโน
ที่ดิน ใหคําแนะนําการจัดการดินแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรใชที่ดินอยางเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
อยางย่ังยืน เพื่อประเมินเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกอนและหลังมีโครงการดานการพัฒนาที่ดิน
เขาไปในพื้นที่ เพื่อศึกษาทรรศนะคติของเกษตรกรตอการผลิตพืชตามเขตความเหมาะสมการใชที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาทางการเกษตร และเพื่อจัดทําฐานขอมูลสําหรับหนวยงานตางๆ 
นําไปวางแผนพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพและแกไขปญหาไดตรงจุด ดําเนินการ
โครงการในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมนํ้าคลองเรือ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกษตรกรสวนใหญทํานาโดยอาศัยนํ้าฝน ขาด
การปรับปรุงบํารุงดิน ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากตางคนตางผลิต ขาดการ
รวมกลุม จึงทําใหไมมีอํานาจในการตอรองราคาผลผลิต  
 เขตพัฒนาที่ดินลุมนํ้าคลองเรือ อยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าสาขาที่ราบแมนํ้าเจาพระยา ลุมนํ้าหลักแมนํ้า
เจาพระยามีเน้ือที่ 150,921 ไร ครอบคลุมพื้นที่รวม 3 อําเภอ ไดแก อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค และ
อําเภอเมือง ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเขตภูเขาและปาดงดิบ
ทางทิศเหนือและตะวันออก อยูสูงจากระดับทะเลปานกลาง 2-425 เมตร พื้นที่สวนใหญ อยูนอกเขต
ชลประทานมีเน้ือที่ 141,969 ไร คิดเปนรอยละ 94.07 มีอางเก็บนํ้าซับปลากั้ง บึงหนองโพธ์ิ คลอง 26 และ
คลอง 6 เปนแหลงนํ้าที่สําคัญ เขตชลประทานมีเน้ือที่ 8,952 ไร คิดเปนรอยละ 5.93 สภาพการใชที่ดินสวน
ใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีเน้ือที่ 95,750 ไร หรือรอยละ 63.44 รองลงมาเปน พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 
มีเน้ือที่ 24,633 ไร หรือรอยละ 16.32 พื้นที่ปาไม มีเน้ือที่ 23,474 ไร หรือรอยละ 15.55 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือที่ 
5,327 ไร หรือรอยละ 3.53 และพื้นที่แหลงนํ้า มีเน้ือที่ 1,736 ไร หรือรอยละ 1.15 ทรัพยากรดินประกอบดวย กลุม
ชุดดินในที่ลุม ไดแก กลุมชุดดินที่ 2 4 10 และ16 มีเน้ือที่รวม 85,006 ไร คิดเปนรอยละ 56.33 กลุมชุดดินใน
ที่ดอน ไดแก กลุมชุดดินที่ 33 33B 47B 47C 47D 56B และ 62 มีเน้ือที่รวม 37,436 ไร คิดเปนรอยละ 24.80 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือที่ 1,745 ไร คิดเปนรอยละ 1.16 บอดิน(บอลูกรัง) มีเน้ือที่ 18 ไร คิดเปนรอยละ 0.01 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเน้ือที่ 24,979 ไร คิดเปนรอยละ 16.55 พื้นที่แหลงนํ้า มีเน้ือที่ 1,737 ไร คิดเปน
รอยละ 1.15 เกษตรกรสวนใหญใชที่ดินในการปลูกขาว โดยในเขตชลประทานจะปลูกขาวปละ 2 ครั้ง นอกเขต
ชลประทานจะปลูกขาวไดปละครั้ง พันธุขาวที่ใชปลูกเปนพันธุที่ทางราชการสงเสริม เชน กข 47 รังสิต 80 ชัยนาท 
1 และสุพรรณบุรี 60 ตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกรเฉลี่ย 3,800 บาทตอไร ผลผลิตประมาณ 600-700 
กิโลกรัมตอไร เกษตรกรรอยละ 60 ไดรับเอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดินประเภท นส.3 ก รายรับรายจายของ
ครัวเรือน สวนใหญไดมาจากการขายสินคาทางการเกษตร ไดแก ขาว ปศุสัตว และรายไดนอกภาคเกษตร 
ไดแก การรับจาง คาขาย และอื่นๆ เทคนิคและวิธีการผลิตของเกษตรกร มีปญหาในเรื่องการใชปุยเคมีมากเกิน
อัตรา ขาดความรูในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน จึงควรมีการใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อลดตนทุน
การผลิต และเพิ่มผลผลิต สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียชีวภาพ ปุยหมัก ปุยคอก ใหมากข้ึน 
เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญ ประสบปญหาแหลงนํ้าไมเพียงพอตอการเพาะปลูก 
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จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสามารถจําแนกเขตการใชที่ ดิน ตามประเภทการใชที่ดินและ
ศักยภาพของการใชที่ดินในปจจุบัน ไดดังน้ี เขตปาไม มีเน้ือที่ 24,569 ไร หรือรอยละ 16.28 เขตเกษตรกรรมมี
เน้ือที่ 89,591 ไร หรือรอยละ 59.36 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเน้ือที่ 25,279 ไร หรือรอยละ 16.75 เขต
พื้นที่อุตสาหกรรม มีเน้ือที่ 4,244 ไร หรือรอยละ 2.81 เขตพื้นที่แหลงนํ้า มีเน้ือที่ 1,980 ไร หรือรอยละ 1.31 
เขตปาไมนอกเขตปาตามกฎหมาย มีเน้ือที่ 3,211 ไร หรือรอยละ 2.13 และเขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือที่ 2,047 
ไร หรือรอยละ 1.36 
 จากขอมูลที่ไดศึกษาทั้งหมดน้ี สามารถเปนประโยชนกับหนวยงานในพื้นที่ใชเปนฐานขอมูลในการ 
บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ไดอยางแมนยํา ตรงตามความตองการของเกษตรกร สรางความเขมแข็งและ
ขีดความสามารถในการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคณุภาพชีวิตเกษตรกรสูความยั่งยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

207 

การพัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS 
“กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย บานหัวอาว ต.บางชาง” อ.สามพราน จ.นครปฐม 

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

 PGS (Participatory Guarantee Systems) คือ ระบบประกันคุณภาพในระดับทองถิ่น ที่ใหการ
รับรองผูผลิตโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ และต้ังอยูบนฐานของความเช่ือถือเครือขายทางสังคม 
และการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งระบบชุมชนรับรองน้ี ริเริ่มข้ึนโดยสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ หรือที่รูจัก
กันในช่ือยอวา IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) กับหนวยงาน
ระหวางประเทศและองคกรทองถ่ินอีกหลายแหง เห็นรวมกันวา ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานอิสระ จากภายนอกน้ันไมไดเหมาะกับเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียเพื่อขาย
ในทองถ่ิน เพราะระบบการตรวจสอบรับรองโดยองคกรอิสระ มีระเบียบขอกําหนดที่คอนขางเขมงวดที่
สลับซับซอนและมากเกินความจําเปนสําหรับการทําการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียในทองถ่ิน ดวยระเบียบที่
เขมงวดทําใหการตรวจสอบรับรองของหนวยงานอิสระ ไมสามรถเปดใหเกษตรกรมีสวนรวมในระบบการตรวจ
รับรองไดมากนัก ในการตรวจรับรองที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอยทั้งในประเทศกําลังพัฒนาแลว IFOAM 
ไดใหสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุมผูผลิต/ชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเอง ซึ่งเรียกวา 
Participatory Guarantee Systems (PGS) หรือจะเรียกแบบไทยๆ ก็คือ “ชุมชนรับรอง” 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย บานหัวอาว ต.บางชาง เกิดจากการตอยอดกลุมการใชสารอินทรีย

ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ที่กรมพัฒนาที่ดินใหการสนับสนุนมาต้ังแตป 2550 และไดเขารวมโครงการ

พัฒนากลุมเกษตรกรสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม PGS เมื่อป 2557 สมาชิก 24 ราย 

ผานการรับรอง PGS แลว 24 ราย และผานการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM แลวจํานวน 8 ราย พื้นที่รวม 120 ไร 

สินคาเกษตรอินทรียในกลุมที่สําคัญ ไดแก ขาว ฝรั่ง ชมพู มะมวง มะพราวนํ้าหอม และผักตางๆ ในปจจุบัน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ต.บางชาง บานหัวอาว เขารวมเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนออรแกนิคสามพราน 

ที่มีเครือขายสมาชิก 130 ราย ซึ่งมีตลาดรองรับทั้งภายในจังหวัดและหางสรรสินคาตางๆ ที่ติดตอขอรับซื้อ

ผลผลิต ทําใหผลผลิตที่ไดเปนที่ตองการของผูบริโภคอยางตอเน่ือง และ ผลผลิตไมทันตอความตองการของ

ตลาด 
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บัวใหญโมเดล : การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการตามนโยบายยกกระดาษ A4  
Bua Yai Model : Integrated Saline Soil Management to The Sustainability of Soil Resources 

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

โครงการสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
ปงบประมาณ 2557-2559 ระยะเวลาที่ดําเนินการตุลาคม 2556-กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อแกไข
ปญหาพื้นที่ดินเค็มและปองกันการแพรกระจายดินเค็ม โดยใชวิธีการที่ไมยุงยากซับซอนและลงทุนนอย และ  
2) เพื่อพัฒนาการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินเค็มใหมีศักยภาพ สามารถปลูกพืชเพื่อรักษาสภาพแวดลอม เพิ่ม
ผลผลิตพืชเพื่อใชบริโภคและผลิตเปนพืชเศรษฐกิจ การดําเนินงานประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ไดแก          
1) กิจกรรมการควบคุมระดับนํ้าใตดินเค็มทั้งบนผิวดินและใตผิวดิน 2) กิจกรรมจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า
และปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจบนคันนา 3) กิจกรรมฟนฟูพื้นที่ดินเค็มจัดดวยการปลูกไมทนเค็มและหญาชอบ
เกลือ และ 4) กิจกรรมงานกอสรางการปองกันการเพิ่มระดับนํ้าใตดินบนพื้นที่เนินรับนํ้า 

ผลการดําเนินงานพบวา  ภายหลังจากที่มีการปรบัรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 การไถกลบตอซัง และการไถ
กลบปุยพืชสดกอนการปลูกขาวในพื้นที่ดินเค็มนอยและดินเค็มปานกลาง ทําใหคาการนําไฟฟาลดลง ในขณะที่คา
ความเปนกรดเปนดางของดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีคา
เพิ่มข้ึน ซึ่งชวยใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนทั้ง 3 ป ในพื้นที่ดินเค็มนอย และดินเค็มปานกลาง  ในป 2557-2559 ผลผลิต
ขาวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 21 และรอยละ 16 ตามลําดับ ยังพบวาภายหลังการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 รวมกับ
การไถกลบตอซังรวม การใชวัสดุปรับปรุงดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในพื้นที่ดินเค็มนอย และดินเค็ม
ปานกลาง ชวยใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 62 และรอยละ 43 ตามลําดับ จากผลการดําเนินงานช้ีใหเห็นวา 
การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 การไถกลบตอซังรวมกับการไถกลบปุยพืชสดชวยใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนทั้งในพื้น
ที่ดินเค็มนอย และดินเค็มปานกลาง จึงสามารถนําไปแนะนําแกเกษตรกรไดเปนอยางดี อีกทั้งเกษตรกรจํานวน  
45 ราย ที่ไดรับการสนับสนุนบอบาดาล สามารถใชประโยชนจากบอบาดาลในการทํานาขาวเปนหลัก ปลูกมัน
สําปะหลังเปนพืชรอง บางสวนที่ปลูกออยและพืชผัก  
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อิทธิพลของปุยชนิดตางๆ ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียว 

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

 จังหวัดสุรินทรประสบภาวะภัยแลง ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าจากฝนทิ้งชวง สงผลใหผลผลิต
และรายไดจากการจําหนายขาวลดลง เกษตรกรจึงคิดหาวิธีเพิ่มรายไดหลังจากการทํานา หันมาปลูกถ่ัวเขียวซึ่ง
เปนพืชที่ใชนํ้านอย มีแนวโนมราคาอยูในเกณฑดี และตลาดมีความตองการสูง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทรจึงได
ทําการศึกษาอิทธิพลของปุยชนิดตางๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวเมื่อใชปุยตางชนิดกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomize Complete Block Design (RCBD) แบงเปน 5 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ํา ไดแก 1) Control 2) ปุยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร 3) ปุยหมัก อัตรา 2 ตันตอไร 4) นํ้าหมัก อัตรา 2 ตันตอไรและ          
5) นํ้าหมัก อัตรา 1 ตันตอไร+ปุยหมัก อัตรา 1 ตันตอไรแตละกรรมวิธีมีขนาดแปลงทดลอง 3×3 เมตร     
แปลงทดลองอยูภายในศูนยเรียนรูประจําสถานีฯ ดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2560 ใชถ่ัว
เขียวพันธุผวิมัน เปนพันธุทดลอง ปลูกดวยระยะ 30×50 เซนติเมตร ทําการเก็บขอมูลการเจริญเติบโตมีการ
ติดตามผลการทดลองที่อายุ 7 21 45 และ 60 วัน และเก็บขอมูลผลผลิตที่ 70 วัน ผลการทดลอง พบวาการใส
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรทําใหถ่ัวเขียวมีความสูงเฉลี่ยที่ 60 วันหลังปลูกดีที่สุด (34.25 
เซนติเมตร) และไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับปุยหมัก อัตรา 2 ตันตอไร,นํ้าหมัก อัตรา 2 ตันตอไร, และ 
นํ้าหมัก อัตรา 1 ตันตอไร+ปุยหมัก อัตรา 1 ตันตอไรสวนการใชนํ้าหมัก อัตรา 1 ตันตอไร+ปุยหมัก อัตรา 1 
ตันตอไร ทําใหนํ้าหนักรวมของฝกถ่ัวเขียวดีที่สุด (26.9 กิโลกรัมตอไร) และไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับปุย
หมัก อัตรา 2 ตันตอไรจากผลศึกษาพบวากรรมวิธีที่แตกตางกันทําใหถ่ัวเขียวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่
แตกตางกันไปดวยกรรมวิธีการใสปุยเคมีทําใหการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียวดีที่สุด เน่ืองจากปุยเคมีมีธาตุอาหาร
ที่เพียงพอตอความตองการของถ่ัวเขียว และรากของตนถ่ัวเขียวสามารถดูดธาตุอาหารเหลาน้ีไปใชประโยชนได
โดยตรง การใชปุยหมักรวมกับนํ้าหมักทําใหผลผลิตของถ่ัวเขียวดีที่สุดเน่ืองจากนํ้าหมักชีวภาพมีฮอรโมนหรือ
สารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด เชน ออกซิน จิบเบอเรลลิน  ไซโตไคนิน มีกรดอินทรียหลายชนิด เชน กรด
แลคติกกรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก และมีวิตามินบี เชน วิตามินบีสอง ไนอะซีน ทําใหถ่ัวเขียว
สามารถเจริญเติบโตไดดี (ศิริรัตน กาวีเขียว, 2554) ซึ่งปุยหมักและนํ้าหมักจะคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหาร
ออกมา ไมรวดเร็วเทากับปุยเคมี เพื่อใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวมีประสิทธิภาพสูงที่สุดควรมี
การใชปุยเคมีรวมกับปุยหมัก และนํ้าหมัก นอกจากน้ีการไถกลบตนถ่ัวลงดินยังเปนการปรับโครงสรางดินใหดี
ข้ึน และยังเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหดินอีกดวย นอกจากจะทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวสูงข้ึนแลว 
ยังทําใหเกษตรกรลดการใชปุยไนโตรเจน และอาจจะมีผลทําใหผลผลิตขาวของเกษตรกรเพิ่มข้ึนไดในฤดูการ
ผลิตตอไป 
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การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จังหวัดสกลนคร 
กรณีศึกษา : การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวสูระบบเกษตรผสมผสาน 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวของสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เริ่ม
ดําเนินการในป 2558 โดยดําเนินการในพื้นที่ อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยูภายใตนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม (N) ของรัฐบาลเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน มีรายได
เพิ่มข้ึนและมีหน้ีสินลดลง  

รูปแบบแนวทางการดําเนินงานเริ่มจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหพื้นที่ความเหมาะสมจาก Agri-Map 
โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เปนผูช้ีเปาหมายพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนการผลิต และรวมบูรณาการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) โดยการจัดประชุมทํา
ประชาคมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเขารวมโครงการ จัดทําแปลงสาธิตและกําหนดกิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยน โดยมีหนวยงานตางๆ รวมใหการสนับสนุนปจจัยตามแผนของแตละกิจกรรม ในสวนของสถานี
พัฒนาที่ดินสกลนครไดเขาไปแนะนําใหความรูเกี่ยวกับแผนที่ความเหมาะสม พรอมทั้งช้ีถึงปญหาของสภาพดิน
ในพื้นที่ และสนับสนุนผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดิน เชน แหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน หญาแฝก พืช
ปุยสด สาธิตการทําปุยหมักสูตรพระราชทานและนํ้าหมักชีวภาพ ในการชวยลดตนทุนการผลิต 

จากผลการดําเนินงาน พบวา เกษตรกรตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จ คือ นางหทัยทิพย จารุสาร 
บานเลขที่ 60 หมูที่ 6 ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร น้ัน ไดมีการลดพื้นที่ปลูกขาวและมัน
สําปะหลังที่ไมเหมาะสม ปรับเปลี่ยนสูการทําเกษตรผสมผสาน โดยมีการผลิตทั้งดานพืช ประมง ปศุสัตว ซึ่งทํา
ใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยหลังการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตร พบวา เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 
50,000 บาทตอป เปน 286,550 บาทตอป หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 573.1 เมื่อเทียบกับกอนการปรับเปลี่ยนพื้นที่
เกษตร นอกจากน้ียังมีการขยายผลไปสูชุมชนใกลเคียงและมีสมาชิกเครือขาย 72 ราย คิดเปนพื้นที่กวา 117 ไร
ทําใหเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร สังคมยอมรับ และพรอมที่จะดําเนินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรผสมผสาน พ้ืนท่ีตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 
Improving Rice Cultivation Area is not Suitable as a Mixed Farming Area in Pong 
Tam Sub-district, Chai Prakan District Chiangmai Province  

สถานีพัฒนาที่ดนิจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่องแผนการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เนนใหมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ผลิตสินคาเกษตรที่ไมเหมาะสม เปนสินคา
ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินโครงการ ภายใตแนวคิดใหมีการวางแผนการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับขอมูลทางกายภาพของ
พื้นที่ และเปนสินคาที่ตลาดตองการ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเหมาะสม เพื่อลดตนทุนการผลิต 
สรางมาตรฐานสินคา เพื่อการแขงขัน การเช่ือมโยงเครือขายการผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดหวงโซ
อุปทาน ทั้งน้ีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสม และได
ผลตอบแทนที่ดีกวา ดวยการคิดวิเคราะหกระบวนการผลิตทั้งระบบ โดยการใชการตลาดนําการผลิต ใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางเหมาะสม เพื่อลดตนทุนและผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
แขงขัน ตลอดจนเช่ือมโยงการผลิต การแปรรูป การจําหนาย ตลอดหวงโซอุปทาน โดยมีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เปนผูดําเนินการ
ประสานงาน ในการดําเนินงานระดับพื้นที่ไดมีการดําเนินงาน โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยน
พื้นที่เปนเกษตรผสมผสาน ไดรับความรวมมือจากเกษตรกร นายจันทรต๊ิบ จินา ทั้งน้ีการเขาไปดําเนินงาน
ระดับพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหมเห็นวาการปรับเปลี่ยนน้ันเกษตรกรจะตองมีตนทุนในเรื่องนํ้า   
จึงเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ จากนาขาวเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยคํานึงถึงปริมาณนํ้า
ตนทุนในการผลิตพืชและทําการเกษตร หากปลูกขาวก็จะไมสามารถเหลือนํ้าไวใชไดอยางเพียงพอกับการทํา
การเกษตรอื่น ๆ และที่สําคัญพื้นที่ของเกษตรการเปนพื้นที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว(N) เกษตรกรได
เล็งเห็นความสําคัญของนํ้าที่มีอยูอยางจํากัดจึงไดวานแผนการใชนํ้าอยางรูคุณคาดังน้ี ในชวงที่มีปริมาณนํ้าใน
สระคอนขางมากอยางฤดูฝน เกษตรกรจะทําการวางแผนการปลูกพืชผักหมุนเวียนเพื่อเสริมรายได สวนในชวง
ฤดูแลงที่สระมีปริมาณนํ้าลดลง เกษตรกรมีการจํากัดการใชนํ้า โดยการวางแผนปลูกพืชใชนํ้านอย นอกจากน้ี
เกษตรกรยังมีการลงทุนใชระบบนํ้าหยดในพืชไมผลขนาดเล็ก เชน ตนมะนาว เปนตน การใชระบบสปริงเกอร
ในพืชผัก การขยายบอเล็กเพิ่มโดยการขุดเปนบอพวง ขุดรองนํ้าเปนคูรับนํ้าในแปลงไมผล การตัดแตงกิ่งไมผล
หลังการเก็บเกี่ยว และการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกหญาแฝกบริเวณรอบสระนํ้า รอบบอพวง เพื่อใชประโยชนจาก
รากหญาแฝกใหเก็บกักความช้ืนในดิน ปองกันการพังทลายของหนาดินและดักตะกอนดิน 
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ผลสัมฤทธิ์ของการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า โครงการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  
กรณีศึกษา “นางสมบัติ  มีเพชร” 

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

 พื้นที่ดําเนินการพัฒนาที่ดินของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มีพื้นที่ที่เปนภูเขามีความลาดชันสูง       
มีปญหาการชะลางพังทลายของดินรุนแรงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ราบ และปญหาการชะลางพังทลายของ
ดินย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อทําการเกษตรกรรมโดยไมมีมาตรการอนุรักษ
ดินและนํ้า จะกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และมีผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตรและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางย่ิง นับต้ังแตการสูญเสียหนาดินที่มีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน โครงสรางของดินจน
มีผลทําใหความอุดมสมบูรณและผลิตภาพของดินลดลง ถึงระดับที่ไมสามารถทําการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหผลผลิตและรายไดของเกษตรกรลดลง สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ไดดําเนินงาน
จัดระบบอนุรักษดินและนํ้า โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ดําเนินงานป พ.ศ. 2557-2560 ในพื้นที่
การเกษตรของนางสมบัติ มีเพชร บานรักชาติ หมู 13 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
พื้นที่ดําเนินการ จํานวน 15 ไร วัตถุประสงคเพื่อลดการชะลางพังทลายของหนาดินจากการใชประโยชนที่ดิน
บนพื้นที่เกษตรกรรมบนที่สูง สนับสนุนการปลูกไมผลหรือไมยืนตนและใหความรูแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการ
ทําการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความสมดุลของการใชประโยชนที่ดิน  ลดการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อการทํา
การเกษตรแบบย่ังยืน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของในพื้นที่ และ
เพื่อเปนแปลงตัวอยางการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ผลการดําเนินการไดมีการจัดทําคันดินเบนนํ้า คันคูรับน้ําขอบ
เขาแบบที่ 6 ข้ันบันไดดินแบบตอเน่ือง บอดักตะกอนดิน อาคารชะลอความเร็วของนํ้า ทางลําเลียงในไรนา 
และโรงเก็บพัสดุ หลังจากไดดําเนินงานจัดระบบฯ เรียบรอยแลว สถานีพัฒนาที่ดินไดมาสงเสริมและสนับสนุน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาที่ดิน ไดแก การปลูกหญาแฝก การใชนํ้าหมักชีวภาพ การปรับปรุงดิน
โดยใชโดโลไมทและพืชปุยสด นอกจากน้ีไดมีการบูรณาการในพื้นที่รวมกับศูนยอํานวยการประสานงาน
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยง ภูสอยดาว กรมสงเสริมการเกษตรและสถาบันที่สูง (องคกร
มหาชน) ปจจุบันเกษตรกรไดรับประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนาที่ดินตางๆ จนสามารถมีผลผลิตและรายได
เพิ่มมากข้ึน ผลจากการดําเนินงาน เดิมนางสมบัติ มีเพชร ปลูกพืชแบบเชิงเด่ียวคือขาวโพดเพียงอยางเดียว ดิน
มีการชะลางพังทลายสูง ดินเสื่อมโทรม มีการทําเขตกรรมแบบไมถูกตอง ผลผลิตตํ่า มีรายไดนอย หลังจาก
สถานีพัฒนาที่ดินและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เขาไปดําเนินกิจกรรมตางๆ ทําใหการชะลางพังทลายของดิน
ลดลง ดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน ปจจุบันสามารถเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนพืชผสมผสาน ไดแก องุน   
สตรอเบอรี่ ผักกะหล่ําปลี ฟกทอง อโวคาโด มะนาว เงาะ กลวยหอม มะยงชิด เสาวรส มะละกอ และเลี้ยงปลา 
ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยจากเดิมมีรายไดจากการปลกูขาวโพดอยางเดียว คือ 32,500 บาทตอป ในปจจุบันมี
รายไดเพิ่มข้ึนเปน 231,200 บาทตอป นอกจากน้ีพื้นที่น้ียังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงการเกษตรดวย 
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การใชประโยชนของชุดตรวจดินภาคสนามสําหรับใหคําแนะนําปุยในการปลูกพืชเศรษฐกิจใน 
จังหวัดนครสวรรค 
The Use of LDD Soil Testing Kit for Chemical Fertilizer Recommendation for some Cash 
Crops in Nakhonsawan province. 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดนิ 

บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการใช LDD Soil Testing Kit ที่เหมาะสมสําหรับใชประเมินอัตราการใสปุยสําหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการวิจัยใน 4 ชนิดพืชไดแก ขาว ดําเนินการในพื้นที่ 
อําเภอโกรพระ จังหวัดนครสวรรค ขาวโพด ดําเนินการในพื้นที่ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผักคะนาและ
ผักกวางตุง ดําเนินการในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เริ่มดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2555-กันยายน 
2557 โดยมีวิธีการวิจัยทั้งหมด 6 ตํารับไดแก ตํารับที่ 1 ควบคุม (ไมใสปุยทุกชนิด) ตํารับที่ 2 ใสปุยตามวิธีการ
และอัตราที่เกษตรกรเคยปฏิบัติตํารับที่ 3 ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดยใชเกณฑของกรมวิชาการ
เกษตรตํารับที่ 4 ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดิน (OM P K) โดยใชปริมาณการดูดใชไนโตรเจนของพืช 
และคาวิกฤตของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเปนเกณฑ พิจารณารวมกับการปลดปลอยไนโตรเจนจาก
อินทรียวัตถุในดินและประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจนของพืชที่ 50 % ตํารับที่ 5 ประเมินอัตราปุยจากคา
วิเคราะหดิน (P K) โดยใชปริมาณการดูดใชธาตุอาหารหลักของพืชรวมกับการชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่
สูญเสียจากกระบวนการชะลางของดินคิดเปนปริมาณ 30 % ของการดูดใชของพืชเปนเกณฑ ตํารับที่ 6  
ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดยใชคําแนะนําจากการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม LDD test kit 
ผลการวิจัยในขาวพบวาตํารับที ่6 ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไมแตกตางจากตํารับที่ 3 ซึ่งเปน
วิธีการใสปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร การแนะนําการใชปุยที่ไดจากชุด LDD test kit (ตํารับที่ 6 )  
ในการปลูกขาวโพด ทําใหการเจริญเติบโต ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากการแนะนํา
การใชปุยของกรมวิชาการเกษตร (ตํารับที่ 3)  การแนะนําการใชปุยที่ไดจากชุด LDD test kit (ตํารับที่ 6 ) ทํา
ใหขาวโพดมีประสิทธิภาพการดูดชาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมสูงกวาวิธีการอื่นๆ ตําหรับที่ 6 ใหผลผลิต
กวางตุงสงูที่สุดเทากับ 6.02 กิโลกรัมตอตารางเมตร นอกจากน้ียังทําใหการสะสมธาตุอาหารสูงที่สุด ในการ
ทดลองในผักคะนาพบวาตํารับที่ 6 ไดผลผลิตคะนาและปริมาณการสะสมธาตุอาหารสูงกวาตํารับที ่3  
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การพัฒนาสวนสมโอทับทิมสยามในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Plantation Development of Pomelo cv. Tabtim Siam in Pakpanang  Basin Area,  
Nakhon Si Thammarat Province. 

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ 

การพัฒนาสวนสมโอทับทิมสยามในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสํารวจพื้นที่
ปลูกสมโอทับทิมสยามในพื้นที่ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถแบงพื้นที่
ออกเปนสองกลุมคือ กลุมเกษตรกรทํานา ปรับเปลี่ยนยกรองเพื่อปลูกสมโอทับทิมสยาม และกลุมเกษตรกร
แปลงสมราง กรมพัฒนาที่ดินวางแผนงานบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 
แผนงานปรับระบบโครงสรางพื้นฐาน แผนงานที่ 2 แผนงานเพิ่มผลผลิตสมโอ แผนงานที่ 3 แผนงานสงเสริม
อาชีพเสริมเพิ่มรายได และแผนงานที่ 4 แผนพัฒนาการตลาด เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2554 จากการ
ดําเนินงานพบวา มีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 107 ราย พื้นที่ดําเนินการ 470 ไร ซึ่งประกอบ ดวย กลุม
เกษตรกรแปลงสมรางเกิดจากคูที่ยกรองเดิมต้ืนเขิน รวมโครงการ จํานวน 90 ราย พื้นที่ดําเนินการประมาณ 
300 ไร อยูในพื้นที่หมู 13 และกลุมเกษตรกรที่ทํานาปรับเปลี่ยนเปนยกรอง จํานวน 17 ราย พื้นที่ดําเนินการ 
170.25 ไร อยูในพื้นที่หมูที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 15 และ 17 โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชไดเขาไป
ดําเนินการฟนฟูโดยการปรับปรุงโครงสรางโดยการยกรองใหเหมาะสมกับการปลูกไมผล และนอกจากน้ี
เกษตรกรยังไดเรียนรูองคความรูการจัดการ เรือ่งดิน พืช นํ้า บัญชีในครัวเรือน และอาชีพเสริม ไปประยุกตปรับ
ใชปฏิบัติในแปลงเกษตรกร ไดทําการคัดเลือกแปลงสมโอเปนจุดเรียนรูในการเผยแพรองคความรูในการจัดการ
สมโออยางเปนรูปธรรมเห็นผลชัดเจน สมาชิกที่ไดเขามารวมกลุมจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชน จัดทําองคความรูใน
การจัดการสมโออยางเปนระบบทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึน จากเดิมที่ทํานาไดรายไดสุทธิ 750 บาท 
ตอไร ปลูกสมโอพันธุทองดีไดรายไดสุทธิ 27,500 บาทตอไร  ปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินมาปลูกสมโอ
ทับทิมสยาม ไดรายไดสุทธิไรละ 63,500 บาท (อายุ 7-8 ป) 
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การปรับปรุงพ้ืนท่ีนารางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 
Soil  Improvement in Abandoned Paddy Land  for Oil Palm in Southern Border Provinces 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดนิ 

บทคัดยอ 

 พื้นที่การเกษตรจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เปนแหลงที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะดานการเกษตรซึ่งเปนเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ แตปจจุบันเปนพื้นที่ถูกทิ้งราง 
สาเหตุสําคัญของการทิ้งรางคือเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ปญหาความอุดมสมบูรณตํ่า  
ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวมพื้นที่ จึงทําใหผลผลิตขาวตํ่า ขาดทุน ซึ่งปญหาตางๆเหลาน้ี ทํา
ใหเกษตรกรปลอยนาทิ้งราง และหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ทําใหสูญเสียทรัพยากรทางการเกษตรโดยเปลา
ประโยชน กรมพัฒนาที่ดินจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่นารางในพื้นที่ชายแดนใต เพื่อพัฒนาฟนฟูพื้นที่นา
รางใหสามารถนํามาใชประโยชนทางการเกษตรได โดยสนับสนุนใหมีระบบการอนุรักษดินและนํ้า การจัดการ
ดิน การใชวัสดุปรับปรุงดิน การจัดระบบการปลูกพืช การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเหมาะสมตอการปลูกปาลมนํ้ามัน 
เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน เปนการสรางรายไดและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่จังหวัดชายแดนใตบนพื้นฐานการจัดการดินอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 สรุปพื้นที่ดําเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่นารางเพื่อปลูกปาลมนํ้ามันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ต้ังแต 
ป พ.ศ. 2547/48-2560 คือ จังหวัดสงขลามีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 20,251.75 ไร จังหวัดปตตานีมีพื้นที่
ดําเนินการทั้งหมด 38,7666.25 ไร จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 32,088.75 ไร จังหวัดยะลามี
พื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 23,743 ไร  และจังหวัดสตูลมีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 9,886 ไร รวมพื้นที่ดําเนินการ
ทั้งหมด 124,465.75 ไร 
 หลังจากกรมพัฒนาที่ดินไดเขาไปพัฒนาฟนฟูพื้นที่นารางเพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน สามารถทําใหเกษตรกร
ใชประโยชนจากพื้นที่นารางไดมากข้ึน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายผลผลิตปาลมนํ้ามัน มีความเปนอยู
ที่ดีข้ึน บนพื้นฐานการจัดการดินทีดีสูความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

224 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

225 
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การศึกษาวิธีการเตรยีมท่อนพันธุ์มันสําปะหลังและการให้ปุ๋ยทางใบร่วมกับการใช้ระบบพืชแซมเพือ่     
การอนุรักษ์ดินและน้ําและเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ในชุดดินปากช่อง  
Study on Stock Preparation, Foliar Fertilizer and Intercropping Application to Soil and 
Water Conservation and Increasing Cassava Yield on Pak Chong Soil Series  

จารุภรณ์ โต๊ะแสง  อัศวิน เนตรถนอมศักด์ิ  และ ประสิทธ์ิ ตันประภาส  
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิธีการแช่ท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังร่วมกับการใช้ระบบพืชแซมและการฉีดพ่นสารอินทรีย์  ทาง
ใบเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการแช่ท่อนพันธ์ุ                 
มันสําปะหลังและการฉีดพ่นสารอินทรีย์ทางใบร่วมกับระบบพืชแซมต่อการปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของดินและการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง ทําการทดลองที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ Split plot design โดยปัจจัยที่ 1 คือ วิธีการแช่ท่อนพันธ์ุ     
มันสําปะหลัง 3 วิธีการ ประกอบด้วย การแช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังด้วยนํ้าเปล่า การแช่ท่อนพันธ์ุ            
มันสําปะหลังด้วยนํ้าหมักชีวภาพ และการแช่ท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังด้วยนํ้าสกัดมูลสุกร ร่วมกับการปลูกถั่วพร้า
แซมมันสําปะหลัง ปัจจัยที่ 2 คือ การฉีดพ่นสารอินทรีย์ทางใบ ประกอบด้วย ไม่ฉีดพ่น ฉีดพ่นด้วยนํ้าหมัก
ชีวภาพ และฉีดพ่นด้วยนํ้าสกัดมูลสุกร ผลการศึกษาพบว่า การแช่ท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังร่วมกับการฉีดพ่น
สารอินทรีย์ทางใบในระบบพืชแซมมันสําปะหลัง ทําให้ดินมีสมบัติทางกายภาพและเคมีดีขึ้นและให้ผลผลิต   
มันสําปะหลังเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการแช่ท่อนพันธ์ุด้วยนํ้าสกัดมูลสุกรร่วมกับการปลูกถั่วพร้าและการฉีดพ่น
สารอินทรีย์ทางใบด้วยนํ้าหมักชีวภาพ ให้ผลผลิตมันสําปะหลังเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 5,347.00 กิโลกรัมต่อไร่ สูง
กว่าแปลงควบคุมที่ให้ผลผลิตมันสําปะหลังเฉล่ีย เท่ากับ 3,768.75 กิโลกรัมต่อไร่  
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ศึกษา สาํรวจ รวบรวมพันธกุรรมพืชวงศผ์ักบุ้ง Convolvulaceae และพชืวงศ์ถ่ัว Fabaceae บางชนิด
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
Exploration and Collection of Convolvulaceae and Fabaceae Crops for Soil and Water 
Conservation 

ถนอมขวัญ ทิพวงศ์1  ชาคริต อินนะระ2 และ นิสา มีแสง1 
1กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  2สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคดัย่อ 

ได้สํารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชวงศ์ผักบุ้ง Convolvulaceae และพืชวงศ์ถั่ว Fabaceae ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2558 จากแหล่งที่มีการกระจายตัวของพืชดังกล่าวทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด การกระจายตัว    
การเจริญเติบโตของพืชและสภาพแวดล้อมของพื้นที่สํารวจ เพื่อศึกษาอัตราการรอดและการเจริญเติบโตแผ่ปกคลุมผิวดินเมื่อ
ปลูกขยายพันธุ์ในเรือนเพาะชําและสภาพแปลงที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ
จัดลําดับหรือหมวดหมู่พืชที่เหมาะสมเบ้ืองต้นที่จะนํามาปลูกคลุมดินเพื่อนําไปศึกษาทดสอบในโครงการต่อไปในปี 2559-2560 
ผลการสํารวจแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช 14 แห่ง ครอบคลุม 11 จังหวัด กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ สามารถเก็บรวบรวมพันธุ์
พืชได้ทั้งส้ิน 23 ชนิด จากแปลงพืชทั้งหมด 34 แปลง เป็นพืชวงศ์ผักบุ้ง 2 ชนิด คือ ใบต่างเหรียญ Evolvulus nummularius 
และผักบุ้ง Ipomoea aquatica Forrssk. พืชวงศ์ถั่ว 21 ชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือถั่วลิสงเถา Arachis spp. ถั่วคาลวาเคด 
Centrosema pascuorum cv. Cavalcade และถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Millsp. พืชส่วนใหญ่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
ทางลําต้นและใบเป็นไปตามลักษณะพันธุ์ บางชนิดอยู่ในระยะออกดอกแต่ยังไม่ติดเมล็ด สมบัติของดินแปลงเก็บรวบรวม 27 
แปลง ส่วนใหญ่พบดินร่วนปนทราย (sl) ดินทรายปนดินร่วน (ls) ดินร่วนเหนียว (cl) ดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงด่างรุนแรง 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ํามากถึงสูงมาก ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินต่ํามากถึงสูงมากเช่นเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาการปรับตัวได้ของพืชต่อสภาพแวดล้อมที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ําในสภาพเรือนเพาะชําและแปลงปลูก
ขยายพันธุ์ในชุดดินปากช่อง (Pc) เป็นดินร่วนปนดินเหนียว เป็นกรดเล็กน้อย พบว่าใบต่างเหรียญและผักบุ้งมีอัตราการรอด   
92-100 และ 80-88 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และมีการเจริญเติบโตแผ่คลุมดินเท่ากันคือ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชวงศ์ถั่วมีอัตรา
รอด 30-100 และ 45-100 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และมีการเจริญเตบิโตแผ่คลุมดินตัง้แต่ระดับน้อยถงึระดับดทีี่สุด โดยอันดับ 1 
เป็นพืชที่เจรญิแผ่คลุมดนิได้ 100 เปอร์เซ็นต์ คือ ถั่วปากอ้า Vicia faba L. (syn. Fab vulgaris) ถั่วพร้า Canavalia ensiformis 
(L.) DC. และถั่วนิ้วนางแดง Phaseolus vulgaris L. อันดับ 2 เป็นพืชที่เจริญแผ่คลุมดินได้ 95 เปอร์เซ็นต์ คือ ถั่วแปยีหรือถั่ว
แปบ Lablab purpureus L. และอันดับ 3 เป็นพืชที่เจริญแผ่คลุมดินได้ 90 เปอร์เซ็นต์ คือ ถั่วพุ่มดํา Vigna unguiculata ssp. 
Unguiculata และถั่วคุดซู Pueraria phaseoloides ซึ่งพืชเหล่านี้มีทั้งลักษณะลําต้นเป็นพุ่มและต้นเล้ือยที่มีอัตราการรอดสูง
และสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ีในสภาพแวดล้อมดังกล่าวทําใหเ้จริญแผ่คลุมดินได้อย่างหนาแน่นที่สุด ส่วนปอเทืองมีอัตราการรอด
ต่ํามาก 45 เปอร์เซ็นต์ ใบถูกแมลงกัดกินเป็นรูจํานวนมากทําให้การเจริญเติบโตแผ่คลุมดินได้น้อย ส่วนถั่วเกล็ดหอยและถั่วลิสง
เถามีอัตราการรอดสูงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แต่มีการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบต่ําจึงทําให้แผ่คลุมดินได้น้อย อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลคุณลักษณะการเจริญเติบโตแผ่ปกคลุมผิวดินของพืชทั้งสองวงศ์ที่ได้จากโครงการนี้เป็นเพียงข้อมูลในเบ้ืองต้นเท่านั้น 
ดังนั้นต้องศึกษาทดสอบในโครงการที่ 2 เพื่อคัดเลือกจําแนกสายพันธุ์พืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
แล้วนํามาประเมินประสิทธิภาพการคลุมดินในการลดการชะล้างพังทลายของดินเพื่อให้ทราบชนิดพืชที่มีศักยภาพในการ
นํามาใช้ประโยชน์เป็นพืชอนุรักษ์ดินและน้ําต่อไป 
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เปรียบเทียบพนัธุ์หญ้าแฝกและพชืคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรงุสมบัติทางกายภาพ และเคมี 
ของดิน  
Comparison of Vetiver Grass Ecotype and Mulching Crop on Improvement of  Soil 
Physical and Chemical Property 

ภรภัทร นพมาลัย  กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล  อโนชา เทพสุภรณ์กุล   กําชัย กาญจนธนเศรษฐ    
กมลาภา วัฒนประพัฒน์  และ อิสริยา มีสิงห์ 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบพันธ์ุหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟ้ืนฟู และการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดิน ดําเนินการที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและนํ้า ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มชุดดินที่ 29 ดําเนินการทดลองระหว่างปี 2557-2559 วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 ซ้ํา มีตํารับการ
ทดลอง ดังน้ี แปลงควบคุม (ไม่มีการปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน) หญ้าแฝกดอนพันธ์ุนครสวรรค์ หญ้าแฝก
ดอนพันธ์ุร้อยเอ็ด หญ้าแฝกดอนพันธ์ุราชบุรี หญ้าแฝกดอนพันธ์ุประจวบคีรีขันธ์ หญ้าแฝกลุ่มพันธ์ุพระราชทาน 
หญ้าแฝกลุ่มพันธ์ุสุราษฎร์ธานี หญ้าแฝกลุ่มพันธ์ุสงขลา 3 หญ้าแฝกลุ่มพันธ์ุศรีลังกา หญ้าแฝกลุ่มพันธ์ุตรัง 2 
ถั่วปินโต และถั่วเวอราโนสไตโล วัดความช้ืนดินโดยใช้เครื่องวัดความช้ืนในดินตามลําดับช้ันดินแบบพกพา  
( Moisture meter ) 

จากการศึกษาพบว่า หลังสิ้นสุดการทดลองปีที่ 3 หญ้าแฝกดอนพันธ์ุประจวบคีรีขันธ์มีมวลชีวภาพรวม
สูงสุด 28.9 กิโลกรัมต่อกอ ตํารับที่ปลูกหญ้าแฝกทั้งพันธ์ุลุ่มและพันธ์ุดอน ที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตร 
จากผิวดิน มีแนวโน้มความหนาแน่นรวมของดินลดลงมากกว่าแปลงที่ปลูกพืชคลุมดิน และแปลงที่ไม่ปลูก   
หญ้าแฝกหรือพืชคลุมดิน โดยหญ้าแฝกลุ่มพันธ์ุศรีลังกา มีความหนาแน่นรวมของดินลดลง 1.03 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร และตํารับที่ปลูกหญ้าแฝกพันธ์ุศรีลังกา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุด เท่ากับ 2.94 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณความช้ืนดินทุกระดับความลึก ตํารับที่ปลูกหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนมีปริมาณความช้ืนดิน
มากกว่าพืชคลุมดิน และแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน  โดยจะเห็นได้ชัดในระดับความลึกที่ 40 
60 และ 100 เซนติเมตร หญ้าแฝกดอนพันธ์ุร้อยเอ็ดมีแนวโน้มปริมาณความช้ืนสูงในดินสูงที่สุดทุกระดับ  
ความลึก จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีศักยภาพในการกักเก็บปริมาณความช้ืนและเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ระบบที่มีการปลูกหญ้าแฝก และตัดใบคลุมดินเป็นวิธีการที่ช่วยลดการระเหยของนํ้าและเพ่ิม
ความชุ่มช้ืนในดิน 
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การใช้หญ้าแฝกและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ 
Use of Vetiver Grass and Soil Amendments for Improving Yield of Cassava Grown on     
Coarse-textured Soils 

ธีรพล เปล่งสันเทียะ  แก้วใจ อ้อชัยภูมิ  และ วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัย การใช้หญ้าแฝกและวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังที่ปลูกในดินเน้ือหยาบใน
กลุ่มชุดดินที่ 56 ดําเนินการในพ้ืนที่บ้านวังอุดม ตําบลท่ากูบ อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์        
เพ่ือศึกษาผลของการใช้หญ้าแฝกเป็นระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเน้ือหยาบที่เสื่อมโทรม หลังจากการใช้หญ้าแฝกเป็นระบบอนุรักษ์ดิน
และนํ้าร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน และเพ่ือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจภายใต้การจัดการดินวิธีต่างๆ วางแผน  
การทดลองแบบ Split plot design จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบด้วย Main plot ไม่ใช้แถบหญ้าแฝก และ ใช้แถบ    
หญ้าแฝก ส่วน Sub plot ประกอบด้วย ตํารับการทดลองที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน) ตํารับ        
การทดลองที่ 2 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับการทดลองที่ 3 มูลไก่แกลบ อัตรา 1.0 ตันต่อ
ไร่ ตํารับการทดลองที่ 4 กากมันสําปะหลัง อัตรา 2.0 ตันต่อไร่ และตํารับการทดลอง  ที่ 5 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
อัตรา 1.0 ตันต่อไร่ จากผลการทดลองพบว่า ผลผลิตมันสําปะหลังในแต่ละตํารับทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในปีที่ 1 (2556) เน่ืองจากเกิดภาวะฝนตกชุก ผลผลิต มันสําปะหลังเน่าเสียเกือบทุกตํารับ   
การทดลอง แต่ในปีที่ 2 (2557) ในแต่ละตํารับทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับทดลอง
ที่ 9 (ใช้แถบหญ้าแฝก + กากมันสําปะหลัง อัตรา 2.0 ตันต่อไร่) และตํารับการทดลองที่ 8 (ใช้แถบหญ้าแฝก +    
มูลไก่ อัตรา 1.0 ตันต่อไร่) ให้ผลผลิตหัวสดสูงที่สุด เท่ากับ 5,732 และ 5,637 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ส่วนตํารับ
การทดลองที่ 1 (ไม่ใช้แถบหญ้าแฝก +ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน) และตํารับการที่ 6 (ใช้แถบหญ้าแฝก + ไม่ใส่วัสดุ
ปรับปรุงดิน) ให้ผลผลิตหัวสดตํ่าที่สุด เท่ากับ 2,378 และ 3,818 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ นํ้าหนักสดส่วนเหนือดิน
ในปีที่ 1 (2556) และปีที่ 2 (2557) พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยในปีที่ 1 ตํารับการทดลองท่ี 3 (ไม่ใช้แถบ
หญ้าแฝก + มูลไก่ อัตรา 1.0 ตันต่อไร่) และตํารับการทดลองที่ 8 (ใช้แถบหญ้าแฝก + มูลไก่ อัตรา 1.0 ตันต่อไร่) มี
นํ้าหนักสดส่วนเหนือดินสูงที่สุด เท่ากับ 2,734 และ 2,385 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ในปีที่ 2 ตํารับการทดลองที่ 8 
(ใช้แถบหญ้าแฝก + มูลไก่ อัตรา 1.0 ตันต่อไร่) มีนํ้าหนักสดส่วนเหนือดินสูงที่สุด เท่ากับ 4,423 กิโลกรัมต่อไร่ 
นํ้าหนักแป้งมันสําปะหลังในปีที่ 1 (2556) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ปีที่ 2 (2557) พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ โดยตํารับทดลองที่ 9 (ใช้แถบหญ้าแฝก + กากมันสําปะหลัง อัตรา 2.0 ตันต่อไร่) และ
ตํารับการทดลองที่ 4 (ไม่ใช้แถบหญ้าแฝก + กากมันสําปะหลัง อัตรา 2.0 ตันต่อไร่) ให้นํ้าหนักแป้งสูงที่สุด เท่ากับ 
1,735 และ 1,624 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกมันสําปะหลังในปีที่ 1 
(2556) พบว่า ทุกตํารับการทดลอง ให้ผลผลิตที่ตํ่า เน่ืองจากเกิดภาวะฝนตกชุก ทําให้หัวมันสําปะหลังเน่า เมื่อ
คํานวณรายได้จากการปลูกมันสําปะหลังและนํามาคิดกําไรสุทธิทําให้เกิดภาวะขาดทุน ปีที่ 2 (2557) เมื่อคํานวณ
รายได้จากการปลูกมันสําปะหลัง พบว่า ตํารับทดลองที่ 9 (ใช้แถบหญ้าแฝก + กากมันสําปะหลัง อัตรา 2.0 ตันต่อ
ไร่) ทํารายได้สูงที่สุด เท่ากับ 15,189.80 บาทต่อไร่ เมื่อคิดต้นทุนผันแปร พบว่า ตํารับทดลองที่ 10 (ใช้แถบ    หญ้า
แฝก+ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 1.0 ตันต่อไร่) มีต้นทุนผันแปรสูงที่สุด เท่ากับ 17,824.00 บาทต่อไร่ เมื่อนํามา
คิดกําไรสุทธิ พบว่า ตํารับทดลองที่ 9 (ใช้แถบหญ้าแฝก + กากมันสําปะหลัง อัตรา 2.0 ตันต่อไร่) มีกําไรสุทธิสูง
ที่สุด เท่ากับ 9,097.00 บาทต่อไร่  
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ผลของการปรับรูปแปลงนาต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน 
Impact of Paddy Field Reshape on Soil Chemical and Physical Properties 

อุมรา เชิงหอม  และ ภัคจิรา หนูมโน     
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4  กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินใน
พ้ืนที่ก่อนและหลังการปรับรูปแปลงนา จากการเก็บตัวอย่างดินจํานวน 263 ตัวอย่างในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิวก่อน
และหลังการปรับรูปแปลงนา มาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี พบว่าพารามิเตอร์ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสําคัญย่ิง มี 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ ปริมาณ
แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ ปริมาณเหล็กที่เป็นประโยชน์ ปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ และปริมาณ
แมงกานีสที่เป็นประโยชน์ พารามิเตอร์ที่ลดลง หลังการปรับรูปแปลงนา ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และปริมาณเหล็กที่เป็นประโยชน์ ส่วนพารามิเตอร์ที่เพ่ิมขึ้นหลังการปรับรูปแปลงนา 
ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ 
ปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ และปริมาณแมงกานีสที่เป็นประโยชน์ พารามิเตอร์ที่มีความแตกต่างกัน    
ทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ มี 1 พารามิเตอร์คือ ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ หลังการปรับรูปแปลงนามี   
ค่าเพ่ิมขึ้นส่วนพารามิเตอร์ที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติได้แก่ค่าการนําไฟฟ้าและปริมาณสังกะสีที่เป็น
ประโยชน์  
 จากการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพโดยเก็บตัวอย่างดินจํานวน 64 ตัวอย่างใน 8 ชุดดิน แบ่ง
ออกเป็นดินช้ันบนและดินช้ันล่าง นํามาวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวม และปริมาณความช้ืน พบว่าหลังการ
ปรับรูปแปลงนา ความหนาแน่นรวมลดลง ทั้งดินช้ันบนและช้ันล่างมี 5 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินโพนพิสัย ชุดดิน  
นํ้าพอง ชุดดินเรณู ชุดดินนาคู และชุดดินอุบล ส่วนหลังการปรับรูปแปลงนา ความหนาแน่นรวมของดินที่ไม่
เปลี่ยนแปลงทั้งดินช้ันบนและดินช้ันล่างมี 3 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินจักราช ชุดดินชุมพลบุรี และชุดดินศรีสงคราม 
ส่วนหลังการปรับรูปแปลงนา ที่ปริมาณความช้ืนลดลงทั้งดินช้ันบนและดินช้ันล่างมี 1 ชุดดินคือ ชุดดินชุมพลบุรี 
ส่วนหลังการปรับรูปแปลงนาที่ปริมาณความช้ืนเพ่ิมขึ้นทั้งดินช้ันบนและดินช้ันล่างมี 5 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดิน     
นํ้าพอง ชุดดินเรณู ชุดดินนาคู ชุดดินจักราช และชุดดินอุบล ส่วนหลังการปรับรูปแปลงนาที่ปริมาณความช้ืน
ลดลงเฉพาะดินช้ันล่างมี 1 ชุดดินคือ ชุดดินโพนพิสัย และหลังการปรับรูปแปลงนาที่ปริมาณความช้ืน          
ไม่เปลี่ยนแปลงมี 1 ชุดดิน คือ ชุดดินศรีสงคราม 
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การเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็มสําหรับพื้นที่ดินเค็มจังหวัดกาฬสินธุ์ 
Varietal Comparison of Salt Tolerance Vetiver Grass for Saline Soil in Kalasin Province 

อุไรวรรณ ถายา  มหิทร ภูติโส  และ ฤดี โคตรชารี 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเปรียบเทียบพันธ์ุหญ้าแฝกทนเค็มสําหรับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คัดเลือกหญ้าแฝกที่สามารถเจริญเติบโตในพ้ืนที่ดินเค็ม โดยทําการเปรียบเทียบผลของระดับความเค็มของ
สารละลาย 6 ระดับ คือ 0, 4, 8, 12, 16 และ 20 เดซิซีเมนต่อเมตร ที่มีผลต่อตัวอย่างหญ้าแฝกที่เจริญเติบโต
ในพ้ืนที่ดินเค็มจังหวัดกาฬสินธ์ุจํานวน 5 จุด ทําการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ความสูง จํานวนต้นต่อกอ 
ศึกษาลักษณะกายวิภาคของราก และสัณฐานวิทยา จากผลการทดลองพบว่าหญ้าแฝกทุกจุดตัวอย่างสามารถ
เจริญเติบโตได้ในสารละลายที่มีระดับความเข้มข้นถึง 20 เดซิซีเมนต่อเมตร ในช่วงเวลา 8 สัปดาห์ แต่เมื่อระดับ
ความเค็มเพ่ิมขึ้น การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกลดลง มีการแตกกอน้อยลง การศึกษากายวิภาควิทยาของราก
หญ้าแฝกในพ้ืนที่ดินเค็มพบว่า ลักษณะทางกายวิภาครากหญ้าแฝกทั้ง 5 จุดพบว่า มีลักษณะกายวิภาคท่ี
เหมือนกันคือ มีเน้ือเย่ือผิว 1 ช้ัน ถัดไปเป็นช้ันเอกโซเดอร์มิส 2-3 ช้ัน และช้ันของเน้ือเย่ือแอเรงคิมา จนถึงช้ัน
เอนโดเดอร์มิส บริเวณสตีลมีเมตาไซเลมเรียงตัวเป็นวง 
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มาตรการอนรุกัษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมในการปลูกขา้วไร่บนพื้นทีสู่ง ในเขตพัฒนาทีดิ่นลุ่มน้าํแม่จันตอนบน 
ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
Suitable Soil and Water Conservation Measures for Upland  Rice Plantation on Highland 
on Upper Part of Maejun Sub Watershed Land Development Zone, Mae Fah Luang 
District, Chiangrai Province 

บุษบา อนุจรพันธ์1  มยุรี ปละอุด1  บุญเด่ียว บุญหม้ัน2  และ สุภาพร ปาแก้ว1 
1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  2สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 กรมพัฒนาท่ีดิน      

บทคัดย่อ 

 การศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไร่บนพ้ืนที่สูง ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า
แม่จันตอนบน ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดําเนินการที่ บ้านตงจาไส หมู่ที่ 13 
ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 ชุดดินบ้านจ้อง (Ban Chong 
series: Bg) ระยะเวลาดําเนินการปี พ.ศ.2557-2559 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมของคูรับ
นํ้ารอบเขา และแถบพืชเพ่ือใช้เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่สูงเพ่ือปลูกข้าวไร่ ศึกษาผลระยะห่าง
ของคูรับนํ้ารอบเขาและแถบพืช ที่มีต่อปริมาณการสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวไร่ ศึกษา  
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินเมื่อมีการจัดการดินต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ Split 
plot in RCBD (Split plot in Randomized Complete Block Design) มีจํานวน 6 วิธีการ 3 ซ้ํา ดังน้ี 
ปัจจัยหลัก (main plot) คือ M1 = ระยะห่างระหว่างคูรับนํ้าขอบเขาในแนวด่ิง 4 เมตร (vertical interval = 
4 เมตร), M2 = ระยะห่างระหว่างคูรับน้ําขอบเขาในแนวด่ิง 8 เมตร (vertical interval = 8 เมตร) สําหรับ
ปัจจัยรอง (sub plot) S1 = ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ปลูกข้าวไร่, S2 = มีคันคูรับนํ้ารอบเขา,          
S3 = มีคันคูรับนํ้ารอบเขาและปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันคันดินด้านนอก, S4 = ปลูกชา เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน, 
S5 = ปลูกบ๊วยร่วมกับเศษพืช เป็นแถบพืชอนุรักษ์ดิน 
 ผลการทดลองพบว่า สมบัติทางเคมีดินก่อนปลูก ดินเป็นกรดรุนแรงมาก (extremely acid) มีค่า  
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน pHเท่ากับ 4.12 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางคือ 2.19 เปอร์เซ็นต์      
มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เท่ากับ 83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  หลังจากการทดลอง 
ผลร่วมระหว่างระยะห่างระหว่างคูรับนํ้าขอบเขาในแนวด่ิง และวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้าวิธีการต่างๆ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  ในปีที่ 3 ค่า pH ของดินปรับขึ้น ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เป็นกรดจัดมาก 
(very strongly acid) มีค่า pH อยู่ในช่วง 4.63-4.79 แต่ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก 
คือ 4.50-4.85  เปอร์เซ็นต์  มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์แนวโน้มลดลง เท่ากับ 1.2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับตํ่ามาก และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อยู่ระดับสูงถึง
สูงมาก มีค่าเท่ากับ 90-121 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
 การเจริญเติบโตของข้าวไร่จากผลร่วมระหว่างระยะห่างระหว่างคูรับนํ้าขอบเขาในแนวด่ิง และวิธีการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าวิธีการต่างๆพบว่า ให้ผลไม่แตกต่างกันในทางสถิติในแต่ละวิธีการ มีความสูงเฉล่ีย 99.71 
เซนติเมตร เมื่อเทียบกับปี 2558 และ 2559 มีความสูงโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 101.17 เซนติเมตร และ 102.90 
เซนติเมตร  การเก็บผลผลิตข้าวไร่จากแปลงทดลองที่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าแบบต่างๆ ให้ผลผลิตไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ มีผลผลิตเฉล่ีย 302.13-310 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ        
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มี 88.44-87.03 เปอร์เซ็นต์ ในปีแรก แต่ปี 2559 เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 89.14-89.59 เปอร์เซ็นต์    
จึงให้ผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ยสูงสุด 308 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณนํ้าฝน 3 ปี ที่วัดได้ค่าเฉล่ีย 1,457 มิลลิเมตรต่อปี  
ผลร่วมระหว่างระยะห่างระหว่างคูรับนํ้าขอบเขาในแนวด่ิง และการอนุรักษ์ดินและนํ้าวิธีการต่างๆพบว่า วิธีการ
ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ามีผลแตกต่างทางสถิติ ตะกอนดินโดยวิธีการที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า มีผล
ทําให้ปริมาณตะกอนดินมากที่สุด เท่ากับ 860 กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,113 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นปริมาณธาตุ
อาหารท่ีสูญเสียไปกับตะกอนดิน โดยปริมาณไนโตรเจน (Total N) ที่สูญเสียไปเฉล่ีย 1.05 กิโลกรัมNต่อไร่ 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในตะกอนดินที่สูญเสียไปเฉลี่ย 0.159 กิโลกรัมP2O5 ต่อไร่ ปริมาณ
โพแทสเซียมที่สกัดได้ในตะกอนดินที่สูญเสียไปเฉล่ีย 0.145 กิโลกรัม K2Oต่อไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ  
การสูญเสียดิน ทั้ง 3 ปี น้ันมีค่าลดลงทุกปี และในปีที่ 3 (2559) ปริมาณตะกอนดินที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและ
นํ้า มากกว่าวิธีการอ่ืนๆ เท่ากับ 463 กิโลกรัมต่อไร่ และ 493 กิโลกรัมต่อไร่ แต่วิธีการมีคันคูรับนํ้ารอบเขาและ
ปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันคันดินด้านนอกปริมาณตะกอนดินน้อยที่สุด เท่ากับ 203 กิโลกรัมต่อไร่ และ 236 
กิโลกรัมต่อไร่ ดังน้ันวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมของการปลูกข้าวไร่บนพ้ืนที่สูง วิธีการมีคันคูรับนํ้ารอบ
เขาและปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันคันดินด้านนอก ระยะห่างในแนวด่ิง 4 เมตร รองลงมาคือ ปลูกชา เป็นแถบพืช
อนุรักษ์ดินวิธีการการใช้ระบบหญ้าแฝกปลูกขวางความลาดชัน และชา จะมีผลให้มีปริมาณตะกอนดินที่สูญเสีย
ไปน้อยกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี และช่วยลดการชะล้างพังทลายได้ ควรแนะนําให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติสําหรับ    
ในการปลูกข้าวไร่บนพ้ืนที่สูงได้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน 
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ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้าํที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดบนพื้นที่สูง ในเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ําจันตอนบน ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
Effect of Soil and Water Conservation Measure on Growth rate and Yield of Corn on  
High land on Maejun Sub Watershed , Maefah Luang District, Chiangrai Province 

สุนีย์รัตน์ โลหะโชติ มยุรี ปละอุด  และ สุภาพร  สินศิริวัฒนา  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดบนพ้ืนที่สูง 
ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าจันตอนบน ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระยะห่างแนวดิ่งที่เหมาะสมของคูรับนํ้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกสําหรับการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่สูง 
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินเมื่อมีวิธีการจัดการดินที่ต่างกัน พ้ืนที่ดําเนินการ
ที่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายในกลุ่มชุดดินที่ 29 ชุดดินบ้าน
จ้อง (Ban Chong series: Bg) ระยะเวลาดําเนินการระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 วางแผนการทดลองแบบ 
Split Plot in Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ หญ้าแฝก
พันธ์ุสงขลา 3 (M1) และหญ้าแฝกพันธ์ุพระราชทาน (M2) สําหรับปัจจัยรองประกอบด้วย 5 วิธีการ ดังน้ี ไม่มี
ระบบอนุรักษ์และไม่ใส่ปุ๋ย (S1) คูรับนํ้าขอบเขามีระยะห่างในแนวด่ิง 4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกมีระยะห่าง
ในแนวด่ิง 4 เมตร (S2) คูรับนํ้าขอบเขามีระยะห่างในแนวดิ่ง 4 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกมีระยะห่างใน
แนวด่ิง 8 เมตร (S3) แถบหญ้าแฝกมีระยะห่างในแนวด่ิง 4 เมตร (S4) และคูรับนํ้าขอบเขามีระยะห่างในแนวด่ิง 
8 เมตร ร่วมกับแถบหญ้าแฝกมีระยะห่างในแนวด่ิง 4 เมตร (S5) 
 ผลการทดลองพบว่า วิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ใช้วิธีคูรับนํ้าขอบเขาร่วมกับปลูกแถบหญ้าแฝก     
ด้านนอกคูรับนํ้าขอบเขา S2 หรือ S3 มีการสูญเสียดินน้อยกว่าไม่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า จากข้อมูล
ค่าเฉลี่ยการสูญเสียดินระหว่างปี 2557–2559 พบว่า มีการสูญเสียดิน 584.69 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็น 
34.88 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการไม่มีวิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าโดยจะมีปริมาณการสูญเสียดินที่สูงถึง 
1,482.71 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับตะกอนดินคือ ปริมาณไนโตรเจนที่สูญเสียไป
เฉลี่ย 3.78  กิโลกรัมNต่อไร่ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในตะกอนดินที่สูญเสียไปเฉล่ีย 0.59  กิโลกรัม 
P2O5 ต่อไร่ ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ในตะกอนดินที่สูญเสียไปเฉลี่ย 0.50 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ในส่วนของ
สมบัติดินทางเคมีของการใช้หญ้าแฝกและวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้าวิธีการต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิต ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ระหว่าง 4.59-4. 69 ซึ่งจัดอยู่ในระดับกรดจัด
ถึงกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นในระดับสูงถึงสูงมาก 4.30-4.76 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ลดลง เท่ากับ 1-1.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับตํ่ามาก และปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ลดลง เท่ากับ 44.47-53.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ระดับตํ่าถึงปานกลาง ผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูงมีการระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือลด
การสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารในดิน นอกจากน้ีการศึกษาเชิงลึกในด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการ
ใช้ระบบฯ ดังกล่าว มีความจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต  
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การผลิตพืชผกัในระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
The Production of Vegetables in Organic Farming System of Chiang Mai Province 
ดิเรก คงแพ1  และ ศรัณย์นพ  อินทเสน2  
1กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  2กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 การผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ ควรเลือกพืชผักมาปลูก ได้ปลูกพืชไว้หลายชนิด ทั้งไม้ผล อย่าง 
มะม่วง ขนุน น้อยหน่า ทุเรียน มังคุด ลําใย เงาะ มะไฟ กระท้อน สับปะรด แถมยังมีทั้งกล้วยนํ้าว้า กล้วยหอม
อีก แค่น้ันยังไม่พอ ยังมีผักสวนครัวสารพัดอย่าง เช่น ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว พริก มะละกอ มะเขือ 
ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง บวบ นํ้าเต้า ถั่วพู  แสงจันทร์ ตําลึง กอไผ่ เพกา ผักหวานป่า หอม ผักชีฝรั่ง ผักชี
ไทย ผักชีลาว สะระแหน่ ผักกาดกุ้ยช่าย คะน้า แมงลัก โหรพา กระเพรา วอเตอร์เครส ย่านาง พริกไทย 
นอกจากน้ียังปลูกพืชสมุนไพร เช่น ต้นเตย หญ้าปักก่ิง พลูคาว เอาไว้ทํานํ้าไว้ด่ืมด้วย ทั้งยังแต่งแต้มสีสันให้สวน
ด้วยดอกดาวเรือง ดาวกระจาย และกุหลาบ แปลงผลิตผักอินทรีย์ ควรมีการจัดแปลง ควรขุดแหล่งนํ้าล้อมรอบ 
จัดขนาดแปลง 9-10 แปลง และวางแผนปลูกพืชตลอดปี เกษตรสามารถนําพืชผักมาขายที่ตลาด โดยต้องผ่าน 
PGS และการสุ่มตรวจผลผลิต สามารถขายได้เดือนละ 8,000 บาท หรือมีรายได้ 96,000 บาทต่อปี           
ซึ่งเกษตรกรใช้เวลาปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ 4 ปี 
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การผลิตแตงโมอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
The Watermelon Organic Production of Yasothon Province 

ดิเรก คงแพ1  และ ศรัณย์นพ  อินทเสน2  
1 กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 2 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

แตงโม (Watermelon) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Citrullus lanatus เป็นพืชในวงศ์เดียวกับแคนตาลูป และ
ฟัก มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก อายุสั้น เถาเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีขนอ่อนปกคลุม ผลมีทั้งทรงกลมและทรงรี 
เปลือกแข็ง มีทั้งสีเขียวและสีเหลือง บางพันธ์ุมีลวดลายบนเปลือก และมีเมล็ดสีดําแทรกอยู่ในเนื้อ การผลิต
แตงโมอินทรีย์ จังหวัดยโสธร มีรูปแบบการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน การผลิต
แตงโมอินทรีย์ นิยมปลูกตามหลังนา โดยอาศัยความช้ืนในดินที่ยังอยู่ในช่วงแล้ง และสภาพอากาศที่เหมาะสม 
โดยเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และไถพรวนดินหน้าดินไว้ 
เปรียบเสมือนมีวัสดุคลุมดิน แต่คือหน้าดินและเศษฟางข้าวที่คลุกเคล้าลงไป จึงปลูกแตงโมลงไป เน่ืองจาก
ผลผลิตแตงโมในฤดูแล้งค่อนข้างตํ่า เกษตรกรจึงเปล่ียนระบบการผลิตเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
และให้ความมั่นใจและปลอดภัยกับผู้บริโภค เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 5,000 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 20,000 
บาทต่อไร่ และการปรับปรุงดินช่วงปลูกแตงโมอินทรีย์ ยังส่งผลถึงการผลิตข้าวในฤดูถัดไป ผลการวิเคราะห์
ผลผลิตแตงโมไม่พบสารเคมีตกค้าง (Not Detected)  ในกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate group) จํานวน 16 
ชนิด กลุ่มออแกโนคลอรีน (Organochlorine group) จํานวน 20 ชนิด กลุ่มออแกโนฟอสเฟต
(Organophosphate group) จํานวน 23 ชนิด และ กลุ่มไพรีธอย (Pyrethroid group) จํานวน 7 ชนิด 
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ระบบเกษตรผสมผสาน  
Integrated Farming System 

ดิเรก คงแพ1  และ ศรัณย์นพ อินทเสน2  
1กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  2กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน   

บทคัดย่อ 

 ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืช
หรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆชนิดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ภายใต้การเก้ือกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเกษตรกรปลูกพืชหลัก 2 ชนิด คือ ดาวเรือง และหม่อนทานผลสด มีรายได้ 150,000 บาทต่อปี และ
เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ 100 ตัว วัว 10 ตัว กระบือ 5 ตัว และหมู 13 ตัว บ่อปลา หรือสระนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ปล่อยปลากินพืช ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาไน 3,000 ตัว เป็นรายได้ในอนาคต เมื่อระบบ
นิเวศเกษตรสมบูรณ์ส่งผลให้ ระบบนิเวศดิน และระบบธาตุอาหารในดินเกิดการหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหาร  
ในดิน และการไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรในระบบการผลิต ทําให้มีสิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิม สิ่งมีชีวิตในดิน
ประกอบด้วย พืช และสัตว์ ผลการวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในผลผลิตหม่อน
ผลสด ตําบลหนองเป็ด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไม่พบสารเคมีตกค้างในผลผลิตหม่อนผลสด        
(Not Detected)ในกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate group) จํานวน 16 ชนิด กลุ่มออแกโนคลอรีน 
(Organochlorine group) จํานวน 20 ชนิด กลุ่มออแกโนฟอสเฟต (Organophosphate group) จํานวน   
23 ชนิด และกลุ่มไพรีธอย (Pyrethroid group) จํานวน 7 ชนิด 
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การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเทคนิคในการศึกษาประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 
Application of Isotope Technique in Fertilizer Use Efficiency Study for Maize  Plantation 
in the Central of Thailand 

สุรชัย สุวรรณชาติ  ศักดา รักชนะ  แล ะศิริวรรณ แดงภักดี  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเทคนิคในการศึกษาประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ดําเนินการทดลองเมื่อปี พ.ศ. 2557 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี เลขที่ 36  
หมู่ 8 ตําบลพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design : RCBD ประกอบด้วย 3 ซ้ํา 5 วิธีการ ดังน้ี 1. แปลงควบคุม 2. วิธีปฏิบัติของเกษตรกร 3. ใส่
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 4. ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และ 5. ใส่ปุ๋ยตามโปรแกรมปุ๋ย รายแปลง ผลการ
ทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดลงเล็กน้อย pH จากระหว่าง 7.27 - 7.45 เป็น 7.18 - 7.43 ปริมาณ
อินทรียวัตถุลดลงเล็กน้อย จากระหว่าง 2.05 - 2.57 เป็น 2.37 - 2.46 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไนโตรเจนลดลง
เล็กน้อยจากระหว่าง 0.0333 - 0.1246 เป็น ระหว่าง 0.0 - 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณฟอสฟอรัสลดลง
เล็กน้อยจากระหว่าง 1.5 -8.25 เป็น ระหว่าง 1.00 - 3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม 
ลดลงเล็กน้อยจากระหว่าง 202.5 - 386.5 เป็น ระหว่าง 178.50 - 699.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความสูงของ
ข้าวโพดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินทําให้ข้าวโพดสูงสุด 179.24 
เซนติเมตร รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ข้าวโพดมีความ
สูง 175.14 และ 171.2 เซนติเมตร ตามลําดับ นํ้าหนักเมล็ดข้าวโพดเฉลี่ย 2 ปี พบว่า การปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ข้าวโพดให้นํ้าหนักผลผลิตเมล็ดสูงสุด 850.92 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ข้าวโพดให้นํ้าหนักเมล็ดเฉลี่ย เท่ากับ 842.98 และ 
814.44 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เฉลี่ย 2 ปี พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
ข้าวโพดให้ผลตอบแทนสูงสุด 3,351.15 บาทต่อไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ปุ๋ย
ตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ข้าวโพดให้ผลตอบแทน 3,313.39 และ 3,015.87 บาทต่อไร่ ตามลําดับ สําหรับ
การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเทคนิคในการศึกษาประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้มวล
ชีวภาพของข้าวโพด 3 ตํารับ คือ วิธีปฏิบัติของเกษตรกร วิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ปุ๋ยตาม
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง โดยพบว่า มวลชีวภาพของข้าวโพด โดยฉลี่ย เท่ากับ 1,401.98 1,640.99 และ 
1,279.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ซึ่งนําไปคํานวณประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยสําหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

 

 

 

 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

240 
 

การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที ่6 พื้นที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการนําร่องการผลิตพชืตาม    
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขนัในประชาคมอาเซียน ปีที3่ 
Soil Management for Rice planting in Soil Group 6 Chainat Province Pilot Project Crop  
production on  Land use, Crop area to improve Competitiveness in ASEAN Community 
 Year 3th 

รัตติยา โตจีน  และ เพชร ศรีอินทรสุทธ์ิ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการนําร่อง 
การผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่ดิน และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของผลผลิต 
พืชเศรษฐกิจทางการเกษตรสู่ AEC เป็นการเพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภาพ ลดต้นทุน มีความปลอดภัยทางอาหารและ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ ดินที่มีมาตรฐานสู่เครือข่ายเกษตรกร  
เพ่ือนําไปสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmers) ดําเนินการรวม 3 ปี วางแผนการทดลองแบบ 
Independent sample (t-test) ประกอบด้วย 5 ตํารับการทดลองดังน้ี 1.วิธีเกษตรกร 2.วิธีเกษตรกรกับ 
นํ้าหมักชีวภาพ  3.คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชที่สอดคล้องกับชุดดินและ 
ชนิดพืชกับนํ้าหมักชีวภาพ 4.คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลงตามข้อมูลชุดดินและ 
ค่าวิเคราะห์ดินกับนํ้าหมักชีวภาพ และ 5.คําแนะนําจากกลุ่มวิเคราะห์ดินกับนํ้าหมักชีวภาพ    
 จากผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยในอัตราที่แนะนําตามแผนการทดลอง มีผลทําให้ผลผลิตข้าวมี 
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยตามตํารับการทดลองที่ 4 คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมการใช้  
ปุ๋ยรายแปลงตามข้อมูลชุดดินและค่าวิเคราะห์ดินกับนํ้าหมักชีวภาพ ทําปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 
841.60 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของการปลูกข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1 ของตํารับการทดลองที่ 4 มีต้นทุน  
การผลิตตํ่าที่สุด คือ 2,653.60 บาท และมีมูลค่าผลผลิตของข้าวสูงสุด คือ 6,312 บาท ทําให้รายได้สุทธิ     
ของการปลูกข้าวสูงสุด คือ 3,658.40 บาท โดยสมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลอง มีค่าความเป็นกรด    
เป็นด่างของดินคือเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (5.2-5.8) ค่าการนําไฟฟ้าพบว่าอยู่ในช่วง 0.1493-0.2830     
เดซิซีเมนต่อเมตร ปริมาณอินทรียวัตถุพบว่า ทุกตํารับการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุมีปริมาณปานกลางถึงสูง     
(2.40-3.26 เปอร์เซน็ต์) ปริมาณไนโตรเจนพบว่าทุกตํารับการทดลอง มีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงสูง (0.120-0.163 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์พบว่าดินในทุกตํารับการทดลองมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับตํ่ามากถึงสูง (2-21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียม            
ที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับตํ่ามากถึงปานกลาง (23-61 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนสมบัติทางเคมีของดินหลัง
การทดลอง พบว่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย (5.8 - 6.3) ค่าการนํา
ไฟฟ้าพบว่าอยู่ในช่วง 0.1487-1.1150 เดซิซีเมนต่อเมตร แสดงว่ามีค่าการนําไฟฟ้าไม่เค็มถึงเค็มปานกลาง 
ปริมาณอินทรียวัตถุพบว่าทุกตํารับการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุปริมาณสูง (2.70-3.36 เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณไนโตรเจนพบว่าทุกตํารับการทดลองมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับสูง (0.135-0.168 เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์พบว่าดินในทุกตํารับการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดับตํ่ามากถึงปานกลาง (1-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับตํ่ามาก
ถึงตํ่า (21-53 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  
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 ดัง น้ันการจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พ้ืนที่จั งหวัดชัยนาท  ภายใต้โครงการ 
นําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน ระดับสมรรถนะ S2 ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา 
และมีนํ้าท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบนํ้า และมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูก
ข้าว ควรดําเนินการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ และมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์
ก่อนและหลั งการปลูก พืช  โดยใ ช้คํ าแนะนําการใ ช้ ปุ๋ยตามโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช 
ที่สอดคล้องกับชุดดินและชนิดพืชกับนํ้าหมัก ซึ่งแนะนําให้ใช้นํ้าหมักในอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเทลงไปในแปลง
นาข้าวช่วงเตรียมดินครั้งที่ 1 โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 รองพ้ืนอัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 
1 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และในคร้ังที่ 2 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา      
4 กิโลกรัมต่อไร่   
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ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตกวางตุ้ง 
ในชุดดินบางเขน กลุ่มชุดดินที่ 2 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
Effect of Biofertilizer (LDD 12) with High Quality Organic Fertilizer on Growth and 
Chinese Cabbage In Bangkhen Soil Series Soil Group 2 Tambon Pimolrat, Amphoe Bang 
Buathong Nonthaburi 

ธนทร สุขชุ่ม  
สถานีพัฒนาท่ีดินนนทบุรี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน                          

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
กวางตุ้ง ดําเนินการในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในเดือนตุลาคม 
2557- กันยายน 2558 โดยใช้ผักกาดกวางตุ้ง วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ํา จํานวน 5 วิธีการทดลอง 
คือ แปลงควบคุม (ไม่ได้ใส่ปุ๋ย) ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (อัตรา100:100 กิโลกรัมต่อ
ไร่) ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (อัตรา 100:200 กิโลกรัมต่อไร่) ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) 
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (อัตรา 200:100 กิโลกรัมต่อไร่) และปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง (อัตรา 200:200 กิโลกรัมต่อไร่) โดยแบ่งใส่จํานวน 2 ครั้งเท่าๆกัน ครั้งที่ 1 ใส่คลุกกับดินก่อนปลูก 
ครั้งที่ 2 ใส่เมี่อกวางตุ้งมีอายุ 30 วัน ผลการทดลองพบว่า สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
ชีวภาพ (พด.12) มีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.51, 2.23 และ 1.02 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.64, 2.41 และ 1.12 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 
พบว่าในวิธีการทดลองที่ 2,3,4 และ 5 หลังการทดลองมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) เพ่ิมขึ้นก่อนการ
ทดลอง ปริมาณอินทรียวัตถุ พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุของดินหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นทุกวิธีการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.90-2.72 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสในดินพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสของดินหลัง     
การทดลองเพ่ิมขึ้นทุกวิธีการทดลองมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 10-276 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียม
พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมของดินหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นทุกวิธีการทดลองมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 63-128 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าการนําไฟฟ้าของดิน หลังการทดลอง ค่าการนําไฟฟ้าของดินมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.15-0.18 เดซิซีเมนต่อเมตร ด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้ง 
พบว่า วิ ธีการทดลองที่มีการใส่ ปุ๋ยชีวภาพ (พด .12) ร่วมกับปุ๋ยอินทรี ย์คุณภาพสูงในอัตราที่สู งขึ้น              
การเจริญเติบโตของกวางตุ้งจะเพ่ิมสูงขึ้นตาม ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด คือ ผลตอบแทนจากวิธีการ
ทดลองที่ 5 มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 23,964.00 บาทต่อไร่  
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ผลของการปลูกปอเทืองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด กลุ่มชุดดินที่ 10, 11 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
(โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบํารุงดิน พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 19 จังหวัด) 

สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย  และ สกล ผ่านเมือง 
สถานีพัฒนาท่ีดินปทุมธานี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน                                 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ผลของการเจริญเติบโตของปอเทืองของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบํารุงดิน ปี 2559/60 ซึ่งพ้ืนที่มีลักษณะเป็นดินเปรี้ยวจัด เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการที่เหมาะสมต่อไป จากการดําเนินงานของโครงการในการวิจัยครั้งน้ี พบว่า ในดินเปรี้ยวจัด ของ
อําเภอหนองเสือ มีลักษณะดินแข็งแห้งแตกระแหง และการปลูกปอเทืองของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ได้
มีการปรับปรุงดินโดยการใส่ปูนมาร์ลส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ แคระแกรน มีผลต่อความสูง และ
นํ้าหนักสดของต้นปอเทือง และพบว่าเกษตรกรรายท่ีมีการปรับปรุงดินโดยการใส่ปูนมาร์ลก่อนหว่านปอเทือง
ส่งผลให้ค่า pH ของดินดีกว่าแปลงที่ไม่ได้ใส่ปูนมาร์ล และมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของปอเทืองไปใน
ทิศทางเดียวกัน สําหรับเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณถัดไปจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมี           
การปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยใช้วัสดุปูนมาร์ลตามผลวิเคราะห์ดินก่อนหว่านปอเทือง และการเตรียมดินก่อนหว่าน
ปอเทืองตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของโครงการ อาจไม่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีลักษณะร่วนปน
เหนียวหรือดินเหนียวในอําเภอหนองเสือ โดยปอเทืองจะขึ้นดีในลักษณะที่มีวัสดุหรือฟางข้าวปกคลุมหรือดินน้ัน
ถูกไถในสภาพที่ไม่ทําลายโครงสร้างของดินมากเกินไป 
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การปรับปรุงบํารุงดินด้วยการไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตําบลหนองสีดา 
อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
Soil Improvement of Rice Stubble Incorporation with Green Manures in Land 
Development Learning Nong Sida Center, Nong Saean, Saraburi 

น้ําฝน อิสระ  
สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน                          

บทคัดย่อ 

 พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของตําบลหนองสีดา อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จําแนกเป็นกลุ่มชุดดินที่ 
4 เน้ือดินเป็นดินเหนียวเกิดจากตะกอนลํานํ้าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ํา
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ทําให้ไถพรวนยาก ขาด
แคลนนํ้าในฤดูแล้งและนํ้าท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบนํ้า 
 จากปัญหาที่พบในพ้ืนที่ตําบลหนองสีดา จึงได้นําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาใช้แก้ไขปัญหา 
ได้แก่ การไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ และผลิตภัณฑ์    
กรมพัฒนาที่ดิน เช่น ปุ๋ยหมัก จากสารเร่ง พด.1 นํ้าหมักชีวภาพ จากสารเร่ง พด.2 นํ้าหมักสมุนไพรไล่แมลง 
จากสารเร่งพด.7 และหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า 
 ผลการจัดการในนาข้าว แปลงไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่ทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.78 เป็น 1.31 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มีปริมาณมากขึ้นจากเดิม 1 เป็น 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ หลังการปลูกข้าวมีปริมาณลดลงจาก 36 เป็น 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่วิธีเกษตรกรไม่ไถ
กลบตอซังแต่ใช้ปุ๋ยเคมี 16-20-0 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ 46-0-0 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณอินทรียวัตถุ 
(%OM) ลดลงจากเดิม 0.80 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.67 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มี
ปริมาณ เท่าเดิม คือ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ หลังการปลูกข้าวมี
ปริมาณลดลงจาก 30 เป็น 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
 ผลการเปรียบเทียบแปลงที่ไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ได้ผลผลิตน้อยกว่าวิธีเกษตรกรซึ่งไม่ไถกลบตอซังแต่ใช้ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ    
46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ อยู่จํานวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว    
วิธีเกษตรกร มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 25 กิโลกรัมต่อ
ไร่ จํานวน 1,223 บาทต่อไร่ จึงทําให้วิธีไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา         
25 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร จํานวน 788 บาทต่อไร่ 
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การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโพดในกลุ่มชุดดินที่ 28 ชุดดินลพบุรี จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการนําร่องการ
ผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน  
Soil Management of Corn Plantation in Soil Group 28, Lopburi Series Saraburi Province 
The Pilot Project of Economic Crops Zoning Production for Developing Capacity to 
Compete in ASEAN Community  

สายวรุน แสนเมืองมูล  น้ําฝน อิสระ  วรรฒนา กรองทอง  สมเกียรติ เหลืองเจริญทิพย์   
สุลาวัลย์ นิ่มบุตร  และ ประวัติ ศรีวิเชียร 
สถานีพัฒนาท่ีดินสระบุรี  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน               

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีดําเนินการในแปลงทดลองของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ในกลุ่มชุดดินที่ 28 ชุดดินลพบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการดินที่มีความเหมาะสม
สําหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงสําหรับปลูกข้าวโพด โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 5 ตํารับ 4 ซ้ํา ดังน้ี 1) วิธีการเกษตรกร     
2) วิธีการเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 3) วิธีการใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 4) วิธีการใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ      
5) วิธีการใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 
 จากการศึกษาพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ปุ๋ยตามวิธีต่างๆ มีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง โดยวิธีการใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพมี
ผลผลิตเฉล่ียสูงที่สุด เท่ากับ 1,847.73 กิโลกรัมต่อไร่ แต่วิธีการตามคําแนะนําของโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลง
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพเป็นวิธีการท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด เท่ากับ 6,270.6 บาทต่อไร่ ดังน้ัน    
การใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลงจึงเหมาะสมที่สุดสําหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่
ที่มีความเหมาะสมสูง ในกลุ่มชุดดินที่ 28 จังหวัดสระบุรี 
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การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 4 พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการนําร่องการผลิตพืช    
ตามเขตการใช้ที่ดิน พืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
Soil Management for Rice Planting in Soil Group 4, Singburi Province. Pilot Project Crop 
Production on Land Use, Crop area to Improve Competitiveness, In ASEAN 

นพดล จุลนวล 
สถานีพัฒนาท่ีดินสิงห์บุรี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน                           

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 4 พ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ข้าวพันธ์ุ กข 49 ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ปี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโตของต้นข้าว และปริมาณผลผลิตในการปลูกข้าวประจําพ้ืนที่โซนนิ่งของ
จังหวัดสิงห์บุรี วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล๊อกสมบูรณ์ ประกอบด้วย 5 ตํารับการทดลอง  ตํารับการ
ทดลองที่ 1 วิธีเกษตรกร ตํารับการทดลองที่ 2 วิธีเกษตรกรกับนํ้าหมักชีวภาพ ตํารับการทดลองที่ 3 คําแนะนํา
การใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชที่สอดคล้องกับชุดดินและชนิดพืชกับนํ้าหมักชีวภาพ      
ตํารับการทดลองที่ 4 คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลงตามข้อมูลชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน
กับนํ้าหมักชีวภาพ และตํารับการทดลองที่ 5 คําแนะนําจากกลุ่มวิเคราะห์ดินกับนํ้าหมักชีวภาพ 
 ผลการทดลองพบว่าทั้ง 3 ปีที่ทําการศึกษาด้านสมบัติทางเคมีของดินมีความเป็นกรดเล็กน้อยจนถึงมี
ความเป็นกลาง ค่าการนําไฟฟ้าในดินแสดงว่าดินไม่มีความเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง 
ปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับตํ่าจนถึงปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับตํ่ามากจนถึงสูง และปริมาณ
โพแทสเซียมอยู่ในระดับปานกลางจนถึงสูง ด้านผลผลิตของแปลงทดลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
พบว่า ปีการทดลองที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตํารับการทดลองที่ 2 มีปริมาณผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 800.33 841.64 และ 
880.62  กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ แปลงทดลองเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยวิธี Independent sample t-test 
ทั้ง 3 ปี พบว่าตํารับการทดลองที่ 1 มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 889.92 892.00 และ 898.45 กิโลกรัม
ต่อไร่ตามลําดับ ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในส่วนของแปลงทดลองเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยวิธี DMRT 
และแปลงทดลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Independent sample t-test ของทั้ง 3 ปีพบว่าตํารับ       
การทดลองที่ 4 มีต้นทุนการผลิตตํ่าที่สุด คือ 3,721.8 และ 3,731.8 บาทต่อไร่ตามลําดับ ขณะที่ปีที่ 3 ตํารับ
การทดลองที่ 5 กลับมีต้นทุนการผลิตตํ่าที่สุดซึ่งเท่ากับ 3,655.4 บาทต่อไร่ ของแปลงทดลองเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียด้วยวิธี DMRT รายได้สุทธิของตํารับการทดลองที่ 5 มีรายได้สุทธิของการปลูกข้าวสูงสุด คือ 2,424.2  
2,708.5 และ 1,781.7 บาทต่อไร่ แปลงทดลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Independent sample t-test 
รายได้สุทธิตํารับการทดลองที่ 1 มีรายได้สุทธิของการปลูกข้าวสูงสุด คือ 3,629.8 3,761.2 และ 1,755.6 บาท
ต่อไร่ตามลําดับ 
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การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวโพดพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ     
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง 
Using the Products of the Land Development Department to Grow Corn at the 
Demonstration Farm Project Initiative of Queen Sirikit, Nong Ra Han Chean, Ang Thong 
Province 

นาฏยา ปิตานุสร 
สถานีพัฒนาท่ีดินอ่างทอง  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน                        

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าวโพดพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดของโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง 2) ศึกษา           
การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ ดินในการปลูกข้าวโพด 3) ศึกษา               
การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของข้าวโพด และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ในการปลูกข้าวโพด 
 ผลการศึกษาพบว่า จากสภาพปัญหาของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ มีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในปริมาณสูง    
ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด และมีความช้ืนในดินตํ่า จึงได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 นํ้าหมักชีวภาพ
จากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 การปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) สารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด . 7 และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สมบัติต่างๆของดิน ซึ่งพบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหลังการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
คือ ผลผลิตข้าวโพดหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินมีปริมาณผลผลิตข้าวโพดรอบการผลิตที่ 1 ถึง 3 
เท่ากับ 1,380 1,460 และ1,510 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ มีต้นทุนผันแปรหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนา
ที่ดิน รอบการผลิตที่ 1 ถึง 3 เท่ากับ 8,405 6,305 และ 6,305 บาทต่อไร่ ตามลําดับ และมีมูลค่าผลผลิต หลังจาก
ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน รอบการผลิตที่ 1 ถึง 3 เท่ากับ 11,040 11,680 และ 12,080 บาทต่อไร่ 
ตามลําดับ และมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน รอบการผลิตที่ 1 ถึง 
3 เท่ากับ 2,635 5,375 และ 5,775 บาทต่อไร่ ตามลําดับ 
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การจัดการดินเพื่อปลูกอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 24 จังหวัดชลบุรี 
Soil Management for Sugarcane Plantation in Soil Group 24, Chonburi Province 

วรารัตน์ ลีวรางกุล 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2  กรมพัฒนาท่ีดิน                     

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการจัดการดินเพ่ือปลูกอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 24 จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิด
และอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตอ้อยในดินที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)  และศึกษา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดําเนินการในพ้ืนที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ 4 ตําบลหนองไผ่แก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี โดยใช้สายพันธ์ุขอนแก่น 3 วางแผนการทดลองแบบ Observation Trial ประกอบด้วย 5 ตํารับ      
การทดลอง คือ ตํารับการทดลองที่ 1 วิธีเกษตรกร ตํารับการทดลองท่ี 2 วิธีเกษตรกรกับนํ้าหมักชีวภาพ    
ตํารับการทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมดินไทยกับนํ้าหมักชีวภาพ  ตํารับการทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยตาม
โปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลงกับนํ้าหมักชีวภาพ และตํารับการทดลองที่ 5 การใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําใน
ห้องปฏิบัติการกับนํ้าหมักชีวภาพ 
 ผลการทดลอง พบว่า 1. การเจริญเติบโต ด้านความสูง ตํารับการทดลองที่ 3 สูงมากที่สุด 2.80 เมตร 
รองลงมาคือ ตํารับการทดลองที่ 2,1,5 และ 4 เท่ากับ 2.71,2.66,2.52 และ 2.33 เมตร ตามลําดับ            
2. การแตกกอ ตํารับการทดลองที่ 3 และ 5 มีการแตกกอสูงสุด เท่ากับ 3 ต้นต่อกอ รองลงมาคือ ตํารับการ
ทดลองที่ 1, 2 และ 4 เท่ากับ 2 ต้นต่อกอ 3. ค่าความหวาน ตํารับการทดลองที่ 4 มีค่าความหวานสูงสุด 23.18 
บริกซ์ รองลงมาคือ ตํารับการทดลองที่ 5, 2, 1 และ 3 เท่ากับ 22.34, 21.75, 21.64 และ 21.61 บริกซ์ 
ตามลําดับ 4. ผลผลิต ตํารับการทดลองที่ 3 ให้ผลผลิตสูงสุด 13,730.00 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือตํารับ   
การทดลองที่ 5, 2, 1 และ 4 เท่ากับ 11,420.00, 10,160.00, 9,970.00 และ 9,180.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลําดับ 5.ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ตํารับการทดลองที่ 3 ให้ผลตอบแทนสูงสุด 3,217.30 บาทต่อไร่ 
รองลงมาคือ ตํารับการทดลองที่ 5, 1, 2 และ 4 เท่ากับ 2,644.20, 2,353.70, 1,738.60 และ 1,010.80 บาท
ต่อไร่ ตามลําดับ 
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ผลของวัสดุอินทรีย์ปรับปรงุดินต่อการเพ่ิมผลผลิตแก่นตะวันและถ่ัวเขียวในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน 
Result of Organical soil improvement to increase the yield of  Helianthus tuberosus L. 
and Vigna radiata on crop rotation. 

ภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย  นิภาพร ศรีบัณฑิต  และ สัมพันธ์ แย้มกระโทก                       
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเพ่ิมผลผลิตแก่นตะวันและถั่วเขียวในระบบการปลูก
พืชหมุนเวียน ในชุดดินห้วยแถลง ทําการศึกษา ณ แปลงทดลองในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา โดยปลูกแก่นตะวันและถั่วเขียวหมุนเวียนจํานวน 6 รอบ ในระยะเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแก่นตะวันใน
ระบบปลูกพืชหมุนเวียน วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in Randomized Complete Block 
Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา มี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ วิธีการปลูก ประกอบด้วย ไม่ยกร่อง และยกร่อง 
ปัจจัยที่สอง คือ การใช้วัสดุอินทรีย์ ประกอบด้วย ไม่ใช้วัสดุอินทรีย์, แกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ,       
กากมันสําปะหลัง อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และกากตะกอนหม้อกรอง อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทุกตํารับการ
ทดลองใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) สมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) นํ้าหนักสดหัวแก่นตะวันแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทาง
สถิติ โดยวิธีการยกร่องร่วมกับการใช้กากมันสําปะหลังอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้นํ้าหนักสดหัวมากที่สุด ใน
รอบที่ 1 (ปลูกปลายฤดูฝน) รอบท่ี 3 (ปลูกปลายฤดูฝน) และรอบที่ 5 (ปลูกต้นฤดูฝน) เท่ากับ 3,276 , 3,638 
และ 3,517 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ 3) นํ้าหนักฝักแห้งถั่วเขียว ไม่แตกต่างทางสถิติ 4) ต้นทุน ผลตอบแทน
จากการปลูกพืชหมุนเวียน โดยกําหนดราคาขายแก่นตะวันที่กิโลกรัมละ 10 บาท ถั่วเขียวราคากิโลกรัมละ 25 
บาท พบว่าการยกร่องร่วมกับการใช้กากมันสําปะหลัง อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนสุทธิมากที่สุด
ทั้ง 2 ปี โดยในปีที่ 1 ปลูกแก่นตะวัน-ถั่วเขียว-แก่นตะวัน ให้ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 45,778 บาทต่อไร่ และใน
ปีที่ 2 ปลูกถั่วเขียว-แก่นตะวัน-ถั่วเขียว ให้ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 28,152 บาทต่อไร่ ซึ่งสามารถนําไปแนะนํา
ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
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ผลของการใชปุ้๋ยชีวภาพ พด.12 และสารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 ภายใต้การจัดการพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงดิน
เพื่อปลูกพริกอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
Effects of Bio-fertilizer (PorDor12) and Compost (PorDor3) under Green Manure 
Management on Soil Improvement for Organic Chillis Grown in Ubon Ratchathani 
Province 

สุวรรณภา บุญจงรักษ์  วรรณา สุวรรณวิจิตร  และ ยุพาพร กิ่งโสดา        
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน               

บทคัดย่อ 

 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเช้ือจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ร่วมกับ
จุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช ภายใต้การจัดการพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือปลูกพริก
อินทรีย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการศึกษาในปี 2557-2558 ระยะเวลา 2 ปี ณ บ้านขี้เหล็ก ตําบลข้ีเหล็ก 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มชุดดินที่ 40 ชุดดินจักราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางเคมี ศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ขยายเช้ือจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
(ปุ๋ยชีวภาพ พด.12) ร่วมกับจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช (ซุปเปอร์ พด.3) ภายใต้การจัดการพืชปุ๋ยสดต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตพริกอินทรีย์และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การศึกษาครั้งน้ีมีการวางแผนการทดลอง
แบบ Split plot design in RCBD จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบด้วย 2 ปัจจัยได้แก่ การใช้พืชปุ๋ยสด (Main plot) 
ประกอบด้วย ไม่ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกปอเทอืง การใส่ปุ๋ย (Sub-plot) ประกอบด้วย 1) แปลงควบคุม (ไมใ่ส่ปุ๋ย)  
2) ใส่ปุ๋ยตามอัตราของเกษตรกร 3) ปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือด้วยปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับ ซุปเปอร์พด.3 อัตรา 
100 กิโลกรัมต่อไร่ 4) ปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือด้วยปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับซุปเปอร์พด.3 อัตรา 200 กิโลกรัมต่อ
ไร่ 5) ปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือด้วยปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับซปุเปอร์พด.3 อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ 6) ปุ๋ยหมักที่
ขยายเช้ือด้วยปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับซุปเปอร์พด.3 อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่  
 การศึกษาพบว่า พ้ืนที่ดําเนินการมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วนตอนบน 
และเป็นดินร่วนปนทรายในดินช้ันล่างสภาพดิน ก่อนดําเนินการมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย pH (6.0-6.4) ปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในเกณฑ์ตํ่า โดยภาพรวมสภาพดินก่อนดําเนินการมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า แต่เมื่อมีการใช้พืชปุ๋ยสด
และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด. 12 ในอัตราต่างๆ ทําให้สภาพดินหลังดําเนินการมีอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะ 
ในแปลงที่มีการปลูกปอเทืองใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ในอัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณอินทรียวัตถุ 
และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด ไม่พบปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างการใช้
พืชปุ๋ยสดและอัตราปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12 ในอัตราที่ต่างกัน ไม่มีผลทําให้การเจริญเติบโต นํ้าหนักต่อผล และ
ผลผลิตของพริกแตกต่างกันทางสถิติทั้ง 2 ปี แต่ปัจจัยของการจัดการพืชปุ๋ยสด และอัตราปุ๋ยชีวภาพ พด. 12  
มีอิทธิพลทําให้ผลผลิตในแปลงที่มีการปลูกและไม่ปลูกปอเทืองแตกต่างกัน โดยในแปลงท่ีมีการปลูกปอเทือง    
มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่า (437.39 กิโลกรัมต่อไร่) และการใส่ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกรให้ผลผลิตสูงกว่า
การใส่ปุ๋ยชีวภาพในอัตราต่างๆ (429.87 กิโลกรัมต่อไร่) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกพริกทั้ง    
2 ปี ค่อนข้างให้ผลกําไรที่แตกต่างกัน โดยในปี 2558 ให้ผลตอบแทนในทิศทางที่ดีกว่า โดยแปลงที่มีการปลูก
ปอเทืองและใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเท่ากับ 3,791.25 บาทต่อไร่ 
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การศกึษาชนดิและอัตราทีเ่หมาะสมของถ่านชีวภาพรว่มกบัการใชปุ้ย๋เคมีต่อผลผลติข้าวหอมมะล ิ
ในพืน้ทีด่นิเคม็ 

มนตรี วันตาแสง   
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

ถ่านชีวภาพสําหรับปรับปรุงดินน้ันมีหลายชนิด ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและเป็น   
เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตในด้านการเกษตร ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส พบว่าปลูกแพร่หลายตามหัวไร่ปลายนา 
หลังจากเกษตรกรตัดไม้เพ่ือจําหน่ายแล้วเศษเหลือก่ิงก้านและใบ จะเผาทําลายไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ อีกชนิด
หน่ึงที่น่าสนใจ คือ กากนํ้าหมักชีวภาพที่เหลือจากการหมัก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลาย 
ซึ่งวัสดุทั้งสองชนิดน้ีน่าจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรสําหรับผลิตถ่านชีวภาพปรับปรุงดิน จึงนํามาสู่
การศึกษาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของถ่านชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่     
ดินเค็ม ดําเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร บ้านบัวมาศ ตําบลบัวมาศ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม    
กลุ่มชุดดินที่ 18sa ชุดดินหนองบุนนาก  ต้ังแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558 วัตถุประสงค์   
ในการศึกษา 1) ศึกษาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของถ่านชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่อสมบัติของดิน         
2) ศึกษาชนิดและอัตราที่เหมาะสมของถ่านชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวใน
ดินเค็ม 3) ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (randomized 
complete block design, RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา 8 ตํารับทดลอง ได้แก่ ตํารับที่1 ไม่ใส่ปุ๋ย ตํารับที่ 2 ปุ๋ยเคมี 
46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับที่ 3 ถ่านชีวภาพไม้ยูคาลิปตัส 200 กิโลกรัมต่อไร่+ 46-0-0 อัตรา 16 
กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับที่ 4 ถ่านชีวภาพไม้ยูคาลิปตัส 600 กิโลกรัมต่อไร่+ 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับ
ที่ 5 ถ่านชีวภาพไม้ยูคาลิปตัส 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ + 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับที่ 6 ถ่านชีวภาพ
กากนํ้าหมัก 200 กิโลกรัมต่อไร่+46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับที่ 7 ถ่านชีวภาพกากนํ้าหมัก 600 
กิโลกรัมต่อไร่+46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตํารับที่ 8 ถ่านชีวภาพกากนํ้าหมัก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่+   
46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ย
รายแปลง 

ผลการทดลองพบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย ค่าการนําไฟฟ้าของดินอยู่ในระดับเค็มน้อย ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนปะจุบวกในดินตํ่า พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนปะจุบวก
ในดินตํ่าที่สุด ตํารับที่ 8 ถ่านกากนํ้าหมัก  1,000 กิโลกรัมต่อไร่+46-0-0 อัตรา  16  กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีความความสามารถในการแลกเปลี่ยนปะจุบวกในดินสูงที่สุด ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินตํ่ามาก 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงถึงสูงมาก การเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่
ความสูงข้าวในระยะแตกกอ และระยะเก็บเก่ียว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จํานวนต้นต่อตารางเมตร พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ องค์ประกอบผลผลิตได้แก่ จํานวนรวงต่อตารางเมตร จํานวนเมล็ดดีต่อรวง ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ตํารับที่ 8   
ใส่ถ่านกากนํ้าหมัก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ + 46-0-0 อัตรา16 กิโลกรัมไร่ ให้เมล็ดลีบต่อรวงตํ่าที่สุด  นํ้าหนัก 
1,000 เมล็ด พบว่าตํารับที่ใส่กากนํ้าหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่+46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่         
ให้นํ้าหนักเมล็ดสูงที่สุด  ส่วนตํารับที่ 1 แปลงควบคุมให้นํ้าหนักตํ่าที่สุด  แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ผลผลิต
ในการทดลองคร้ังน้ีพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ตํารับที่ให้ผลผลิตข้าวสูงสุดได้แก่ ตํารับ
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ที่ 8 ใส่ถ่านกากนํ้าหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่+46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต 489 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตํารับที่ให้ผลผลิตตํ่าสุดได้แก่ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม ให้ผลผลิต 277 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ จากการประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้ง 8 ตํารับทดลองพบว่า ตํารับที่ใส่ถ่านกากนํ้าหมักอัตรา 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่ + 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรต่อไร่ สูงสุด เท่ากับ 2,239 
บาทต่อไร่ ตํารับที่ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรต่อไร่ตํ่าสุดคือ ตํารับที่ไม่ใส่ปุ๋ย ให้ผลตอบแทน 1,147 
บาทต่อไร่ 
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การตอบสนองของผลผลิตมะนาวต่อการจัดการดินด้วยปุ๋ยหมักและโดโลไมท์ 
Response of Lemon Yield from Soil Management Using Compost and Dolomite 

พิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว  พัฒน์พงษ์ เกิดหลํา  ชุติมา จันทร์เจริญ  ทรายแก้ว อนากาศ  
และ  สาธิต กาละพวก 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของดินจากการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ
โดโลไมท์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ศึกษาการตอบสนองของผลผลิตมะนาวต่อการจัดการดินด้วยปุ๋ยหมักและ
โดโลไมท์ และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะนาวท่ีปลูกในแต่ละกรรมวิธี ทําการทดลองที่ ตําบลท่าบัว 
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block (RCBD) จํานวน 7 ตํารับการทดลอง 3 ซ้ํา ประกอบด้วย ตํารับที่ 1 วิธีของ
เกษตรกร ตํารับที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ตํารับที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ
โดโลไมท์ อัตราตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน (392 กิโลกรัมต่อไร่) ตํารับที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งหน่ึงของ  
ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 25 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ตํารับที่ 5 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งหน่ึงของค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือด้วยสารเร่ง พด. 3 อัตรา 6 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ตํารับที่ 6 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งหน่ึงของ       
ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโดโลไมท์ อัตราตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน (392 กิโลกรัมต่อไร่) และปุ๋ยหมัก
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และตํารับที่ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งหน่ึงของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโดโลไมท์ อัตราตาม    
ค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน (392 กิโลกรัมต่อไร่) และปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือด้วยสารเร่ง พด. 3 อัตรา 6 
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
 ผลการศึกษาพบว่า  มะนาวมีอัตราการรอดตายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ตํารับการทดลองที่ 7 ให้
ผลผลิตมะนาวสูงที่สุดเท่ากับ 609.33 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในปีที่ 1 2 และ 
3 ภายหลังการทดลอง พบว่าตํารับการทดลองที่ 7 มีผลทําให้ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินมีค่าสูงที่สุด
ทั้ง 3 ปี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.33 5.90 และ 6.20 สอดคล้องกับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avai. P) ตํารับ
การทดลองที่ 7 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินสูงที่สุดในปีที่ 1-2 และสูงขึ้นอีกในปีที่ 3 ซึ่งมี       
ค่าเท่ากับ 30.00 22.33 และ 54.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ นอกจากน้ีตํารับการทดลองที่ 7 ยังให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด คือ มีมูลค่าผลผลิตและรายได้สุทธิเท่ากับ 24,373 และ 16,487 บาทต่อไร่ 
ตามลําดับ สําหรับปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Avai. K) ในดิน พบว่า ตํารับการทดลองท่ีมีปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดคือ ตํารับที่ 4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 53.67 51.67 และ 91.00 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมตามลําดับ ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มชุดดินที่ 47 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการนําร่อง  
การผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
Soil Management for Maize in Soil Group 47, Phetchabun Province. Pilot Project Crop 
Production on Land use, Crop area to improve Competitiveness In ASEAN 

ศศิธร วิสัย  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 กรมพัฒนาท่ีดิน            

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวโพดพันธ์ุ ซีพี 888 นิว ในกลุ่มชุดดินที่ 47 ดําเนินการในแปลง
เกษตรกร บ้านแสนสุข หมู่ที่ 4 ตําบลสระแก้ว อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการจัดการดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ที่
เป็นช้ันที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) ศึกษาสมบัติทางเคมีของดิน เมื่อมีการจัดการที่แตกต่างกัน และศึกษา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) โดยวางแผนการทดลอง
แบบสังเกตการณ์ มีตํารับการทดลอง 5 ตํารับ ประกอบด้วย ตํารับที่ 1 ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 34.35-3-1.5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตํารับที่ 2 ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 34.35-3-1.5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ตํารับที่ 3 ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําโดยโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช 20.2-0-0 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ตํารับที่ 4 ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําโดยโปรแกรมคําแนะนํา 
การจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 6.9-10.58-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ และตํารับที่ 
5 ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําจากการวิเคราะห์ดินโดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน 15.96-13.8-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ  
 ผลการทดลองพบว่า การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการของดิน เมื่อมีการจัดการที่แตกต่างกัน สมบัติ
ของดินมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ได้แก่ อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) และ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) ส่วนค่าปฏิกิริยาดิน พบว่ามีการปรับระดับจากกรดจัดถึงกรดปาน
กลาง เป็นกรดปานกลางถึงกรดปานกลางเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า ตํารับที่ 1 
การใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร มีต้นทุนการปลูกข้าวโพด 3,960 บาทต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพด 1,119 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้รายได้สุทธิ 3,202 บาทต่อไร่ ให้ผลประโยชน์ต่อหน่วยการลงทุน 0.80:1 ตํารับที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามวิธี
ของเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ  มีต้นทุนการปลูกข้าวโพด 4,510 บาทต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพด 1,226 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้รายได้สุทธิ 3,336 บาทต่อไร่ ให้ผลประโยชน์ต่อหน่วยการลงทุน 0.74:1 ตํารับที่ 3 การใส่ปุ๋ย
ตามโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มีต้นทุนการปลูกข้าวโพด 4,058 บาทต่อไร่ ให้
ผลผลิตข้าวโพด 990 กิโลกรัมต่อไร่ ให้รายได้สุทธิ 2,278 บาทต่อไร่ ให้ผลประโยชน์ต่อหน่วย การลงทุน 
0.56:1 ตํารับที่ 4 การใส่ปุ๋ยตามโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มี
ต้นทุนการปลูกข้าวโพด 4,175 บาทต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพด 1,161 กิโลกรัมต่อไร่ ให้รายได้สุทธิ 3,255 บาท
ต่อไร่ ให้ผลประโยชน์ต่อหน่วยการลงทุน 0.78:1 และตํารับที่ 5 การใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําจากการวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มีต้นทุนการปลูกข้าวโพด 4,390 บาทต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพด 1,174 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
รายได้สุทธิ 3,124 บาทต่อไร่ ให้ผลประโยชน์ต่อหน่วยการลงทุน 0.71:1  
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 วิธีการจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวโพดในชุดดินลี้ กลุ่มชุดดินที่ 47 คือ ตํารับที่ 2 การใส่
ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มีต้นทุนการปลูกข้าวโพดสูง (4,510 บาทต่อไร่) แต่ก็ให้ผลผลิต
ลงทุนปานกลาง (0.74:1)  
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ผลของมวลชีวภาพของหญ้าแฝกในระบบหมุนเวียนร่วมกับมันสําปะหลังต่อผลผลิตของมันสําปะหลังและ
สมบัติบางประการของดิน 
Effect of Vetiver Grass Biomass in Vetiver Grass – Cassava Crop Rotation on Cassava 
Yield and some Soil Properties 

ดานิเอล มูลอย  ตระกูล นามโลมา  ประทีป ชามะรัตน์  พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา                     
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของมวลชีวภาพของหญ้าแฝกในระบบหมุนเวียนร่วมกับมันสําปะหลังต่อผลผลิตของ    
มันสําปะหลังและสมบัติบางประการของดิน ดําเนินการทดลอง ต้ังแต่ ปี 2556 - 2559 ณ หมู่ 4 ตําบลบ้านบึง 
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือการศึกษาผลของมวลชีวภาพของหญ้าแฝกในระบบหมุนเวียนร่วมกับ      
มันสําปะหลังต่อผลผลิตของมันสําปะหลัง ความช้ืนในดินและสมบัติบางประการของดินตลอดจนผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ โดยมี 4 วิธีการ คือ 1.แปลงควบคุม 2. ปลูกมันสําปะหลังสลับหญ้าแฝก + ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน 3. ปลูกมันสําปะหลัง + แถบหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและนํ้า + ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4. ปลูกมันสําปะหลัง 
+ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการทดลอง พบว่า วิธีการที่ 3 ได้ผลผลิตหัวมันสด เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4,798.3 
กิโลกรัมต่อไร่ และได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด คือ 7,229.26 บาทต่อไร่ นอกจากน้ีการปลูกหญ้าแฝก
เป็นแถบอนุรักษ์ดินและนํ้ายังทําให้ความช้ืนดินสูงที่สุดในช่วงฤดูแล้ง 
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การปรับปรุงดินด่างด้วยสารปรับปรุงดินชนิดต่างๆเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน 
Soil Improvement by Soil Amenmends for Sweet Corn Cultivation  
in Calcareous Soil 

พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา  ตระกูล นามโลมา  วิทยา นิพนธ์  และ ดานิเอล มูลอย   
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงดินด่างเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารปรับปรุงดินชนิด
ต่างๆ ต่อการปรับปรุงดินด่างชุดชัยบาดาลเพ่ือปลูกข้าวโพดหวาน การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน    
จากการใช้สารปรับปรุงดินชนิดต่างๆ เพ่ือปลูกข้าวโพดหวานต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ                
ทําการทดลองที่ บ้านเขาดิน หมู่ 4 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ชุดดินด่างชัยบาดาล 
กลุ่มชุดดินที่ 28 โดยใช้ข้าวโพดหวานพันธ์ุซุปเปอร์สวีทไฮบริกซ์ 3 ช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 
2557 พบว่าการหว่านกํามะถันผงอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนการปลูกข้าวโพดหวานพันธ์ุซุปเปอร์สวีท        
ไฮบริกซ์ 3 ช่วยลดระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินชุดชัยบาดาลซึ่งเป็นดินด่างที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
สูงได้ และเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยยูเรียอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
ทําให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว การใช้สารปรับปรุง
บํารุงดินแม้จะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว แต่ทําให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
กว่าและเป็นการปรับปรุงดินให้มีศักยภาพในการผลิตอย่างย่ังยืน 
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การเปลี่ยนแปลงของดินจากการจัดการดินต่อผลผลิตปาล์มน้ํามันในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังที่ผ่านการเลี้ยง        
กุ้งกุลาดํา 

แฉล้ม พริ้มจรัส  จินดาภรณ์ เพ็ชรศิริ  และ สุรเชษฐ เรืองศรี 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน     

บทคัดย่อ 

 การเปล่ียนแปลงของดินจากการจัดการดินต่อผลผลิตปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังที่ผ่าน      
การเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอปากพนัง และอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่แบ่งวิธีการทดลองเป็น 3 วิธีการย่อย โดยกําหนดเกษตรกรเป็นวิธีการ เปรียบเทียบการจัดการดินของ
เกษตรกรกับวิธีการตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่เดียวกัน พบว่าปฏิกิริยาดินของทั้ง 2 พ้ืนที่ดําเนินการอยู่
ระดับกลาง ยกเว้นวิธีการที่ 3 ของพื้นที่อําเภอปากพนัง อยู่ระดับกรดจัด หลังสิ้นสุดการทดลองทั้งวิธีการตาม
ค่าวิเคราะห์ดินและวิธีการของเกษตรกรไม่แตกต่างกัน ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายดินที่อ่ิมตัวด้วยนํ้า (ECe) 
วิธีการในพ้ืนที่อําเภอปากพนัง ก่อนดําเนินการวัดได้ 2.17-3.88 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับเค็มเล็กน้อย หลัง
สิ้นสุด การทดลอง วิธีการตามค่าวิเคราะห์ดินวัดได้ 1.8-2.51 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับเค็มเล็กน้อย ส่วน
วิธีการของเกษตรกรวัดได้ 2.24-2.75 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับเค็มเล็กน้อยเช่นกัน แต่ค่าสูงกว่าวิธีการตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนวิธีการในพ้ืนที่อําเภอเชียรใหญ่ ก่อนดําเนินการวัดได้ 5.23-5.47 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่
ระดับปานกลาง ยกเว้นวิธีการที่ 3 วัดได้ 2.96 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับเค็มเล็กน้อย หลังสิ้นสุดการทดลอง 
วิธีการตามค่าวิเคราะห์ดิน วัดได้ 4.02–5.53 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับเค็มปานกลาง ยกเว้นวิธีการที่ 3 วัดได้ 
1.29 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับปกติ ส่วนวิธีการของเกษตรกร วัดได้ 3.02-5.57 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ระดับ
เค็มเล็กน้อยถึงเค็มปานกลาง เปอร์เซ็นต์โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (ESP) ก่อนดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอปากพนัง 
มีค่าตํ่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นวิธีการที่ 3 สูงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย  ฉะน้ัน วิธีการท่ี 3 ใช้การจัดการ
ดินเค็มโดยการล้างดิน และปรับปรุงดินเพ่ือกําจัดเกลือส่วนเกินออกจากดินบริเวณรากพืชตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ส่วนวิธีการในพ้ืนที่อําเภอเชียรใหญ่ ก่อนดําเนินการ มีค่าสูงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นวิธีการที่ 3 จึงจัดการ   
ดินเค็มโดยวิธีการท่ี 1 ใส่ยิปซัมเพ่ือปรับสภาพความเค็มของดิน อัตรา 1.45 ตันต่อไร่ ส่วนวิธีการที่ 2 ใส่ยิปซัม
อัตรา 2.05 ตันต่อไร่ ทั้ง 2 วิธีการใช้นํ้าจืดล้างดินเพ่ือละลายเกลือออกจากพ้ืนที่ตามค่าวิเคราะห์ดิน หลัง
ดําเนินการ สูงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน เน่ืองจากน้ําจืดมีไม่เพียงพอใน การล้างดิน ยกเว้นวิธีการท่ี 3 ตํ่ากว่า 
15 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตปาล์มนํ้ามัน ตามวิธีการในพ้ืนที่อําเภอปากพนัง ผลผลิตปาล์มนํ้ามันสูงสุดได้แก่วิธีการที่ 
2 ตามค่าวิเคราะห์ดิน เฉลี่ย 3.55 ตันต่อไร่ต่อปี วิธีการของเกษตรกร นํ้าหนักเฉลี่ย 2.81 ตันต่อไร่ต่อปี 
เน่ืองจากวิธีการตามค่าวิเคราะห์ดินใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 ตันต่อไร่        
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน และเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ซึ่งเดิมปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าตํ่า แต่ทั้ง 3 วิธีการมี
ปริมาณเปอร์เซ็นต์โซเดียมไม่เกิน 15 จึงไม่จําเป็นต้องใส่ยิปซัมเพ่ือปรับสภาพความเค็มของดินและโครงสร้าง
ดิน ใช้เพียงปุ๋ยอินทรีย์กับการให้นํ้า ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเหมาะสมแล้ว ส่วนพ้ืนที่อําเภอ
เชียรใหญ่ผลผลิตปาล์มนํ้ามันสูงสุดได้แก่วิธีการท่ี 3 ตามค่าวิเคราะห์ดิน เฉลี่ย 4.11 ตันต่อไร่ต่อปี ส่วนวิธีการ
ของเกษตรกรเฉลี่ย 3.50 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งวิธีการนี้ค่าเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมที่แลกเปล่ียนได้ (ESP) น้อยกว่า 
15 ซึ่งเป็นดินปกติ จึงปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พร้อมให้นํ้า ส่วนวิธีการที่ 
1 และ 2 ผลผลิตตกตํ่า ฉะน้ันต้องใส่ยิปซัมเพ่ือปรับสภาพความเค็มของดินให้เหมาะสมก่อนใส่ปุ๋ย   
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การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 10 พื้นที่ความเหมาะสม (S2)  จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้
โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน            
ในประชาคมอาเซียน  

ชนันธิดา  ลีลาวัฒน์ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน            

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 10 พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร หมู่ที่ 8 ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557-2559 เพื่อศึกษาแนวทาง         
การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบการเจริญเติบโตของข้าวในพ้ืนที่ความเหมาะสม (S2) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สมบัติทางเคมีของดิน รวมทั้งผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ  
 ผลการทดลองในปี 2558 การจัดการดินแบบเกษตรกรได้ผลผลิตข้าวตํ่าสุด 237.6 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
การจัดการดินตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพได้ผลผลิตข้าวสูงสุด 378.8 กิโลกรัมต่อไร่ 
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง การจัดการดินแบบเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าวตํ่าสุด 237.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซึ่งตํ่ากว่าผลผลิตประจําพันธ์ุ 41.79 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 
และการใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับน้ําหมักชีวภาพได้ผลผลิต 366.2 และ 285.40 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตํ่ากว่าผลผลิตประจําพันธ์ุ 22.10 และ 39.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีตาม
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพได้ผลผลิตข้าวสูงสุด 378.80 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่ได้ยังคงตํ่า
กว่าผลผลิตประจําพันธ์ุ 19.40 เปอร์เซ็นต์ 
 การจัดการดินตามโปรแกรมดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 3,801 
บาทต่อไร่ ส่วนการจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพได้เหนือต้นทุนผัน
แปรตํ่าสุด 1,077.75 บาทต่อไร่   
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ผลของระยะเวลาใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพต่อการเพ่ิมผลผลิตของปาล์มน้ํามันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด                
ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Effect of Chemical Fertilizer Application Period and Biological Fertilizer for Increase Oil 
Plam in Acid Sulfate Soil of Pak Panang River Basin in Nakhon Si Thammarat 

ณัฐวุฒิ จุลสงค์ และ ชนัญชิดา ลีลาวัฒน์ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน           

บทคัดย่อ 

 ผลของระยะเวลาใส่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพต่อการเ พ่ิมผลผลิตของปาล์ม นํ้ามันในพ้ืนที่               
ดินเปรี้ยวจัดลุ่มนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนินการเดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2559 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Randomized complete block design โดยจัดสิ่งทดลองแบบ Split Plot Design 
จํานวน 3 ซ้ํา ซึ่งประกอบด้วย ชนิดปุ๋ย เป็น Main Plot ได้แก่ 1) ปุ๋ยเคมี 2) ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ และ
ระยะเวลาใส่ปุ๋ยเคมี เป็น Sub Plot ได้แก่ 1) ใส่ทุก 1 เดือน 2) ใส่ทุก 2 เดือน 3) ใส่ทุก 3 เดือน 4) ใส่ทุก 4 
เดือน พบว่า ในปี 2557 ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยทุก 1, 2 และ 3 เดือน มีผลทําให้มีผลผลิตของปาล์มนํ้ามันมาก
ที่สุด ส่วนปี 2558 และ 2559 ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยทุก 2 และ 3 เดือน มีผลทําให้มีผลผลิตของปาล์มนํ้ามันมาก
ที่สุด นอกจากนี้ทุกปีของการทดลอง ชนิดของปุ๋ย ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดปุ๋ยและระยะเวลาการใส่ปุ๋ย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดปุ๋ยกับ Block มีนํ้าหนักผลผลิตมีค่าที่ใกล้เคียงกัน 
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การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พื้นที่ความเหมาะสม (S1) จังหวัดชุมพร ภายใต้ 
โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน  

ทรงวุฒิ แสงสุริยะ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน            

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพ่ือปลูกข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 6 พื้นที่จังหวัดชุมพร ดําเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกร  
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปี 2557-2559 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและ
องค์ประกอบการเจริญเติบโตของข้าวในพ้ืนที่เขตความเหมาะสม (S1) จังหวัดชุมพร สมบัติทางเคมีของดิน 
รวมทั้งผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
 ผลการศึกษาปี 2558 พบว่าการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังการทดลอง ปริมาณ
อินทรียวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามค่าปฏิกิริยาของดิน 
 การจัดการดินแบบเกษตรกรได้ผลผลิตข้าวตํ่าสุด 378.10 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่าผลผลิตประจํา
พันธ์ุ 46.89 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรม 
ดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ
ได้ผลผลิต 570.5, 594.10 และ 536.5 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับ   
นํ้าหมักชีวภาพ ได้ผลผลิตข้าวสูงสุด 623.10 กิโลกรัมต่อไร่ ตํ่ากว่าผลผลิตประจําพันธ์ุ 12.48 เปอร์เซ็นต์     
ทุกวิธีการแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง  
 การจัดการดินตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ได้ผลตอบแทนเป็นรายได้เหนือต้นทุน
ผันแปรสูงสุด 2,128.10 บาทต่อไร่สูงสุด ส่วนการจัดการดินตามแบบเกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปร
ตํ่าสุด 933.30 บาทต่อไร่  
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การจัดการดินเพื่อปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 50 พื้นที่ความเหมาะสม (S2) จังหวัดกระบี่ ภายใต้
โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน      
ในประชาคมอาเซียน  

ปัญญา ใจสมุทร 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพื่อปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 50 พื้นที่จังหวัดกระบ่ี ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ปี 2557-2559 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการดิน
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบการเจริญเติบโตของยางพาราในพ้ืนที่เขตความเหมาะสม (S2) จังหวัด
กระบ่ี สมบัติทางเคมีของดิน รวมท้ังผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ  
 ผลการศึกษาปี 2558 ค่าปฏิกิริยาดินมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ความเป็นประโยชน์ของ           
ธาตุฟอสฟอรัสเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ปริมาณน้ํายางสดในวิธีการทดลองที่มีการเปรียบเทียบแต่ละคู่แบบ t-test จะมีความแตกต่างกันในทางสถิติ
อย่างมีนัยสําคัญย่ิง ระหว่างวิธีการแบบเกษตรกรกับการจัดการดินตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ  ระหว่างการจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพกับการจัดการดิน
ตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ  และ ระหว่างการจัดการดินตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงกับ
การจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ส่วนความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยสําคัญ คือ การจัดการดินแบบเกษตรกรกับการจัดการดินตามโปรแกรมดินไทย ร่วมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ ซึ่งจะมีปริมาณนํ้ายางสดในช่วง 288.2-319.5 กิโลกรัมต่อไร่ 
 รายได้เหนือต้นทุนผันแปรในปี 2558 พบว่า วิธีการแบบเกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 
1,416.50 บาทต่อไร่ ตามด้วย การจัดการดินตามคําแนะนําโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ   
ส่วนวิธีการจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ วิธีการจัดการดินตามค่าโปรแกรมดินไทยร่วมกับ  
นํ้าหมักชีวภาพ และการจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มีรายได้
เหนือต้นทุนผันแปรติดลบ น่ันคือ มูลค่าผลผลิตที่ได้ตํ่ากว่าต้นทุนผันแปร ซึ่งเป็นผลมาจากราคาผลผลิตตกตํ่า 
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การจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าวตามแนวทางแกล้งดินในพื้นที่เขตเกษตรน้ําฝนและเขตชลประทาน 
Acid Sulfate Soil Management (Kiang Din) for Growing Rice in Rain Water Farmland and 
Irrigation Water Farmland  Regional  

พบชาย สวัสดี1 และ จรัญญา ทับไทร2    
1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน  2ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บทคัดย่อ 

 ชุดโครงการจัดการดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกข้าวตามแนวทางแกล้งดินในพ้ืนที่เขตเกษตรน้ําฝน และ        
เขตชลประทาน ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ คือ การจัดการดินเปร้ียวเพ่ือปลูกข้าวในพ้ืนที่        
เขตเกษตรนํ้าฝน และเขตชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร หมู่ที่ 2 บ้านดอนโคก 
ตําบล ท่าฉาง อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ การจัดการดินโดยใช้จุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกข้าวในพ้ืนที่เขตเกษตรนํ้าฝน และเขตชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ดําเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร หมู่ที่ 7 ตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดําเนินการระหว่างปี 
2556-2559 เพ่ือศึกษาแนวทางจัดการดินในพ้ืนที่ระบบชลประทานและเกษตรน้ําฝนเพื่อปลูกข้าวในสภาพดิน
เปรี้ยว ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน และผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
 ผลจากการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวปีละครั้ง (นาปี) มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน     
น้อยมาก ส่วนการปลูกข้าวปีละสองคร้ัง (นาปรัง) ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทั้งสองโครงการย่อย 
 การปลูกข้าวปีละครั้งพบว่า การขังนํ้า 4 สัปดาห์แล้วระบายออกร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดิน ได้ผลผลิตข้าวสูงสุดเฉล่ียสามปีทดลอง 708 กิโลกรัมต่อไร่ และแตกต่างทางสถิติกับวิธีการอ่ืนทั้งสามปี       
การทดลอง ตามด้วยการขังนํ้า 4 สัปดาห์ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR ( ระบายออก) ร่วมกับปุ๋ยเคมีตาม        
ค่าวิเคราะห์ดิน ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 599.33 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติในปีสุดท้ายกับการขังนํ้า 4 
สัปดาห์ ระบายออกร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนการขังนํ้า 4 สัปดาห์แล้วระบายออกร่วมกับ
การใช้จุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (พด.9) ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงสุด ทั้งสามปีการทดลอง 
 การปลูกข้าวนาปีโดยการขังนํ้า 4 สัปดาห์แล้วระบายออก ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน              
ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุดทั้งสามปีการทดลอง 2,022.50, 2,715.5 และ 1,514.90 บาทต่อไร่ส่วน  
การขังนํ้า 4 สัปดาห์ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR ( ระบายออก) และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้ผลตอบแทน
คิดเป็นรายได้เหนือต้นทุนผันแปร -995, 988.50 และ 1,514.90 บาทต่อไร่ ส่วนการขังนํ้า 4 สัปดาห์แล้ว
ระบายออกร่วมกับการใส่จุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (พด.9) ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปร
สูงสุดทั้งสามปี การทดลอง 2,147.40, 2,875 และ 1,978.2 บาทต่อไร่ 
 การปลูกข้าวปีละสองครั้งโดยไม่มีการจัดการดินส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวตํ่าสุดในการปลูกคร้ังแรกและ
ปลูกครั้งที่สองเฉลี่ย 447.76 และ 425.33 กิโลกรัมต่อไร่ การขังนํ้า 4 สัปดาห์ แล้วระบายออกร่วมกับการใช้
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้ผลผลิตข้าวสูงสุดในการปลูกคร้ังแรกเฉลี่ยสามปีทดลอง ส่วนการขังนํ้า 4 สัปดาห์
ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR (ระบายออก) และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้ผลผลิตข้าวในการปลูกคร้ังที่สอง
สูงสุดเฉล่ีย 830.67 กิโลกรัมต่อไร่ การขังนํ้า 4 สัปดาห์ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR ( ระบายออก) และใส่
จุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (พด.9) ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยสามปีการทดลองสูงสุดในฤดูปลูก
แรก และฤดูปลูกที่สอง 700.33 และ 742.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 การปลูกข้าวนาปรังสามปีการทดลอง ฤดูปลูกแรกของปี พบว่า การขังนํ้า 4 สัปดาห์แล้วระบายออก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุดทั้งสามปีการทดลอง 2,329.70, 2,207 
และ 1,999.10 บาทต่อไร่ ส่วนการขังนํ้า 4 สัปดาห์ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR ( ระบายออก) และใส่ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 1,614.70, 1,514 และ 3,030.90 บาทต่อไร่ ส่วนการขังนํ้า  
4 สัปดาห์ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR (ระบายออก) และใส่จุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (พด.
9) ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุดในปีสุดท้ายของการทดลอง 1,935.70 บาทต่อไร่ การปลูกข้าวนาปรัง ฤดู
ปลูกที่สองของปี พบว่า การขังนํ้า 4 สัปดาห์ ระบายออกร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินได้รายได้เหนือ
ต้นทุนผันแปรสูงสุดทั้งสามปีการทดลอง 2,184,70, 2,207 และ 2,137.70 บาทต่อไร่ ส่วนการขังนํ้า 4 สัปดาห์
ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR (ระบายออก) และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 
2,621.30, 1,514 และ 1,876.90 บาทต่อไร่ ส่วนการขังนํ้า 4 สัปดาห์ร่วมกับหินปูนบดอัตรา LR ( ระบายออก) 
และใส่ จุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (พด.9) ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุดทั้งสามปี  
การทดลอง 2,179.80, 2,682.60 และ 1,904.90 บาทต่อไร่ 
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ระยะเวลาการใส่โดโลไมท์ที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกปาล์มน้ํามัน 
Appropriate Period of Applying Dolomite for Improving Acid Sulfate Soils for Growing Oil Palm 

วนิดา งามเงิน  จินดาภรณ์ เพ็ชรศิริ  และ สมใจ เส้งเซ่ง 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาระยะเวลาการใส่โดโลไมท์ที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการปลูกปาล์มนํ้ามัน
ดําเนินการในพ้ืนที่ ตําบลบางมะพร้าว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เริ่มต้นดําเนินการ เดือนตุลาคม 2555 
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2559 ดําเนินการทดลองในปาล์มนํ้ามันอายุ 4-5 ปี โดยวางแผนการทดลอง แบบ RCBD 
มี 6 วิธีการ 3 ซ้ํา ได้แก่ วิธีการที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปูนโดโลไมท์) วิธีการที่ 2 ใส่ปูนครั้งเดียวในปีที่ 1  
อัตราปูนตามค่าความต้องการปูนของดิน วิธีการที่ 3 ใส่ปูนในปีที่ 1 เพียงปีเดียว แต่แบ่งใส่ 2 ครั้ง อัตราปูนตาม
ค่าความต้องการปูนของดิน (แบ่งใส่ปูน ½ LR ใส่เดือนแรก และ ½ LR ใส่ในเดือนที่ 6 ) วิธีการที่ 4 ใส่ปูนอัตรา
ปูนตามค่าความต้องการปูนของดินทุกปี (ปีที่ 1, 2 และ 3 ) วิธีการที่ 5 ใส่ปูนอัตราปูนตามค่าความต้องการปูน
ของดิน ใส่เว้น 1 ปี (ปีที่ 1 และ 3 ) และวิธีการท่ี 6 ใส่ปูนอัตราปูนตามค่าความต้องการปูนของดินใส่เว้น 2 ปี 
(ปีที่ 1 และ 4) โดยทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินบางประการ ได้แก่ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน ปริมาณความต้องการปูน และปริมาณแมกนีเซียม รวมทั้งปริมาณผลผลิต และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของปาล์มนํ้ามัน ทําการสํารวจแปลงวิจัยเป็นกลุ่มชุดดินที่ 10 ชุดดินเชียรใหญ่ (Chian Yai series: 
Cyi) ลักษณะดินเป็นดินเหนียวละเอียดลึกมาก จากน้ัน ดําเนินการปรับปรุงดินตามตํารับทดลองพบว่าก่อน
ดําเนินการค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน pH อยู่ระหว่าง 3.8-4.3 มีคุณสมบัติเป็นกรดรุนแรง การใส่โดโล
ไมท์ช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่างเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย วิธีการที่ใส่ปูนอย่างต่อเน่ือง ดินมีปริมาณความต้องการปูน
ลดลง ปริมาณแมกนีเซียมในดินลดลงทุกวิธี เมื่อดูผลรวมทั้ง 4 ปี ปริมาณผลผลิต วิธีการที่ 5 มีผลผลิตสูงที่สุด 
เท่ากับ 14,520 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการที่ 6 มีผลผลิตตํ่าที่สุด เท่ากับ 12,870 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้านของ
ผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจ พบว่าวิธีการที่ 1 มีต้นทุนการผลิตตํ่าสุด เท่ากับ 24,744 บาทต่อไร่ และวิธีการที่ 4 
มีต้นทุน การผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 40,188 บาทต่อไร่ สําหรับรายได้วิธีการท่ี 5 มีรายได้สูงที่สุด เท่ากับ 60,867
บาทต่อไร่ และวิธีการที่ 6 มีรายได้ตํ่าสุดเท่ากับ 53,477 บาทต่อไร่ ในส่วนรายได้สุทธิ วิธีการที่ 1 มีรายได้สุทธิ
สูงที่สุดเท่ากับ 35,204 บาทต่อไร่ และวิธีการที่ 4 มีรายได้สุทธิตํ่าที่สุดเท่ากับ 17,549 บาทต่อไร่ 
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การจัดการดินเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันในกลุ่มชุดดินที่ 26 พื้นที่ความเหมาะสม (S1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภายใต้โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน  

วีระยุทธ์ สุทธิรักษ์ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน                       

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพ่ือปลูกปาล์มนํ้ามันในกลุ่มชุดดินที่ 26 พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินการในพ้ืนที่
ของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2559 เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบการเจริญเติบโตของปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่เขต     
ความเหมาะสม (S1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมบัติทางเคมีของดิน รวมทั้งผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ  
 ผลการศึกษาปี 2558 พบว่า ค่าปฏิกิริยาของดินมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ความเป็นประโยชน์ของ        
ธาตุฟอสฟอรัสเพ่ิมสูงขึ้น การจัดการดินแบบเกษตรกรได้ผลผลิตทะลายสดตํ่าสุด 825.60 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
วิธีการจัดการดินตามโปรแกรมดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพได้ผลผลิตสูงสุด 1,711.50 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง ซึ่งผลผลิตที่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียประจําพันธ์ุ  
 รายได้เหนือต้นทุนผันแปร พบว่า การจัดการดินตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ       
มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 1,388.66 บาทต่อไร่ ตามด้วยการจัดการดินแบบเกษตรกร 653.28 บาทต่อ
ไร่ ส่วนในวิธีการแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ (T2) การจัดการดินตามคําแนะนําโปรแกรมดินไทย 
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ (T3) และการจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มีรายได้
เหนือต้นทุนผันแปรติดลบ แสดงว่ามูลค่าผลผลิตน้อยกว่าต้นทุนผันแปร 
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การจัดการดินเพื่อปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 34 พื้นที่ความเหมาะสม (S1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้
โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน  

วีระยุทธ์ สุทธิรักษ์ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพ่ือปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่ 34 พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร หมู่ที่ 3 ตําบลสินเจริญ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557-2559 เพ่ือศึกษาแนวทาง   
การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบการเจริญเติบโตของยางพาราในพ้ืนที่เขตการใช้ที่ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมบัติทางเคมีของดิน รวมท้ังผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ  
 ในปีที่รายงาน 2558 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทางเคมีพบว่า ปฏิกิริยาดินมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  
 ปริมาณน้ํายางสดในแต่ละวิธีการทดลองที่มีการเปรียบเทียบทางสถิติแบบ t-test จะมีความแตกต่าง
กันในทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง ระหว่างการจัดการดินแบบเกษตรกร กับการจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับ
นํ้าหมักชีวภาพ การจัดการดินแบบเกษตรกรกับการจัดการดินตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ การจัดการดินแบบเกษตรกรกับการจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ และการจัดการดินตามโปรแกรมดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพกับการจัดการดินตามคําแนะนํา
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ส่วนวิธีการที่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ คือ 
การจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ กับการจัดการดินตามโปรแกรมดินไทยร่วมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ และการจัดการดินตามโปรแกรมดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ กับการจัดการดินตามคําแนะนํา      
ปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ซึ่งจะมีปริมาณนํ้ายางสดอยู่ในช่วง 220.2-273.3 กิโลกรัมต่อไร่ 
 รายได้เหนือต้นทุนผันแปรพบว่า การจัดการดินแบบเกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 
1,317.60 บาทต่อไร่ ส่วนการจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ การจัดการดินตามค่าโปรแกรม
ดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ การจัดการดินตามค่าโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ และ       
การจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปร  
ติดลบ น่ันคือ มูลค่าผลผลิตที่ได้ตํ่ากว่าต้นทุนผันแปร ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากราคาผลผลิตตกตํ่า 
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การจัดการดินเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันในกลุ่มชุดดินที่ 26 พื้นที่ความเหมาะสม (S1) จังหวัดพังงา ภายใต้
โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน  

สมหมาย หนูศรี 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน           

บทคัดย่อ 

 การจัดการดินเพ่ือปลูกปาล์มนํ้ามันในกลุ่มชุดดินที่ 26 พื้นที่จังหวัดพังงา ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ปี 2557-2559 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการดินเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบการเจริญเติบโตของปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่เขตความเหมาะสม (S1) จังหวัดพังงา 
สมบัติทางเคมีของดิน รวมทั้งผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
 ผลการทดลองปี 2558 พบว่าปฏิกิริยาดินมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินเพิ่มสูงขึ้น การจัดการดินแบบเกษตรกรได้ผลผลิตทะลายสดปาล์มนํ้ามันตํ่าสุด 1,129.0 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพได้ผลผลิต
ทะลายสดปาล์มนํ้ามันสูงสุด 1,898.60 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง และผลผลิตที่ได้
ตํ่ากว่าผลผลิตประจําพันธ์ุ 
 รายได้เหนือต้นทุนผันแปร พบว่าวิธีจัดการดินตามคําแนะนําปุ๋ยรายแปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ       
มีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 2,068.10 บาทต่อไร่ ตามด้วย การจัดการดินตามคําแนะนําห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดินร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 1,258.30 บาทต่อไร่ และ การจัดการดินแบบเกษตรกร 1,124.20 บาท   
ต่อไร่ ส่วนการจัดการดินแบบเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ และการจัดการดินตามคําแนะนําโปรแกรม    
ดินไทยร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ ได้รายได้เหนือต้นทุนผันแปรเป็นค่าติดลบ แสดงว่ามูลค่าผลผลิตตํ่ากว่าต้นทุน 
ผันแปร 
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การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวสังข์หยดและข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ในกลุ่มชุดดินที่ 6 
Soil Management for Sang Yod Rice and Organic Sang Yod Rice in Soil Group No. 6 

นิภาพร ชูกิจ1  ชวพล อ่อนเรือง1 กมล อินกันฑ์1  และ วิโรจน์  ปิ่นพรม2                                                                                    
1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12  2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 การทดลองเรื่อง การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวสังข์หยดและข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ในกลุ่มชุดดินที่ 6  
ดําเนินงาน ณ หมู่ที่ 6 บ้านหน้าควน ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 
ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ศึกษาการจัดการดิน
เพ่ือปลูกข้าวสังข์หยดและข้าวสังข์หยดอินทรีย์ และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จํานวน 4 ตํารับ 5 ซ้ํา ประกอบด้วย ตํารับที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่) ตํารับที่ 2 ปุ๋ยเคมีอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน
จากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับพืชปุ๋ยสด และน้ําหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ พด.2 (ปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
0-0-60 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่) ตํารับที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราตามคําแนะนํา (คํานวณปริมาณธาตุ
อาหารให้เทียบเท่าอัตราปุ๋ยเคมีที่แนะนํา โดยใช้ไนโตรเจนเป็นหลัก) ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและนํ้าหมักชีวภาพ 
ซุปเปอร์ พด.2 ตํารับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา ½ คําแนะนําตาม
ค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับพืชปุ๋ยสดและนํ้าหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ 
พด.2 
   จากการทดลอง การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินทั้ง 3 ปี พบว่า ความเป็นกรดของดิน ในตํารับ 
ที่ 1 สูงกว่าตํารับอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปริมาณอินทรียวัตถุเปลี่ยนแปลงจากระดับค่อนข้างตํ่ามาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในระดับตํ่ามาก ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยตํารับที่ 3 และ 4 แตกต่างทางสถิติกับตํารับที่ 1 และ 2 ส่วนปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มีแนวโน้มลดลงแต่ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองซึ่งมีค่าอยู่ในระดับตํ่า ตํารับที่ให้
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงสุดคือ ตํารับที่ 3 เท่ากับ 529.33 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ ตํารับที่ 2 เท่ากับ 516.08 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.29 และ 28.00 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับตํารับที่ 1 ซึ่งให้ผลผลิต
ข้าวเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 403.17 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านการเจริญเติบโตพบว่า ตํารับที่ 2 มีความสูงของข้าว จํานวน
ต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 164.37 เซนติเมตร 10.07 ต้อต่อกอ 
9.06 รวงต่อกอ และ 85.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สําหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงสุด 3 ปี ได้แก่ 
ตํารับที่ 2 เท่ากับ 3,789.01 บาทต่อไร่ รองลงมาคือตํารับที่ 3 เท่ากับ 3,730.02 บาทต่อไร่  ส่วนตํารับที่ 4 ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ่าสุดเท่ากับ 2,146.95 บาทต่อไร่   
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โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน            
ในประชาคมอาเซียน (พื้นที่ความเหมาะสม S2 จังหวัดสงขลา) 
The Pilot Project for Plant Production by Economic Crop Zoning to Develop 
Competitive Capacity in AEC (in the Medium Suitable Area: S2,Songkhla Province) 

ปรีชา เจ้ยทองศรี  เพ็ญศรี ท่องวิถี  และ สาลินี สิงหนูดํา 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน                                 

บทคัดย่อ 

 ดําเนินการศึกษาการเพ่ิมศักยภาพการผลิตปาล์มนํ้ามัน ปี พ.ศ.2557-2558 เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตและใช้เป็นแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยศึกษา  
การใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราต่างๆในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S2) ในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจัด (acid sulfate soils) ทําการ     
วางแผนการทดลองแบบ Observation trial (t-test) มี 5 ตํารับ 4 ซ้ํา ดังน้ี 1.ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 2.ใส่ปุ๋ย
ตามวิธีเกษตรกรร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 3.ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําการใช้ปุ๋ยจากโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 4.ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําการใช้ปุ๋ยจากโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลง ร่วมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ 5.ใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําผลวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ จากผลการทดลอง
พบว่า หากมีการจัดการธาตุอาหารท่ีเพียงพอกับความต้องการของพืช ข้อจํากัดด้านความเหมาะสมของดิน    
กับพืช (S2) สามารถลดลงได้ การใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําผลวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ 
(T5) มีแนวโน้มให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุดและวิธีการเกษตรกรมีค่าผลผลิตเฉล่ียตํ่าสุด มีค่าแตกต่างทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉล่ียในตํารับซึ่งใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําผลวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการ
ร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ (T5) มีค่าใกล้เคียงกับตํารับใส่ปุ๋ยตามคําแนะนําการใช้ปุ๋ยจากโปรแกรมการใช้ปุ๋ยราย
แปลงร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ (T4) สําหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงในตํารับซึ่งใส่ปุ๋ยตามคําแนะนํา         
ผลวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการร่วมกับนํ้าหมักชีวภาพ (T5) มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับวิธีการใส่ปุ๋ยตามแบบ
เกษตรกร (T1) เน่ืองจากมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดและมีค่าปุ๋ยตํ่าสุด ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมของดิน (S2) ปาล์ม
นํ้ามัน หากมีการจัดการดินที่เหมาะสมมีแนวโน้มให้ผลผลิตใกล้เคียงเกณฑ์ผลผลิตเฉล่ียประจําพันธ์ุ อย่างไร    
ก็ตามการใส่ปุ๋ยในอัตราสูงเกินความต้องการของพืช ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่อาจให้ผลผลิตใกล้เคียงกับ
การใส่ปุ๋ยในอัตราตํ่ากว่าเท่าที่พืชต้องการ 
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ผลงานภาคนิทรรศการประเภทบุคคลสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
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การพัฒนาผลติภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสําหรับควบคุมโรคเน่าและโรคใบติดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทุเรียน จังหวัดจันทบุร ี
Development of Trichoderma virens and Biofertilizer Formulation Products Against the 
Phytophthora Foot Rot and Rhizoctonia Leaf Blight for Increasing Durian Yield in 
Chantaburi Province 

นันทภพ ชลเขตต์1  รติกร ณ ลําปาง1  และ จรรจิรา เจริญทวีชัย2 

1กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  2สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดิน          

บทคัดย่อ  

 จากการศึกษาโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสําหรับควบคุมโรคโคนเน่า
และโรคใบติดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทุเรียน ดําเนินการในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ ตําบลท่าหลวง 
อํา เภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี พบว่า การสํารวจต้นทุเรียนที่แสดงอาการเป็นโรคโคนเน่าและโรคใบติด มี 
จํานวน 72 ต้น จากจํานวนต้นทุเรียนที่ปลูกทั้งหมด 583 ต้น มีระดับอาการของโรคค่อนข้างรุนแรง โดยแสดง
อาการเปลือกโคนลําต้นเน่า ใบเหลือง และร่วงมาก เมื่อนําเปลือกโคนลําต้นมาแยกเช้ือสาเหตุของโรค พบว่า
เป็นเช้ือโรคพืช ไฟทอปธอร่า (Phytophthora palmivora) เป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของทุเรียน และเช้ือไรโซโตเนีย 
(Rhizoctonia solani) สาเหตุโรคใบติดของทุเรียน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของราไตรโคเดอร์มาที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อเช้ือสาเหตุโรคพืชไฟทอปธอรา และไรโซโตเนีย  ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ราไตรโคเดอร์มา
สามารถเจริญได้เร็วกว่าเช้ือสาเหตุโรคพืชและยับย้ังการเจริญของเช้ือสาเหตุโรคพืชทั้ง 2 ชนิดได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาในแปลงทดลองจากต้นทุเรียนที่เป็นโรคพบว่าการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน หลังการฉีดพ่นสามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคพืชไฟทอปธอราและไรโซโตเนีย
ลดลงได้ โดยประเมินจากใบทุเรียนที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ใบสีเขียวเป็นมันและแตกใบใหม่มากขึ้น อาการร่วง
ของใบทุเรียนลดลง อาการแผลบริเวณโคนลําต้นแห้งชัดเจน และมีการสร้างเน้ือเย่ือบริเวณแผลเดิมมากขึ้น
อย่างเด่นชัด จากการทดสอบประสิทธิภาพการใส่ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ  โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มีจํานวน 5 ซ้ํา 4 ตํารับการทดลอง คือ ตํารับที่ 1 ชุดควบคุม ตํารับที่ 2      
ใส่ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มา ตํารับที่ 3 ใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ และตํารับที่ 4 ใส่ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มา
ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพบว่า การใส่ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ สามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือรา
สาเหตุโรคพืชไฟทอปธอรา และไรโซโตเนียทั้ง 2 ชนิด ได้ดี มีค่าเท่ากับ 0.4 x103 และ 1.9 x102  CFUต่อกรัม
ของดิน ตามลําดับ เมื่อศึกษาการดํารงชีพของราไตรโคเดอร์มาในเซลล์รากทุเรียน พบว่า ราสายพันธ์ุน้ีสามารถ
เข้าอยู่อาศัยบริเวณเน้ือเย่ือรากทุเรียนได้ดี เมื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของดินหลังจากการจัดการดินเป็น
ระยะเวลา 3 ปี พบว่า การใส่ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ทํา
ให้ค่า pH เป็นกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.3 เปอร์เซ็นต์ และระดับปริมาณธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียมและกํามะถันในดินมีค่าสูงกว่าตํารับอ่ืนๆ มีค่าเท่ากับ 743.5 128 358 
และ 13.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ นอกจากน้ีการปลูกถั่วพร้าคลุมดินและปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบทรง
พุ่มทุเรียน ทําให้ค่าความหนาแน่นของดินมีแนวโน้มลดลงและช่วยในการเพ่ิมช่องว่างระหว่างอนุภาคเม็ดดินทํา
ให้มีการเก็บรักษาความช้ืนของดินได้มากขึ้น 
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การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช (ซุปเปอร์ พด. 3) 
Selection Effective Microorganism for Increase Efficiency of Antagonistic Microorganism 
(Super LDD 3) 

พิกุล เกตุชาญวิทย์  พนิดา ปรีเปรมโมทย์  สิรินภา ชินอ่อน  และ ดารารัตน์ โฮตาก้า         
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาการคัดเลือกจุลินทรีย์เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกเช้ือราที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช ทดสอบประสิทธิภาพใน   
การควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช และทดสอบการอยู่ร่วมกันของเช้ือราควบคุมโรคพืชกับแบคทีเรียควบคุมโรคพืช 
ที่มีอยู่ในสารเร่งซุปเปอร์พด.3 โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างดินบริเวณรากพืช ในจังหวัดราชบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ นครราชสีมา ขอนแก่น โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   
จังหวัดราชบุรี จํานวนทั้งสิ้น 113 ตัวอย่าง นํามาแยกเช้ือในอาหาร PDA (Potato dextrose agar)  สามารถ
แยกเช้ือราควบคุมโรคพืชได้ 98 ตัวอย่าง จากน้ันนํามาทดสอบการควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชกับเช้ือโรคพืช
จํานวน 9 ชนิด คือเชื้อ Curvularia spp. Rhizoetonia spp. Cercospora spp. Colleitotrichum spp.  
Alternaria spp. Phytophthora spp. Phytlum spp. sclerotium spp. และ Fusarium spp. พบว่า  
เช้ือราควบคุมโรคพืชสามารถควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชทั้ง 9 ชนิดมีจํานวน 4 ไอโซเลต จากน้ันนํามาศึกษาอัตรา
การเจริญเติบโต จํานวนสปอร์ การทดสอบการยับย้ังเช้ือรา Curvularia spp. และ Sclerodium spp. ด้วยวิธี 
dual culture โดยเลือกเช้ือราควบคุมโรคพืชที่สามารถควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชได้สูงสุด 3 ไอโซเลต พบว่า PT 
7/1 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่ 3 วัน จํานวนสปอร์ เท่ากับ 5.00 x 109 สปอร์ต่อมิลลิลิตร เปอร์เซ็นต์  
การยั้บยังเช้ือรา Curvularia spp. สูงสุดท่ากับ 64.44 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ไอโซเลต PJ12/2 และ PT-V 2         
มีอัตราการเจริญเติบโตที่ 3 วัน จํานวนสปอร์ เท่ากับ 1.22 x 1010 และ 2.55 X 109 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 
เปอร์เซ็นต์การยับยังเช้ือรา Curvularia spp. เท่ากับ 58.55 และ 63.77 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์ 
การย้ับยังเช้ือรา Sclerodium spp. ของ PT 7/1 PJ 12/2 และ PT-V 2 เท่ากับ 43.66 57.32 และ 45.07 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และพบว่าเช้ือราทั้ง 3 ไอโซเลต มีกลไกปรสิต การสร้างสารปฏิชีวนะ และการแย่งอาหาร 
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราควบคุมโรคพืช เท่ากับ 25-30 องศาเซลเซียส  และ          
เช้ือควบคุมโรคพืชทั้ง 3 ไอโซเลต สามารถเจริญอยู่ร่วมกันกับเช้ือแบคทีเรียควบคุมโรคพืชในสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.3 ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

274 
 

ผลของน้ําสกัดจากปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศในชุดดินอยุธยา         
กลุ่มชุดดินที่ 2 
Effect of Compost Tea on Growth and Yield of Tamato 

วุฒิชัย จันทรสมบัติ1  นวลจันทร์ ชะบา2  และ มนต์ระวี พีราวัชร2 
1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 2กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาท่ีดิน          

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของนํ้าสกัดจากปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศ ในชุดดิน
อยุธยา กลุ่มชุดดินที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการใช้นํ้าสกัดจากปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อ    
การเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศพันธ์ุสีดา วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) ประกอบด้วย 14 ตํารับทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา ตํารับที่ 1 ตํารับควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี) ตํารับที่ 
2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ตํารับที่ 3-14 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับฉีดพ่นน้ําสกัดจากปุ๋ยหมัก
ทั้งหมด 4 ชนิด คือ นํ้าสกัดจากปุ๋ยหมักฟางข้าว นํ้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลโค  นํ้าสกัดจากปุ๋ยหมักมูลสุกร         
นํ้าสกัดจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยนํ้าสกัดจากปุ๋ยหมักแต่ละชนิดเจือจางด้วยนํ้า 3 อัตรา คือ 1:5 1:10 และ 
1:15 ดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในชุดดินอยุธยา ใช้มะเขือเทศพันธ์ุสีดา
เป็น พืชทดลอง พบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการฉีดพ่นนํ้าสกัดจากปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตราเจือจางด้วยนํ้า 1:15 ทุกๆ 10 วัน สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือพันธ์ุสีดาได้สูงกว่า
การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพียงอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการฉีดพ่นนํ้า
สกัดจากปุ๋ยหมักชนิดอ่ืนๆ โดยให้ผลผลิตมะเขือเทศสูงสุด คือ คือ 9.60 ตันต่อไร่ นอกจากน้ียังช่วยเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ของดินได้สูงกว่าวิธีการอ่ืนๆ 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการฉีดพ่นนํ้าสกัดจากปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงอัตราเจือจางด้วยนํ้า 1:15 เหมาะสมท่ีสุดในการเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือพันธ์ุสีดาใน
ชุดดินอยุธยา 
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ทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพิ่มศักยภาพการผลิตของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  
(ข้าวหอมมะลิ 105 หอมแดง และพริก) ในพื้นที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดศรีสะเกษ 
Demonstration Plot of Land Development Department Product for Increasing Efficiency     
The Main Crops (Rice Shallot and Chilli) in Green Agriculture City Project   
Si-Sa-Ket province 

ยุทธสงค์  นามสาย  กัญญาพร  สังข์แก้ว  และ สุวรรณภา บุญจงรักษ์  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพ่ิมศักยภาพการผลิตของดินเพ่ือปลูกข้าวหอมมะลิ 105 
หอมแดง และพริก ดําเนินการในพ้ืนที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 
ถึงเดือนธันวาคม 2559 1. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและสาธิตการใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินชนิดต่าง ๆ เช่น 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ที่มีผลต่อ    
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ได้แก่ ข้าว หอมแดง และ
พริก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12  
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักใน
พ้ืนที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว และเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ตลอดจนผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจภายหลังการใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน วางแผนการทดลองแบบ randomized complete 
block design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 4 วิธีการ ประกอบด้วย 1)วิธีเกษตรกร (ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-81 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ 2) ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดิน 3) ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 100 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 4) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่+ปุ๋ยเคมีอัตรา 1/2 ตามโปรแกรมปุ๋ย      
รายแปลงของกรมพัฒนาที่ดิน  ผลการศึกษาพบว่า สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองพบว่า ดินเป็นกรดจัด 
ปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า และปริมาณธาตุอาหารพืชอยู่ในระดับตํ่า -ปานกลาง ส่วนความเค็มของดินอยู่ในระดับ
ปกติ โดยในแปลงวิจัยข้าว มีค่า pH ระหว่าง 4.3-4.8 อินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 0.45-0.6 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 3.75-17.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในแปลงวิจัยข้าวมี
ค่าระหว่าง12.5-52.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ในแปลงวิจัยหอมแดง และพริกมีค่าระหว่าง 61.0- 91.0 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนหลังการทดลองทั้งในแปลงวิจัยข้าว หอมแดง และพริก พบว่าในตํารับที่มี  การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยหมัก พด.12 สมบัติของดินมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่า pH 
และอินทรียวัตถุในดิน โดยในแปลงวิจัยหอมแดง มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 4.8 เป็นระหว่าง 5.4- 5.5 แปลงวิจัยพริก pH 
มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 5.2 เป็นระหว่าง 5.4- 5.5 แปลงวิจัยข้าว pH มีค่าเพ่ิมขึ้นจากระหว่าง 4.3-4.8 เป็นระหว่าง 
5.0-5.3 และอินทรียวัตถุในดิน แปลงวิจัยหอมแดง มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 0.50 เปอร์เซ็นต์ เป็นระหว่าง 0.51- 0.5 
เปอร์เซ็นต์ แปลงวิจัยพริก pH มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 0.52  เป็น 0.55 เปอร์เซ็นต์ แปลงวิจัยข้าว pH มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก
ระหว่าง 0.45-0.61 เปอร์เซ็นต์ เป็นระหว่าง 0.51- 0.75 เปอร์เซ็นต์   
  ด้านผลผลิตพืช 1) หอมแดง ตํารับที ่มีการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที ่ดิน ได้แก่ปุ ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ปุ๋ยหมัก พด.12 และใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ได้ผลผลิตระหว่าง 3,004-3,113 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีของเกษตรกร ซึ่งได้ผลผลิต 2,824 กิโลกรัมต่อไร่  
2) พริก ตํารับที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยหมัก พด.12 และใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ได้
ผลผลิตพริกแห้งระหว่าง 390-413 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีของเกษตรกร 
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ซึ ่งได้ผลผลิตพริกแห้ง 368 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนตํารับที ่ใส่ปุ ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงได้ผลผลิต     
พริกแห้ง 362 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ข้าวหอมมะลิ105 ตํารับที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยหมัก พด.
12 และใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงได้ผลผลิตระหว่าง 422-488 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างอย่าง       
มีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีของเกษตรกร ซึ่งได้ผลผลิตข้าวระหว่าง 390-436 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ปี 2558 และ 
2559 การใส่ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีของ
เกษตรกร  
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ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส และจุลินทรีย์
ละลายโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด 
Effect of Bio-fertilizer and Chemical Fertilizer on Growth of New Para Rubber 

วรรณา สุวรรณวิจิตร  วัชรี แซ่ต้ัง   และ กัญญาพร สังข์แก้ว 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส และจุลินทรีย์
ละลายโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด ดําเนินการ ณ บ้านเอ้ 
ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาทําการวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง        
เดือนมกราคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน 
จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวง  
ลําต้นยางพารา ช่วงก่อนเปิดกรีด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ภายหลังการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา ๆ 8 ตํารับ ประกอบด้วย การใส่ปุ๋ยเคมีตาม
คําแนะนําของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยชีวภาพ
ขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามอัตราแนะนํา            
กรมพัฒนาที่ ดินในอัตราต่าง ๆ กัน โดยมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน และ           
การเจริญเติบโตของยางพารา 
 จากผลการทดลองพบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) และค่าการนําไฟฟ้า (EC) ทั้งก่อนและ
หลังการทดลองทุกตํารับไม่แตกต่างกัน ส่วนเปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุก่อนและหลังทดลองปีที่ 1 มีค่าแตกต่างกัน 
แต่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตํ่าถึงตํ่ามาก สําหรับดินก่อนการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนดินหลังการทดลองทั้ง 2 ปีมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ทั้งก่อนและหลังการทดลองมีค่าตํ่าถึงตํ่ามาก  
 นอกจากน้ีพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ทําให้ยางพารามีอัตราการเพ่ิมขึ้นของเส้นรอบวง
มากที่สุด เท่ากับ 4.62 เซนติเมตร หลังจากใส่ปุ๋ยดังกล่าวแล้ว 18 เดือน ดังน้ัน อัตราปุ๋ยที่แนะนําให้เกษตรกร
ใช้เพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงลําต้นยางพารา คือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนอัตรา
แนะนํารองลงมา ได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมีอัตราคร่ึงหน่ึงของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพตามคําแนะนํา     
กรมพัฒนาที่ดิน และการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราครึ่งหน่ึงของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพอัตราครึ่งหน่ึงของ
คําแนะนํากรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งทําให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของเส้นรอบวงลําต้นยางพารามีค่าใกล้เคียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

278 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดิน พด.11 ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12     
เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย จังหวัดลําปาง 
The Study of Efficiency on Microorganism for Green Manure (Ldd11) and Bio-fertilizer 
(Ldd12) for Increase Sugarcane Yield  in Lampang Province 

กรวิกา รัตนนพนันทน์1  และ กัญญาภัทร พอสม2  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดิน พด.11 ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อย จังหวัดลําปาง ดําเนินการที่สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร  
จังหวัดลําปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2557 รวมระยะเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและทางเคมีของดินที่ปลูกอ้อย โดยใช้สารเร่ง พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design) ประกอบด้วย 8 วิธีการทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบด้วย วิธีการท่ี 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปัจจัย)  
วิธีการที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนํา วิธีการที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําในอัตราครึ่งหน่ึงร่วมกับการปลูก
ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด วิธีการท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําในอัตราคร่ึงหน่ึงร่วมกับการปลูกโสนอัฟริกันเป็น  
ปุ๋ยพืชสด วิธีการที่ 5 ใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําในอัตราหน่ึงส่วนสี่ร่วมกับการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดพร้อม
ด้วยสารเร่ง พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 วิธีการที่ 6 ใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําในอัตราหน่ึงส่วนสี่ร่วมกับ    
การปลูกโสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสดพร้อมด้วยสารเร่ง พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 วิธีการที่ 7 การปลูก
ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับสารเร่ง พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และ วิธีการท่ี 8 การปลูกโสนอัฟริกันเป็น
ปุ๋ยพืชสดร่วมกับสารเร่ง พด.11 และปุ๋ยชีวภาพ พด.12 
 ผลการทดลอง พบว่า วิ ธีการปลูกอ้อยร่วมกับการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทืองและโสนอัฟริกัน)           
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกอ้อยที่ไม่มีการปลูกพืชปุ๋ยสด การเจริญเติบโตของอ้อย คือ ความสูงของต้นอ้อย 
ความยาวลํา นํ้าหนักของอ้อยต่อต้น จํานวนปล้องต่อลํา และจํานวนลําต่อไร่ ให้ค่าทุกตัวสูงกว่าวิธีการที่ไม่ปลูก
พืชปุ๋ยสด  ส่วนผลผลิตต่อไร่ของอ้อย วิธีการที่ใช้พืชปุ๋ยสดและวิธีการที่ไม่ใช้พืชปุ๋ยสด (แปลงควบคุม) พบว่า 
วิธีการปลูกใช้พืชปุ๋ยสดร่วมกับการปลูกอ้อย (วิธีการที่ 3-8) จะทําให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 53 เปอร์เซ็นต์ และ
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว (วิธีการที่ 2) กับการลดอัตราปุ๋ยเคมีลงคร่ึงหน่ึงของอัตราแนะนําร่วมกับ
การปลูกพืชปุ๋ยสด (วิธีการที่ 3-4) พบว่า ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ถึง 26.53 เปอร์เซ็นต์  
และเมื่อมีการใช้สารเร่ง พด.11 และ พด.12 ร่วมด้วยและลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงหน่ึงส่วนสี่ของอัตราแนะนํา 
(วิธีการที่ 5-6) ทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ถึง 22.71 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
วิธีการที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี ใช้ปลูกพืชปุ๋ยสดร่วมกับ พด.11 และ 12 (วิธีการที่ 7-8) มีค่าผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย
เท่ากับ 7.6 ตันต่อไร่ กับวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (วิธีการท่ี 2) ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 7.99 ตันต่อไร่ 
พบว่า ผลผลิตต่อไร่ใกล้เคียงกันมาก และค่าความหวานของอ้อยในทุกวิธีการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิธีการใช้พืชปุ๋ยสดร่วมในการปลูกอ้อย จะมีผลทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินและปริมาณโพแทสเซียมในดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินและปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินจะไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการไม่ใช้พืชปุ๋ยสด 
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การพัฒนาผลติภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสําหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่า เพื่อเพิม่ผลผลิต
กาแฟอราบิก้า  จังหวัดเชียงใหม่ 
Development of Trichoderma virens and Biofertilizer Formulation Products Against the 
Coffee Leaf Rust and Berry Disease for Increasing Arabica Coffee Beans Production in 
Chiangmai province 

วชิรดา ทิพย์อุบล  และ ธเนศ แซวหลี 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีได้ดําเนินการศึกษาวิจัยต่อเน่ือง 3 ปี ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ในแปลง
ทดลองกาแฟ ของสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยแปลงทดลองที่มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นป่าดิบช้ืน ทําการปลูกกาแฟภายใต้ระบบวนเกษตร บริเวณจุดพิกัด E 474436 N2109961 ระดับความสูง 
822 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง การดําเนินแผนการวิจัยได้มีการวางแผนการทดลองแบบ randomized 
complete block design จํานวน 5 ซ้ํา ในช่วงระยะ การเจริญเติบโตของกาแฟ 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มี
จํานวนซ้ําละ 100 เมล็ด ระยะที่ 2 มีจํานวนซ้ําละ 10 ต้น และระยะที่ 3 มีจํานวนซ้ําละ 5 ต้น ซึ่งทั้ง 3 ระยะ
ประกอบด้วยตํารับการทดลอง (Treatments) มีการใส่และไม่ใส่ผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพ 4 
ตํารับการทดลอง ซึ่งตํารับที่ใช้ทดลอง คือ 1) วิธีควบคุม (Control) 2) ใส่ราไตรโคเดอร์มา (Tri-Fertilizer) 3) 
ใส่ปุ๋ยชีวภาพ (Bio-Fertilizer) และ4) ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ (Tri+Bio-Fertilizer) ทําการศึกษา
ในช่วงระยะการเจริญเติบโตของกาแฟ 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเพาะกล้ากาแฟอราบิก้า อายุ 30-60 วันโดยนํา
เมล็ดกาแฟมาแช่นํ้า ไว้ 2 วัน แล้วนํามาเพาะในทรายละเอียด โดยตํารับที่ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มา นําเมล็ด
กาแฟมาคลุกกับหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ส่วนตํารับใส่ปุ๋ยชีวภาพนําเมล็ดกาแฟมา
คลุกเคล้าให้เข้ากันกับปุ๋ยชีวภาพเช่นเดียวกันแล้วจึงนํามาเพาะในทรายละเอียด ในตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา 
ทําการฉีดพ่นสารละลายราไตรโคเดอร์มาในแปลงเพาะกล้ากาแฟทุกๆ 15 วัน (โดยใช้ราไตรโคเดอร์มา 1 
กิโลกรัม ผสมนํ้า 50 ลิตร)และในทุกตํารับการทดลองมีการใส่ปุ๋ยธาตุอาหารพืชประกอบด้วยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 8.16, 1.69 และ 6 กิโลกรัมต่อไร่ 2) ระยะกล้ากาแฟอราบิก้า เพาะลงในถุงดิน 
อายุ 8 และ 12 เดือนโดยตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาใส่หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมกับดินปลูก 50 
กิโลกรัม และคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน สําหรับตํารับใส่ปุ๋ยชีวภาพใช้อัตราส่วนผสม 1 กิโลกรัม เช่นเดียวกัน
กับราไตรโคเดอร์มา ในตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา ทําการฉีดพ่นสารละลายราไตรโคเดอร์มาในแปลงเพาะกล้า
กาแฟทุกๆ 15 วัน (โดยใช้ราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมนํ้า 50 ลิตร)และในทุกตํารับการทดลองมีการใส่ปุ๋ย
ธาตุอาหารพืชประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 8.16, 1.69 และ 6 กิโลกรัมต่อไร่ และ 3) 
ระยะต้นกาแฟอราบิก้าที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปีโดยทําการใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายราไตรโคเดอร์มาหรือปุ๋ยชีวภาพแล้ว
เป็นเวลา 5 วัน ใช้หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาหรือ ปุ๋ยชีวภาพ 1 กิโลกรัมต่อปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม ในอัตรา 10 
กิโลกรัมต่อต้น โดยโรยปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาแล้วให้ทั่วบริเวณภายใต้ทรงพุ่มของกาแฟ ทุกๆ 3 
เดือน ขณะเดียวกันในตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา ทําการฉีดพ่นสารละลายราไตรโคเดอร์มาที่ต้นกาแฟทุก 1 
เดือน อัตรา 5 ลิตรต่อต้น (โดยใช้ราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมผสมนํ้า 50 ลิตร) ในแปลงปลูกต้นกาแฟ 
 การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ราไตรโคเดอร์      
มาและปุ๋ยชีวภาพที่แตกต่างกัน 4 ตํารับ ดังกล่าวข้างต้นที่มีผลต่อ (1) การควบคุมโรคของกาแฟ               
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(2) การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืช ทางกายภาพของดินและชีวภาพของดิน และ (3) การเจริญเติบโต
ผลผลิตและคุณภาพของกาแฟ 
 ผลการศึกษาในระยะเพาะกล้ากาแฟอราบิก้า อายุ 30-60 วันบ่งช้ีว่าตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มา  
มีค่าเฉลี่ยการเกิดโรคตลอดระยะเวลาการทดลอง 3 ปี ตํ่ากว่าตํารับที่ไม่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มาอย่างเด่นชัด
โดยค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคมีค่าสูงสุด สูงเป็นอันดับสอง สูงเป็นอันดับสาม และต่ําสุด ในตํารับควบคุม 
ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา และตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ตามลําดับ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33, 31, 26 และ 25 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับโดยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคที่สูงขึ้นมี
ความสัมพันธ์กันกับปริมาณราไตรโคเดอร์มาของวัสดุเพาะกล้ากาแฟ 
 ค่าเฉลี่ยปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและค่าเฉล่ียปริมาณราไตรโคเดอร์มาตลอดระยะเวลาการทดลอง    
3 ปี ของวัสดุเพาะกล้ากาแฟ ของตํารับการทดลอง 4 วิธี มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบว่า ตํารับที่ใส่ราไตรโค
เดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาและตํารับควบคุม มีค่าเฉล่ียปริมาณ
แบคทีเรียทั้งหมดมีค่าเฉล่ียสูงสุด สูงเป็นอันดับสอง สูงเป็นอันดับสาม และตํ่าสุด เท่ากับ 8.58, 7.81, 7.49 
และ 4.91 log number ต่อกรัมของดินตามลําดับ ขณะที่ค่าเฉล่ียปริมาณราไตรโคเดอร์มาของวัสดุเพาะกล้าจะ
มีค่าสูงสุดในตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มาเท่าน้ัน ได้แก่ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ และ
ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสูงเป็นอันดับสอง เท่ากับ 5.28 และ 4.68 log number      
ต่อกรัมของดิน ซึ่งต่างกันกับตํารับที่ไม่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มาอย่างเด่นชัด ได้แก่ ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ และ
ตํารับควบคุม ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 และ 1.32 log number ต่อกรัมของดิน 
 ค่าเฉล่ียการเจริญเติบโตในระยะดังกล่าว พบว่า การใส่ราไตรโคเดอร์มามีผลทําให้การเจริญเติบโตของ
เมล็ดกาแฟในระยะนี้สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ราไตรโคเดอร์มา โดยตํารับการเพาะเมล็ดกาแฟด้วย
การใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพให้ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงสุด ได้แก่ ความกว้างของลําต้น      
ความยาวของราก ความยาวของรากแก้ว และน้ําหนักแห้งทั้งหมด เท่ากับ 2,163 ไมโครเมตร, 4.79 เซนติเมตร, 
7.77 เซนติเมตร และ 0.40 กรัม ตามลําดับ อันดับสองคือตํารับการใส่ราไตรโคเดอร์มา มีค่าเฉล่ียความกว้าง
ของลําต้น ความยาวของราก ความยาวของรากแก้ว และน้ําหนักแห้งทั้งหมด เท่ากับ 2,146 ไมโครเมตร, 4.75 
เซนติเมตร, 7.76 เซนติเมตรและ 0.39 กรัมตามลําดับ อันดับสามคือตํารับการใส่ปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉลี่ย     
ความกว้างของลําต้น ความยาวของราก ความยาวของรากแก้ว และน้ําหนักแห้งทั้งหมด เท่ากับ 2,021 
ไมโครเมตร, 4.63 เซนติเมตร, 7.44 เซนติเมตร และ 0.39 กรัม ตามลําดับ และตํ่าสุดในตํารับควบคุม           
มีค่าเฉล่ียความกว้างของลําต้น ความยาวของราก ความยาวของรากแก้ว และน้ําหนักแห้งทั้งหมด เท่ากับ 
1,889 ไมโครเมตร, 4.37 เซนติเมตร, 7.21 เซนติเมตรและ 0.38 กรัม ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาระยะกล้ากาแฟอราบิก้าเพาะลงในถุงดิน อายุ 8 และ 12 เดือน แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย
การเกิดโรค ปี 2558-2559 ของตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มา 2 ตํารับ คือ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับ    
ปุ๋ยชีวภาพ และตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาเพียงอย่างเดียว สามารถควบคุมอาการโรคก่ิงและลําต้นเน่าอาการ   
โรคราสนิม และอาการโรคใบจุดได้ดีกว่าตํารับที่ไม่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มา คือตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพและตํารับ
ควบคุม อย่างเด่นชัดโดยมีค่าเฉล่ียอาการเกิดโรคต่างกัน 11, 3 และ 9 เปอร์เซ็นต์ 
 ค่าเฉลี่ยปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและโคโลนีของไตรโคเดอร์มาในวัสดุปลูกตลอดระยะเวลาการทดลอง 
3 ปี ของตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 9.87 และ 6.52 log number     
ต่อกรัมของดิน อันดับสองคือตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากับ 8.88 และ 6.24            
log number ต่อกรัมของดิน ขณะที่ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวะภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.15 และ 3.77 log number   
ต่อกรัมของดิน และตํ่าสุดในตํารับควบคุม เท่ากับ 7.24 และ 2.65 log number ต่อกรัมของดิน ซึ่งปริมาณ
จุลินทรีย์ดังกล่าวมีผลต่อปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์และค่าเฉล่ียการเกิดโรคในวัสดุปลูก 
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 ผลดังกล่าวส่งเสริมให้ตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มา ทําให้ค่าเฉล่ีย pH ของวัสดุปลูกเพ่ิมขึ้นอย่าง
เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ราไตรโคเดอร์มา ได้แก่ ตํารับควบคุม และตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพเพียงอย่าง
เดียว โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.18 และ 1.05 ทําให้มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ของพืชละลายออกมามากขึ้น 
ขณะที่ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ 
มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ และตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาและตํ่าสุดในตํารับควบคุม ซึ่ง     
ค่า pH จะเพ่ิมการละลายของธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟ 
 ค่าเฉล่ียการเจริญเติบโตภายใต้ตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก มีค่าสูงสุด ได้แก่ 
จํานวนข้อ จํานวนใบคู่ และความสูง ส่วนตํารับที่มีการใส่ราไตรเดอร์มามีค่าเฉล่ียนํ้าหนักแห้งของรากสูงสุด
อย่างเด่นชัด และมีค่าเฉลี่ยจํานวนข้อ จํานวนใบคู่ และความสูงไม่ต่างกันทางสถิติกับตํารับมีการใส่ราไตรโค
เดอร์มาร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพ อันดับสามคือตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ และค่าเฉล่ียการเจริญเติบโตตํ่าสุดในตํารับ
ควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใส่ราไตรโคเดอร์มาในต้นกล้ากาแฟ ทําให้สามารถควบคุมโรคและส่งเสริม     
การสร้างการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟได้ดี ทําให้ได้ต้นกล้ากาแฟท่ีมีคุณภาพและสามารถต้านทานโรคได้ 
ตลอดจนเป็นการย่นระยะเวลาในการเพาะปลูกจาก 12 เดือนเป็น 8 เดือน ส่งผลให้สามารถส่งต้นกล้ากาแฟได้
ตรงตามเวลาที่กําหนด 
 ผลการศึกษาระยะต้นกาแฟอราบิก้าอายุระหว่าง 3-5 ปี พบว่า ตํารับที่มีการใส่ราไตรโคเดอร์มา        
2 ตํารับ คือ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ และตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาเพียงอย่างเดียว 
สามารถควบคุมอาการโรคก่ิงและลําต้นเน่าอาการโรคราสนิม และอาการโรคใบจุดได้ดีกว่าตํารับที่ไม่มีการใส่   
ราไตรโคเดอร์มา คือตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพและตํารับควบคุมอย่างเด่นชัด 
 ค่าเฉล่ียการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดินตลอดระยะเวลาการทดลอง 3 ปี แสดงให้
เห็นว่าการใส่ราไตรโคเดอร์มามีผลทําให้ค่าเฉลี่ย pH ของดินเพ่ิมขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ 
ราไตรโคเดอร์มา โดยตํารับการใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ และตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา ที่มี
ค่าเฉล่ีย pH ของดินเท่ากับ 6.68 และ 6.46 ซึ่งสูงกว่าตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพเพียงอย่างเดียว และตํารับควบคุมที่
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.26 และ 4.84 ผลดังกล่าวส่งผลให้ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าสูงสุด สูงเป็นอันดับสอง สูงเป็นอันดับสามและตํ่าสุด ในตํารับที่ใส่ราไตร
โคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพเพียงอย่างเดียว และตํารับควบคุม
ซึ่งปริมาณธาตุอาหารพืชในดินดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันกับปริมาณจุลินทรีย์ดิน 
 ค่าเฉล่ียความหนาแน่นของรากในปีที่ 2 (ปี 2558/2559) ของตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับ     
ปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 0.0029 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุมที่มี 
ค่าตํ่าสุด เท่ากับ 0.0012 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา 
และตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพมีค่าเฉล่ียไม่ต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงเป็นดับสองและสาม เท่ากับ 
0.0019 และ 0.0018 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค่าเฉลี่ยปริมาณการเก็บรักษาคาร์บอนของดินของทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยผันแปรระหว่าง    
317-525 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ และตํ่าสุดใน
ตํารับควบคุม ขณะที่ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ และตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มามีค่าเฉล่ียไม่ต่างกันทางสถิติ  
 ค่าเฉล่ียปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและราไตรโคเดอร์มาในดินตลอดระยะเวลาทดลอง 3 ปี ภายใต้ตํารับ
ที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มา ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพเพียงอย่างเดียวและ
ตํารับควบคุมมีค่าเฉล่ียสูงสุด สูงเป็นอันดับสอง และตํ่าสุด ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียผันแปรระหว่าง 9.32-6.50, 
8.57-6.18, 0.19-2.67 และ 7.57-2.41 log number ต่อกรัมของดิน ตามลําดับ 
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 ผลดังกล่าวส่งเสริมให้การเจริญเติบโตและผลผลิตกาแฟ (จํานวนใบต่อ 1 ก่ิง, จํานวนช่อดอกกาแฟต่อ 
1 ก่ิง และน้ําหนักผลกาแฟสีแดงคล้ําต่อ 1 ข้อ) มีค่าเฉล่ียสูงสุด สูงเป็นอันดับสอง สูงเป็นอันดับสามและตํ่าสุด 
ในตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ตํารับที่ใส่ราไตรโคเดอร์มาเพียงอย่างเดียว ตํารับที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ
เพียงอย่างเดียว และตํารับควบคุม 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใส่ราไตรโคเดอร์มา ไวเลนร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ที่
ประกอบด้วย Azotobactor spp, Burkholderiatropica . , Burkholderiacenocepacia ,  
Bacillus licheniformis แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ ผลิตฮอร์โมน P soluble, K & SI และ Organo P 
สามารถใช้ร่วมกันได้ มีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน (symbiosis) และต่างส่งเสริมกันในเชิงบวก โดย
สามารถควบคุมโรคของกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมปริมาณความหนาแน่นของรากกาแฟได้อย่างเด่นชัด
เพ่ิมปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ของพืชในดินและวัสดุปลูก เพ่ิมสมบัติทางชีวภาพของดิน ทําให้การ
เจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของกาแฟมีค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบการใช้ราไตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพ
เพียงอย่างเดียว 
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ผลงานภาคนิทรรศการประเภทบุคคลสาขาสํารวจ วิเคราะห์ 
วางแผนการใช้ทีด่ิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแม่น้ําปิงต่อพื้นที่ เกษตรกรรมในลุ่มน้ําปิงตอนบน 
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
Study of effect from ping river shape change to agricultural area in Upper Ping River 
Basin by satellite image 

สมจินต์ วานิชเสถียร  ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธ์ุ  พงศ์ธร เพียรพิทักษ์  ณรงค์เดช ฮองกูล  
และ ธนัญชย์ ดําขํา 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน     

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแม่นํ้าปิงต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมในลุ่มนํ้าปิงตอนบน    
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ดําเนินการวิจัยในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลําพูน ในปี 2554–2556        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแม่นํ้าปิงตอนบนระหว่างอดีตกับปัจจุบัน
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินบริเวณริมฝั่งแม่นํ้า และเพื่อศึกษาผลกระทบ          
จากการเปล่ียนแปลงรูปร่างของแม่นํ้าปิงตอนบนกับพ้ืนที่เกษตรกรรม วางแผนการสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
ริมฝั่งแม่นํ้าปิงตอนบนจํานวน 101 จุด ต้ังแต่พ้ืนที่ อําเภอเชียงดาว ถึง อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ
แปลภาพถ่ายแม่นํ้าปิงจากดาวเทียมในอดีตกับปัจจุบันเปรียบเทียบกัน 
 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแม่นํ้าปิงตอนบนระหว่างปี 2544 กับปี 2553 
บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าปิง พบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแม่นํ้าปิงมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นโค้งแม่นํ้า ที่ไม่มี
ระบบการอนุรักษ์ดิน ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ในพ้ืนที่ที่มีการชะล้างพังทลาย
ของดินสูง จะทําให้พ้ืนที่ทําเกษตรกรรมบริเวณน้ันถูกกัดเซาะหายไป นอกจากจะทําให้เกษตรกรสูญเสียที่ดิน 
ทํากินแล้ว ยังทําให้ธาตุอาหารพืชและสารเคมีทางการเกษตรไหลไปตามนํ้าพร้อมกับตะกอนดิน ซึ่งตะกอนดิน 
ที่ไหลไปตามแม่นํ้า หากไปตกตะกอนรวมกันจนเป็นเนินดินกลางนํ้า ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทาง    
การไหลของนํ้า หรือทําให้แม่นํ้าในบริเวณน้ันต้ืนเขินได้ ส่วนธาตุอาหารพืชและสารเคมีทางการเกษตรหากมี
ปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าด้วย 
 ผลการสํารวจพ้ืนที่ริมฝั่งแม่นํ้าปิงระหว่างปี 2554-2556 พบว่า มีการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าปิงเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2554 มีระบบอนุรักษ์ดินจํานวน 25 จุด แต่ในปี 2555 และ 2556 
เพ่ิมขึ้นเป็น 35 และ  37 จุด ตามลําดับ และระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายดินริมฝั่งแม่นํ้าปิง        
ก็เพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยเพ่ิมระดับจากตํ่ามากเป็นตํ่า จากระดับตํ่าเป็นปานกลาง จากระดับปานกลางเป็นสูง 
และจากระดับสูงเป็นสูงมาก จึงควรสร้างระบบอนุรักษ์ดินที่เหมาะสมตามความรุนแรงของการชะล้างพังทลาย
ของดินในแต่ละพ้ืนที่ จะช่วยลดปัญหาการสูญเสียที่ดินของประชาชน และยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหา
ปริมาณตะกอนดินที่จะก่อให้เกิดปัญหาลํานํ้าต้ืนเขินและคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าปิง 
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การประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณข์องดินเพื่อการใช้ประโยชนท์างการเกษตรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
Soil Fertility Capability Classification for Agricultural Uses in the Northeast of Thailand  

ธงชัย คงหนองลาน  อรรณพ พุทธโส  วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์  บํารุง ทรัพย์มาก   
และสาวิตรี เดชชัย 
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ  

 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพ่ือประเมินสภาพข้อจํากัดและศักยภาพทางการเกษตรของดิน  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจัดการดินให้ตรงตามสมรรถนะ ทําการศึกษาดินตัวแทนหลักจํานวน 15 ชุดดิน  
ในสภาพพ้ืนที่ที่ต่างกัน ได้แก่ ที่ราบนํ้าท่วมถึง ตะพักลํานํ้า พ้ืนที่เกือบราบ และพ้ืนที่ลาดเขา โดยวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและเคมี เพ่ือทําการประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลการศึกษาพบว่า  
สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันร้อยละ 1-20 ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก การระบายนํ้าเลวจนถึงระบายนํ้าดี 
ดินเน้ือหยาบจนถึงละเอียดและดินปนกรวด ความอุดมสมบูรณ์ระดับตํ่าถึงปานกลาง จําแนกหน่วยสมรรถนะ
ความอุดมสมบูรณ์ตามลักษณะสภาพพ้ืนที่ที่ต่างกันได้ 12 หน่วย  ได้แก่ ที่ราบนํ้าท่วมถึง จําแนกหน่วย
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เป็น Ldaek และ Cgak ตะพักลํานํ้าจําแนกได้เป็น Ld, LCgak และ Lgbkns พ้ืนที่
เกือบราบจําแนกได้เป็น Sdaek, Ldaek, LCdb, Ldr++ak และ Cdr++ak และพ้ืนที่ลาดเขาจําแนกได้เป็น 
Ldr++aek, Ldak และ Cda โดยมีข้อจํากัดทางการเกษตร ได้แก่ ความช้ืนสําหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง (d)  
การขังนํ้า (g) อะลูมิน่ัมเป็นพิษ (a) ดินเป็นด่าง (b) ดินเค็ม (s) พบช้ันนาทริก (n) ดินมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหาร
พืชโดยกระบวนการชะละลายได้ง่าย (e)  และปริมาณธาตุอาหารสํารองต่ํา (k) จากข้อจํากัดดังกล่าวควรมี
มาตรการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและรักษาคุณภาพดินอย่างเหมาะสมตามลักษณะ สมบัติดิน และ
สภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะการจัดการเพิ่มอินทรียวัตถุควบคู่กับการจัดการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพ่ือนําไปสู่
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการจัดการให้ตรงตามสมรรถนะของดิน 
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สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2559 
Land Use Situations and Land Use Change in Nan Province Year 2016 

สมศักด์ิ สุขจันทร์  สมศักด์ิ แจ้งเพียร  และกัญชร บุญญวัฒนา 
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน     

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2559 โดยการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการใช้ข้อมูลระยะไกลเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน
จังหวัดน่าน จากการศึกษาพบว่าเน้ือที่ทั้งหมด 7,170,045 ไร่ สามารถจําแนกตามกลุ่มประเภทการใช้ที่ดิน ได้ 
5 กลุ่ม คือ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเน้ือที่ 130,342 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของเน้ือที่จังหวัด พ้ืนที่
เกษตรกรรม (A) มีเน้ือที่ 2,518,951 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.13 ของเน้ือที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ (F) มีเน้ือที่ 
4,448,985 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.05 ของเน้ือที่จังหวัด พ้ืนที่แหล่งนํ้า (W) มีเน้ือที่ 49,243 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.69 ของเน้ือที่จังหวัด และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเน้ือที่ 22,524 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของเน้ือที่จังหวัด 
สามารถสรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดน่านเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 4,942 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2550 จํานวน 773,139 ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 773,944 ไร่ พ้ืนที่แหล่งนํ้าเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 2550 จํานวน   
1,447 ไร่ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเน้ือที่ลดลง 5,584 ไร่ น้ัน เกิดจากการเติบโตด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวเมือง  
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรและการท่ีรัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจ ส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของการใช้ที่ดินภาคเกษตรและบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดจนมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยหลายๆด้าน และในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปลายปี      
พ.ศ. 2558 ด่านชายแดนห้วยโก๋นจะมีความสําคัญมากข้ึน เมืองน่านจะกลายเป็นประตูเช่ือมโยงกับประเทศใน
อาเซี่ยนและเอเชีย หลังจากมีการขยายถนนหมายเลข 10 
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แนวทางการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเหมาะสมสาํหรับการปลูกมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม 
The Procedure of Coconut Production Development on Its Suitability Zone in  
Prachuap Khiri Khan Province Based on the Coconut Industry Strategic Plan  

ณฐมน ผ่องแผ้ว   
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน                

บทคัดย่อ 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวมากท่ีสุดของประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 450,000 
ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเหล่าน้ีประสบปัญหาเรื่องโรคแมลง โดยเฉพาะแมลงดําหนาม และหนอนหัวดํา ที่เริ่มมี
การระบาดเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ทําให้ต้นมะพร้าวซึ่งมีอายุมาก และอ่อนแออยู่แล้ว ล้มตายเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวที่มีอยู่ลดน้อยลง จากการสํารวจ พบว่าพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่ มีปริมาณต้นมะพร้าวเหลืออยู่
น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของผลผลิตมะพร้าวต่อไร่ในพ้ืนที่ที่เคยมีความเหมาะสมมาก ตํ่ากว่า 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่  
 จากการศึกษาความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมะพร้าวในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยเหลือในการกําจัดแมลง
ศัตรูพืชในพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่มีการระบาดอย่างรุนแรง รองลงมาคือ ความต้องการในการปลูกมะพร้าวพันธ์ุดี
ทดแทนพื้นที่สวนเก่า ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ปัญหาที่พบ คือ รัฐไม่สามารถสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือใน
การกําจัดแมลงศัตรูพืชได้เต็มศักยภาพ เน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ ส่วนเรื่องต้นพันธ์ุมะพร้าวพันธ์ุดีของ
กรมวิชาการเกษตร เช่น พันธ์ุลูกผสมชุมพร และ พันธ์ุลูกผสมชุมพร 60 ไม่สามารถเร่งผลิตมะพร้าวพันธ์ุดีให้
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในขณะน้ีได้ 
 หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นความสําคัญของการกําหนดแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตมะพร้าวเพียงพอและมี
คุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การลดต้นทุนการผลิต 
ในการปลูกมะพร้าว และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งน้ี กรมพัฒนาท่ีดินได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการนํ้าที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของ           
แผนยุทธศาสตร์มะพร้าว คือ รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ตํ่ากว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวของ
ประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ไม่ตํ่ากว่า 1.1 ล้านตัน 
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การศึกษากระบวนการดําเนนิงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ําดําเนินงานตามบทบัญญัติ
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาทีดิ่น พ.ศ. 2551  
กรณีศึกษาลุ่มน้ํา คลองทา่ทน อําเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Study on Imprementation Processes to Support the Declaration of Soil and Water 
Conservation Zones under Section 13 of the Land Development Act (2008),  
A Case Study in Khlong Tha Thon Sub-basin, Nakhon Si Thammarat Province 

นรินทร์พร นาเมือง1  เสาวนีย์ ประจันศรี1  อภิชาติ บุญเกษม2  และ สุธารา ยินดีรส1 

1กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน   2กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน      

บทคัดย่อ 

 การศึกษากระบวนการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและนํ้าตามบทบัญญัติมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาเชิงสํารวจใน   
ด้านความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ของเจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม เมื่อปี 2554 เพ่ือนําไปสู่การประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ดินและนํ้า   
ตามบทบัญญัติมาตรา 13 ใน เขตพื้นที่ตําบลเสาเภา ตําบลเทพราช ตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช และได้แบ่งการศึกษาสภาพปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ ในพ้ืนที่ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ทําให้เห็นความแตกต่าง 
โดยเฉพาะกลุ่มปลายนํ้าเห็นด้วยมากที่สุด ให้มีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา เน่ืองจากเกษตรกรกลุ่มน้ี
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นระยะเวลานาน เพราะนํ้าป่าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง
หลายวัน บ้านเรือนพังเสียหายเป็นอย่างมาก พบสิ่งกีดขวางที่ไหลมากับนํ้า เช่น โขดหิน และขอนไม้ ฯลฯ 
ดังน้ันหากมีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ดินและนํ้าตามบทบัญญัติมาตรา 13 ในพ้ืนที่ต้นนํ้า จะทําให้สามารถ
แก้ปัญหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดเช่นกัน ในการประกาศ
เป็นเขตอนุรักษ์ดินและนํ้าตามบทบัญญัติมาตรา 13  และมีข้อเสนอแนะให้เร่งดําเนินการกําหนดระเบียบและ
มาตรการดําเนินงานที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

289 
 

การประยุกต์เทคโนโลยีอากาศยานไรค้นขบักับค่าดัชนพีชืพรรณ 
Application of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technology with Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI) 

กรวรรณ อาจเลิศ1  ชูเกียรติ แซ่ปึง2  โอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์2  เอกราช เนตรศิริ2  และ ศุภกร แสงจันทร์2 
1สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี  2สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ    

 การศึกษาน้ี เป็นการต่อยอดงานวิจัยการประยุกต์ดัชนีพืชพรรณเพ่ือประมาณผลผลิตข้าว (กรวรรณ 
และคณะ, 2558) ที่ได้มีการปรับปรุงต้นแบบ UAV โดยใช้กล้อง cannon A2600 ทําการเปลี่ยน filter เป็น
แบบ multi-spectrum เพ่ือให้สามารถคํานวณค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetable 
Index, NDVI) ในการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ แต่ต้นแบบดังกล่าว ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของ
ความคมชัด และการได้มาซึ่งข้อมูลภาพถ่าย เพ่ือแก้ปัญหาในข้อจํากัดดังกล่าว การศึกษาน้ีจึงได้ทําการปรับปรุง
ต้นแบบ UAV ใหม่ โดยเปลี่ยน filter ที่กล้องซึ่งติดต้ังมาพร้อมกับ UAV และทําการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้
จากกล้อง NIR ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าจากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องต้นแบบ กับกล้อง NIR 
ในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 7 ไร่ พบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณท่ีคํานวณได้จากกล้องที่ต้นแบบมี
ค่าอยู่ระหว่าง -0.3036 – 0.9339 ส่วนค่าดัชนีพืชพรรณที่คํานวณได้จากกล้อง NIR มีค่าอยู่ระหว่าง -0.7526 - 
0.8940 เมื่อทําการเปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณจากจุดภาพเดียวกันจํานวน 25 จุด ได้สมการความสัมพันธ์
ดังน้ี y = 1E - 06x6 - 9E - 05x5 + 0.0026x4 - 0.0366x3 + 0.2541x2 - 0.8428x + 1.0124 และมีค่า        
R²=0.7866 จากผลการศึกษาดังกล่าว ทําให้สามารถนํา UAV ต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในการติดตาม         
ความสมบูรณ์ของข้าวว่ามีความสมบูรณ์เท่ากันตลอดท้ังพ้ืนที่หรือไม่ หากพ้ืนที่ส่วนใดได้รับนํ้าที่ไม่เพียงพอ     
ก็สามารถจัดการให้นํ้าเฉพาะพ้ืนที่ส่วนน้ัน ไม่จําเป็นต้องให้เท่ากันตลอดทั้งแปลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต
และทําให้สามารถพยากรณ์ผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาดได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหาร
จัดการการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและนํ้า การวางแผนบริหารจัดการน้ําหรือชะลอการท่วมของนํ้าในนาข้าวให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาการเก็บเก่ียว ทําให้ลดผลกระทบต่อผลผลิตของข้าวได้อีกด้วย 
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การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดทําแผนที่แสดงความลาดชนัของพื้นที่จังหวัดแพร่  
Application of Geo-informatics Technology to produce the slope map of  
Phrae province 

ปวีณา  เปรมเจริญ 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน             

บทนํา 

 ความลาดชัน (Slope) ของพื้นที่ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับ
นําไปใช้ในการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน    
ส่วนของทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ การวางแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม การบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการดําเนิน
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการสํารวจและจัดทําแผนที่ดิน การสํารวจออกแบบ
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การพัฒนาแหล่งนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใช้ที่ ดิน            
การประเมินความสามารถในการกักเก็บนํ้า อัตรานํ้าไหลบ่าและอัตราการชะล้างพังทลายของดิน รวมท้ัง     
การสํารวจออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
 ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาน้ัน กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ได้ดําเนินการจัดทําแผนที่และ/หรือช้ันข้อมูลความชันของพ้ืนที่เฉพาะบริเวณที่ต้องการใช้งานตามแผนงานหรือ
โครงการ โดยดําเนินการวิเคราะห์และจําแนกช้ันความลาดชันตามรูปแบบ วิธีการ เง่ือนไข และข้อกําหนด  
ทางเทคนิคของหน่วยงานหรือโครงการเท่าน้ัน ซึ่งเป็นผลทําให้ในปัจจุบันยังไม่มีแผนที่ความชันของพ้ืนที่ 
ที่จัดทําขึ้นจากข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องในมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ ข้อกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
รูปแบบ และกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด  
 ผู้จัดทํา ได้ตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดแพร่ เป็นพ้ืนที่นําร่อง เน่ืองจาก          
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ที่ลอนลาด และที่ราบลุ่ม โดยสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นตัวแทนของ      
ความลาดชันครบถ้วนทุกช้ันความลาดชัน อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าซึ่งประสบปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ในขั้นรุนแรงเป็นประจําทุกปี ซึ่งในการดําเนินการในครั้งน้ี ผู้จัดทําได้นํา
เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (Global Navigation 
Satellite System : GNSS) การสํารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing: RS )และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS ) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจําแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่จากแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ตามหลักแนวคิดการวิเคราะห์   
ความลาดชันทางอุทกวิทยา (Hydrologic Slope) โดยพิจารณาตามทิศทางการไหลของนํ้า แล้วนําผลที่ได้มาทํา
การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจําแนกชั้นความลาดชันเพื่อการ
พัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและนํ้า ร่วมกับการสํารวจ รังวัด ตรวจสอบสภาพความลาดชันในภูมิประเทศ 
สําหรับนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําและปรับปรุงแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงของพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่น ๆ 
นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ต่อไป 
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การวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายหลังการบูรณาการแนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map)  
The Analysis of Classified Forest Area After The Integration Of Government Land 

วิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน               

บทคัดย่อ 

 เน่ืองจากปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐ ความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ    
ข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเก่ียวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ จึงมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่งดําเนินการพิจารณากําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐใหม่ โดยจัดทําเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 
1:4000 ภายใต้โครงการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณการ มาตราส่วน 1:4000 ซึ่ง       
กรมพัฒนาที่ดินมีข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบคือ พ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2504 และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการพิจารณาพ้ืนที่ที่มีการทับ
ซ้อนกันตามกฎหมายหลายหน่วยงาน ทําให้เกิดนโยบายเรื่อง 1 พ้ืนที่ 1 หน่วยงานรับผิดชอบ ( 1LAND1 LAW) 
ซึ่งเดิมพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี มี
จํานวน 68 จังหวัด เน้ือที่ประมาณ 165 ล้านไร่ ผลจากการดําเนินการโครงการดังกล่าว เหลือพ้ืนที่พ้ืนที่ป่าไม้
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 64 จังหวัด    
เน้ือที่ประมาณ 5.4 ล้านไร่ 
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การปรับปรุงเกณฑ์ทางดินที่ใช้ประเมินชั้นความเหมาะสมของดินในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังและอ้อย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
Modification of Soil Criteria for Suitability Assessment in Cassava and Sugarcane Growing 
Areas of Northeast, Thailand 

วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ1  สมชัย อนุสนธ์ิพรเพิ่ม2  ศุภิฌา ธนะจิตต์2  และ เอิบ เขียวร่ืนรมณ์2 
1 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

บทคัดย่อ 

 การเปรียบเทียบศักยภาพดิน และประสิทธิภาพการแปลความหมายของเกณฑ์ที่ใช้ประเมินช้ัน    
ความเหมาะสมของดิน ในพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดําเนิน
การศึกษาในพ้ืนที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลังและอ้อยทับซ้อนกันในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 7 บริเวณ      
(พีดอน 1-7) และจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 บริเวณ (พีดอน 8-11) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ์
ที่ใช้ในการประเมินของกรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร เพ่ือหาเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการเลือกปลูก
พืชให้ได้ตรงตามศักยภาพดิน และเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินให้มีประสิทธิภาพ
ตรงกับศักยภาพดินมากขึ้น  

 พ้ืนที่ศึกษามีปริมาณน้ําฝน และอุณหภูมิเฉลี่ยที่แตกต่างกัน จังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ตํ่ากว่า (1,082.6 เปรียบเทียบกับ 1,487.9 มิลลิเมตรต่อปี) ส่วนจังหวัดมุกดาหารมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากว่า (26.4 
เปรียบเทียบกับ 27.4 องศาเซลเซียส) บริเวณท่ีศึกษาอยู่บนสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกันต้ังแต่บริเวณตีนเขาถึง
บริเวณยอดเนิน สามารถจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินได้เป็น Typic Haplustalfs (พีดอนที่ 1 และ 2) 
Oxyaquic Haplustalf (พีดอน 3) Typic Paleustults (พีดอน 4-7 และพีดอน 10-11) Typic Haplustult  
(พีดอน 8) และ Typic Plinthustult (พีดอน 9) 
 การประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลังและอ้อย โดยใช้เกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่า ดินที่ศึกษามีความเหมาะสมปานกลางสําหรับมันสําปะหลัง แต่มีความเหมาะสมเล็กน้อยสําหรับอ้อย    
ที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับอ้อยที่ปลูกในจังหวัดมุกดาหาร     
ส่วนเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า ในภาพรวมดินที่ศึกษามีความเหมาะสมสําหรับมันสําปะหลังมากกว่า
อ้อย 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลังและอ้อย โดยใช้เกณฑ์ของ      
กรมพัฒนาที่ ดิน ให้ ช้ันความเหมาะสมที่คล้ายคลึงกันเกินไป โดยปริมาณนํ้าฝนจะมีอิทธิพลกับช้ัน            
ความเหมาะสมมากกว่าสมบัติอ่ืนของดิน ทําให้ยากต่อการจัดทําคําแนะนําการจัดการดิน แม้ดินจะมี       
ความแตกต่างกันด้านสัณฐานวิทยาสนาม สมบัติทางฟิสิกส์และเคมี ช้ันความเหมาะสมจากเกณฑ์ของ        
กรมวิชาการเกษตร สามารถแปลความหมายได้ดีกว่าเล็กน้อย แต่ระบบไม่สามารถแยกความแตกต่างของ
ข้อจํากัดดินที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการให้ผลผลิตของพืช
ทั้งสอง เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับมันสําปะหลังและอ้อยให้สามารถบ่งช้ีถึง
ศักยภาพและข้อจํากัดของดินสําหรับพืชใดพืชหน่ึงได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น      
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การวิจัยเชิงสํารวจการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดร้อยเอ็ด 
Study of Land-use Change in Saline Soil of Roi-et Province 

กนกวรรรณ หาญสุขใจเจริญ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน              

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินเค็ม อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี 2553 ถึง ปี 2557 โดยสํารวจการใช้ที่ดิน ปี 2557 ซึ่งใช้      
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ระบบ TM และสํารวจภาคสนาม ทําให้ทราบว่าประเภทการใช้ที่ดิน   
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2557 และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งแบ่งประเภทการใช้ที่ดินเป็น        
5 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งนํ้า และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปี 2557 พบว่า มีประเภทการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นมี 2 ประเภท คือพ้ืนที่ชุมชนและ   
สิ่งปลูกสร้างมีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น 98 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 และพ้ืนที่เกษตรกรรมมีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น 715 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.49 ส่วนประเภทการใช้ที่ดินลดลงมี 3 ประเภท คือ พ้ืนที่ป่าไม้มีเน้ือที่ลดลง 739 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.50 พ้ืนที่แหล่งนํ้ามีเน้ือที่ลดลง 20 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเน้ือที่ 54 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ดินเค็ม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 มีสาเหตุ
การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้างมาจากการเพ่ิมจํานวนของประชากรและความต้องการขยายท่ีอยู่
อาศัยและประกอบธุรกิจ ส่วนพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน อีกทั้งสาเหตุของการลดลง
ของพ้ืนที่แหล่งนํ้า พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีสาเหตุจากการขยายพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ   
การบุกรุกป่าไม้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงระยะเวลา 5 ปี สรุปได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ไม่มากนัก การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ยังเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทํานาข้าว ฉะน้ันพ้ืนที่ดินเค็ม 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถเป็นแหล่งผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อไปในอนาคต  
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การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วนิดา พานิกร  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  

บทคัดย่อ                          

 การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศึกษาค้นคว้าจาก ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร ตํารา รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
โครงการ รายงานผลงานประจําปี รายงานการประชุม ผลการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและขั้นตอนในการจัดหาแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ทราบถึง
ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานของเกษตรกร และทราบการประเมินโครงการแหล่งนํ้าใน  
ไร่นานอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมข้อมูลความเหมาะสมของดินเพ่ือการขุด
แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งแบ่งได้ 6  ระดับ คือ 1. เหมาะสมดี 2. เหมาะสมดีถึงไม่เหมาะสม      
3. เหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมดี 4. เหมาะสมปานกลาง 5. เหมาะสมปานกลางถึงไม่เหมาะสม              
6. ไม่เหมาะสม ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน และขั้นตอนการวางแผน    
การใช้ประโยชน์จากนํ้าในแหล่งนํ้าฯ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการใช้ประโยชน์แหล่งนํ้าฯ ใน      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 แบบ คือ 1. ใช้ประโยชน์เพ่ือการปลูกพืช 2. ใช้ประโยชน์เพ่ือการเลี้ยงปลา      
3. ใช้ประโยชน์เพ่ือการเล้ียงสัตว์ กําหนดปฏิทินแผนการจัดการปลูกผัก หรือเลี้ยงปลา ได้โดยอาศัยช่วงราคา
ผลผลิตผักในรอบหน่ึงปี เลือกชนิดผักให้เหมาะสมกับฤดูกาลและได้ราคาสูง จากการประเมินโครงการแหล่งนํ้า
ในไร่นานอกเขตชลประทานพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากโครงการแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน เกษตรกรจะใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าของโครงการแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ในช่วงขาดแคลน
นํ้าฝน เกษตรกรใช้นํ้าเพ่ือปลูกพืช เลี้ยงปลา หรือ เลี้ยงสัตว์เพ่ือจําหน่าย จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่เกษตรกรที่ไม่มี
จุดประสงค์เพ่ือการจําหน่ายจะใช้บริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจะจําหน่ายเป็น   
การสร้างรายได้และลดรายจ่าย แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานสามารถกักเก็บนํ้าได้ ร้อยละ 86.6 แต่  
กักเก็บนํ้าได้ตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 64.9 เน่ืองจากปัญหาดินไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้า การเลือกสภาพ
พ้ืนที่ขุดไม่เหมาะสม และเกษตรกรไม่ดูแลรักษาแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ทําให้เกิดการต้ืนเขิน 
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การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ําในดินและแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานเพื่อการผลิต 
ทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
Study on the potential of soil water retention and stored water in farmpond for 
utilization in efficient agricultural production and the economic returns and value 

นิลภัทร คงพ่วง  จันทนา สงวนสิทธ์ิ  และ กันต์กมล ยะกันโท 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน                                     

บทคัดย่อ 

 การศึกษาศักยภาพการกักเก็บนํ้าในดินและแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือการผลิต        
ทางการเกษตร ผลตอบแทนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน        
ด้านทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการจัดการปริมาณนํ้าเพื่อการเพาะปลูกของ
เกษตรกร เพื่อประเมินความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน โดยแบ่งพ้ืนที่ศึกษาออกเป็นพ้ืนที่สระนํ้าในที่ลุ่ม จํานวน 4 บ่อ และสระนํ้าในพ้ืนที่ดอนจํานวน    
4 บ่อ บริเวณพ้ืนที่อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 จากการศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่า ลักษณะของดินที่ใช้ขุดสระนํ้ามีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ดินบนจะเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วน
ปนดินเหนียวถึงดินเหนียว ปริมาณน้ําในสระนํ้ามีแนวโน้มลดลงต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน และ
ปริมาณความช้ืนในดินมีแนวโน้มลดลงตามความลึก ส่วนพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ดินบนจะเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างจะเป็นดินเหนียวทั้งหมด ปริมาณนํ้าในสระน้ํามีแนวโน้มลดลงต้ังแต่   
เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน และปริมาณความช้ืนในดินมีแนวโน้มลดลงตามความลึก สําหรับผลตอบแทน
และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์ภายหลังจากการได้รับการสนับสนุน
แหล่งนํ้า สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแล้งสําหรบพืชหลัก และใช้ประโยชน์จากการปลูกพืช
เสริมบริเวณขอบบ่อ มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการเลี้ยงปลา และปลูกพืชขาย โดยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นหลังจากมีสระนํ้าประมาณ 7-10 เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดลําปาง เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้นหลังจากมีสระนํ้าประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีการมีข้อมูลระดับนํ้าในแต่ละเดือนในรอบปีที่
ผ่านมา ทําให้เกษตรกรสามารถทราบถึงปริมาณนํ้าที่อยู่ในสระนํ้า ทําให้ในรอบการผลิตพืชครั้งต่อไปสามารถ
วางแผนการผลิตพืช ตลอดจนมาตรการการจัดการนํ้าให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาต่างๆในรอบปีได้ 
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ผลงานภาคนิทรรศการประเภทบุคคลสาขาวิทยาศาสตร์  
และส่ิงแวดล้อม
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สมบัติเคมีของดินทรายที่ปรบัปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผใ่นพืน้ที่ปลูกยางพาราจังหวัดขอนแก่น 
Chemical Properties of Sandy Soils under Improving with Bamboo Biochar 
in Rubber Tree Plantation of Khonkaen Province 

กมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์  ประไพพิศ ศรีมาวงษ์  วิวัฒน์ สวยสม  และ วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 
สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน     

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินทราย (ชุดดินปักธงชัย, Ptc) ที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพ  
ที่ผลิตจากไม้ไผ่ในพ้ืนที่ปลูกยางพารา ตําบลเมืองเก่าพัฒนา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี 2555-
2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มีการใส่ถ่านชีวภาพ 4 กรรมวิธี    
4 ซ้ํา ดังน้ี 1) กรรมวิธีควบคุม (Control ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ; T0) 2) ใส่ถ่านชีวภาพ  5 ตันต่อเฮกตาร์ (T5)       
3) ใส่ถ่านชีวภาพ 10 ตันต่อเฮกตาร์ (T10) 4) ใส่ถ่านชีวภาพ 20 ตันต่อเฮกตาร์ (T20) เก็บตัวอย่างดินที่ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร และ 15-30 เซนติเมตร ในฤดูแล้งและฤดูฝน ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของดินก่อน
ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ พบว่า พีเอชดินอยู่ในระดับกรดจัด (pH 4.7-5.2, ค่าเฉลี่ย 4.9 ± 0.22)         
ค่าการนําไฟฟ้าอยู่ในระดับปกติ (0.03-0.04 เดซิซีเมนต่อเมตร ค่าเฉล่ีย 0.04 ± 0.01) ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินอยู่ในระดับตํ่า (0.6-0.9 เปอร์เซ็นต์, ค่าเฉลี่ย 0.8 ± 0.13) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ใน
ระดับสูง (16-18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, ค่าเฉล่ีย 17 ± 0.96) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ใน
ระดับตํ่า-ปานกลาง (59-88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, ค่าเฉล่ีย 68 ± 13.53) ปริมาณแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ใน
ดินอยู่ในระดับตํ่ามาก (68-126, ค่าเฉลี่ย 97 ± 23.68) และปริมาณแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ใน
ระดับตํ่ามาก (18-37, ค่าเฉล่ีย 24 ± 8.92) หลังการปรับปรุงด้วย ถ่านชีวภาพไม้ไผ่อัตราต่างๆ พบว่า พีเอชดิน
ในตํารับที่ปรับปรุงด้วยถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในอัตรา 20 ตันต่อเฮกตาร์ (T20) เพ่ิมขึ้นสูงสุดในปีแรกและมีความ
แตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับกรดจัดมาอยู่ในระดับกรดปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.7 ± 0.13) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน 
(Avail.P) มีแนวโน้มลดลงในทุกปี โดยเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับ ตํ่า-ปานกลาง ยกเว้นในตํารับที่ปรับปรุงด้วย
ถ่านชีวภาพไม้ไผ่ในอัตรา 20 ตันต่อเฮกตาร์ (T20) ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและมีความแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน 
(Avail.K) มีแนวโน้มลดลงในทุกปีโดยเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับ ตํ่า-ตํ่ามากในทุกตํารับ ในขณะที่ไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินของค่าการนําไฟฟ้า ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน แคลเซียม และแมกนีเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดินอย่างชัดเจน ทั้งน้ีค่าการวิเคราะห์ในฤดูแล้งมีค่าสูงกว่าในช่วงฤดูฝนเน่ืองจากดินในช่วงฤดูฝนถูก
ชะล้างสูง ถ้าพิจารณาในแง่ของการปรับสภาพพีเอชดินและเพ่ิมการกักเก็บปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ใน
ดิน การใส่ถ่านชีวภาพ 20 ตันต่อเฮกตาร์เป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุด 
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การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธี 
ในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่  
The comparison of analytical techniques using recognized laboratory methods and soil 
mobile testing on phosphorous and potassium available in soil 

จิราพร สวยสม1  สุรเชษฐ์ นาราภัทร์1  และ อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ2 

1 สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  2 กองสํารวจดินและทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน       

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ของปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดิน จากวิธีวิเคราะห์ดินด้วยวิธีการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และวิธีในห้องปฏิบัติการ และหาสมการ  
ที่มีความจําเพาะในปัจจัยของดินที่มีสมบัติแตกต่างกัน  โดยใช้ตัวอย่างดินจากงานวิจัยของแผนงานวิจัย
การศึกษาการจัดการ ดิน นํ้า ปุ๋ย สําหรับพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมในระดับรายแปลง จํานวนทั้งสิ้น 1,713 
ตัวอย่าง แบ่งเป็นเน้ือดินหยาบ 291 ตัวอย่าง เนื้อดินปานกลาง 824 ตัวอย่าง และเนื้อดินละเอียด 598 
ตัวอย่าง 
 ผลการทดลอง พบว่า ความสัมพันธ์ของปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระหว่างวิธีในห้องปฏิบัติการ
และวิธีวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ในทุกเน้ือดิน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 0.5758 และ แบ่งตาม
ลักษณะกลุ่มเน้ือดินต่างๆ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจของกลุ่มเน้ือดินหยาบ กลุ่มเน้ือดินปานกลาง และ 
กลุ่มเน้ือดินละเอียด เท่ากับ 0.5445 0.6572 และ 0.5075 ตามลําดับ การแปลผลตามเกณฑ์ระดับของปริมาณ
ฟอสฟอรัสของผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ส่วนใหญ่มีเกณฑ์การแปลผลท่ีตํ่ากว่าผลวิเคราะห์จากวิธีห้องปฏิบัติการ
อยู่ 1-2 ระดับ  
 ความสัมพันธ์ของปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ระหว่างวิธีในห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ดิน
เคลื่อนที่ในทุกเน้ือดิน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 0.8283 และ แบ่งตามลักษณะกลุ่มเน้ือดิน
ต่างๆ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจของกลุ่มเน้ือดินหยาบ กลุ่มเน้ือดินปานกลาง และ กลุ่มเน้ือดินละเอียด 
เท่ากับ 0.8431 0.8514 และ 0.7870 ตามลําดับ การแปลผลตามเกณฑ์ระดับของปริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองวิธี 
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การจัดทําข้อมูลปริมาณน้ําที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
The GIS Dataset Management of Available Water Capacity in the Southern Area by Soil 
Texture Groups 

ชนิดา เกิดชนะ  และ ประวิทย์ เครือทอง  
สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน         

บทคัดย่อ 

 การจัดทําข้อมูลปริมาณน้ําที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเน้ือดินในพ้ืนที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดทําข้อมูลปริมาณนํ้าที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเน้ือดินในพ้ืนที่ภาคใต้ ที่ระดับความลึกต่างๆ ของดิน   
เมื่อดินมีกลุ่มเน้ือดินต่างกัน และเพ่ือวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน้ําที่เป็นประโยชน์ในดิน โดยใช้ข้อมูล
สมบัติทางกายภาพดินบางประการ พร้อมจัดทําแผนที่ปริมาณนํ้าที่เป็นประโยชน์ในดิน ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เพ่ืออธิบายความผันแปรของน้ําที่เป็นประโยชน์
ในดินต่อเน้ือดินตามช้ันความลึกดิน โดยรวบรวมตัวอย่างดินจากห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยกายภาพดิน ซึ่งเป็น
ตัวอย่างจากโครงการศึกษาตัวแทนดินหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และโครงการจัดทํา
ตําราแก้ไขปัญหาด้านดินดาน ตามแนวพระราชดําริในพ้ืนที่ศูนย์การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทั้ง      
6 แห่ง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ) ในปี 2559 จํานวน 15 ชุดดิน         
142 ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ตัวแทนชุดดินภาคใต้ โดยนํามาวิเคราะห์หาปริมาณนํ้าที่เป็นประโยชน์ในดิน จากผลต่าง
ของ ความจุสนาม (มีค่าพลังงาน 33 กิโลพาสคาล) และจุดเห่ียวถาวร (มีค่าพลังงาน 1500 กิโลพาสคาล) เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดปริมาณนํ้าที่เป็นประโยชน์ในดิน ณ บริเวณน้ันๆ และจัดทําแผนที่ปริมาณนํ้าที่พืชใช้
ประโยชน์ได้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของกลุ่มเน้ือดินและความลึกดิน
มีอิทธิพลต่อปริมาณนํ้าที่เป็นประโยชน์ในดิน 
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ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนกัในพืชผักและไม้ผลระยะเก็บเก่ียว   
ในพืน้ที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ 

ชัยสิทธ์ิ วัฒนาวังจงสุข  และ สุทธ์ิเดชา  ขุนทอง  
สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน            

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสะสมปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร และโลหะหนักของพืชผัก
และไม้ผลระยะเก็บเก่ียว ในพ้ืนที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด      
จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยทําการเก็บ
ตัวอย่างพืชผักและไม้ผล ได้แก่ ปวยเล้ง และ องุ่น ตามลําดับ ผลการศึกษา พบว่า พืชผักจะมีปริมาณธาตุ
อาหารหลักคือ ธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียมโดยเฉลี่ยสะสมอยู่ในส่วนของใบและต้นมากกว่าในราก ยกเว้น
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.06 และ 6.17 ตามลําดับ ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกํามะถันโดยเฉลี่ยสะสมอยู่ในใบและต้นมากกว่าในราก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
0.81, 1.16 และ 0.29 ตามลําดับ ส่วนจุลธาตุอาหาร คือ ธาตุเหล็ก แมงกานีส และทองแดงโดยเฉลี่ยสะสมอยู่
ในรากมากกว่าในใบและต้น ยกเว้นปริมาณธาตุสังกะสี โดยมีค่าเฉล่ียสะสมสูงสุดเท่ากับ 1,354.43, 197.14 
และ 21.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ส่วนธาตุโลหะหนักในพืชผัก คือ สารหนู แคดเมียม โครเมียม และ
ตะก่ัวโดยเฉลี่ยสะสมอยู่ในรากมากกว่าในใบและต้น โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.88, 0.56, 3.49 และ 1.93 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งปริมาณสารหนู และโครเมียมมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานของโลหะหนักที่
ยอมรับได้ในพืชผัก (มากกว่า 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และในส่วนของใบและต้นผักที่ใช้บริโภคน้ัน พบว่า มีธาตุ
โลหะหนักไม่เกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 
 จากการศึกษาการสะสมปริมาณธาตุอาหารในไม้ผล พบว่า ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถันโดยเฉลี่ยสะสมอยู่ในใบองุ่นมากกว่าส่วนอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยมีค่าสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 2.54, 0.19, 1.37, 1.98, 0.35 และ 0.30 ตามลําดับ สําหรับจุลธาตุอาหาร พบว่า ธาตุเหล็กโดยเฉลี่ย
สะสมอยู่ที่ผลมากกว่าส่วนอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 1,569.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ส่วนธาตุ
แมงกานีส สังกะสี และทองแดงโดยเฉลี่ยจะสะสมอยู่ที่ใบมากกว่าส่วนอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 995.11, 
138.94 และ 12.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ส่วนธาตุโลหะหนัก พบว่า มีปริมาณโครเมียมโดยเฉลี่ย
สะสมอยู่ในผลองุ่น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณตะก่ัวโดยเฉลี่ยสะสมอยู่
ในใบองุ่นโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ไม่พบสารหนูและแคดเมียมในเปลือกองุ่น 
และน้ําองุ่น ตามลําดับ  
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การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง และดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
The evaluation of nitrogen in acid soils, alkaline soils and saline soils by LDD Test Kit 

สุรเชษฐ์ นาราภัทร์  ชัยสิทธ์ิ วัฒนาวังจงสุข  และ สุทธ์ิเดชา ขุนทอง 
สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน                                

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายเพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (N) ในดิน เป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในดินโดยวิธีห้องปฏิบัติการ ซึ่งประยุกต์ใช้วิธีของ 
Walkley and Black แล้วแปลงค่าเป็นปริมาณไนโตรเจน โดยคูณด้วยแฟกเตอร์ 0.05 เปรียบเทียบระหว่างวิธี
ห้องปฏิบัติการกับการใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย (LDD Test Kit) โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่
รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, 3, 4, 5 และ 9 จํานวน 597 ตัวอย่าง วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด    
เป็นด่าง (pH) และค่าการนําไฟฟ้า (ECe) เพ่ือแยกประเภทของตัวอย่างดิน เป็นตัวอย่างดินกรดจํานวน 251 
ตัวอย่าง ตัวอย่างดินด่างจํานวน 98 ตัวอย่าง ตัวอย่างดินเค็มจํานวน 172 ตัวอย่าง และตัวอย่างดินทั่วไป
จํานวน 76 ตัวอย่าง จากน้ันนําตัวอย่างดินทั้งหมดไปวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ทั้งสองวิธีการ กําหนด
เกณฑ์ของระดับไนโตรเจน: 1 = ตํ่ามาก (< 0.05%) 2 = ตํ่า (0.05-0.09%) 3 = ปานกลาง (0.10-0.14%) และ 
4 = สูง (> 0.15%) เพ่ือประเมินผลทางสถิติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างดินทั้งหมดจํานวน 597 ตัวอย่าง มีระดับไนโตรเจนเท่ากันทั้งสองวิธี  
จํานวน 516 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86.43 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (The coefficiency of 
correlation: r) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (t-test) ที่ระดับ 0.05 โดยตัวอย่างดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม 
และดินทั่วไป มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.71, 0.85, 0.82 และ 0.87 ตามลําดับ ซึ่งตัวอย่างดินทุก
ประเภทมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.7-0.9 แสดงว่าผลวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างดินทั้ง
สองวิธีการไม่แตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การหาค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ตัวอย่างดินทุกประเภทจํานวน 597 ตัวอย่าง มีค่าความแม่นยําเฉลี่ย (%A) ร้อยละ 97.86 มี     
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ย (%E) ร้อยละ 2.14 และการหาค่าความเที่ยง (Precision) จากการใช้ชุด
ตรวจสอบดินอย่างง่าย ตัวอย่างดินที่มีระดับไนโตรเจนต่ําและตํ่ามาก การตรวจวิเคราะห์ดินได้ผลวิเคราะห์
เท่ากันทุกครั้งหรือมีความเที่ยงสูง ส่วนตัวอย่างดินที่มีระดับไนโตรเจนปานกลางและสูง มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์โดยเฉลี่ย (%RSD) ร้อยละ 10.11 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการทดสอบ ดังน้ัน        
ชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายน้ี สามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานในภาคสนามสําหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจนในตัวอย่างดินได้ในเบ้ืองต้น 
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โครงการสาธิตทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาท่ีดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต  
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และการทดสอบ LDD test kit จังหวัดสระแก้ว 
Demonstration projects to test the use of high quality organic fertilizer Recipe LDD on 
growth and yield in Jasmine rice and LDD test kit testing, Sakaew Province. 

ฤทัย วงษ์ประดิษฐ์ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดิน                 

บทคัดย่อ 

 โครงการการสาธิตทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และการทดสอบ LDD test kit มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์
ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีห้องปฏิบัติการ และปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรม
ปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีชุดทดสอบดินภาคสนาม ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินและผลผลิตข้าว เปรียบเทียบ      
ผลวิเคราะห์ดินและคําแนะนําอัตราการใช้ปุ๋ยจากเครื่องมือห้องปฏิบัติการและชุดทดสอบดินภาคสนาม (LDD 
test k it ) และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทําการทดลองที่แปลงเกษตรกรบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 ตําบล    
หนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 6 ชุดดินนครพนม ระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ถึง
เดือนธันวาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ Observation Trial มี 5 ตํารับการทดลอง คือ ตํารับที่ 1      
วิธีเกษตรกร (ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่) ตํารับที่ 
2 ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีห้องปฏิบัติการ (ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
อัตรา 14 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่) ตํารับที่ 3 ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตาม     
ค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีชุดทดสอบดินภาคสนาม (ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่) ตํารับที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราแนะนํา 
(อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่) และตํารับที่ 5 ครึ่งหน่ึงของปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดิน จากโปรแกรม
ปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีห้องปฏิบัติการ (ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับสูตร 0-0-60 อัตรา      
5 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
 พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งผลิตจากมูลไก่ 40 กิโลกรัม มูลสุกร 20 กิโลกรัม 
มูลวัว 20 กิโลกรัม และมูลค้างคาว 20 กิโลกรัม ในจังหวัดสระแก้ว มีสมบัติทางเคมีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกรมพัฒนาที่ดิน 
 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธี
ห้องปฏิบัติการ และปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีชุดทดสอบดิน
ภาคสนาม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน โดยทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ้น ค่า   
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินลดลงอยู่ในระดับกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.70-5.10) แต่การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ไม่ชัดเจน และการใส่ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนําตามค่าวิเคราะห์ดินจาก
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีห้องปฏิบัติการให้ผลผลิตข้าวสูงสุด ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพียงอย่าง
เดียวให้ผลผลิตข้าวตํ่าสุด 
 เปรียบเทียบการแปลผลวิเคราะห์ดินโดยวิธีห้องปฏิบัติการกับวิธีชุดทดสอบดินภาคสนาม (LDD test 
kit) พบว่า มีความแตกต่างกัน ทําให้คําแนะนําอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินจากโปรแกรมปุ๋ย       
รายแปลงโดยวิธีชุดทดสอบดินภาคสนามมีความคลาดเคลื่อนจากคําแนะนําอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
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ดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงโดยวิธีห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน วิธีชุดทดสอบดินภาคสนามให้
คําแนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีตํ่ากว่าความต้องการของข้าว ส่งผลให้ผลผลิตข้าวตํ่ากว่าวิธีห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ให้ผลผลิตข้าวสูงสุด มมีูลค่าผลผลิต และผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

304 
 

อิทธิพลของชนิดและปริมาณของถ่านชาร์ต่อการดูดซับฟอสฟอรัส    
Influence of Type and Quantity of Biochar on Phosphorus Adsorption  

ฤดี โคตรชารี1  นริศ  หนูจันทร์1  ศิวพร ศีลเตโช1  และ นพมณี สุวรรณัง2 
1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  2สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ                  

 ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การดูดซับฟอสฟอรัสของดินก็มี
ความสําคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณการ  
ดูดซับฟอสฟอรัสในถ่านชาร์ที่ต่างชนิดกัน ทําการทดลองกับถ่านชาร์ 3 ชนิด คือ ถ่านชาร์จากไม้ประดู่ ถ่านชาร์
จากไม้ยูคาลิปตัส และถ่านชาร์จากแกลบ โดยการเติมถ่านชาร์ชนิดต่าง ๆ ลงไปในดิน ที่อัตรา 2 4 6 8 ตันต่อ
เฮคตาร์ และทําการบ่มดินเป็นเวลา 6 เดือน โดยนําตัวอย่างดินที่ทําการบ่มทุก ๆ 1 เดือน มาวัดหาความเข้มข้น
ของฟอสฟอรัสในสารละลายท่ีกรองได้ ปริมาณของฟอสฟอรัสที่ถูกดูดซับได้ คํานวณจากผลต่างของฟอสฟอรัส
ที่เติม กับปริมาณของฟอสฟอรัสที่เหลือในสารละลายหลังการเขย่า ผลการทดลองพบว่า ถ่านชาร์ทั้งสองชนิด  
มีความสามารถ และมีปริมาณการดูดซับของฟอสฟอรัสได้แตกต่างกัน ในส่วนใหญ่ของทุกตํารับการทดลอง   
พบว่า การดูดซับฟอสฟอรัสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก เมื่อเวลาผ่านไปเร่ือยๆ ปริมาณการดูดซับจะ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยและค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆ โดยถ่านชาร์ในอัตรา 8 ตันต่อเฮคตาร์ ปริมาณการดูดซับ
เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาของการบ่มดินที่เพ่ิมขึ้น และถ่านชาร์ที่ทําจากไม้ยูคาลิปตัสมีความสามารถในการดูดซับ
ฟอสฟอรัสได้ดีที่ระดับความเข้มข้นตํ่า ในขณะที่ถ่านชาร์ที่ทําจากไม้ประดู่มีความสามารถในการดูดซับ
ฟอสฟอรัสได้ดีที่ระดับความเข้มข้นสูงในทุกอัตราของถ่านชาร์  
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ผลของการปรบัปรุงดินด้วยถ่านชีวมวลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ผลผลิตและคุณภาพ 
ของผักกาดหอม 
Effect of Biochar as a Soil Amendment on Available of Plant Nutrients, Yield and 
Quality of Lettuce (Lactuca sativa L.) 

วรางคณา สงวนพงษ์1  วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล2  ศรชัย คุมสุข1  และ ธเนศ แซวหลี1    
1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  2สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยน้ีศึกษาผลของการใช้ถ่านชีวมวลชนิดต่างๆ และอัตราการใช้ถ่านชีวมวลที่มีต่อ         
ผลผลิตพืชผักเปรียบเทียบกับการใช้ถ่านที่ผลิตโดยวิธีการเผาแบบเกษตรกร จากการเก็บข้อมูลพืชหลังจาก    
ทําการทดลองในกระถาง 2 รอบ พบว่า นํ้าหนักสดจะเพ่ิมขึ้นตามการใส่ถ่านชีวมวลในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้น โดยดิน  
ที่ใส่ถ่านชีวมวลจากไม้ไผ่ อัตรา 20 ตันต่อเฮคตาร์ จะทําให้ผักกาดหอมมีนํ้าหนักสดมากที่สุดทุกตํารับ     
การทดลองที่มีการใส่ถ่านจะให้ความสูงต้นผักกาดหอมมากกว่าการไม่ใส่ถ่านชนิดใดๆ เลย และจํานวนใบต่อต้น
จะเพ่ิมขึ้นตามอัตราการใส่ถ่านชนิดต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ผลชัดเจนขึ้นในการปลูกรอบที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์สมบัติดินหลังปลูกในกระถาง 2 รอบ พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ในดิน 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน หลังปลูกใน รอบที่ 1 
มากกว่ารอบที่ 2 ในทุกตํารับการทดลอง เมื่อทําการพิจารณาเลือกตํารับการทดลองท่ีดีที่สุดในแต่ละชนิดถ่าน
จากผลการทดลองในกระถาง เพ่ือนําไปใช้เป็นตํารับการทดลองในการปลูกผักกาดหอมในแปลงทดลอง พบว่า 
ตํารับการทดลองที่ดีที่สุดในแต่ละชนิดถ่าน คือ ตํารับที่มีการใส่ถ่านชีวมวลจากไม้ไผ่ อัตรา 20 ตันต่อเฮคเตอร์ 
การใส่ถ่านชีวมวลจากแกลบ อัตรา 10 ตันต่อเฮคตาร์ และการใส่ถ่านไม้ไผ่ที่เผาแบบวิธีเกษตรกร อัตรา 20 ตัน
ต่อเฮคตาร์  
 จากการปลูกผักกาดหอมทดสอบในแปลงทดลองทั้ง 2 รอบพบว่า ให้ผลใกล้เคียงกับการทดลอง       
ในกระถาง คือ ดินที่ใส่ถ่านชีวมวลจากไม้ไผ่ อัตรา 20 ตันต่อเฮคตาร์จะทําให้ผักกาดหอมมีนํ้าหนักสด      
มากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในการปลูกรอบที่ 1 และการใส่ถ่านชนิดต่างๆ ลงในดินสามารถทําให้  
นํ้าหนักสดของผักกาดหอมมากกว่าการไม่ใส่ถ่านลงในดิน  นํ้าหนักสดของผักกาดหอมท่ีปลูกในรอบที่ 1 
มากกว่ารอบที่ 2 ในทุกตํารับการทดลอง แต่นํ้าหนักแห้ง ความสูงต้น และความยาวรากของผักกาดหอมที่ปลูก
ทั้ง 2 รอบ ในทุกตํารับการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม พบว่า      
ความยาวรากของผักกาดหอมที่ปลูกในรอบที่ 1 น้อยกว่ารอบที่ 2 ในทุกตํารับการทดลอง และพบว่า ในการ
ปลูกผักกาดหอมทดลองทั้ง 2 รอบ ตํารับที่มีการใส่ถ่านชีวมวลทั้ง 2 ชนิดลงในดินมีแนวโน้มทําให้ความยาว  
รากผักมากกว่าการใส่ถ่านไม้ไผ่ที่เผาแบบวิธีเกษตรกร และการไม่ใส่ถ่านชนิดใดๆ เลย ส่วนจํานวนใบและ  
ความเขียวใบของผักกาดหอมในการปลูกผักในรอบที่ 1 โดยรวมมีค่ามากกว่าในรอบที่ 2 ในทุกตํารับ         
การทดลอง ผลการวิเคราะห์สมบัติดินหลังปลูกในแปลงทดลองทั้ง 2 รอบ พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างในดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
ในดินหลังปลูกผักกาดหอมในรอบที่ 1 มากกว่ารอบที่ 2 ในทุกตํารับการทดลอง โดยในการปลูกรอบที่ 1  
ตํารับที่มีการใส่ถ่านไม้ไผ่ที่เผาแบบวิธีเกษตรกร อัตรา 20 ตันต่อเฮคตาร์ ทําให้ดินมีค่าความเป็นกรดด่าง   
มากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และหลังการปลูกผักรอบที่ 2 ตํารับที่มีการใส่ถ่านชีวมวลจากแกลบ     
อัตรา 10 ตันต่อเฮคตาร์ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินหลังปลูกมากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ี
พบว่า ทั้ง 2 รอบการปลูก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินและปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ใน
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ดินหลังปลูกไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในแต่ละตํารับการทดลอง แต่พบว่า การใส่       
ถ่านชีวมวลจากแกลบ อัตรา 10 ตันต่อเฮคตาร์ มีแนวโน้มทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน และ
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินหลังปลูกมีค่ามากที่สุดในทั้ง 2 รอบการปลูก 
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ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (พด.6) ต่อการบําบัดน้ําเสียของบ่อบําบัดน้ําเสีย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
Efficacy of Microorganisms (LDD6) to the Sewage Treatment of Wastewater Treatment 
Ponds in Amphoe Mueang Phuket. 

อุชุกร พรหมมานนท์1  พันธ์ุทิพย์ ปานกลาง1  วิวัฒน์ สวยสม2  และ ยุทธนา หนูเกลี้ยง1 

1สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  2สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทคัดย่อ                 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (พด.6) ต่อการบําบัดนํ้าเสียของบ่อบําบัดนํ้าเสีย อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต โดยการทดสอบการบําบัดนํ้าเสียโดยสารบําบัดนํ้าเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่ง พด.6 โดย
เปรียบเทียบความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
จุลินทรีย์บําบัดนํ้าเสียต่อการบําบัดนํ้าเสียจากโรงแรม และหาแนวทางการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เพ่ือ        
การบําบัดนํ้าเสียจากโรงแรม และแหล่งชุมชน พบว่า การเติมออกซิเจน พร้อมกับสารบําบัดนํ้าเสียในอัตรา 
100 มิลลิลิตร 200 มิลลิลิตร และ 300 มิลลิลิตร ต่อนํ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้คุณภาพนํ้าเสียดีขึ้น แต่
การใช้สารบําบัดนํ้าเสียในอัตรา 300 มิลลิลิตร ต่อนํ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร มีแนวโน้มส่งผลให้คุณภาพนํ้าเสีย          
ดีขึ้นสูงสุด 
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ผลงานภาคนิทรรศการประเภทบุคคลสาขาเศรษฐสังคม  
และประเมินผล
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การวิเคราะหต้์นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชเพื่อวางแผนการใชท้ี่ดิน ฟื้นฟูพืน้ที่ลุ่มน้าํวิกฤต  
ในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํายมตอนบน นอกเขตชลประทาน ปีการผลิต 2558/59 
Cost-benefit Analysis of Crops Production for Rehabilitation and Land Use Planning of 
Watershed Crisis in Upper-Yom Sub-watershed in Rainfed Area of the Production Year 
2015/2016 

ปรักมาศ  อิ่มเอิบ 
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืช เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มนํ้าวิกฤต ใน  
ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้ายมตอนบน กรณีพื ้นที ่นอกเขตชลประทานในปีการผลิต 2558/59 มีวัตถุประสงค์           
ในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และประเมิน
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาในครั้งน้ีได้ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของลุ่มนํ้า ในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
ในกลุ่มชุดดินที่ 29D ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินหน่วยที่ดินที ่47C และ 48C มีปัญหาดินต้ืน หน่วยที่ดิน
ที่ 47D และ 48D มี ปัญหาดินต้ืนและการชะล้างพังทลายของดิน  วิธีการวิเคราะห์ใช้วิธีการทางสถิติ            
เ ชิงพรรณนา (Descr ipt ive Stat ist ics) ในรูปของค่า ร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง และยางพารา ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาได้ผลผลิตเฉลี่ยตํ่ากว่าผลผลิตเฉล่ียของ
พันธ์ุ เน่ืองจากดินต้ืน และการชะล้างพังทลายของดิน  แต่การผลิตพืชทั ้ง  3  ชนิด  ดังกล่าวได้ร ับ
ผลตอบแทนเฉล่ียเหนือต้นทุนผันแปร และมีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรมากกว่า 1   
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ทัศนคติของเกษตรกรต่อกิจกรรมการเกษตรในพื้นทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุม่น้ําหนองบัว-ห้วยทราย  
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2558-2559 
Attitude of Farmer on Agricultural Activities in Nongbua-Huaisai Sub Basin Buriram 
Province; Year 2015-2016 

อัครศิต นโรปการณ์  
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี               

บทคัดย่อ 

 การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อกิจกรรมทางการเกษตรในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าหนองบัว-ห้วยทราย 
บริเวณอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรของเกษตรกร     
รายแปลง โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการจัดทําสํามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ในปีงบประมาณ 2558 และ 
2559 เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนพัฒนาที่ดิน ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงาน พบว่า ในเขตพัฒนาที่ดินมีแปลงถือครองทางการเกษตรจํานวน 15,426 แปลง มีผู้มาให้ข้อมูล
จํานวน 6,005 แปลง (ร้อยละ 39) ส่วนใหญ่เป็นโฉนด (ร้อยละ 99) และทํากินในท่ีดินของตนเอง (ร้อยละ 68) 
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักเป็นข้าว (ร้อยละ 99) ปัญหาหลักเป็นเรื่องของภัยแล้ง (ร้อยละ 44) รองลงมาคือดิน 
มีศักยภาพตํ่า (ร้อยละ 22) นํ้าที่ใช้ในด้านเกษตรกรรมมาจากนํ้าฝน (ร้อยละ 90) จากการสอบถามทัศนคติ  
ด้านงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน (เฉพาะปี 2558) พบว่า เกษตรกรต้องการการลดต้นทุนการผลิตมากที่สุด 
(ร้อยละ 45.60) รองลงมา เป็นเรื่องของความต้องการสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา (ร้อยละ 42.27) และการปรับปรุง
คุณภาพดิน (ร้อยละ 12.13) ทัศนคติของด้านเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่มาให้ข้อมูลส่วนใหญ่มี      
ความต้องการเกษตรอินทรีย์ แต่ติดที่มีอายุมาก ขาดแรงงาน (คนในครอบครัวไปประกอบอาชีพอ่ืน)          
ขาดวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ ทัศนคติเก่ียวกับการเปลี่ยนพืชเพาะปลูก พบว่า ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน
มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนเฉพาะพันธ์ุข้าวเท่าน้ันตามความต้องการของ
ตลาดในแต่ละช่วงการเพาะปลูก 
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ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด กลุ่มชุดดินที่ 10,11  
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
Rice Farmer Satisfaction on Marl Improving Acid Sulfacte Soils,  
Nongsuea District, Pathm Thani province 

สกล ผ่านเมือง  และ สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กรมพัฒนาท่ีดิน                    

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อปูนมาร์ลปรับปรุง  
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มตัวอย่าง 286 ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.64 อายุเฉลี่ย 52.61 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผลผลิต
ข้าวเฉลี่ย 764.11 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้จากการจําหน่ายข้าวเฉลี่ย 6,364.61 บาทต่อไร่ มีขนาดพ้ืนที่ปลูกข้าว
เฉลี่ย 27.21 ไร่ จํานวนแรงงานในครัวเรือน เฉลี่ย 2-3 คน เกษตรกรได้รับข้อมูลความรู้ดินเปรี้ยวจัดและการใช้
ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรตําบล หมอดินอาสา ผู้นําท้องถิ่น และ
เพ่ือนบ้าน ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ เอกสาร คําแนะนํา 
ในศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ความรู้ของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อการใช้   
ปูนมาร์ลปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดอยู่ในระดับมาก 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรหมู่บ้านขยายผล  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Factors Affecting the Participation in “ New Theory” of Agriculturists at Extension 
Village in Chachoengsao Province 

จารุวรรณ  ศรีฟ้า 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกร
หมู่บ้านขยายผล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
และปัจจัยด้านการทําการเกษตร และการปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรหมู่บ้านขยายผล     
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการทําการเกษตร และการปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎี
ใหม่ กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ประชากร คือเกษตรกรหมู่บ้านขยายผล     
การดําเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 490 
ราย กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน จํานวน 220 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติ    
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.30 เป็นเพศหญิง อายุโดยเฉล่ีย 55.60 ปี เคย
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 76.40 รายได้รวมใน        
ภาคเกษตรเฉลี่ย 115,190.45 บาท ลักษณะดินที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.70 เป็นดินร่วนปนทราย 
เกษตรกรร้อยละ 91.80 ไม่มีแหล่งนํ้าใช้เพ่ือการเกษตร และร้อยละ 37.30 ใช้นํ้าจากสระนํ้าเพ่ือการเกษตร 
การปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรปฏิบัติขั้นที่ 1 ในระดับมาก ( x =0.95) ขั้นที่ 2 ในระดับมาก        
( x =0.68) ขั้นที่ 3 ในระดับปานกลาง ( x =0.52) 2) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ 
พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =0.66) เกษตรกรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x =0.66) เกษตรกรมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( x =0.88) และเกษตรกร    
มีส่วนร่วมประเมินผลอยูในระดับมาก ( x =0.68) 3) ปัจจัยพ้ืนฐานของเกษตรกรด้านหน้ีสิน วิธีการปรับปรุงดิน 
การเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร มีความสัมพันธ์ต่อการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ปัจจัยพ้ืนฐานของเกษตรกรด้านประสบการณ์การทํา
การเกษตร การเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติในการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม่ รวมทั้งปัจจัยด้านหน้ีสิน การปรับปรุงดิน การเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานเก่ียวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ก็มีความความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยเช่นกัน 
สําหรับปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านรายจ่ายของเกษตรกร  นอกจากน้ี 
ประสบการณ์การทําการเกษตร ปัจจัยด้านหน้ีสิน การเข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานเก่ียวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมประเมินผลในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร 
และปัจจัยพ้ืนฐานของเกษตรกร ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ระดับ คือ มีส่วนร่วมตัดสินใจ มีส่วนร่วม
ปฏิบัติ มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล ได้แก่ การพบปะเจ้าหน้าที่ภาครัฐเก่ียวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม่ การรับข่าวสารเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และความพอเพียงของแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ในขณะที่
การปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ก็มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ระดับด้วยเช่นกัน 



ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคล่ือนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความย่ังยืน” วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

 

313 
 

โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน 
ในประชาคมอาเซียน (อ้อย) 

ธีรพล เปล่งสันเทียะ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  กรมพัฒนาท่ีดิน             

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการจัดการดินเพ่ือปลูกอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 40 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการในแปลง
เกษตรกรตําบลตลาดแร้ง อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิในกลุ่มชุดดินที่ 40 โดยใช้อ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3
ดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2557 ถึง เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในพ้ืนที่โซนน่ิงที่เป็น S2 ในการปลูกอ้อยประจําพ้ืนที่โซนน่ิงของจังหวัดชัยภูมิโดยวางแผนการทดลองแบบ
observation tr ial วิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test ประกอบด้วย  5 ตํารับการทดลอง  ประกอบด้วย
ตํารับ การทดลองที่ 1 วิธีเกษตรกร ตํารับการทดลองที่ 2 วิธีเกษตรกรกับนํ้าหมักชีวภาพ ตํารับการทดลองที่ 3 
คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืชที่สอดคล้องกับชุดดินและชนิดพืชกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ ตํารับการทดลองที่ 4 คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลงตามข้อมูลชุดดินและ      
ค่าวิเคราะห์ดินกับนํ้าหมักชีวภาพ และตํารับการทดลองที่ 5 คําแนะนําจากกลุ่มวิเคราะห์ดินกับนํ้าหมักชีวภาพ 
 ผลการทดลองพบว่า สมบัติทางเคมีของดินค่า pH ในปีที่ 1 เท่ากับ 5.1-5.6 และเพ่ิมขึ้นในปีที่ 2 เท่ากับ 
5.2-5.8 ค่าการนําไฟฟ้าในดินทั้ง 2 ปี เท่ากับ 0.02-0.06 เดซิซีเมนต่อเมตร อยู่ในระดับที่ไม่มีความเค็ม ปริมาณ
อินทรียวัตถุปีที่ 1 และ 2อยู่ในระดับตํ่า (0.72-0.93 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสในปีที่ 1 อยู่ในระดับตํ่า
จนถึงปานกลาง (8.00-18.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปีที่ 2 เท่ากับ 4.00-20.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับ
ตํ่าถึงค่อนข้างสูง ซึ่งตํารับการทดลอง ที่ 3 อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเท่ากับ 20.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
ปริมาณโพแทสเซียมปีที่ 1และ 2 อยู่ในระดับตํ่ามากถึงตํ่า โดยตํารับการทดลองที่ 2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 53,54 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ด้านการเจริญเติบโต ตํารับการทดลองที่ 5 ทําให้อ้อยมีความสูงและจํานวนลํา
ต่อไร่ สูงที่สุด เท่ากับ 223.8 เซนติเมตร และ 10,667 ลํา และปีที่ 2 เท่ากับ 150.38 เซนติเมตร และ 9,880 
ลํา รองลงมา ได้แก่ ตํารับ การทดลองที่ 4 เท่ากับ 217.0 เซนติเมตร และ 9,587 ลํา และปีที่ 2 เท่ากับ 
161.51 เซนติเมตร และ 8,987 ลํา ส่วนตํารับการทดลองที่ 1 มีความสูงและจํานวนลําต่อไร่ตํ่าที่สุด เท่ากับ 
168.2 เซนติเมตร และ 8,227 ลํา ปีที่ 2 เท่ากับ 109.94 เซนติเมตร และ 5,893 ลํา ในส่วนของผลผลิตอ้อย
สามารถสรุปได้ว่าปีที่ 1และ 2 ตํารับการทดลองที่ 5 มีผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 12,405.3 และ 8,114.67 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ รองลงมา ได้แก่ ตํารับการทดลองที่ 4 เท่ากับ 10,597.30 และ 7,878.66 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามลําดับ ส่วนตํารับการทดลองที่ 1 มีผลผลิตต่อไร่ตํ่าที่สุด เท่ากับ 8,101.32 และ 6,046.66 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลําดับ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ปีที่ 1 และ 2 พบว่า ตํารับการทดลองที่ 4 ให้รายได้สุทธิสูงที่สุดเท่ากับ 
3,618 และ 2,866 บาทต่อไร่ ตามลําดับ 
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สภาวะเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพืน้ที่สงู บ้านห้วยเสือ หมู่ 1 ตําบลชะแล  
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560  
Economy and Sociology of Highland Community by Land Development Project at  
Baan Huay Suay, Moo 1, Cha Lae, Thong Pha Poom, Kanchana Buri Province 2017  

ทรงชล กระแสสินธ์ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 กรมพัฒนาท่ีดิน                  

บทคัดย่อ 

 การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูง ปีงบประมาณ 2560 
บ้านห้วยเสือหมู่ 1 ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร 2) เ พื่อศึกษาสภาพการผลิต  การใช้ปัจจัยการผลิต วิเคราะห์
ต้นทุนผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่โครงการฯ โดยทําการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนที่ 
15 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันมาจากการสํารวจภาคสนาม (Field Survey) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด  โดยสุ่มตัวอย่างครัวเรือนใช้วิธี Accidental Sampling และทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปทางสังคมที่ได้จากหน่วยงานท้องที่ของโครงการเช่น องค์การบริหารส่วนตําบล  
 ผลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูงน้ันมีเกษตรกร
ปลูกมันสําปะหลังเป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 77.44 ของที่ดินทั้งหมดในพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการ 
ซึ่งเกษตรกรมีที่ดินเฉล่ียครัวเรือนละ 29.35 ไร่ ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรพบว่า หัวหน้าครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 
41.30 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 60.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 40.00 
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ จบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.33 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 
46.67 จํานวนคนในครัวเรือน เฉลี่ย 4.40 คน ทํางานในภาคเกษตร ร้อยละ 59.09 และไม่ได้ทํางาน ร้อยละ 
40.91 ผู้ไม่ได้ทํางานเนื่องจาก วัยเด็กเล็ก ร้อยละ 44.44 อยู่ในวัยเรียน ร้อยละ 38.89 และวัยชรา ร้อยละ 
16 .67 หนังสือสําคัญของที่ดินทั้งหมดเป็นที่ ส.ป.ก.4-01 ที่ดินที่ถือครองทั้งหมดใช้ทําการเกษตรแบบถาวร 
เกษตรกรประสบปัญหามากที่สุดคือ ราคาผลผลิตมันเส้นตกตํ่าร้อยละ 42.11 เกษตรกรทั้งหมดคิดว่า การปลูก
มันสําปะหลังเหมาะกับสภาพพ้ืนที่น้ี แต่เกษตรกรก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตร  
ในอนาคต ร้อยละ 20 และเกษตรกรไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพไปสู่นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 80 
 จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูง ทําให้ทราบว่า
เกษตรกรทําการเกษตรปลูกมันสําปะหลังต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน ทําให้ผลผลิตตกตํ่าลงเรื่อยๆ และความอุดม
สมบูรณ์ของดินในพื้นที่ลดลงเร่ือยๆ ประกอบกับราคามันสําปะหลังตกตํ่า ดังน้ัน ผลจากการสํารวจในครั้งน้ี
ข้อมูลที่ได้จะนําไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผนในการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ให้เหมาะสมต่อ     
ความต้องการทําการเกษตรของเกษตรกร เน่ืองจากในอนาคตเกษตรกรมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพืชที่จะ
ปลูกให้ตรงต่อความต้องการของตลาดทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ 
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ภาคผนวก 
การประเมินผลการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 
“วิชาการพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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รหัส _ _ _ _ _ 

 
 
 
ค าชี้แจง : รูปแบบการประเมินผล (ออนไลน์) จะมี 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลการจัดประชุม
วิชาการ และการเลือกผลงานวิชาการที่ชื่นชอบ (Popular Vote)  
 

1. การประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ (แบบออนไลน์) จะเปิดระบบให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าท าการ
ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการแบบรายวัน (โดยขอความกรุณาประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของการประชุม
ในแต่ละวัน เพ่ือจะได้เก็บข้อมูลสรุปผลจ านวนของผู้ท าแบบประเมินผล) มีรายละเอียด ดังนี้  

 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ท าการประเมินในส่วนของการบรรยายพิเศษ การน าเสนอผลงาน
วิชาการภาคการบรรยาย และภาคนิทรรศการ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น. (ปิดระบบ)   

 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ท าการประเมินในส่วนการเสวนา และการบรรยายพิเศษ ได้ตั้งแต่เวลา 
9.00 – 24.00 น. (ปิดระบบ)  

 

2. เลือกผลงานวิชาการ (1 เรื่อง) ที่ท่านชื่นชอบ (Popular Vote) โดยผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน จะมี
สิทธิ์ Vote ได้เพียง 1 ครัง้ โดยแบ่งการโหวตออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- ภาคการบรรยาย สามารถร่วมโหวตผลงานที่ท่านชอบ ได้ภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 16.00 น. (สิ้นสุดการน าเสนอ) ถึง 24.00 น.  

- ภาคนิทรรศการ สามารถร่วมโหวต ได้ตั้ งแต่ ในวันที่  19 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่  
20 กรกฎาคม 2560 (เวลา 24.00 น.) 
 

 
 หมายเหตุ  : ส าหรับการ Vote ผลงานที่ ชื่นชอบ จะไม่มีผล  ต่อค าตัดสินของคณะกรรมการประกวด 
การน าเสนอผลงานวิชาการ 
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ขั้นตอนการประเมินผลและโหวตผลงาน 

ขั้นตอนที่ 1 : การประเมินผลและการเลือกผลงานวิชาการที่ชื่นชอบ (Popular Vote) สามารถท าได้ 2 วิธี คือ   
 
       
   

       
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนที่ 2 : เมื่อสแกน QR Code จะแสดงกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น “ผลการสแกน” โดยให้เลือกเมนู  
“เปิด” หรือ “Open” และให้เลือกรายการที่ต้องการด าเนินการ ดังนี้ 
 - การประเมินผลการเข้าร่วมประชุม บรรยายพิเศษ การเสวนา การน าเสนอผลงานภาค 
การบรรยาย และภาคนิทรรศการ 
 - การโหวตผลงาน ที่ท่านชื่นชอบ ในส่วนของ การน าเสนอผลงานภาคการบรรยาย  
และภาคนิทรรศการ  
 

ขั้นตอนที่ 3 : น ารหัสที่อยู่บน QR Code ที่ได้รับ ไปใส่ในช่องกล่องสี่เหลี่ยม (ค าตอบ) 
 

ขั้นตอนที่ 4 : ท าการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม และ/หรือ โหวตผลงานที่ท่านชื่นชอบ  

 

ขั้นตอนที่ 5 : ส่งแบบประเมินผลออนไลน์ โดยกดปุ่ม “ส่ง” (ถือว่าสิ้นสุดการด าเนินการ) 

 
 

วิธีที่ 1) โดยการ สแกน QR Code ด้วย Line Application  หรือ สแกน

ด้วย QR Code Reader         ซึ่งสามารถดาวโหลดเพ่ิมเติมได้ที่ Play Store 

และ App Store 

 วิธีที่ 2) โดยการ พิมพ์ URL http://pld101.ldd.go.th/conference2017/index.php ลง address 

บน internet explorer          หรือโปรแกรม Chrome         เป็นต้น 

http://pld101.ldd.go.th/conference2017/index.php
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