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ข้าวไร่เป็นพืชอาหารหลักเพื่อการยังชีพที่สําคัญของประชากรชาวเขาและแสดงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งข้าวไร่ที่ปลูกส่วนใหญ่มีผลผลิตต่อไร่ต่ํา จึงจําเป็นต้องทําการศึกษาการใช้
มาตรการวิธีพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไร่อินทรีย์บนพื้นที่ลาดเท
ในจั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น ระยะเวลา 2 ปี ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม 2553 จนถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2554
โดยวางแผนวางการทดลองแบบ 3x4 Factorial in RCBD จํานวน 3 ซ้ํา มี 2 ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1
คือ มาตรการวิธีพืช 3 วิธีการ ได้แก่ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา การคลุมดินด้วยวัสดุฟางข้าว
และการปลูกพืชแซม และปัจจัยที่ 2 คือ อัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 4 ระดับ คือ 50 100 150
และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ําวิธีพืชและอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตข้าวไร่ ผลการ
ทดลองพบว่าการปลูกข้าวไร่ร่วมกับการทํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืช (vegetative measure)
ได้แก่ การคลุม ดิน (mulching) การปลูกพืชแซม (intercropping) ส่งผลทําให้ข้าวไร่มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของต้นข้าว การแตกกอ การออกรวง ผลผลิตต่อไร่ น้ําหนักเมล็ด (กรัมต่อ 100
เมล็ด) และน้ําหนักฟางข้าว มีค่าใกล้เคียงหรือแตกต่างกันทางสถิติกับการปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียว
โดยไม่ ทํ า มาตรการอนุรัก ษ์ ดิน และน้ํา แต่มี แ นวโน้ม ว่า การปลู กข้ า วไร่เพี ย งอย่ างเดีย วโดยที่ไ ม่ ทํ า
มาตรการวิธีพืชร่วมด้วยนั้นมีแนวโน้มทําให้ผลผลิตข้าวไร่ต่ํากว่าการปลูกข้าวไร่ร่วมกับการทํามาตรการ
อนุรักษ์วิธีพืชวิธีการใดวิธีหนึ่ง สําหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 4 ระดับ ประกอบด้วยอัตรา 50
100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ นั้น พบว่าการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นข้าวไร่และ
ปริมาณผลผลิตของข้าวไร่ขึ้นอยู่กับระดับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงที่ระดับ 100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ผลผลิตมีค่าสูงแต่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับข้าวไร่ที่ระดับ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่
ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยลงได้ สําหรับการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินพบว่าค่าความ
เป็นกรด-ด่างของดินลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่เป็นประโยชน์ในดิน
เพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าลดลง
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หลักการและเหตุผล
ข้าวไร่เป็นระบบการเพาะปลูกเพื่อการยังชีพที่สําคัญในอดีต แต่ได้ลดความสําคัญลงเมื่อการ
ปลูกพืชเชิงการค้าได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แหล่งปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่พบมากทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ สําหรับการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่ลาดชันทางภาคเหนือนั้นเกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาที่ใช้วิธีปลูกแบบดั้งเดิมและอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติเท่านั้นจึงทําให้ได้รับผลผลิต
ต่ําเพียง 270 กิโลกรัมต่อไร่ จึงไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนทําให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพื่อซื้อข้าวมาบริโภคเพิ่มขึ้น ทั้ง นี้ปริมาณข้าวไร่ที่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีของสมาชิกใน
ครัว เรือนจํา นวน 4 คน ต้อ งได้ผ ลผลิตไม่ต่ํา กว่า 400 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ ซึ่งปัญ หาการปลูกข้าวไร่บ น
พื้นที่ลาดชันสูงในภาคเหนือที่ให้ผลผลิตต่ํามีสาเหตุจากปัญหาความด้อยคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
เอง ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในพื้นที่ต่ํา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินจากการจัดการ
ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ขาดการปรับปรุงบํารุงดินและไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําใดๆ
ทําให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินจึงทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินขาดอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารพืช ผลผลิตพืชจึงลดลงหลังจากเพาะปลูกพืชได้เพียง 2-3 ปี เป็นเหตุให้เกิดปัญหา
การบุกรุกพื้นที่ป่าตามมาเพื่อขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นโดยการแผ้วถางป่าและเผา (slash and
burn)
หรือ การย้า ยที่เ พาะปลูก ข้า วไร่แ ห่ง ใหม่ใ นลัก ษณะของการทํา ไร่เ ลื่อ นลอย (shifting
cultivation)
การจัดการดินที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไร่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นนับเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอกับการบริโภค ซึ่งการปลูกพืชบนพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูงจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการจัดการดินอย่างเหมาะสมและทํา
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อลดความรุนแรงของปริมาณน้ําไหลบ่าและลดการสูญเสียดิน โดยใช้
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืช (vegetative measures) ซึ่งเป็นการนําพืชพวกตระกูลถั่วบํารุง
ดิน หญ้าเลี้ยงสัตว์หรือหญ้าธรรมชาติมาปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อดักตะกอนดิน
และน้ํา และช่วยปรับปรุงบํารุงดิน มาตรการทางพืชมีหลายวิธีการ อาทิ การปลูกพืชคลุมดิน การ
คลุมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด การปลูกพืชสลับเป็นแถบ การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม เป็น
ต้น (กลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ํา, 2544)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืชและเทคโนโลยีด้านปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ร่วมกันเพื่อปลูกข้าวไร่บนพื้นที่ลาดเทภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
ที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด รวมทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช วัชพืชและฮอร์โมน
ต่างๆ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
มีก ารปลูก พืช หมุน เวีย น การคลุม ดิน เพื่อ รัก ษาความชื้น ในดิน เป็น ต้น โดยดํา เนิน การศึก ษาวิจัย
แปลงเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายเนื่องจากเกษตรกรชาวเขาในจังหวัดเชียงรายยังคงนิยมปลูกข้าวไร่
ไว้เพื่อการบริโภคกันมาก คาดว่าผลการวิจัยที่ได้รับจะทําให้ทราบถึงมาตรการวิธีพืชและการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอต่อการบริโภค ตลอดจนทําให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และทําให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไร่จากการใช้มาตรการวิธีพืชร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง
2. เพื่อศึกษาสมบัติของดินจากการใช้มาตรการวิธีพืชร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การตรวจเอกสาร
1. สถานการณ์การปลูกข้าวไร่
ประเทศไทยมีก ารปลูก ข้า วไร่ใ ช้ป ระโยชน์ท างการค้า และความมั่น คงทางอาหารของ
ประชากรในพื้นที่ต่างๆ จากข้อมูลของศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่
รวมประมาณ 668,486 ไร่ มีเนื้อที่เพาะปลูกในภาคเหนือ 343,461 ไร่ ภาคตะวันตก 202,383 ไร่
ภาคตะวันออก 41,979 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,293 ไร่ และภาคใต้ 38,370 ไร่ (กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว, 2556) ผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ย 270 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแหล่งปลูกข้าวไร่
ส่ว นใหญ่อ ยู ่ใ นจัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน น่า น เชีย งใหม่ เชีย งราย ตาก อุต รดิต ถ์ ลํ า ปาง เพชรบูร ณ์
หนองคาย ชัยภูมิ เลย และกาญจนบุรี ส่วนภาคใต้มีพื้นที่ปลูกเพียงเล็กน้อยและนิยมปลูกข้าวไร่แซม
ยางพารา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552)
สถานการณ์การปลูกข้าวไร่ในจังหวัดเชียงรายพบว่ามีการปลูกข้าวไร่กันมากในเขตอําเภอ
เมือง อําเภอเวียงป่าเป้า อําเภอแม่สรวย อําเภอแม่สลอง และอําเภอแม่จัน พันธุ์ข้าวไร่ที่นิยมปลูก
ได้แก่ ซิวแม่จัน เจ้าฮ่อ บางแห่งปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น ก.วก.1 มาจากพันธุ์ซาซานิชิกิ (SASANISHIKI)
ซึ ่ง เป็น ข้า วเจ้า นาสวนและไม่ไ วต่อ ช่ว งแสง และข้า วญี ่ปุ ่น ก.วก.2 มาจากพัน ธุ ์อ กิต ะโกมาชิ
(AKITAKOMACHI) เป็นข้าวเจ้านาสวนและไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกในสภาพไร่พื้นราบและเชิงเขา
(สํานักส่งเสริมการผลิตข้าว, 2551) ปัญหาผลผลิตข้าวไร่ต่ํามีสาเหตุจากความไม่บริสุทธิ์ของเมล็ด
พัน ธุ์ ขาดการปรับ ปรุง บํา รุง ดิน และขาดการจัด การเขตกรรมที่เ หมาะสม
จากการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ให้เกษตรกรบ้านแสนใจใหม่ จังหวัดเชียงราย ให้ทําการคัดแยกและเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ มีการปรับปรุงบํารุงดินและจัดการเขตกรรมที่เหมาะสมทําให้สามารถเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตข้าวไร่ได้มากขึ้นจากเดิม 145 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 497 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2551)
2. ข้าวไร่: การปลูกและพันธุ์ข้าวไร่
ข้าวไร่ (upland rice) เป็นพืชที่สามารถทนเค็มได้เล็กน้อย ปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ทั้งพื้นที่
ราบและพื้นที่ลาดเท ปลูกได้ในดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วนและดินทราย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน 3.0-10.0 ต้องการปริมาณน้ําฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อเดือน ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และมีการกระจายของฝนดีตลอดฤดูปลูก (กลุ่มงานวิจัยความอุดม
สมบูรณ์ของดินและปุ๋ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว, 2543) คุณภาพดินสําหรับปลูกข้าวไร่ชั้นที่มีความ
เหมาะสมสูง (highly suitable) ที่ทําให้ได้รับผลผลิตที่ดีจะต้องมีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส
ปริมาณความต้องการน้ําช่วงการเพาะปลูก 450-650 มิลลิเมตร ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินปาน
กลางถึงสูงมาก ความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 เซนติเมตร และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
5.1-6.0 โดยมีรายละเอียดระดับความเหมาะสมของค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับข้าวไร่ดังตาราง
ผนวกที่ 1 (บัณฑิต และ คํารณ, 2542)
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สภาพการปลูกข้าวไร่โดยทั่วไปนั้นเกษตรกรจะปลูกข้าวไร่ตามไหล่เขาหรือที่ราบสูงตามหุบ
เขาต่างๆ มักปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เป็นการปลูกที่ปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพธรรมชาติ
ขาดการดูแ ลเอาใจใส่ ผลผลิต ที ่ไ ด้แ ต่ล ะปีไ ม่แ น่น อน การใส่ปุ๋ย เคมีกับ ข้า วไร่ค วรแบ่ง ใส่ 2 ครั ้ง
โดยครั ้ง ที ่ 1 ใส่ปุ ๋ย สูต ร 15-15-15 หรือ 17-17-17 หรือ 16-16-8 หรือ 13-13-21 อัต รา
25 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ หลัง จากข้า วไร่ม ีอ ายุ 30 วัน และครั ้ง ที ่ 2 ใส่ปุ ๋ย แอมโมเนีย มซัล เฟตหรือ
แอมโมเนียมคลอไรด์ในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะข้าว
ออกดอก (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2533) ส่วนการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่ดอนจะไม่มีการทําคันนาเพื่อ
กักเก็บน้ํา สามารถปลูกได้ทั้งแบบหยอดเป็นหลุม (drilling) มีระยะระหว่างต้นและแถว 20-30
เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวหลุมละ 5-8 เมล็ด ใช้เมล็ดพันธุ์ 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกแบบ
โรยเป็นแถว (row drilling) มีระยะห่างระหว่างแถว 25-30 เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 10-15 กิโลกรัม
ต่อไร่ สําหรับการปลูกแบบหว่าน (broadcasting) เหมาะกับพื้นที่ลาดชันน้อยหรือที่ราบ โดยใช้เมล็ด
พันธุ์ 15 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมการข้าว, 2551)
การปลู ก ข้ า วไร่ ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ แ รงงานคนเป็ น หลั ก เนื่ อ งจากปั จ จั ย ในด้ า นสภาพพื้ น ที่
ทําการเกษตรเป็นที่สูงและลาดชันจึงไม่สามารถใช้เครื่องจักรกลเพื่อจัดการในแปลงได้ การปลูกข้าวไร่
จะปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
การปลูกใช้วิธีการหยอดพร้อมกับการใส่ปุ๋ย โดยการนําเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0
ในอัตราส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 กิโลกรัมต่อปุ๋ย 4-5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ จากนั้นนําไปหยอดในแปลง
แม้วิธีการนี้มีข้อเสียคือทําให้ข้าวที่งอกในแปลงไม่มีความสม่ําเสมอแต่เกษตรกรนิยมเพราะขาดแคลน
แรงงาน หลังจากนั้นจะหว่านปุ๋ยอีกครั้งในช่วงข้าวตั้งท้อง การใส่ปุ๋ยจะใส่พร้อมการกําจัดวัชพืชโดยใช้
แรงงานคน ซึ่งก็มักจะพบปัญหาโดนฝนชะล้างทําให้ข้าวไม่ได้รับปุ๋ยที่หว่าน ปัญหาศัตรูข้าวส่วนใหญ่
คือวัชพืช เกษตรกรสามารถจัดการได้โดยการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชชนิดก่อนงอก ส่วนโรค
แมลงและศัตรูข้าวอื่นๆ ไม่พบว่าเป็นปัญหามากนักจึงไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกําจัด ผลผลิตข้าว
ที่ได้แตกต่างกันมากตามแต่ละพันธุ์ ตั้งแต่ 150-300 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังพบปัญหาข้าวปน
เนื่องจากการจัดการในแปลงและมีวิธีการเก็บเมล็ดไว้ทําเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม แต่ก็พบเกษตรกรบาง
รายมีการคัดเลือกรวงข้าวไว้สําหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูถัดไปด้วย (รณชัย และ ธัญวราภรณ์, 2557)
พันธุ์ข้าวไร่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (สํานักส่งเสริมการผลิตข้าว, 2551) ดังนี้
1) พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ อาร์ 258 (R258) เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียว ปลูกได้ทั้งนาปี
และนาปรัง เหมาะกับสภาพพื้นที่ดอนที่ฝนหยุดเร็วและค่อนข้างแห้งแล้ง ผลผลิต 252 กิโลกรัมต่อไร่
2) พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ กู้เมืองหลวงขาวโป่งไคร้ เจ้าฮ่อ ซิวแม่จัน ดอกพะยอม
น้ํารู เจ้าลีซอสันป่าตอง ซึ่งพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ซิวแม่จัน (Sew
Mae Jan) เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน ปลูกได้ทั้งสภาพไร่และสภาพนา
ผลผลิต 456 กิโลกรัมต่อไร่ เจ้าฮ่อ (Jow Haw) เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน
ปลูกในสภาพไร่พื้นราบและเชิงเขาสูงจากระดับน้ําทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร ผลผลิต 210 กิโลกรัมต่อไร่
น้ํารูเป็นข้าวไร่ข้าวเจ้าที่ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,000-1,400 เมตร
ผลผลิต 247 กิโลกรัมต่อไร่ เจ้าลีซอสันป่าตอง เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ผลผลิต 391 กิโลกรัมต่อไร่
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3. การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืชในระบบเกษตร
มาตรการอนุรักษ์ ดินและน้ําที่ใช้กันสามารถแบ่งออกตามลั กษณะของมาตรการได้เป็น 2
ประเภท คือ มาตรการวิธีกล (mechanical measures) และมาตรการวิธีพืช (vegetative measures)
การเลือกใช้มาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ภูมิประเทศ ปริมาณน้ําฝน ตลอดจนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมให้การทําการเกษตรเกิดความยั่งยืน มาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ําจะเสริมให้การอนุรักษ์ดินและน้ํามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
การใช้มาตรการวิธีพืชร่วมกับการปลูกพืชเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ลาดชัน เป็น
แนวทางหนึ่ ง ที่ ง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ ลงทุ น ต่ํ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใกล้ เ คี ย งกั บ การใช้ วิ ธี ก ล เช่ น
ในประเทศอินโดนีเซียพบว่าการใช้หญ้า setaria sp. ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับ และใส่เศษหญ้าคลุม
ลงในแถบสูง 15 เซนติเมตร การปลูกแคฝรั่ง และหญ้า setaria sp. เป็นแถวตามแนวระดับอย่างละ
1 แถว โดยให้มีระยะห่างระหว่างแถวแคฝรั่งและหญ้าในแนวดิ่ง 30 เซนติเมตร แล้วใช้เศษหญ้าและเศษ
ต้ น แคฝรั่ ง ใส่ ร ะหว่ า งแถวสู ง 15 เซนติ เ มตร จากนั้ น ใช้ เ ศษต้ น แคฝรั่ ง คลุ ม แปลงปลู ก พื ช ในอั ต รา
0.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และการทําขั้นบันไดสามารถลดปริมาณการสูญเสียดินและน้ําไหลบ่าลงได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิมในสภาพพื้นที่ลาดชันสูง (นคร,
2548 อ้างถึง siebert et al, 1991)
3.1 มาตรการวิธีพืช: นิยาม ความหมาย
มาตรการวิธีพืช หมายความว่า วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยวิธีการทางพืช โดยการ
ปลูก พืช หรือ ใช้ส่ว นใดๆ ของพืช ทํา ให้เ ป็น แถบหรือ เป็น แนวหรือ ปกคลุม ผิว ดิน หรือ อื่น ๆ (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2553)
มาตรการวิธีพืช (vegetative measure) เป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพืช การคลุม
ดินเพื่อป้องกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดิน เป็นการลงทุนต่ํา เกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติได้เอง โดยใช้พืชตระกูลถั่ว หญ้าเลี้ยงสัตว์หรือหญ้าธรรมชาติปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของ
พื้ น ที่ ห รื อ ปลู ก คลุ ม ดิ น หรื อ การใช้ ร ะบบการปลู ก พื ช แบบผสมผสานเพื่ อ ลดความแรงของเม็ ด ฝน
ดักตะกอนดินและชะลอความเร็วของน้ํา มาตรการวิธีพืช มีห ลายวิธีก าร อาทิ การปลูก พืชคลุม ดิน
การปลูกพืชปุ๋ย สด การปลูก พืชสลับ เป็นแถบ การปลูกพืช ระหว่า งแถบไม้พุ่ม บํารุง ดิน คันซากพืช
ไม้บังลม เป็นต้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558; คณะทํางานชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ําในเขตพัฒนาที่ดิน, 2556; กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
นอกจากนี ้ย ัง มีร ะบบการจัด การพืช ซึ ่ง เป็น คํ า รวมที ่ม าจากคํ า ว่า ระบบปลูก พืช
(cropping system) กับการจัดการ (management) หมายถึงแบบแผนของการปฏิบัติที่กระทํา
ต่อพืชโดยมีการกําหนดที่แน่นอนเกี่ยวกับเวลา วิธีการ สถานที่ ชนิดพืชและเครื่องมือเพื่อให้พืชปลูก
สามารถอํานวยประโยชน์ในด้านอนุรักษ์ ป้องกัน ปรับปรุง ฟื้นฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรดินและน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง ระบบการจัดการพืชแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการ
จัดการพืชโดยใช้ระบบปลูกพืช (cropping system) และการจัดการพืชโดยการปลูกพืชเฉพาะแห่ง
(site specific cropping) (กองอนุรักษ์ดินและน้ํา, 2537) ซึ่งระบบการปลูกพืชต้องพิจารณาดังนี้
1) พืช หลัก (main
crop)
หมายถึง พืช ที่ป ลูก ในแถวและเป็น พืช ที่ผู้ป ลูก
ให้ค วามสํา คัญ เป็น ลํ า ดับ แรกในการเก็บ เกี ่ย วเอาผลผลิต ไปจํ า หน่า ย พืช จํา พวกนี้เ มื่อ ปลูก แล้ว
ต้อ งเอาใจใส่ดูแ ลรัก ษาอย่า งดีตั้งแต่ป ลูก จนกระทั่ง เก็บ เกี่ยว เรีย กว่า พืช เศรษฐกิจ อาทิ ข้า วโพด
ข้าวฟ่าง อ้อย มันสําปะหลัง เป็นต้น
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2) พืชรอง (companion crop) หมายถึง พืชที่ปลูกกับพืชหลักซึ่งอาจปลูก
ในลักษณะเป็นพืชแซมหรือพืชหมุนเวียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จุดประสงค์ในการปลูกเพื่อให้มีการใช้
พื้นที่ว่างระหว่างแถวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันก็ช่วยคลุมดิน พืชรองเป็นพืชที่ผู้ปลูก
ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ดูแลน้อยกว่าพืชหลักและมุ่งหวังในการเก็บเกี่ยวผลผลิตรองลงไป อาทิ
ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วพุ่ม และถั่วเหลือง เป็นต้น
3) พืชยึดดิน (sod crop) หมายถึง หญ้าที่มีการเจริญเติบโตแผ่ประสานดิน ลักษณะ
เตี้ยเกือบชิดดิน เป็นพืชที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในการยึดดินป้องกันการชะล้างพังทลายและปลูก
เพื่อพักดินในระบบหมุนเวียน ได้แก่ หญ้าแพงโกล่า หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย เป็นต้น บางกรณี
พืชยึดดินควรต้องใช้หญ้าที่มีขนาดความสูงปานกลางซึ่งใช้ได้ผลดีกับดินบางชนิด อาทิ หญ้ารูซี่หญ้า
ซิกแนล เป็นต้น
3.2 ชนิดของมาตรการวิธีพืช มาตรการวิธีพืชที่ควรนํามาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อรักษา
ทรัพ ยากรดิน และน้ํ า ป้อ งกัน ดิน ไม่ใ ห้ถูก กัด เซาะพัง ทลาย รัก ษาความอุด มสมบูร ณ์ข องดิน และ
อนุรักษ์น้ําไว้ให้เอื้ออํานวยสําหรับการผลิตทางการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558; คณะทํางาน
ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน, 2556; สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใช้ที่ดิน, 2548; กองอนุรักษ์ดินและน้ํา, 2537) มีดังนี้
1) การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เป็นการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่า
หมุนเวียนกันลงบนพื้นที่เดียวกัน อาจปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูลหญ้า
เช่น ข้าวโพด-ถั่ว โดยจัดชนิดพืชและเวลาปลูกให้เหมาะสม เป็นการหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารพืช
ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถควบคุมการระบาดของโรคแมลงและวัชพืช
2) การปลูกพืชแซม (intercropping) เป็นการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่
ในเวลาเดียวกัน โดยปลูกพืชที่สองแซมลงในระหว่างแถวของพืชหลัก เช่น ข้าวโพดแซมถั่ว พืชแซมควร
เป็นพืชตระกูลถั่วและมีอายุสั้นกว่าพืชหลัก ระบบรากของพืชทั้งสองควรมีระดับที่แตกต่างกัน วิธีนี้ช่วย
ลดการระเหยน้ําจากผิวดินเนื่องจากมีการเพิ่มประชากรพืชที่ปกคลุมดินและโรคแมลงและวัชพืชน้อยลง
3) การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (relay cropping) เป็นการปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน
โดยการปลูกพืชที่สองระหว่างแถวของพืชแรกในขณะที่พืชแรกให้ผลผลิตแต่ยังไม่แก่เต็มที่ พืชที่สอง
ควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้น ทนร่มเงาและควรเป็นพืชที่ต่างตระกูลกันกับพืชแรกเพื่อขจัดปัญหาโรค
และแมลงสะสม โดยพืชแรกจะเป็นพืชพี่เลี้ยงให้ร่มเงากับพืชที่สอง เป็นค้างหรือเป็นวัสดุคลุมดิน วิธีนี้
ทําให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินกับพืชที่ปลูกตามมาได้อย่างคุ้มค่าและเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
4) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (strip cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีระบบปลูกชิดและห่าง
เป็นแถบสลับกันขวางความลาดเทของพื้นที่ พืชที่มีระบบปลูกชิด เช่น ถั่วลิสงหรือถั่วเหลืองสลับกับแถบ
ข้าวไร่ ข้าวโพดและข้าวฟ่าง วิธีนี้ช่วยลดการสูญเสียดิน ลดอัตราการไหลบ่าของน้ํา ช่วยปรับปรุงบํารุงดิน
และลดความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลง เหมาะกับพื้นที่ลาดเทไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
5) การปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation) เป็นการปลูกพืชสลับให้เต็มพื้นที่
ไปตามแนวระดับ ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลาย เหมาะกับพื้นที่ลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์
6) การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบํารุงดิน (alley cropping) เป็นการปลูกพืชระหว่าง
แถบไม้พุ่มบํารุงดินตามแนวระดับ ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ปรับปรุงโครงสร้าง เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน สามารถนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ําถึงความลาดชันสูง
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7) การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) เป็นการปลูกพืชตระกูลหญ้าหรือพืชตระกูล
ถั่วคลุมดิน ใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 0-35 เปอร์เซ็นต์ และเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับปลูกคลุม
ดินในสวนไม้ผล ส่วนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ และเป็นดินเลว ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ไม่คุ้มค่า พืชที่ขึ้นปกคลุมผิวหน้าดินช่วยควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงบํารุงดิน ช่วย
ป้องกันเม็ดฝนมิให้กระทบผิวดินโดยตรง ลดการชะล้างผิวหน้าดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ควบคุมวัชพืช และช่วยปรับสภาพแวดล้อมบริเวณปลูกพืชให้เหมาะสม
8) การปลูกพืชปุ๋ยสด (green manure cropping) เป็นการปลูกพืชตระกูลถั่ว
เพื่อไถกลบคลุกเคล้ากับดิน สามารถใช้ร่วมกับการปลูกพืชในระบบหมุนเวียนและการปลูกพืชแซม
ช่วยปรับปรุงบํารุงดิน ทําให้สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพดินดีขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุอาหารไนโตรเจน และช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน
9) แถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา (grass barrier for soil and water
conservation) เป็นการปลูกหญ้าเป็นแถบตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชันระหว่างคูรับน้ําขอบเขา
สามารถใช้แทนคันดิน โดยพื้นที่ระหว่างแถบหญ้าใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ วิธีนี้ช่วยลดการสูญเสียดิน
บนพื้นที่ลาดชันและทําให้เกิดการปรับตัวเป็นขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ
10) การปลูกหญ้าเพื่อรักษาคูรับน้ําขอบเขา (grass planting of hillside ditches)
หรือปลูกหญ้าเพื่อรักษาขั้นบันไดดิน (terrace) หรือเชิงลาดด้านนอกขั้นบันได (grass riser) วิธีนี้
ช่ ว ยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ คู รั บ น้ํ า ขอบเขาถู ก กั ด เซาะทํ า ให้ ป ระหยั ด งบประมาณซ่ อ มแซมหรื อ บํ า รุ ง รั ก ษา
ช่วยกําจัดวัชพืช รวมทั้งช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนเชิงลาดด้านนอกและในพื้นที่ด้านบน
ของคูรับน้ํา โดยหญ้าจะช่วยดักตะกอนดินที่ไหลมากับน้ํา ชนิดหญ้า อาทิ หญ้าเบอร์มิวด้า หญ้าบาเฮีย
หญ้ารูซี่และหญ้าพื้นเมืองพันธุ์เลื้อย รวมทั้งหญ้าเจ้าชู้
11) การปลูกแนวรั้วหญ้าแฝก (vetiver grass in headge-row) เป็นการปลูกหญ้าแฝก
ขวางความลาดชันของพื้นที่ 1 แถวในทุก 3 แถวของพืชหลัก โดยปลูกตามแนวระดับหรือเป็นแนว
ขวางความลาดชันหรือปลูกเป็นแนวในแถวของพืชหลักและทําเป็นรูปครึ่งวงกลมหงายขึ้นบริเวณโคนต้น
12) การคลุมดิน (mulching) เป็นการใช้วัสดุต่างๆ คลุมดินเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น
เศษซากพืช ฟางข้าว หรือวัสดุอื่นๆ สามารถนําไปใช้เป็นวัสดุคลุมดินกับพืชผัก ไม้ผล และพืชไร่ เป็นต้น
ช่วยลดปริมาณน้ําไหลบ่า ลดการสูญเสียดิน ควบคุมวัชพืช ควบคุมอุณหภูมิดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ทําให้ดินสามารถเก็บความชื้นไว้ในดินได้ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการคลุมดินขึ้นอยู่
กับชนิดของพืชหรือ วัส ดุที่ใ ช้ค ลุม ดิน อัตราการใช้ ระยะเวลาการคลุม ดิน เป็นต้น (ศักดา, 2537)
ทั้งนี้พบว่าฟางข้าวเป็นแหล่งสําคัญของไนโตรเจนคาร์บอนสําหรับจุลินทรีย์ รวมทั้งน้ําตาลเซลลูโลส
เฮมิเ ซลลูโ ลส ไขมัน โปรตีน และแพคติน สารประกอบเหล่า นี ้ม ีถ ึง 40 เปอร์เ ซ็น ต์ โดยพบ
องค์ประกอบหรือธาตุอาหารในฟางข้าวโดยเฉลี่ยดังนี้ ไนโตรเจน (N) 0.7 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส (P)
0.15 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม (K) 1.83 เปอร์เซ็นต์ ซิลิก้า (Si) 11.0 เปอร์เซ็นต์ แมกนีเซียม (Mg)
0.25 เปอร์เซ็นต์ และซัลเฟอร์ (S) 0.80 เปอร์เซ็นต์ และมี C/N ratio กว้างมากกว่า 20:1 ทั้งนี้การ
ปลูกข้าว 1 ไร่ จะได้ฟางข้าวประมาณ 0.32-1.6 ตัน ดังนั้นการไถกลบตอซังข้าวจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการปรับปรุงบํารุงดิน (กรมการข้าว, 2552)
13) คันซากพืช (contour trash line) เป็นการนําซากพืชที่ได้จากการบุกเบิกพื้นที่หรือ
ส่วนเหลือหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนํามาวางสุมให้สูง 50 เซนติเมตร เป็นคันตามแนวระดับห่างกัน 20-40
เมตร หรือตามแนวคันดิน ควรดําเนินการในขณะที่บุกเบิกพื้นที่ใหม่และไม่มีทุนหรือเวลาเพียงพอ
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ที่จะทําคันดินแบบอื่น ซึ่งในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชเป็นแนวคันดินได้ ช่วยลดความเร็วของน้ํา
ไหลบ่าและดักตะกอนดิน และเป็นการใช้เศษเหลือของพืชให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงบํารุงดิน
14) ไม้บังลม (windbreak) เป็นแถบต้นไม้หรือหญ้าสูงที่ปลูกเป็นระยะๆ โดยมีระยะห่าง
ของแถบพืชที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียดินและน้ําและผลเสียหายที่จะเกิดแก่พืชเนื่องจากแรงลม
เช่น การฉีกหักของกิ่งไม้และการร่วงหล่น ลดอัตราการระเหยน้ําจากผิวดิน ผิวน้ําของอ่างเก็บน้ํา และ
จากการคายระเหยของพืช ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากละอองเกลือในพื้นที่ใกล้ทะเล พืชที่ใช้เป็น
ไม้บังลมควรมีระบบรากลึก กิ่งเหนียวแน่น เช่น กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ สน ไม้ไผ่ และมะขาม
4. แนวทางการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืชอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ (organic farming) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม
ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยง
วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม
(จีเอ็มโอ) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการ
เป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการฟืนฟูและรักษา
ความสมบูร ณ์ข องดิน และคุณ ภาพน้ํา ด้ว ยอิน ทรีย วัต ถุ เช่น ปุ๋ย คอก ปุ๋ย หมัก และปุ๋ย พืช สดอย่า ง
ต่อ เนื่อ ง โดยใช้ท รัพ ยากรในพื้น ที่ก ารเกษตรมาหมุน เวีย นใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์สูง สุด รัก ษาความ
หลากหลายทางชีว ภาพ รัก ษาความสมดุล ของธรรมชาติแ ละความยั่ง ยืน ของระบบนิเ วศ ทั้ง นี้มี
ข้อกําหนดว่าต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชอินทรีย์เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ก่อน
ปลูก สํ า หรับ พืช ล้ม ลุก และ 18 เดือ น ก่อ นเก็บ เกี ่ย วผลิต ผลอิน ทรีย ์ค รั ้ง แรกสํ า หรับ พืช ยืน ต้น
(สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2556; กรมวิชาการเกษตร, 2558)
พืช อิน ทรีย์ หมายถึง พืช ผลผลิต และผลิต ภัณ ฑ์จ ากพืช ที่ไ ด้จ ากการผลิต โดยใช้วัส ดุ
ธรรมชาติ ไม่ใช้พืชที่มีการตัดต่อสารพันธุกรรม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการเกษตร, 2543)
ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์
และจุลินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ที่รู้จักกันดีมีอยู่ 3 ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ย พืช สด รวมทั้ง ซากพืช ซากสัต ว์ และของเหลือ ทิ้ง จากโรงงานอุต สาหกรรมเกษตร เช่น กาก
ตะกอนอ้อย (filter cake) ทะลายปาล์ม เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไปจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมเฉลี่ยเพียง 2-1-1 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ทําให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชจําเป็นต้อง
ใช้ในปริมาณที่สูงเพื่อชดเชยธาตุอาหารพืชในดินที่สูญเสียไปกับผลผลิต โดยคุณสมบัติสําคัญของปุ๋ย
อินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 35 ปริมาณอินทรียวัตถุ
มากกว่าร้อยละ 30 ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง pH 5.5-8.5 และปริมาณเอ็น-พี-เค มากกว่า
ร้อยละ 1.0-0.5-0.5 ตามลําดับ โดยหน้าที่หลักของปุ๋ยอินทรีย์ คือ การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
ของดิน เช่น ทําให้ดินโปร่ง ร่วน ซุย รากพืชสามารถชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น และหน้าที่ที่
สําคัญมากอีกประการหนึ่งคือทําให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้น (อํานาจ, 2555; ทัศนีย์ และประทีป
, 2552)
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (high-grade organic fertilizer) เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนําวัสดุอินทรีย์
หรือ อนิน ทรีย์ธ รรมชาติท างการเกษตรที่มีธ าตุอ าหารสูง มาผ่า นการหมัก จนย่อ ยสลายตัว สมบูร ณ์
หรือการนําปุ๋ยอิน ทรีย์ที่ผ่านการสลายตัว สมบูร ณ์แ ล้ว ผสมกับวัส ดุอิน ทรีย์หรืออนิน ทรีย์ธรรมชาติ
ทางการเกษตรที่มีธ าตุอ าหารสูง เช่น กระดูก ป่น มูล ค้า งคาว หรือ หิน ฟอสเฟต ใช้ร่วมกับสารเร่ง

9
ซุปเปอร์ พด.1 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ของพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เป็นจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโปรตีน ไขมัน และละลายฟอสเฟต และใช้
จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสอนินทรีย์จากสารเร่ง พด.9 เพื่อผลิตปุ๋ยดังกล่าว
ออกมา โดยมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 3.0-4.0 5.0-9.0 และ 1.0-2.0
เปอร์เ ซ็น ต์ ตามลํา ดับ ซึ่ งปุ๋ยอิ นทรี ย์คุณภาพสูงดังกล่าวนี้ มีธาตุอาหารที่ครบถ้วนจึงใช้ใ นปริมาณ
ที่น้อยกว่าปุ๋ยหมักโดยทั่วไป สําหรับไม้ผลและไม้ยืนต้นใช้อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อต้น รองก้นหลุมหรือ
หว่านรอบๆ โคนต้นจนถึงบริเวณทรงพุ่มคลุกเคล้ากับดิน คําแนะนําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับพืช
ไร่ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรไนโตรเจน 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สูตรฟอสฟอรัส อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะมี
ปริมาณแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิต (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.;
สํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2557) โดยส่วนผสมและขั้นตอนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงสูตรไนโตรเจน ปริมาณ 100 กิโลกรัม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553ข) มีดังนี้
ส่วนผสมที่ใช้ประกอบด้วย
- กากเมล็ดถั่วเหลืองหรือปลาป่น
60
กิโลกรัม
- มูลสัตว์
40
กิโลกรัม
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จํานวน 1 ซอง
25
กรัม
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ําตาล
26-30 ลิตร
ขั้นตอนการผลิต
(1) ผสมกากเมล็ดถั่วเหลืองและมูลสัตว์ตามส่วนผสมให้เข้ากัน
(2) นํา สารเร่งซุป เปอร์ พด.1 จํานวน 1 ซอง (25 กรัม ) เทลงในสารเร่ง ซุป เปอร์ พด.2
ที่ขยายเชื้อแล้วจํานวน 26-30 ลิตร คนประมาณ 5-10 นาที นําไปรดบนกองวัสดุที่ผสมในข้อ (1)
คลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อให้ความชื้นสม่ําเสมอทั่วทั้งกอง
(3) ตั้ง กองปุ๋ย เป็น สี่เ หลี่ย มผืน ผ้า ให้มีค วามสูง 30-50 เซนติเ มตร แล้ว ใช้วัส ดุค ลุม กอง
ให้มิดชิดเพื่อรักษาความชื้นในกองปุ๋ยระหว่างการหมัก
(4) กลับกองปุ๋ยทุก 5 วัน และควบคุมความชื้นในกองให้อยู่ในช่วง 50-60 เปอร์เซ็นต์
(5) กลับ กองปุ๋ย หมัก เป็น เวลา 10-15 วัน หรือ จนกระทั่ง อุณ หภูมิภ ายในกองปุ๋ย ลดลง
เท่ากับภายนอกกองปุ๋ยจึงนําไปใช้ได้
การใช้ปุ๋ยอิน ทรีย์คุณภาพสูงควรคํานึงถึงความต้องการปริมาณและชนิดของธาตุอาหาร
ในแต่ล ะช่ว งเวลาการเจริญ เติบ โตของพืช รวมทั้ง ความอุด มสมบูร ณ์ข องดิน ดัง นั ้น การผลิต ปุ ๋ย
อิน ทรีย ์ค ุณ ภาพสูง ที ่ม ีป ริม าณธาตุอ าหารหลัก แต่ล ะชนิด ได้แ ก่ สูต รไนโตรเจนสูง และสูต ร
ฟอสฟอรัส สูง สามารถช่ว ยให้ก ารใส่ปุ ๋ย อิน ทรีย ์ไ ด้ต รงตามความต้อ งการของพืช ในช่ว งการ
เจริญเติบโต ทาให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงควร
เลือกใช้สูตรตามความเหมาะสมของดินและพืช มีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชแบบช้าๆ ทําให้
ลดการสูญเสียธาตุอาหาร ช่วยปรับปรุงบํารุงสมบัติทางด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพของดินเป็น
แหล่ง อาหารและพลัง งานแก่จุล ิน ทรีย์ดิน ทาให้ส ามารถใช้ท ดแทนปุ๋ย เคมีใ นกรณีก ารผลิต ข้า ว
อิน ทรีย์ใ นข้า วใช้ปุ๋ย อิน ทรีย์คุณ ภาพสูงสูต รไนโตรเจน อัต รา 25 50 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ ใช้ร่วมกับ ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัส อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553ข)
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการปลูกข้าวไร่
การศึกษาการปลูกข้าวไร่บนชุดดินเชียงแสนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย พบว่าการปลูกแถบกระถินและมะแฮะ การปลูกแถบหญ้าและการทําคันคูรับน้ํา
รอบเขาสามารถลดการสูญเสียดินและน้ําไหลบ่าได้อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูก
ข้าวไร่แบบเกษตรกร ถึงแม้ว่าการปลูกแถบกระถินและมะแฮะและการทําคันคูรับน้ํารอบเขาจะทําให้
เสียพื้นที่ปลูกข้าวไร่ประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ แต่ผ ลผลิตข้าวไร่จากวิธีการเหล่านี้ไม่ต่างไปจาก
วิธีการปลูกข้าวไร่แบบเกษตรกรซึ่งไม่เสียพื้นที่ปลูกข้าวเลย โดยวิธีการปลูกแถบกระถินและมะแฮะ
การปลูกแถบหญ้า การทําคันคูรับน้ํารอบเขา และการปลูกข้าวไร่แบบเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปี
เท่ากับ 181 148 152 และ 190 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (อุทิศ และคณะ, 2551)
การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืชในระบบการปลูกข้าวไร่พบว่าการปลูกพืชคลุมดิน
ร่วมกับ ข้า วไร่ใ นพื้นที่อํา เภอบ่อ เกลือ ในจัง หวัดน่า น เกษตรกรมัก ปลูก ถั่วสอดหรือถั่วลอดร่ว มกับ
ข้าวไร่ โดยทําการปลูกถั่วสอดไปพร้อมๆ กับการหยอดเมล็ดข้าวไร่ เมื่อถึงช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้า วไร่จ ะเก็บ เกี่ยวผลผลิตถั่ว ลอดไปด้ว ย ถั่ว ลอดเป็นพืช ที่มีศัก ยภาพในการคลุม ดิน และบํารุง ดิน
ในพื้น ที่ป ลูก ข้า วไร่แ ละข้า วโพดเนื่อ งจากไม่เ ลื ้อ ยพัน กับ พืช หลัก มากนัก ขึ้น อยู่กับ การบัง ร่ม เงา
ของพืชหลัก ถั่วลอดสามารถคลุมดินได้ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นของการเจริญเติบโตที่มีพื้นที่ข้าวไร่น้อย
(นคร, 2553)
การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่บนพื้นที่ลาด
ชันสูงในพื้นที่ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 วิธีการ
3 ซ้ํา วิธีการ ประกอบด้วย 1. การปลูกข้าวไร่แบบเกษตรกร มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้า
แฝก 1 แถว ปลูกขวางความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถบหญ้าแฝกในแนวราบ 10 เมตร
ปลูกข้า วไร่โ ดยไม่ใ ส่ปุ๋ย 2. ปลูกข้าวไร่แ บบเกษตรกร มีร ะบบอนุรัก ษ์ดิน และน้ํา โดยใช้หญ้าแฝก
1 แถว ปลูกขวางความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถบหญ้าแฝกในแนวราบ 10 เมตร ปลูก
ข้า วไร่ ใส่ปุ๋ย เคมีสูต ร 15-15-15 อัต รา 40 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ 3. ปลูก ข้า วไร่แ บบเกษตรกร มีร ะบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา โดยใช้หญ้าแฝก 1 แถว ปลูกขวางความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถบ
หญ้าแฝกในแนวราบ 10 เมตร ปลูกข้าวไร่ ใส่ปูนขาว อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 4. ปลูกข้าวไร่แบบ
เกษตรกร มีร ะบบอนุร ัก ษ์ดิน และน้ํ า โดยใช้ห ญ้า แฝก 1 แถว ปลูก ขวางความลาดชัน ของพื้น ที่
ระยะห่างระหว่างแถบหญ้าแฝกในแนวราบ 10 เมตร ปลูกข้าวไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
40 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ ร่วมกับ ปูน ขาวอัต รา 500 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ 5.ปลูก ข้า วไร่แ บบเกษตรกร มีร ะบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝก 1 แถว ปลูกขวางความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถบ
หญ้า แฝกในแนวราบ 10 เมตร ปลูก ข้า วไร่ ใส่ปุ๋ย เคมีส ูต ร 15-15-15 อัต รา 40 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่
ร่วมกับปูนขาว 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองพบว่าช่วงระยะเวลาการปลูกถั่วลิสงในระบบการ
ปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ําบนพื้นที่สูงในระบบปลูกข้าวโพด-ถั่วลิส ง ควรปลูกเป็นพืชแซม
หรือพืชเหลื่อม และควรใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย การใส่ปุ๋ยเคมีอัตราต่ําคือใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30
กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มทําให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไม่ใส่ปุ๋ย ฟอสฟอรัสมีแนวโน้มมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด เนื่องจากชุดดินเชียงแสน (Ce)
ที่ใช้ในการทดลองนี้มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ํามาก การใส่ปูนโดโลไมท์อัตราต่ําจึงไม่มี
ผลต่อการเจริญ เติบโตและให้ผ ลผลิตข้าวโพดและถั่วลิสงที่ปลูกในระบบควรมีการใส่ปูนโดโลไมท์
ในอัตราสูงหรือใส่ตามความต้องการปูนของดิน สําหรับการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินพบว่า
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ค่า pH ของดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นการใช้ปูนโดโลไมท์อัตราต่ํานี้ยังไม่มีผลต่อการลดความ
เป็นกรดของดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 กับข้าวโพดมีแนวโน้มทําให้ปริมาณโพแทสเซียมในดิน
ลดลงเนื่องจากปุ๋ยที่ใ ส่ไม่มีโพแทสเซียมพืชจึงดึงโพแทสเซียมจากดินไปใช้ และในชุดดินเชียงแสน
ที่มีก ารใช้ป ระโยชน์ม านาน มัก พบปัญ หาศัต รูพืช รบกวน เช่น หนู ทํา ให้มีผ ลต่อ การเจริญ เติบ โต
และผลผลิตของพืชมากกว่าปัจจัยอื่น (นคร และ ศรัญณุพงศ์, 2548)
การศึก ษาการปรับ ปรุง บํ า รุง ดิน เพื ่อ เพิ ่ม ผลผลิต ข้า วไร่ใ นระบบการปลูก พืช
เพื ่อ อนุร ัก ษ์ด ิน และน้ํ า บนพื ้น ที ่ส ูง ในพื ้น ที ่อํา เภอบ่อ เกลือ จัง หวัด น่า น กลุ ่ม ชุด ดิน ที ่ 30 ชุด ดิน
บ้านจ้อง (Bg) ระหว่างปี พ.ศ.2549-2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 วิธีการ 3 ซ้ํา
ประกอบด้วย 1.การปลูกข้าวไร่ในระบบปลูกพืชสลับเป็นแถบหมุนเวียนกับถั่วดํา 2.การปลูกข้าวไร่
ในระบบปลูกพืชหมุนเวียนกับถั่วมะแฮะ 3.การปลูกข้าวไร่แซมด้วยถั่วดํา 4.ปลูกข้าวไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และ 5.ปลูกข้าวไร่
ใส่ปุ ๋ย เคมีส ูต ร 15-15-15 อัต รา 20 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ สูต ร 46-0-0 อัต รา 15 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่
และปูนโดโลไมท์ อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ทุกปี ผลการทดลองพบว่าการปลูกข้าวไร่ที่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มทําให้ผลผลิต
ข้า วไร่สูง สุด แต่ไ ม่มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติกับ วิธีก ารอื่น การใช้ปูน โดโลไมท์
อัต รา 300 กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ร ่ว มกับ ปุ ๋ย เคมีไ ม่ม ีผ ลต่อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิต ของข้า วไร่
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การใส่ปุ๋ย เคมีเ พีย งอย่า งเดีย ว การปลูก ข้า วไร่เ หลื่อ มด้ว ยถั่ว พุ่ม ดํา โดยไม่ใ ส่
ปุ ๋ย เคมีม ีแ นวโน้ม ทํ า ให้ก ารเจริญ เติบ โตและผลผลิต ของข้า วไร่ส ูง ขึ ้น เมื ่อ ปฏิบ ัต ิอ ย่า งต่อ เนื ่อ ง
การปลูกข้าวไร่หมุนเวียนกับถั่วมะแฮะโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีทําให้ปริมาณวัชพืชลดลง แก้ไขปัญหาการเผา
เศษวัช พืช และควบคุม ศัต รูพ ืช ปัญ หาศัต รูพ ืช มีผ ลต่อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิต ของข้า วไร่
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนมากกว่าปัจจัยด้านการเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งการจัดการดิน
ที่ต ่า งกัน ทํ า ให้ส มบัต ิท างเคมีข องดิน ที ่ร ะดับ ความลึก 0-15 เซนติเ มตรจากผิว ดิน เปลี่ย นแปลง
เล็ก น้อ ย ดิน ยัง มีส ภาพเป็น กรดจัด ถึง เป็น กรดจัด มาก ปริม าณฟอสฟอรัส และโพแทสเซีย มที่เ ป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูง (นคร, 2552)
การศึก ษาระยะห่า งที่เ หมาะสมของคูรับ น้ํา รอบเขาเพื่อ ปลูก ข้า วไร่บ นพื้น ที่สูง ในพื้น ที่
จัง หวัด น่า น กลุ่ม ชุด ดิน ที่ 55 ชุด ดิน วัง สะพุง (Ws)
ความลาดชัน พื้น ที่ 15-20 เปอร์เ ซ็น ต์
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ํา 4 วิธีการ คือ 1) ปลูกข้าวไร่โดยไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ํา 2) ปลูกข้าวไร่โดยมีระยะห่างระหว่างคูรับน้ําขอบเขาในแนวดิ่ง (vertical interval, V.I.)
3 เมตร 3) ปลูกข้าวไร่โดยมีระยะห่างระหว่างคูรับน้ําขอบเขาในแนวดิ่ง (V.I.) 6 เมตร 4) ปลูกข้าวไร่
โดยมีระยะห่างระหว่างคูรับน้ําขอบเขาในแนวดิ่ง (V.I.) 9 เมตร ผลการทดลองพบว่าการเจริญเติบโต
ของข้า วไร่ด้า นความสูง โดยวิธีก ารที่ไ ม่มีร ะบบอนุรัก ษ์ดิน และน้ํา และวิธีก ารขุด คูรับ น้ํา ขอบเขา
ในแนวดิ่ง 3 เมตร 6 เมตร 9 เมตร ข้าวไร่มีความสูงเฉลี่ย 100-108 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับวิธีไม่มี
ระบบอนุรัก ษ์ดิน และน้ํา ที่มีค วามสูง 106 เซนติเ มตร ไม่แ ตกต่า งกัน ทางสถิติ และพบว่า ผลผลิต
ข้า วไร่ที่ร ะยะห่า งระหว่า งคูร ับ น้ํ า ขอบเขาในแนวดิ่ง 6 เมตร ให้ผ ลผลิต ข้า วไร่เ ฉลี่ย สูง สุด 342
กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ รองลงมาคือ ระยะห่า งระหว่า งคูร ับ น้ํ า ขอบเขาในแนวดิ ่ง 3 เมตร และ 9 เมตร
ให้ผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ย 316 และ 313 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติกับวิธี
ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่ให้ผลผลิต 304 กิโลกรัมต่อไร่ (ศรัญณุพงศ์ และคณะ, 2558)
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การศึก ษาพัน ธุ ์ข ้า วไร่พื ้น เมือ งที ่ม ีศ ัก ยภาพเพื ่อ ใช้ใ นระบบเกษตรยั ่ง ยืน ของอํา เภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ดําเนินการในพื้นที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้
ข้าวไร่่ท้องถิ่นที่เกษตรกรนิยมปลูกมาทดสอบจํานวน 7 พันธุ์ได้แก่ ข้าวมะเคาะ ข้าวซิวก้นจ้ํา ข้าว
หนอนแคบ ข้าวเต่ย ข้าวหก ข้าวดอกตอง และข้าวบรา โดยใช้ข้าวซิวแม่จันเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ
ทดสอบในฤดูนาปี ปี พ.ศ.2550 ผลการทดลองพบว่าเมล็ดข้าวที่ทําการทดสอบทุกพันธุ์มีความงอก
สม่ําเสมอดี ความสูงอยู่ในช่วง 145.48–171.80 เซนติเมตร โดยข้าวดอกตองจะมีความสูงมากที่สุด
การแตกกออยู่ ร ะหว่ า ง 9.90–12.07 ต้ น ต่ อ กอ และข้ า วพัน ธุ์ ที่แ ตกกอสูง สุด คือ ข้า วหนอนแคบ
สํา หรับ องค์์ ป ระกอบผลผลิต พบว่ า จํา นวนรวงต่ อ กอของข้ า วไร่ที่ท ดสอบไม่ มีค วามแตกต่า งกัน
อยู่ในช่วง 5.55–6.10 รวงต่อกอ และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดรวงค่อนข้างต่ํา เมื่อเทียบกับพันธุ์ส่งเสริม
พบว่าข้าวเต่ยมีจํานวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด 208.32 เมล็ดต่อรวง ส่วนข้าวซิวก้นจ้ําและข้าวมะเคาะ
มีจํานวนเมล็ดต่อรวงต่ําที่สุด ต่ํากว่าพันธุ์ส่งเสริม น้ําหนัก 100 เมล็ดของข้าวหนอนแคบสูงสุด 3.88
กรัม แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวมะเคาะและข้าวหก ผลผลิตต่อกอพบว่าพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงสุด
คือข้าวเต่ย รองลงมาคือ ข้ า วดอกตองและข้ า วหนอนแคบ ตามลําดับ ซึ่งให้ผ ลไปทางเดียวกันกับ
ผลผลิต ที ่เ ก็บ เกี ่ย วในพื ้น ที ่ 2x5 ตารางเมตร พบว่ า ข้ า วดอกตอง ข้ า วเต่ย และข้ า วหนอนแคบ
ให้ผลผลิตสูงที่สุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิต 698.33
670.06 และ 622.88
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ การทดลองนี้ทําในสภาพแปลงทดลองที่มีการดูแลรักษาอย่างดี ควรต้องทํา
การทดสอบในสภาพพื้นที่ต่างๆ และในสภาพแปลงเกษตรกรเพื่อทดสอบศักยภาพที่แ ท้จริงต่อไป
(กิตติศักดิ์, 2552)
การศึกษาการใช้ฟางข้าวเพื่อควบคุมความชื้นในดินและการระบาดของวัชพืชและผลผลิต
ข้าวไร่ ในปี 2552 ณ แปลงทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวดงหลักหมื่น อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยใช้ฟ างข้าวอัตรา 200 400 และ 600
กิโลกรัม ต่อไร่ คลุม ดินหลังการปลูกข้าวไร่และการไม่ใ ช้ฟางข้าว ผลการทดลองพบว่าการควบคุม
ความชื้นในดินและน้ําหนักแห้งของวัชพืชทั้ง 4 วิธี ให้ผลใกล้เคียงกันคือความชื้นในดินอยู่ระหว่าง
12.3-13.6 เปอร์เซ็นต์ น้ําหนักแห้งของวัชพืชระหว่าง 6.33-9.42 กรัมต่อตารางเมตร จํานวนวัชพืช
ที่พ บระหว่า ง 75-117 ต้นต่อตารางเมตร และพบหญ้า แห้วหมูจํานวน 32-95 ต้นต่อ ตารางเมตร
ส่วนการให้ผลผลิตข้าวไร่พันธุ์เจ้าลีซอสันป่าตองพบว่าไม่แตกต่างทางสถิติ แต่การใช้ฟางข้าวอัตรา
ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มทําให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นคือการใช้ฟางข้าวอัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด
584 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือการใช้ฟางข้าวอัตรา 400 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ และการไม่ใช้
ฟางข้าวให้ผลผลิต 563 561 และ 520 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (ไพโรจน์, 2553)
การประเมิน ผลผลิตของเชื้อพันธุก รรมข้าวไร่ที่ทดสอบในจังหวัดขอนแก่น วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD มี 2 ซ้ํา ข้าวที่นํามาทดสอบ 252 สายพันธุ์ เป็นข้าวเหนียว 141 สายพันธุ์ และ
ข้าวเจ้า 111 สายพันธุ์ พบว่าผลผลิตข้าวไร่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
ข้าวสายพันธุ์ ULR077 ให้ผลผลิตสูงสุด 553.8 กิโลกรัมต่อไร่ สายพันธุ์ ULR023 ให้ผลผลิต 536.7
กิโ ลกรัม ต่อ ไร่ โดยข้า วทั้ง สองสายพัน ธุ ์ใ ห้ผ ลผลิต มากกว่า พัน ธุ ์ห อมสกลนครและพัน ธุ์ซ ิว แม่จัน
ที่ใ ช้เป็นพันธุ์เปรีย บเทียบซึ่งให้ผ ลผลิต 256.2 และ 270 กิโลกรัม ต่อไร่ ตามลําดับ สายพันธุ์ที่ใ ห้
ผลผลิตรองลงมาคือสายพันธุ์ ULR049 ข้าวขาวเล็ก ตาดฟ้า 1 และสายพันธุ์เมล็ดฝ้าย ให้ผลผลิต
472 470.9 468.8 และ 443.2 กิโลกรัม ต่อไร่ ตามลํา ดับ สายพันธุ์ข้าวไร่ที่ใ ห้ผ ลผลิตต่ํา สุดคือ
ข้าวล้อให้ผลผลิต 111.9 กิโลกรัมต่อไร่ (วีรยุทธ และ จิรวัฒน์, 2558)
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6. สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ชุดดินศึกษาและพืชทดสอบ
6.1 ข้อมูลทั่วไป ตําบลห้วยชมภู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ 259 ตารางกิโลเมตร หรือ 161,875 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย
ป่าแม่กกฝั่งขวา พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีอากาศเย็นตลอดปี แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน
หมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
แม่มอญ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู
หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านแม่สะ หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ และหมู่ที่ 11
บ้านร่มเย็น มีจํานวนประชากรทั้งหมด 10,390 คน แยกเป็นชาย 5,288 คน หญิง 5,102 คน จํานวน
ครัวเรือน 3,893 หลังคาเรือน ตําบลห้วยชมภูมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลแม่ยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลโป่งแพร่ อําเภอแม่ลาว ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลดอยฮาง ตําบลป่าอ้อดอนชัย ตําบลแม่กรณ์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ตําบลโป่งแพร่ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตําบลแม่นาวาง
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลห้วยชมภูมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 500-1,600
เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เช่น ดอยชมพู ดอยกาดผี ดอยเกี๊ยะ ดอยเกี๊ยะยาว
ดอยแก่งหลวง เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กก
ฝั่งขวา ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของตําบลคือแม่น้ํากกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตําบลถือเป็น
แม่น้ําสายหลักและเป็นเส้นแบ่งขอบเขตระหว่างตําบลห้วยชมภูและตําบลแม่ยาว และมีลําน้ําสาขา
ที่ไหลลงสู่แม่น้ํากกทางทิศเหนืออีกหลายสาย เช่น ลําห้วยชมพูมีต้นกําเนิดจากดอยชมภู น้ําแม่สลัก
มีต้นกําเนิดจากดอยซาง ลําห้วยกกน้อยมีต้นกําเนิดจากดอยกาดผีและดอยเกี๊ยะยาว ไหลผ่านบ้านหัวนา
บ้านกลาง และบ้านกกน้อย ลําห้วยหมากเลี่ยมมีต้นกําเนิดจากดอยเกี๊ยะ นอกจากนี้ยังมีลําห้วยทางด้าน
ทิศใต้ของตําบล เช่น น้ําแม่กรณ์ ลําห้วยส้าน ห้วยชมภู และห้วยแม่มอญ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในตําบลห้วยชมพู ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของตําบล ส่วนพื้นที่
บริเวณด้านทิศตะวันออกของตําบลซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ในลักษณะของไร่หมุนเวียนและปลูกข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่
ปริมาณน้ําฝนที่วัดได้จากสถานีอุตุนิยมวิทยา 08013 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าปีน้ํา
2553 มีปริมาณน้ําฝนรวม 1,918.3 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 136 วัน ส่วนปีน้ํา 2554 มีปริมาณ
น้ําฝนรวม 2,016.7 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 144 วัน ดังแสดงในตารางผนวกที่ 3 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) ส่วนอุณหภูมิในจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 มีค่าเฉลี่ย 25.4 และ 24.5
องศาเซลเซียส ตามลําดับ ดังแสดงในตารางผนวกที่ 4 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)
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6.2 ชุดดินที่ใช้ในงานวิจัย คือ ชุดดินปากช่อง กลุ่มชุดดินที่ 29 การจําแนกดิน Fine,
kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults มีการจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt ลักษณะ
และสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเข้มถึงสีน้ําตาลปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหิน
ที่แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น บริเวณพื้นที่ภูเขา
และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วง บริเวณเชิงเขา
หรือเกิดจากตะกอนดินที่ถูกน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 3-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ําดี การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน
ช้าถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ําระดับปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติป่าเบญจพรรณ และมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ยาสูบ ข้าวไร่ สับปะรด และสวนผลไม้ เช่น มะม่วง
ลิ้นจี่ ลําไย ชุดดินนี้มีข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ําและเป็นกรด
สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย หากต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูก
พื ช จะต้ อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น โดยใช้ อิ น ทรี ย วั ต ถุ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ หรื อ ปุ๋ ย ชี ว ภาพร่ ว มกั บ ปุ๋ ย เคมี
และใช้วัสดุปูนปรับแก้ความเป็นกรดของดิน และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสม (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2548)

ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่ปลูกข้าวไร่บริเวณอําเภอเมืองในจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2552
6.3 พันธุ์ข้าวไร่ที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้าวไร่พันธุ์ซิวแม่จัน ซึ่งเป็นข้าวไร่ข้าว
เหนียวพันธุ์พื้นเมือง ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ในนาปี เป็นพันธุ์รับรองเมื่อ 7 ธันวาคม 2522 ลักษณะทั่วไป
ต้ น สู ง 110-15 เซนติ เ มตร ลํ า ต้ น สี เ ขี ย ว ใบแคบและยาว คอรวงยาว เมล็ ด ยาว ร่ ว งปานกลาง
ข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุดสีม่วง อายุเก็บเกี่ยวกลางเดือนตุลาคม (ปลูกต้นมิถุนายน) ระยะพักตัวของเมล็ด
5 สัปดาห์ ข้าวสุกนุ่มเหนียว ให้ผลผลิตประมาณ 456 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น คือ สามารถปลูกได้
ทั้งสภาพไร่และนา อายุเบา แต่มีลักษณะด้อย คือ ไม่ต้านทานโรคไหม้ ใบสีส้ม และไม่ต้านทานแมลงบั่ว
โดยมีรายละเอียดของลักษณะพันธุ์ข้าวไร่ซิวแม่จันแสดงในตารางผนวกที่ 2 (กรมการข้าว, 2552)
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ

เริ่มต้นเดือน มกราคม 2553
สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2554
แปลงเกษตรกร ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
- เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ซิวแม่จัน
- พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วลิสงเถา ถั่วสอดหรือถั่วลอด
- วัสดุคลุมดิน ได้แก่ ฟางข้าว
- วัสดุที่ใช้ทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงสูตรไนโตรเจน ได้แก่ กากน้ําตาล มูลสัตว์
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ําตาล
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ จอบ เสียม พลั่ว ถุงพลาสติก กระบอกเก็บดิน
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ ไม้วัดความสูง มีด กรรไกร ถุงตาข่าย ถุงพลาสติก
- เครื่องชั่งน้ําหนัก
- อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เทปวัดระยะ
วิธีการ
1. วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in RCBD (Randomized Complete Block Design)
จํานวน 3 ซ้ํา มี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 มาตรการวิธีพืช 3 ระดับ คือ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ํา การคลุม ดิ น (mulching) การปลูกพืชแซม (intercropping) และปั จจัยที่ 2 ปุ๋ยอิ นทรีย์
คุณภาพสูง 4 ระดับ คืออัตรา 50 100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ตํารับการทดลอง
จํานวน 12 วิธีการ มีดังนี้
วิธีการ 1 ปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 50 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 2 ปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 3 ปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คณ
ุ ภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 4 ปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 200 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 5 ปลูกข้าวไร่แบบมีการคลุมดินด้วยฟางร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 50 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 6 ปลูกข้าวไร่แบบมีการคลุมดินด้วยฟางร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 7 ปลูกข้าวไร่แบบมีการคลุมดินด้วยฟางร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 8 ปลูกข้าวไร่แบบมีการคลุมดินด้วยฟางร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 200 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 9 ปลูกข้าวไร่แซมพืชตระกูลถั่วร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 50 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 10 ปลูกข้าวไร่แซมพืชตระกูลถั่วร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 11 ปลูกข้าวไร่แซมพืชตระกูลถั่วร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 150 กิโลกรัมต่อไร่
วิธีการ 12 ปลูกข้าวไร่แซมพืชตระกูลถั่วร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 200 กิโลกรัมต่อไร่
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การทดลองนี้ได้กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานช่วงเวลาต่างๆ กันในแต่ละฤดูปลูกดังแผนผัง
กิจกรรม
ฤดูปลูก 2553
(ปีงบประมาณ2552/53)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

--------------------------------------------------------ปี พ.ศ.2553------------------------------------------------------------การคัดเลือกพื้นที่

การวางผัง / ไถแปลง
เก็บดินก่อน

ปลูกปี1
การดูแลรักษาแปลงทดลอง / เก็บข้อมูล
เก็บเกี่ยว

กิจกรรม
ฤดูปลูก 2554
(ปีงบประมาณ2553/54)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

--------------------------------------------------------ปี พ.ศ.2554-------------------------------------------------------------ไถแปลง
ปลูกปี2 ปลูกซ่อม
การดูแลรักษาแปลงทดลอง / เก็บข้อมูล
เก็บเกี่ยว
เก็บดินหลัง

2. เตรียมแปลงทดลอง ทําการปรับสภาพพื้นที่เพื่อกําจัดวัชพืชและไถเตรียมดิน แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง
ย่อยจํานวน 36 แปลง แปลงย่อยมีความกว้าง 1.5 เมตร และยาว 8 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างแปลง
0.50 เมตร
3. ปลูกข้าวไร่แบบหยอดหลุม (drilling) ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 4-5
เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวหลุมละ 5-8 เมล็ด แล้วกลบดินฝังเมล็ดข้าวให้แน่นพอควร คิดเป็นอัตรา
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ที่ใช้มีค่า
85 เปอร์เซ็นต์ จึงใช้เมล็ดพันธุ์จริงที่อัตรา 9.4 กิโลกรัมต่อไร่

ภาพที่ 2 การปลูกข้าวไร่แบบหยอดหลุมและการทํามาตรการวิธีพืชในระบบปลูกข้าวไร่อินทรีย์
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4. การทํามาตรการวิธีพืช (vegetative measure) มีวิธีปฏิบัติดังนี้
4.1 ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการทํา
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 การคลุมดิน (mulching) เป็นการใช้วัสดุฟางข้าวคลุมดินด้วยการโรยฟางข้าวให้ทั่ว
แปลงหลังจากที่ทําการหยอดข้าวไร่เสร็จสิ้น อัตราฟางข้าวที่ใช้ในปีที่ 1 เท่ากับ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
ปีที่ 2 ใช้ฟางข้าวที่เหลือในแปลงภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวไร่ โดยฟางข้าวมีความชื้น 15-20 เปอร์เซ็นต์
4.3 การปลูกพืชแซม (intercropping) เป็นการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมข้าวไร่ โดยทําการ
ปลูกถั่วปิ่นโตพร้อมกับการหยอดข้าวไร่ในปีที่ 1 ปลูกถั่วสอดหรือถั่วลอดพร้อมกับปลูกข้าวไร่ในปีที่ 2
5. การใช้ ปุ๋ยอิน ทรีย์คุ ณภาพสู งกั บ ข้ าวไร่ 4 ระดั บ ประกอบด้ วยอั ตรา 50 100 150 และ 200
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ตามตํารับทดลองที่กําหนด โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อม
กับการหยอดข้าวไร่ และครั้งที่สองใส่ป๋ยุ อินทรีย์คุณภาพสูงก่อนข้าวไร่ออกดอกประมาณ 30 วัน ทําการ
ดูแลรักษาข้าวไร่ตลอดช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตจนถึงระยะเก็บเกี่ยว
6. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
6.1 ข้อมูลข้าวไร่ เก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ค่าวิเคราะห์ทางเคมี
ประกอบด้วย
1) ความสูงต้นข้าวไร่ที่อายุ 30 60 และ 90 วัน ตามลําดับ จํานวน 10 กอต่อแปลง
2) ผลผลิตข้าวไร่ ที่ความชื้นประมาณ 14-15 เปอร์เซ็นต์
3) น้ําหนัก 100 เมล็ด (กรัม)
4) การแตกกอ (จํานวนต้นต่อกอ)
5) การออกรวง (จํานวนรวงต่อกอ)
6) ค่าวิเคราะห์ทางเคมีของข้าวไร่ ประกอบด้วย อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N
ratio) ธาตุอาหารในเมล็ดข้าว ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)

ภาพที่ 3 การวัดการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นข้าวไร่ที่อายุต่างกัน
6.2 ข้อมูลดิน ทําการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละแปลงแบบสุ่ม (composite sample) ที่ระดับ
ความลึก 0-30 เซนติเมตรจากผิวดิน นําตัวอย่างดินที่เก็บมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม นํามาบด แล้วร่อนผ่าน
ตะแกรง 2 มิลลิเมตร และส่งวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สวด.)
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อวิเคราะห์หาสมบัติต่างๆ ของดิน ดังนี้
1) เนื้อดิน (texture) ใช้วิธีไฮโดรมิเตอร์ (hydrometer method) บอกเป็นเปอร์เซ็นต์
ของอนุภาคทราย (sand) ทรายแป้ง (silt) และอนุภาคดินเหนียว (clay) นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาแจกแจงประเภทของเนื้อดิน (soil texture class) แล้วทําการเปรียบเทียบกับชั้นดินตามเกณฑ์
ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา
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2) ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density)
3) ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (soil pH)
4) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter content: OM) หาได้จากสมการ
% อินทรียวัตถุ = % คาร์บอนอินทรีย์ x 100
โดยที่ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon: OC) หาได้โดยใช้วิธีการ Walkley
and Black Tritation
5) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available phosphorus: avail P2O5)
6) โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available potassium: avail K2O)
6.3 พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้ง ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุ
อาหารในส่วนเหนือดินของพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุถึงวันออกดอก ปัญหาโรคและแมลงของ
ข้าวไร่ เป็นต้น
6.4 ฟางข้าว ได้แก่ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ธาตุอาหารไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
6.5 ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า ง (pH) ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า (EC)
อินทรียวัตถุ (OM) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส
(P) โพแทสเซียม (K) ปริมาณแคลเซียม (Ca) และโซเดียม (Na)
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย Analysis of Variance ของ 3x4 factorial in RCBD วิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (Little and Hills, 1975)
วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
8. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
9. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืช (vegetative measures) 3 ระดับ คือ
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา (non conservation) การคลุมดิน (mulching) และการปลูกพืชแซม
(intercropping) และการใช้อัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับข้าวไร่ 4 ระดับ ประกอบด้วย 50 100
150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ โดยดําเนินการทดลองในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ตําบล
ห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทําการทดลองบนสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเท 20 เปอร์เซ็นต์
ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2553-2554 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
ใช้อัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวไร่ด้านความสูง
การแตกกอ การออกรวง องค์ ประกอบของข้าวไร่ ได้แ ก่ น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ด ผลผลิ ตข้ าวไร่
ปริมาณธาตุอาหารในเมล็ดข้าว การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน และต้นทุนการผลิตข้าวไร่
การทดลองนี้ใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ พบว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีสมบัติทางเคมี ได้แก่
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.2 ค่าการนําไฟฟ้า (EC) 7.21 เดซิซีเมนต่อเมตร อินทรียวัตถุ (OM)
61.46 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) 8 ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 4.69
เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส (P) 1.38 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม (K) 2.14 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแคลเซียม (Ca)
0.67 เปอร์เซ็นต์ และโซเดียม (Na) 1.03 เปอร์เซ็นต์ และในปีที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) 6.46 ค่าการนําไฟฟ้า (EC) 8.58 เดซิซีเมนต่อเมตร อินทรีย์คาร์บอน (OC) 39.93
เปอร์เซ็นต์ ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 4.12 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส (P) 1.77 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม
(K) 2.55 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแคลเซียม (Ca) 2.18 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาปริมาณธาตุ
อาหารหลักทั้งหมดมีค่ารวมกัน 8.21-8.44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานควรมี
ปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ และไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ (กรมพัฒนาที่ดิน,
2557)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง

OM
OC C/N
%w/w %w/w
ฤดูปลูก 2553 61.46 35.65 8

N
%
4.69

P2O5
%
1.38

K2O
%
2.14

PH
1:2
5.2

EC CaO Na
Ds/m %
%
7.21 0.67 1.03

ฤดูปลูก 2554

4.12

1.77

2.55

6.46

8.58

-

39.93

-

2.18

-

ส่ วนฟางข้ า วที่ใ ช้ เป็ นวั ส ดุ ค ลุม ในแปลงข้าวไร่มี ป ริมาณอิ น ทรี ย์คาร์ บ อนเฉลี่ย 49.03
เปอร์เซ็นต์ มี ป ริมาณธาตุ อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซีย ม 1.17 0.22 และ 0.40
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และพืชตระกูลถั่วที่ปลูกเป็นพืชแซมคือถั่วลิสงเถาสายพันธุ์อมาริลโล (Arachis
pintoi cv. Amarillo) และถั่วลอดหรือถั่วสอดซึ่งมีการเจริญเติบโตไม่ดีจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลและไม่
อาจเก็บเกี่ยวส่วนเหนือดินเพื่อนําไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร
ทั้งนี้ผลการทดลองการใช้มาตรการวิธีพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตข้าวไร่อินทรีย์มีรายละเอียดดังนี้
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1. ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชต่อการเจริญเติบโตของข้าวไร่
1.1 การเจริญเติบโตด้านความสูงของข้าวไร่
จากการบันทึกการเจริญเติบโตของข้าวไร่ในฤดูปลูก 2553 พบว่าความสูงเฉลี่ยของ
ต้นข้าวไร่เมื่อข้าวไร่อายุ 30 วัน เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ
ทํ า ให้ ค วามสู ง ของต้ น ข้ า วไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง 31-33 เซนติ เ มตร
แต่พบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ความสูงของต้นข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ
ทําให้ความสูงต้นข้าวสูงสุด 33 และ 34 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกัน รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงอัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ความสูงต้นข้าวสูงมีค่าไม่แตกต่างกัน 30
และ 31 เซนติเมตร ตามลําดับ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงแต่อย่างใด ทุกตํารับการทดลองพบว่าความสูงต้นข้าวเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 29-35
เซนติเมตร โดยตํารับการทดลองที่ 7 ที่ใช้วิธีคลุมดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีความสูงมากที่สุด 35 เซนติเมตร ดังตารางที่ 2 ส่วนความสูงของต้นข้าวเมื่อข้าวไร่อายุได้ 60 วัน
พบว่ า การทํ า มาตรการวิ ธี พื ช แบบต่ า งๆ ทํ า ให้ ค วามสู ง ของต้ น ข้ า วไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 57-61 เซนติเมตร แต่ปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ความสูงของต้น
ข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 และ 200
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ความสูงต้นข้าวสูงสุดเท่ากันคือ 61 เซนติเมตร รองลงมาคือการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้ความสูงต้นข้าวสูง 54 และ 58 เซนติเมตร
ตามลําดับ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด
โดยทุกตํารับการทดลองพบว่าความสูงต้นข้าวเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 52-64 เซนติเมตร ดัง
ตารางที่ 2 และความสูงของต้นข้าวเมื่อข้าวไร่อายุได้ 90 วัน พบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทํา
ให้ความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 118-141 เซนติเมตร และ
พบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
มี ค่า อยู่ใ นช่ วง 124-133 เซนติ เ มตร และไม่พบปฏิ กิริ ยาสั ม พั นธ์ ระหว่ า งมาตรการวิ ธี พืชต่อ อัตรา
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยทุกตํารับการทดลองพบว่าความสูงต้นข้าวเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกัน
อยู่ในช่วง 118-138 เซนติเมตร ดังตารางที่ 2
สําหรับการบันทึกการเจริญเติบโตของข้าวไร่ในฤดูปลูก 2554 พบว่าความสูงเฉลี่ย
ของต้นข้าวไร่เมื่อข้าวไร่อายุ 30 วัน เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้ความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30-31 เซนติเมตร
แต่พบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ความสูงของต้นข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ
ทําให้ ค วามสูง ต้ นข้ า วสู งสุ ด ไม่แ ตกต่ างกั นคื อ 31 34 และ 31 เซนติ เมตร ส่ว นการใช้ปุ๋ย อิน ทรี ย์
คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้ความสูงต้นข้าวต่ําสุด 27 เซนติเมตร ตามลําดับ และไม่พบ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยทุกตํารับการ
ทดลองพบว่าความสูงต้นข้าวเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 26-34 เซนติเมตร ดังตารางที่ 2 ส่วน
ความสูงของต้นข้าวเมื่อข้าวไร่อายุได้ 60 วัน พบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้ความสูงของ
ต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 55-57 เซนติเมตร แต่ปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ความสูงของต้นข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการ
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ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ความสูงต้นข้าวสูงสุด
เท่ากันคือ 61 เซนติเมตร รองลงมาคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่
ทําให้ความสูงต้นข้าวสูง 49 และ 53 เซนติเมตร ตามลําดับ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยทุกตํารับการทดลองพบว่าความสูงต้นข้าว
เฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 49-64 เซนติเมตร ดังตารางที่ 2 และความสูงของต้นข้าวเมื่อข้าวไร่อายุ
ได้ 90 วัน พบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้ความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 106-112 เซนติเมตร และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้
ความสูงของต้นข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 106-113 เซนติเมตร และไม่พบ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยทุกตํารับการ
ทดลองพบว่าความสูงต้นข้าวเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 102-116 เซนติเมตร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชต่อความสูงของข้าวไร่
ตํารับการทดลอง

ความสูงข้าวไร่ ปี 2553
30 วัน 60 วัน 90 วัน

มาตรการวิธีพืช
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา
31
57
127
วิธีคลุมดิน (mulching)
33
57
128
วิธีปลูกพืชแซม (intercropping)
32
61
132
F-test
ns
ns
ns
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
30b
54b
124
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
31b
58b
131
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
34a
61a
127
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่
33a
61a
133
F-test
*
*
ns
มาตรการวิธีพืช x ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
29
52
123
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
30
57
123
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
33
60
129
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
33
61
134
คลุมดิน
ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
31
54
132
คลุมดิน
ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
32
55
127
คลุมดิน
ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
35
59
124
คลุมดิน
ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
33
61
128
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
29
58
118
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
32
61
141
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
33
64
129
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
32
60
138
F-test
ns
ns
ns
CV (%)
7.05
8.18
6.74
หมายเหตุ : ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

หน่วย: เซนติเมตร
ความสูงข้าวไร่ ปี 2554
30 วัน 60 วัน 90 วัน

30
31
31
ns

56
55
57
ns

106
112
111
ns

27b
31a
34a
31a
*

49b
53b
61a
61a
*

106
111
108
113
ns

26
30
33
31
29
32
33
32
26
31
34
34
ns
10.83

49
53
61
61
49
54
59
60
49
52
64
64
ns
7.95

102
102
106
114
108
116
113
112
109
114
106
111
ns
6.88
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1.2 การแตกกอและการออกรวงของข้าวไร่
ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้การแตกกอของต้นข้าวและจํานวนรวงต่อกอมีค่าใกล้เคียงกันและไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยมีการแตกกออยู่ในช่วง 8.33-8.83 ต้นต่อกอ และการออกรวงอยู่ในช่วง 7.33-7.67 รวง
ต่อกอ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้การแตกกอของต้นข้าวและจํานวนรวง
ต่อกอมีค่าใกล้เคียงกันและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการแตกกออยู่ในช่วง 8.44-8.78 ต้นต่อ
กอ และการออกรวงอยู่ในช่วง 7.44-7.67 รวงต่อกอ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืช
ต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยมีการแตกกออยู่ในช่วง 8.33-9.00 ต้นต่อกอ และการ
ออกรวงอยู่ในช่วง 7.33-8.00 รวงต่อกอ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชต่อการแตกกอและการออกรวง
ของข้าวไร่
ตํารับการทดลอง

ฤดูปลูก 2553
การแตกกอ การออกรวง

มาตรการวิธีพืช
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา
8.83
7.67
8.67
7.67
วิธีคลุมดิน (mulching)
8.33
7.33
วิธีปลูกพืชแซม (intercropping)
F-test
ns
ns
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
8.44
7.44
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
8.56
7.56
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
8.78
7.67
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่
8.67
7.56
F-test
ns
ns
มาตรการวิธีพืช x ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
8.67
8.67
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
8.33
8.33
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
9.33
9.33
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
9.00
9.00
ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
8.33
8.33
คลุมดิน
ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
9.00
9.00
คลุมดิน
ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
8.67
8.67
คลุมดิน
ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
8.67
8.67
คลุมดิน
8.33
8.33
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
8.33
8.33
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
8.33
8.33
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
8.33
8.33
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
F-test
ns
ns
CV (%)
9.29
10.48
หมายเหตุ : ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ฤดูปลูก 2554
การแตกกอ การออกรวง
8.67
8.67
8.42
ns

7.58
7.67
7.42
ns

8.56
8.33
8.89
8.56
ns

7.56
7.33
7.89
7.44
ns

8.33
8.33
9.00
9.00
9.00
8.33
9.00
8.33
8.33
8.33
8.67
8.33
ns
7.98

7.33
7.33
8.00
7.67
8.00
7.33
8.00
7.33
7.33
7.33
7.67
7.33
ns
8.85
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สําหรับในฤดูปลูก 2554 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืช
แบบต่างๆ ทําให้การแตกกอของต้นข้าวและจํานวนรวงต่อกอมีค่าใกล้เคียงกันและไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยมีการแตกกออยู่ในช่วง 8.42-8.67 ต้นต่อกอ และการออกรวงอยู่ในช่วง 7.42-7.67 รวง
ต่อกอ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้การแตกกอของต้นข้าวและจํานวนรวง
ต่อกอมีค่าใกล้เคียงกันและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการแตกกออยู่ในช่วง 8.33-8.89 ต้นต่อ
กอ และการออกรวงอยู่ในช่วง 7.33-7.89 รวงต่อกอ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืช
ต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยมีการแตกกออยู่ในช่วง 8.33-9.00 ต้นต่อกอ และการ
ออกรวงอยู่ในช่วง 7.33-8.00 รวงต่อกอ ดังตารางที่ 3
2. ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชต่อปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิตข้าวไร่
2.1 ปริมาณผลผลิตข้าวไร่
การให้ผลผลิตของข้าวไร่ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํา
มาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้ผลผลิตข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 226230 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ แต่ พ บว่ าปั จจั ยปุ๋ ยอิ น ทรีย์ คุณ ภาพสูง อัต ราต่า งกั นทํ าให้ ผ ลผลิ ตข้ าวไร่ มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 100 150 และ 200
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดไม่แตกต่างกันคือ 236 240 และ 231 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลําดับ ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้ผลผลิตต่ําสุด 205 กิโลกรัม
ต่อไร่ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดย
ทุกตํารับการทดลองพบว่าผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ยมีค่าอยู่ในช่วง 200-249 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตํารับการ
ทดลองที่ 11 การปลูกข้าวไร่แซมถั่วร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
ให้ผลผลิตมากที่สุด 249 กิโลกรัมต่อไร่ และตํารับการทดลองที่ 1 การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการฯ
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตต่ําสุดเพียง 206 กิโลกรัมต่อไร่
ดังตารางที่ 4
การให้ผลผลิตของข้าวไร่ในฤดูปลูก 2554 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํา
มาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้ผลผลิตข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 188194 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ แต่ พ บว่ าปั จจั ยปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ คุณ ภาพสู ง อัต ราต่า งกั นทํ าให้ ผ ลผลิ ตข้ าวไร่ มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 100 150 และ 200
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดไม่แตกต่างกันคือ 190 200 และ 199 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลําดับ ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้ผลผลิตต่ําสุด 172 กิโลกรัม
ต่อไร่ และไม่พบว่าปฏิกิริยาสัมพันธ์กันระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด
โดยทุกตํารับการทดลองพบว่าผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ยมีค่าอยู่ในช่วง 169-215 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตํารับการ
ทดลองที่ 8 การคลุมดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตมาก
ที่สุด 215 กิโลกรัมต่อไร่ และตํารับการทดลองที่ 1 การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการฯ ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตต่ําสุดเพียง 169 กิโลกรัมต่อไร่ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชต่อปริมาณผลผลิตของข้าวไร่
ตํารับการทดลอง

ผลผลิตข้าวไร่
น้ําหนักเมล็ดข้าวไร่
น้ําหนักฟางข้าว
ฤดู2553 ฤดู2554 ฤดู2553 ฤดู2554 ฤดู2553 ฤดู2554
(กิโลกรัมต่อไร่)
(กรัมต่อ 100 เมล็ด)
(กิโลกรัมต่อไร่)

มาตรการวิธีพืช
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา
226
188
2.37
230
194
2.57
วิธีคลุมดิน (mulching)
228
189
2.41
วิธีปลูกพืชแซม (intercropping)
F-test
ns
ns
ns
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
205b
172b
2.09b
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
236a
190a
2.62a
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
240a
200a
2.60a
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่
231a
199a
2.45a
F-test
*
*
*
มาตรการวิธีพืช x ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
206
169
1.90
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
245
185
2.49
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
230
205
2.50
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
224
192
2.59
ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
211
173
2.34
คลุมดิน
ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
232
194
2.52
คลุมดิน
ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
241
195
2.76
คลุมดิน
ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
236
215
2.67
คลุมดิน
200
172
2.05
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
231
192
2.48
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
249
201
2.59
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
232
189
2.53
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
F-test
ns
ns
ns
CV (%)
8.65
7.26
8.55
หมายเหตุ : ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

1.96
2.02
1.91
ns

436
448
441
ns

374
392
384
ns

1.75b
2.09a
2.01a
2.00a
*

409b
456a
463a
446a
*

356
382
403
393
ns

1.82
2.14
1.96
1.93
1.84
2.14
1.92
2.20
1.61
2.00
2.14
1.87
ns
10.29

410
458
462
436
418
449
458
465
399
460
469
437
ns
6.88

339
367
413
376
373
386
385
424
354
393
409
378
ns
8.56

2.2 น้ําหนักเมล็ดข้าวไร่ 100 เมล็ด
ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.37-2.57 กรัม
แต่พบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดข้าวไร่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลําดับ ทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดสูงสุดไม่แตกต่างกันคือ 2.62 2.60 และ 2.45 กรัม ตามลําดับ
ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดต่ําสุด 2.09
กรัม และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดย
ทุกตํารับการทดลองพบว่าน้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.90-2.76 กรัม ซึ่งตํารับการ
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ทดลองที่ 7 การคลุมดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ําหนักเมล็ด
100 เมล็ดมากที่สุด 2.76 กรัม และตํารับการทดลองที่ 1 การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการฯ ร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดต่ําสุดเพียง 1.90 กรัม
ดังตารางที่ 4
ในฤดูปลูก 2554 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.91-2.02 กรัม
แต่พบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดข้าวไร่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลําดับ ทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดสูงสุดไม่แตกต่างกันคือ 2.09 2.01 และ 2.00 กรัม ตามลําดับ
ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดต่ําสุด 1.75
กรัม และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดย
ทุกตํารับการทดลองพบว่าน้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.61-2.20 กรัม ซึ่งตํารับการ
ทดลองที่ 8 การคลุมดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ําหนักเมล็ด
100 เมล็ดมากที่สุด 2.20 กรัม และตํารับการทดลองที่ 1 การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการฯ ร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดต่ําสุดเพียง 1.82 กรัม
ดังตารางที่ 4
2.3 น้ําหนักฟางข้าว
การให้น้ําหนักฟางข้าวในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํา
มาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้น้ําหนักฟางข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ น้ําหนักฟางข้ าวมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 436-448 กิโลกรัมต่อไร่ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้
น้ําหนักฟางข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน น้ําหนักฟางข้าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 409-463
กิโลกรัมต่อไร่ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่าง
ใด โดยทุกตํารับการทดลองพบว่าผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ยมีค่าอยู่ในช่วง 410-469 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตํารับ
การทดลองที่ 8 การคลุมดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ําหนัก
ฟางข้าวมากที่สุด 465 กิโลกรัมต่อไร่ และตํารับการทดลองที่ 1 การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการฯ
ร่ ว มกั บ การใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 50 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ให้ น้ํ า หนั ก ฟางข้ า วต่ํ า สุ ด เพี ย ง 410
กิโลกรัมต่อไร่ ดังตารางที่ 4
การให้น้ําหนักฟางข้าวในฤดูปลูก 2554 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํา
มาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้น้ําหนักฟางข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ น้ําหนักฟางข้าวมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 374-392 กิโลกรัมต่อไร่ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้
น้ําหนักฟางข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน น้ําหนักฟางข้าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 356-403
กิโลกรัมต่อไร่ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่าง
ใด โดยทุกตํารับการทดลองพบว่าผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ยมีค่าอยู่ในช่วง 339-424 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตํารับ
การทดลองที่ 8 การคลุมดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ําหนัก
ฟางข้าวมากที่สุด 424 กิโลกรัมต่อไร่ และตํารับการทดลองที่ 1 การปลูกข้าวไร่แบบไม่มีมาตรการฯ
ร่ ว มกั บ การใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 50 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ให้ น้ํ า หนั ก ฟางข้ า วต่ํ า สุ ด เพี ย ง 339
กิโลกรัมต่อไร่ ดังตารางที่ 4
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3. ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชต่อปริมาณธาตุอาหารในเมล็ดข้าวไร่
3.1 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในข้าวไร่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
มาตรการวิธีพืชวิธีคลุมดินให้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงสุด 52 แต่ไม่แตกต่างกับวิธีปลูกพืชแซม
ที่ให้ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 46 ส่วนวิธีไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํามีค่า
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ําสุดเท่ากับ 44 แต่พบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทํา
ให้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในข้าวไร่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 42-51
และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยทุก
ตํารับการทดลองพบว่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในข้าวไร่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 38-59 ซึ่งตํารับ
การทดลองที่ 7 การคลุ ม ดิ น ร่ ว มกั บ การใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรีย์ คุ ณ ภาพสู ง อัต รา 150 กิโ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ทํ า ให้
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในข้าวไร่มากที่สุด 59 และตํารับการทดลองที่ 12 การปลูกข้าวไร่แซม
ถั่วร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ในข้าวไร่ต่ําสุด 38 ดังตารางที่ 5
3.2 ปริมาณไนโตรเจน
ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้ปริมาณไนโตรเจนในข้าวไร่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.74-0.84
เปอร์เซ็นต์ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ปริมาณไนโตรเจนในข้าวไร่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.74-0.89 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยปริมาณไนโตรเจนในข้าว
ไร่ทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.63-0.95 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 5
3.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสในข้าวไร่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.049-0.060
เปอร์เซ็นต์ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสในข้าวไร่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.053-0.059 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยปริมาณฟอสฟอรัสในข้าว
ไร่ทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.047-0.073 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 5
3.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการทํามาตรการวิธีพืชแบบ
ต่างๆ ทําให้ปริมาณโพแทสเซียมในข้าวไร่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.2360.277 เปอร์ เซ็นต์ และพบว่าปั จจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ ปริมาณโพแทสเซียม
ในข้าวไร่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.222-0.284 เปอร์เซ็นต์ และ
ไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยปริมาณ
โพแทสเซียมในข้าวไร่ทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.200-0.310 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 5
ทั้งนี้ในส่วนของการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในเมล็ดข้าวไร่ฤดูปลูก 2554 ไม่ได้ทํา
การวิเคราะห์เนื่องจากเกิดฝนตกชุกผลผลิตที่ได้มีความชื้นสูงจึงเกิดเกิดการเน่าเสียหายทําให้ไม่สามารถ
เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
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ตารางที่ 5 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชที่ส่งผลต่อปริมาณธาตุอาหาร
ในเมล็ดข้าวไร่
ตํารับการทดลอง
C/N
%N
มาตรการวิธีพืช
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา
44b
0.84
วิธีคลุมดิน (mulching)
52a
0.74
วิธีปลูกพืชแซม (intercropping)
46b
0.84
F-test
*
ns
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
48
0.80
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
49
0.81
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
51
0.74
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่
42
0.89
F-test
ns
ns
มาตรการวิธีพืช x ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
44
0.86
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
46
0.82
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
44
0.81
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
41
0.89
คลุมดิน
ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
50
0.78
คลุมดิน
ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
53
0.73
คลุมดิน
ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
59
0.63
คลุมดิน
ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
46
0.82
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่
52
0.76
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่
46
0.89
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่
49
0.77
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่
38
0.95
F-test
ns
ns
CV (%)
17.94
20.99
หมายเหตุ : ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

%P

%K

0.049b
0.057a
0.060a
*

0.268
0.236
0.277
ns

0.054
0.054
0.053
0.059
ns

0.222
0.277
0.284
0.257
ns

0.050
0.047
0.047
0.049
0.063
0.057
0.057
0.050
0.050
0.060
0.057
0.073
ns
0.49

0.257
0.287
0.267
0.260
0.210
0.237
0.277
0.220
0.200
0.307
0.310
0.290
ns
36.35
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4. ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
ดินก่อนการทดลองพบว่าเนื้อดินเป็นร่วนปนเหนียว (Clay loam) มีเปอร์เซ็นต์ดินเหนียว
ดินร่วน ดินทราย เท่ากับ 32.5 26.1 และ 41.4 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนาแน่นรวม (Bulk Density)
เท่ากับ 1.165 กรัมต่อเซนติเมตร มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยสมบัติของดินภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวไร่
แต่ละฤดูปลูกพบว่าการจัดการดินแบบต่างๆ ทําให้สมบัติของดินมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
4.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน
ก่อนการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการ
ทํามาตรการวิ ธีพืชแบบต่างๆ ทําให้ค่ าความเป็นกรด-ด่างของดินไม่มี ความแตกต่างกันทางสถิติ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.51-5.59 และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ค่าความเป็น
กรด-ด่างของดินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.52-5.57 และไม่พบ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยค่าความเป็น
กรด-ด่างของดินทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.40-5.70 ดังตารางที่ 6
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2554 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียว
พบว่ าการทํ า มาตรการวิ ธีพื ชแบบต่ า งๆ ทํ าให้ ค่ าความเป็ น กรด-ด่า งของดิน ไม่ มีค วามแตกต่ า งกั น
ทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.13-5.18 และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.04-5.22
และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดินทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.00-5.33 ดังตารางที่ 6
4.2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ก่อนการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2553 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียวพบว่าการ
ทํามาตรการวิธีพืชแบบต่างๆ ทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี
ปริมาณอิ น ทรียวั ตถุ ใ นดิ นมี ค่ า เฉลี่ ยอยู่ใ นช่วง 1.22-1.52 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ าปั จจัยปุ๋ยอิน ทรี ย์
คุณภาพสูงอัตราต่างกันทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 1.24-1.60 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยปริมาณอินทรียวัตถุในดินทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.08-1.85
เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 6
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2554 เมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยเดียว
พบว่ า การทํ า มาตรการวิ ธี พื ช แบบต่ า งๆ ทํ า ให้ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในช่วง 1.54-2.01 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าปัจจัยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตราต่างกันทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 1.56-1.77 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างมาตรการวิธีพืชต่ออัตราปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงแต่อย่างใด โดยปริมาณอินทรียวัตถุในดินทุกตํารับการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.17-2.40
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลของอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและมาตรการวิธีพืชที่ส่งผลต่อสมบัติทางเคมีของดิน
ตํารับการทดลอง

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง
หรือ pH

ก่อน

หลัง

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
เปอร์เซ็นต์

ก่อน

หลัง

ฟอสฟอรัสที่
โพแทสเซียม
เป็นประโยชน์ ที่แลกเปลี่ยนได้
--------- มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม -------

ก่อน หลัง

มาตรการวิธีพืช
ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา
5.51 5.13 1.52 2.01 2.2
วิธีคลุมดิน (mulching)
5.53 5.18 1.22 1.54 1.7
วิธีปลูกพืชแซม (intercropping)
5.59 5.13 1.32 1.54 2.4
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
5.52 5.22 1.32 1.71 1.8
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
5.57 5.21 1.60 1.56 2.4
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่
5.54 5.04 1.24 1.74 1.9
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่
5.54 5.11 1.26 1.77 2.2
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
มาตรการวิธพี ืชxปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่ 5.57 5.13 1.56 2.40 2.0
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่ 5.57 5.27 1.85 2.30 2.3
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่ 5.40 5.07 1.26 1.67 2.0
ไม่มีมาตรการ ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่ 5.50 5.03 1.41 1.65 2.3
คลุมดิน
ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่ 5.53 5.20 1.24 1.46 1.0
คลุมดิน
ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่ 5.53 5.30 1.26 1.17 2.0
คลุมดิน
ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่ 5.63 5.00 1.30 1.87 1.7
คลุมดิน
ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่ 5.43 5.23 1.08 1.66 2.0
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่ 5.47 5.33 1.15 1.27 2.3
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่ 5.60 5.07 1.71 1.20 3.0
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่ 5.60 5.07 1.15 1.69 2.0
ข้าวไร่แซมถั่ว ปุ๋ย 200 กิโลกรัมต่อไร่ 5.70 5.07 1.31 2.00 2.3
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
3.51 5.44 23.44 33.72 61.2
หมายเหตุ : ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ก่อน

หลัง

4.8
5.5
4.7
ns

127
157
154
ns

36
43
40
ns

5.1
4.9
4.6
5.3
ns

116
171
154
143
ns

38
48
37
36
ns

4.0 143 32
4.3 140 42
4.7 88 41
6.0 137 32
5.7 103 41
6.7 177 53
4.3 223 37
5.3 115 39
5.7 102 41
6.7 195 49
4.7 140 33
4.7 178 38
ns ns
ns
54.5 44.01 55.9
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4.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ก่อนการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2553 พบว่าการใช้มาตรการวิธีพืชต่างกันไม่
ทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง
1.7-2.4 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ กิ โ ลกรั ม สําหรั บ การใช้ ปุ๋ ยอิน ทรีย์คุ ณภาพสูงพบว่า ปริมาณฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น
ประโยชน์ในดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 1.8-2.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งระหว่างปัจจัยด้านมาตรการวิธีพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
โดยมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในช่วง 1.0-2.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 6
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2554 พบว่าการใช้มาตรการวิธีพืช
ต่างกันไม่ทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่า
อยู่ในช่วง 4.7-5.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สําหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ในดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 4.6-5.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งระหว่างปัจจัยด้านมาตรการวิธีพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
โดยมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในช่วง 4.0-6.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 6
ซึ่งการที่ดินภายหลังการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปจะเป็น
แหล่งอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทําให้แปรสภาพสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ละลาย
อนินทรีย์ฟอสฟอรัสในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น (ยงยุทธ และคณะ,
2541)
4.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ก่อนการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2553 พบว่าการใช้มาตรการวิธีพืชต่างกันไม่
ทําให้ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง
127-157 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สําหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงพบว่าปริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ในช่วง 116-171 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งระหว่างปัจจัยด้านมาตรการวิธีพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
โดยมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในช่วง 88-223 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 6
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองปลูกข้าวไร่ในฤดูปลูก 2554 พบว่าการใช้มาตรการวิธีพืช
ต่างกันไม่ทําให้ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 36-43 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม สํ า หรั บ การใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง พบว่ า ปริ ม าณ
โพแทสเซีย มที่ เป็ น ประโยชน์ ใ นดิน ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย สํา คั ญ ทางสถิ ติ มี ค่า อยู่ ใ นช่ว ง 36-48
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งระหว่างปัจจัยด้านมาตรการวิธีพืชและ
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในช่วง 32-53 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ดังตารางที่ 6
5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการผลิตข้าวไร่อินทรีย์
ข้าวไร่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน แต่มีราคาจําหน่ายประมาณ
15 บาทต่อกิโลกรัม การทดลองครั้งนี้พบว่าผลผลิตข้าวไร่ทั้งสองฤดูปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอัตราปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงที่ใช้จากอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ 150 กิโลกรัมต่อไร่ แต่
กลับมีแนวโน้มลดลงเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาต้นทุนในการ
ผลิตข้าวไร่อินทรีย์พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นํามาใช้ในการผลิตปุ๋ย
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อินทรีย์คุณภาพสูงเป็นสําคัญ ได้แก่ กากเมล็ดถั่วเหลือง มูลสัตว์ และกากน้ําตาล เนื่องจากราคาของ
วัตถุดิบดังกล่าวมีราคาแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกากเมล็ดถั่วเหลืองที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 13 บาท
ราคากากน้ําตาลกิโลกรัมละ 7 บาท ส่วนราคามูลสัตว์กิโลกรัมละ 2.0 บาท ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีราคาอยู่ที่ประมาณ 8.95 บาทต่อกิโลกรัม หรือตันละ 8,950 บาท ดังนั้นการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อไร่ในอัตราที่มากขึ้นจะทําให้ต้นทุนการผลิตข้าวไร่สูงขึ้นด้วย โดยเมื่อพิจารณา
เฉพาะต้นทุนด้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ใช้เป็นปัจจัยหลักในการผลิตข้าวไร่พบว่าต้นทุนของปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเท่ากับ 8.95 บาท ทําให้ค่าใช้จ่ายเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่อัตรา 50
100 150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ากับ 448 895 1,343 และ 1,790 บาทต่อไร่ ตามลําดับ ส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ราคาจําหน่ายเมล็ดพันธุ์หลักประมาณ 25 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นหากมีการใช้ปุ๋ย
ในอัตราที่เหมาะสมจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวไร่อินทรีย์
สรุปผลการทดลอง
การผลิตข้าวไร่อินทรีย์บนสภาพพื้นที่ลาดชันโดยการทํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืช
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราต่างกันนั้น ส่งผลทําให้การเจริญเติบโตของข้าวไร่ ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตข้าวไร่ เช่น น้ําหนักเมล็ดข้าวไร่ 100 เมล็ด และน้ําหนักฟางข้าว รวมถึงปริมาณ
ธาตุอาหารในเมล็ดข้าว ตลอดจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน สรุปได้ดังนี้
1. การปลูกข้าวไร่ร่วมกับการทํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืช (vegetative measure) ได้แก่ การ
คลุมดิน (mulching) การปลูกพืชแซม (intercropping) ส่งผลทําให้ข้าวไร่มีการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงของต้นข้าว การแตกกอ การออกรวง ผลผลิตต่อไร่ น้ําหนักเมล็ด (กรัมต่อ 100 เมล็ด) และ
น้ําหนักฟางข้าว มีค่าใกล้เคียงหรือแตกต่างกันทางสถิติกับการปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ทํา
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา แต่มีแนวโน้มว่าการปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ทํามาตรการวิธีพืช
ร่วมด้วยนั้นมีแนวโน้มทําให้ผลผลิตข้าวไร่ต่ํากว่าการปลูกข้าวไร่ร่วมกับการทํามาตรการอนุรักษ์วิธีพืช
วิธีการใดวิธีหนึ่ง
2. การปลูกข้าวไร่ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 4 ระดับ ประกอบด้วยอัตรา 50 100 150 และ
200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ นั้น พบว่าการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นข้าวไร่และปริมาณผลผลิตของ
ข้าวไร่ขึ้นอยู่กับระดับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ระดับ 100
150 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทําให้ผลผลิตมีค่าสูงแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับข้าวไร่ที่ระดับ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยทําให้ประหยัด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้
3. การปลูกข้าวไร่โดยการทํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืช (vegetative measure) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนั้นพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของดินลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินที่เป็นประโยชน์ในดินเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าลดลง
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ประโยชน์ที่ได้รับ
การศึกษาในครั้งนี้ทําให้ทราบถึงวิธีการจัดการดินสําหรับปลูกข้าวไร่ในระบบการผลิตแบบ
อินทรีย์ โดยการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืชซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการผลิตข้าวไร่บนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน
นําไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกข้าวไร่ได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมมือในการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมสําหรับ
การปลูกพืชบนพื้นที่ลาดเท เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชออกไป
กับตะกอนดินและน้ําไหลบ่าหน้าดิน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินด้วยวัสดุฟางข้าว และใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัตราที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

33
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2558. การผลิตพืชอินทรีย์. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต,
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.
กรมวิชาการเกษตร. 2543. มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2558. สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดนิ ของประเทศไทย. กรมพัฒนาที่ดิน,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน. กรมพัฒนาทีด่ ิน,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2553ก. คูม่ ือคําอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 พร้อม
กฎกระทรวง (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2553ข. คู่มือการพัฒนาที่ดินสําหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร. กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน
เล่มที่ 2 ดินบนพื้นที่ดอน. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. ม.ป.ป.. ปุย๋ อินทรีย์คุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (เอกสารแผ่นพับ).
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ.
กรมการข้าว. 2552. ข้าว : เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว. โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร.
กรมการข้าว. 2551. องค์ความรู้เรื่องข้าว. กรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2552. ข้าวไร่. กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2533. การปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ย คําแนะนําที่ 3 เรื่องการปลูกข้าวไร่.
กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมอุตุนิยมวิทยา. 2557. สถิติปริมาณน้ําฝนรายเดือน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. แหล่งที่มา;
www.hydro-1.net/08HYDRO/HD-03/3-14/08013.xls, 30 กันยายน 2557.
กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว. 2543. คําแนะนําปุ๋ยข้าว
และธัญพืชเมืองหนาว. กองปฐพีวิทยา, กรมวิชาการเกษตร.
กองอนุรักษ์ดินและน้ํา. 2537. หนังสือคูม่ อื การจัดการพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา. กองอนุรักษ์ดินและ
น้ํา, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กิตติศักดิ์ ศรีทุมมา. 2552. การศึกษาพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในระบบเกษตรยั่งยืน
ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว. 2556. กรมการข้าวชุบชีวิตข้าวไร่ นําร่องปลูกบนเกาะสมุย
เพื่อบริโภค-เปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตร. แหล่งที่มา: http://www.ricethailand.go.th/home
/index.php?option=com_content&view=article&id=915:2013-09-25-04-0903&catid=14:2012-01-31-06-16-00, วันที่ 13 สิงหาคม 2556.

34
กลุ่มอนุรักษ์ดนิ และน้ํา. 2544. นิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา. บริษัท ฟิวเจอร์เพรส
แอนด์ มีเดีย จํากัด.
คํารณ ไทรฟัก. 2556. ปฐพีวิทยา: “เรื่องดินและปุ๋ย การจัดการดินและแผนการใช้ที่ดิน”. กลุ่มวิจัย
และพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ.
คณะทํางานชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน. 2556. ชุดองค์ความรู้
ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.
ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. 2552. คูม่ ือสําหรับการเกษตรยุคใหม่ ธรรมชาติ
ของดินและปุ๋ย (พิมพ์ครั้งที่ 8). หจก. กร ครีเอชั่น, กรุงเทพฯ.
นคร สืบแสน. 2553. การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําวิธีพืชในระบบการปลูกข้าวไร่. สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
นคร สืบแสน. 2552. การศึกษาการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในระบบการปลูกพืช
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์.
การศึกษาการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในระบบการปลูกพืช
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง
นคร สืบแสน และ ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล. 2548. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่บนพื้นที่ลาดชันสูง. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7, กรมพัฒนาที่ดิน,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
บัณฑิต ตันศิริ และ คํารณ ไทรฟัก. 2542. (พิมพ์ครั้งที่ 3) .คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ. กองวางแผนการใช้ที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์. 2553. ผลของการใช้ฟางข้าวเพื่อควบคุมความชื้นในดิน การระบาด
ของวัชพืชและผลผลิตของข้าวไร่. ใน ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจําปี 2553
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต.
รณชัย ช่างศรี และ ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง. 2557. ข้าวไร่พญาลืมแกงทีน่ ้ําหนาว. แหล่งที่มา:
http://www.brrd.in.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:m--m-s&catid=96:-2557&Itemid=37, วันที่ 31 ตุลาคม 2557.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 2557. คู่มือการปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่สูง.
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จํากัด, จังหวัดเชียงใหม่.
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.). 2556. การผลิตพืชอินทรีย์.
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.). กรุงเทพฯ.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน. 2557. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส. แหล่งที่มา: http://www.ldd.go.th/menu_Dataonline/G1/G1_34.pdf.,
วันที่ 30 มกราคม 2557.

35
สํานักส่งเสริมการผลิตข้าว. 2551. พันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวที่ส่งเสริมในประเทศไทย.
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, จตุจักร, กรุงเทพฯ.
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2548. คู่มือการจัดการดินสําหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ทดี่ ิน, กรมพัฒนาที่ดิน,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล, วันรัก ฤทธิเกสร และ บุษบา อนุจรพันธ์. 2558. การศึกษาระยะห่าง
ที่เหมาะสมของคูรับน้ํารอบเขาเพื่อปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดน่าน, น. 2-13.
ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชากากร “การพัฒนาที่ดิน ปี 2558”. ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น
ราชา ออร์คิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
ศักดา สุขวิบูลย์. 2537. การคลุมดิน (mulching) ในหนังสือคู่มือการจัดการพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา.
กองอนุรักษ์ดินและน้ํา, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2551. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
ข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ.เชียงราย. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิฑูรย์ ปัญญากุล. 2547. ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. ที ซี จี พริ้นติ้ง จํากัด,
กรุงเทพฯ.
วีรยุทธ สีหานู และ จิรวัฒน์ สนิทชน. 2558. การประเมินผลผลิตของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่
ที่ทดสอบในจังหวัดขอนแก่น. แหล่งที่มา: http://www.cab.kps.ku.ac.th/db_cab/
reports/paper/07-06-08-000262.pdf, วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558.
อุทิศ เตจ๊ะใจ, ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ และ อดิศักดิ์ สัจจพงศ์. 2551. การจัดการพื้นที่ลาดชัน
เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) เอกสารวิชาการ.
กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
อํานาจ สุวรรณฤทธิ์. ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม. มูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
S.F. Siebert and Lassoic. 1991. Soil erosion, water runoff and their control on steep
slopes in Sumata. Tropical agriculture. 68(4):321-324.

36

ภาคผนวก

37
ตารางผนวกที่ 1 ระดับความเหมาะสมของค่าพิสัย (Rating) ของคุณภาพที่ดินสําหรับข้าวไร่
LAND-USE REQUIREMENT
LAND QUALITY
Diagnostic factor
Unit
S1
TEMPERATURE (t)
Mean temp. in
c
25-30
growing period
MOISTURE
Ann. Rainfall
mm.
AVAILABILITY (m)
Water requirement in
mm. 450-650
growing period
OXYGEN AVAILABILITY Soil drainage
class
5,6
(o)
NUTRIENT AVAILABILITY N (total)
%
(s)
P
ppm
K
ppm
Organic matter
%
Nutrient status
class VH,H,M
NUTRIENT RETENTION C.E.C. ดินล่าง
meq/100g >15
(n)
B.S. ดินล่าง
%
>35
ROOTING CONDITION Effective soil depth
cm.
>50
(r)
Gravel
%
<15
Root penetration
class
1,2
FLOOD HAZARD (f)
Frequency
yrs/time 10yrs/1
EXCESS OF SALT (x)
EC. of saturation
mmho/cm. <2
SOIL TOXICITIES (z)
Depth of jarosite
cm.
>150
Reaction
pH
5.1-6.0
SOIL WORKABILITY (k)
POTENTIAL FOR
MECHANIZATION (w)
EROSION HAZARD (e)

Workability class
Slope
Rockout crop
Stoniness
Slope
Soil loss

หมายเหตุ : Day length
Growing period
Critical period (moisture)
Slope texture requirement of crops
Others

ที่มา : บัณฑิต และ คํารณ (2542)

FACTOR RATING
S2
S3
31-33 34-35
21-24 18-20

S4
>35
<18

350-450 300-350

<300

4

L
3-15
<35
30-50
15-40
3
6-9yrs/1
2-4
100-150
6.1-7.3
4.5-5.0
3
D
2
2
C
2-4

class
1,2
class
ABC
class
1
class
1
class
AB
ton/rai/yrs <2
- short day
- 110-120 days
- Booting to grain formation
- sl to cl

3

1,2

<3
<3
20-30
<20
40-80
>80
4
3-5yrs/1 1-2yrs/1
4-8
>8
50-100 <50
7.4-8.4 >8.4
4.0-4.5 <4.0
4
E
>E
3
4
3
4
D
>D
4-12
>12
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ตารางผนวกที่ 2 ลักษณะพันธุ์ข้าวไร่ซิวแม่จัน
ประเภท

การ
รับรองพันธุ์
พันธุ์พื้นเมือง
เป็นพันธุ์
เก็บรวบรวมจาก รับรอง
อ.เมือง
เมื่อ 7 ธ.ค.
จ.เชียงราย
2522
* ข้าวเหนียว
* ข้าวไร่
* ไวต่อช่วงแสง
ปลูกได้ในนาปี

คุณสมบัติ

ลักษณะเด่น
/ลักษณะด้อย
ลักษณะเด่น
ลักษณะทั่วไป
- ปลูกได้ทงั้ สภาพไร่
- ต้นสูงประมาณ 110และนา
150 ซม.
- อายุเบา
- ลําต้นสีเขียว ใบแคบ
- เมล็ดยาวเป็นที่นิยม
และยาว
ของตลาด
- คอรวงยาว เมล็ดยาว
- ข้าวสุกหอมนุม่
ร่วงปานกลาง
- ข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ลักษณะด้อย
- ไม่ต้านทานโรคไหม้
สีม่วง
- อายุเก็บเกี่ยวกลางเดือน ใบส้ม
ตุลาคม (ปลูกต้นมิถุนายน) - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
- ระยะพักตัวของเมล็ด 5
สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง
2.2x7.4x1.8 ม.ม.
- ข้าวสุกนุ่มเหนียว
ผลผลิต ประมาณ 456
กิโลกรัมต่อไร่

พื้นที่แนะนํา
เขตข้าวไร่
ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : กรมการข้าว (2552)
ตารางผนวกที่ 3 ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2551-2555
ปีน้ํา
2551 มม.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
178.9 228.4 131.3 295.5 304.6
วันฝนตก
52.1 387.0 183.9 337.5 283.4
2552 มม.
วันฝนตก
89.8
148.6
166.6
273.7
472.2
2553 มม.
วันฝนตก (9)
(16) (13) (24) (27)
2554 มม.
84.8 242.0 306.9 338.2 590.0
วันฝนตก (15)
(17) (21) (23) (23)
2555 มม. 104.7 519.8 129.0 314.0 328.8
วันฝนตก (11)
(17) (17) (25) (24)
หมายเหตุ: สถานี 08013 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่มา : กรมอุตนุ ิยมวิทยา (2557)

ก.ย. ต.ค. พ.ย.
169.6 214.8 85.9
272.2 77.0 0
498.2 149.6 0
(22) (13) (0)
273.5 71.8 11.6
(23)
(9)
(3)
165.5 198.3 55.5
(19) (12) (11)

ธ.ค.
2.5
0
2.0
(0)
6.3
(1)
7.3
(3)

ม.ค.
0
0
25.
(2)
51.7
(5)
21.8
(3)

ก.พ.
0
0
0
(0)
2.4
(1)
10.4
(3)

มี.ค.
0
31.9
91.9
(7)
37.5
(3)
59.1
(6)

รวม
1,611.5
(150)
1,625.0
(109)
1,918.3
(136)
2,016.7
(144)
1914.2
(151)
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ตารางผนวกที่ 4 อุณหภูมิจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2553-2554
ภาค
อุณหภูมิต่ําสุด
จังหวัด
2553
2554
ภาคเหนือ
10.5
10.5
เชียงราย
10.8
10.6
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556)

อุณหภูมิสูงสุด
2553
2554
43.5
40.4
39.4
35.4

อุณหภูมิเฉลี่ย
2553
2554
27.3
26.2
25.4
24.5

ตารางผนวกที่ 5 การจําแนกปฏิกิริยาดิน (Soil pH)
ระดับ
กรดจัดมาก (extremely acid)
กรดรุนแรงมาก (very strongly acid)
กรดรุนแรง (strongly acid)
กรดปานกลาง (moderately acid)
กรดเล็กน้อย (slightly acid)
เป็นกลาง (near neutral)
ด่างเล็กน้อย (slightly alkali)
ด่างปานกลาง (moderately alkali)
ด่างรุนแรง (strongly alkali)
ด่างรุนแรงมาก (extremely alkali)
ที่มา : คํารณ (2556)

ค่าของ pH
< 4.5
4.5-5.0
5.1-5.5
5.6-6.0
6.1-6.5
6.6-7.3
7.4-7.8
7.9-8.4
8.5-9.0
> 9.0

ตารางผนวกที่ 6 การจําแนกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินจากผลวิเคราะห์ดนิ
อินทรียวัตถุ ความอิ่มตัว ความจุในการ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
(%)
ด้วยด่าง แลกเปลีย่ น
ที่เป็น
ที่แลกเปลี่ยน
ระดับ
(%)
ประจุบวก
ประโยชน์
ได้
(cmolc/kg)* (มก./กก.)** (มก./กก.)
ต่ํามาก (very low)
<0.5
<3
<3
<30
ต่ํา (low)
0.5-1.0
<35
3-5
3-5
30-60
ค่อนข้างต่ํา (moderately low) 1.0-1.5
6-10
6-10
ปานกลาง (moderately)
1.5-2.5
35-75
11-15
11-15
60-90
ค่อนข้างสูง (moderately high) 2.5-3.5
16-20
16-25
สูง (high)
3.5-4.5
>75
21-30
26-45
91-120
สูงมาก (very high)
>4.5
>30
>45
>120
หมายเหตุ: * cmolc/kg หมายถึง centimoles of charge per kilogram หรือ milliequivalents per hundred gram
(meq/100g) และ ** มก./กก. หมายถึง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเดิมเรียกว่าส่วนในล้าน (part per million: ppm)

ที่มา : คํารณ (2556)

40
ตารางผนวกที่ 7 ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินทีเ่ หมาะในการปลูกพืช
ระดับ
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ปานกลาง (moderately)
สูง (high)
สูงมาก (very high)

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
(มก./กก.)
<10
10-20
20-40
40-50
>50

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(มก./กก.)
<40
40-100
100-200
200-300
>300

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (2557)

ตารางผนวกที่ 8 เกณฑ์ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน (Bray II) กับชนิดพืช
พืช
ข้าว
ข้าวโพด อ้อย
ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
ฝ้าย
ปอ

<10
<10
<8
<5
<15
<10

ระดับของฟอสฟอรัสในดิน (มก./กก.)
10-30
10-19
8-15
5-10
15-40
10-30

>30
>20
>15
>10
>40
>30

ที่มา : ดัดแปลงจากสําเนา (2525)

ตารางผนวกที่ 9 เกณฑ์ความสูงต่ําของปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน (NH4Oac)
ระดับ
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ปานกลาง (moderately)
สูง (high)
สูงมาก (very high)

ที่มา : เอิบ (2533)

ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (มก./กก.)
<30
30-60
60-90
90-120
120

