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การอนุรักษดินและน้ําเพื่อปลูกสับปะรดในกลุมชุดดินที่ 44
Soil and water conservation for pineapple on soil series group 44
44 ชุดดินจันทึก
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
นายสราวุธ พิทักษประเสริฐ
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บทคัดยอ
การอนุรักษดินและน้ําเพื่อปลูกสับปะรดไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547-2549 ใน
พื้นที่เกษตรกร ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ
Observation trial จํานวน 5 วิธีการ 2 ซ้ํา คือ
1. ปลูกสับปะรดแบบเกษตรกร
2. ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถวตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
3. ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถวตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
และตัดใบหญาแฝกคลุมดิน
4. ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง
5. ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลองและตัดใบหญาแฝกคลุมดิน
ผลจากการศึกษาพบวา การปลูกสับปะรดโดยมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา คือ ปลูก
หญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดใบหญาแฝกคลุมดิน สามารถลดการสูญเสียดินไดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูกสับปะรดแบบเกษตรกร ถึงแมการปลูกสับปะรดโดยมีมาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําตางๆ นั้นจะเสียพื้นที่ปลูกไปประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมด แตผลผลิตของ
สับปะรดจากวิธีการดังกลาว โดยเฉพาะการปลูกแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลองและตัดใบหญา
แฝกคลุมดินยังใหผลผลิตมากกวาการปลูกสับปะรดแบบเกษตรกรซึง่ ไมเสียพื้นทีส่ ําหรับการ
ปลูกสับปะรดเลย
ปริมาณการสูญเสียดิน พบวา การปลูกสับปะรดแบบเกษตรกรสูญเสียดินมากที่สุด แต
การปลูกสับปะรดโดยปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลองและตัดใบหญาแฝกคลุมดินสูญเสีย
ดินนอยที่สุด
สําหรับคุณสมบัติของดินภายหลังจากการปลูกสับปะรดตามวิธีการตางๆ แลว 3 ป
พบวา การใสปุยตอเนื่องมีผลทําใหดินเปนกรดมากขึ้น แตก็เกิดผลดีคือ ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินสูงขึ้นดวย สวนธาตุอาหารในดินพบวา ปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มมากขึ้น แตปริมาณโปแตสเซียม
ลดลงทุกแปลง
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Abstracts
The study of soil and water conservation for pineapple was conducted on farmer
field at Tumbol Sampraya Chaum district, Petburi province during 2004-2006. The
experiment was in observation trial with 5 treatment 2 Replications, there were :
1. Farmer practices.
2. Pineapple between 3 vetiver grass hedgerow planted follow contour line.
3. Pineapple between 3 vetiver grass hedgerow planted follow contour line and
leaves culted for mulching.
4. Pineapple between 2 vetiver grass hedgerow planted around the plot.
5. Pineapple between 2 vetiver grass hedgerow around the plot and leaves
culted for mulching.
The result of study revealed that the treatment of pineapple between 2 vetiver
grass hedgerow planted around the plot and culted leaves for mulching could reduced
soil loss more compared to others methods. Although, planting vetiver grass between
pineappled used more land 1/6 than farmer’s method, pineapple still produced more
yield. Increase of soil properties data showed that soil pH was decreased while organic
matter increased. Also soil chemical showed that phosphorus was increased while
potassium decreased
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หลักการและเหตุผล
ในสภาพพื้นทีด่ ินที่มีปญหาการชะลางพังทลายมีความเสื่อมโทรมของดินและมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา ในการฟนฟูและบูรณาการพื้นที่ดังกลาว การใชมาตรการปฏิบตั เิ พียงอยางเดียว
ไมสามารถปรับปรุงศักยภาพการผลิตหรือคุณสมบัติของดินใหเห็นผลดีไดในระยะเวลาสั้น
จําเปนตองใชเทคนิคอื่นๆ มาชวยเสริมในการบูรณาการความอุดมสมบูรณของดิน จะทําใหดินมี
ความสามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตร ยิ่งถามีการผสมผสานและจัดการเทคนิคการอนุรักษดนิ
และน้ําอยางเหมาะสม ประสานกับแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืนและพอเพียง และความ
หลากหลายทางชีวภาพมาปฏิบัติรว มกันเพื่อการพัฒนาที่ดินซึ่งมีอยูจํากัด นาจะเปนทางเลือกที่
มีการยอมรับนําไปปฏิบตั ิใหเปนรูปธรรมไดกวางขวาง ซึ่งจะใหผลดีทั้งในดานการปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน การปรับปรุงบํารุงดินการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและรักษาสิ่งแวดลอมดวย
อนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของทรัพยากรดิน จําเปนตองทําการศึกษาวิจยั
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรดินแตละชนิด แตละกลุม ทั้งดานกายภาพ
คุณสมบัติทางเคมี และสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน ตลอดจนปญหาหรือ
อุปสรรคในการใชประโยชนของทรัพยากรดินแตละชนิดหรือแตละกลุม พรอมทั้งกําหนดมาตรการ
และวิธีการในการพัฒนาปรับปรุงและอนุรกั ษทรัพยากรเหลานั้นเพื่อการไดทรัพยากรดินอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
ศึกษาระบบการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกสับปะรดในกลุมชุดดินที่ 44
การตรวจเอกสาร
สับปะรดเปนไมผลเศรษฐกิจสงออกที่สําคัญของประเทศไทย มีปริมาณการผลิตและการ
สงออกสูงเปนอันดับหนึ่งของโลก คิดเปนมูลคาการสงออกมากกวาหนึ่งหมื่นลานบาทตอป ใน
ปจจุบันมีการแขงขันทางการคาภายใตองคการคาโลก (กรมวิชาการเกษตร 2541) ซึ่งมี
ผลกระทบตอกิจกรรมทางการคาเปนอยางมาก เชน มีการใชมาตรการดานสุขอนามัย และ
สุขอนามัยพืช
นอกจากนี้สหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแตระดับ
ฟารมจนถึงผูบริโภคมีผลทําใหเกษตรกรและผูประกอบการผลิตสับปะรดตองปรับปรุงระบบการ
ผลิตเพื่อตอบสนองตอกฎเกณฑทางการคาดังกลาว ในการผลิตพืชอินทรีย (เกตุอร, 2539) จะ
เห็นไดวาแผนการจัดการดินเปนแผนหนึ่งเพื่อการปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดังนั้นหาก
มีการจัดการดินโดยการใชปยุ อินทรีย เชน ปุยหมัก รวมทั้งการใชปุยอินทรียที่มคี ุณภาพอยาง
เหมาะสมและถูกตอง ทั้งปริมาณและวิธกี ารแลวจะทําใหสับปะรดมีความสมบูรณ เจริญเติบโตดี
รวมทั้งไมมีโรคและแมลงรบกวนทําความเสียหาย
ก็จะสามารถผลิตสับปะรดในรูปแบบของ
เกษตรอินทรียไดอยางแนนอน
สับปะรดเปนพืชที่เจริญไดดีในดินรวนหรือดินรวนปนทราย
ระบายน้ําดี ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางและมีปริมาณอินทรียวัตถุมากกวา 1.5 เปอรเซ็นต
แตเนื่องจากสับปะรดเปนพืชที่มีการออกดอกคอนขางชาและไมสม่ําเสมอ ซึ่งสงผลกระทบไปถึง
การเก็บผลผลิต (เกตุอร, 2536)
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ดินในพื้นที่ปลูกสับปะรดสวนใหญมักจะมีสภาพเปนดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดิน
ทรายที่มีการระบายน้ําดี ซึ่งลักษณะการระบายน้ําดีเปนสิ่งจําเปนสําหรับการปลูกสับปะรด แต
ลักษณะการระบายน้ําดีของดินดังกลาวมาแลวนั้นก็มกั จะเปนผลใหมีการสูญเสียธาตุอาหารและ
ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางเร็ว โดยสูญเสียไปกับน้ําที่ชะลางหนาดิน หรือน้ําที่ซึมลงไป
ในดินเกินระดับความลึกของระบบรากพืช กรมพัฒนาที่ดิน (2541) นอกจากการสูญเสียธาตุ
อาหารไปกับน้ําแลว ธาตุอาหารอีกจํานวนหนึ่งก็จะถูกนําออกไปจากพื้นที่โดยติดไปกับผลผลิต
ของสับปะรดอีกดวย
ดังนั้นถึงแมวาดินในพื้นที่ทใี่ ชปลูกสับปะรดในระยะแรกจะมีความอุดม
สมบูรณดี แตเมื่อปลูกสับปะรดไปไดระยะหนึ่ง ดินก็จะเสื่อมความอุดมสมบูรณไปไดในเวลาไม
นานนัก
ปญหาการใชประโยชนที่ดนิ บนที่ดอนเพื่อปลูกพืชไรทาํ ใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย
ของดินอยางรุนแรงในฤดูฝน การปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยใชมาตรการอนุรักษดิน
และน้ําโดยวิธพี ืชนั้น พบวา หญาแฝกเปนพืชที่นิยมใชมากที่สุดในอินเดีย และออสเตรเลีย โดย
การปลูกเปนแถวเดี่ยวลักษณะแนวรัว้ ขวางความลาดเทของพื้นที่หรือทอดไปตามแนวระดับ
ทดแทนคันดินกั้นน้ํา หรือสลับกับคันดินกั้นน้ํา CIAT (1987) พบวาการปลูกหญาแฝกขวาง
ความลาดชัน 12-15 เปอรเซ็นตในพืน้ ที่ปลูกมันสําปะหลังสามารถปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินอยางมีประสิทธิภาพดียิ่ง พิทักษ และคณะ (2541) ปลูกหญาแฝกในพืน้ ที่ปลูกขาวโพด
พบวาระยะปลูกระหวางตนที่ 10 15 และ 20 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการ
สูญเสียดินเทากัน กรมพัฒนาที่ดิน (2534) ในสมการการสูญเสียดินสากลมีปจจัยตางๆ ที่สําคัญ
ไดแก ปริมาณน้ําฝน ลักษณะดิน ความลาดชัน และความยาวของความลาดชัน การจัดการพืช
และระบบการอนุรักษปจจัยการจัดการพืช (C-factor) จะแตกตางกันตามชนิดของพืชและ
ลักษณะการปกคลุมดินของเรือนยอดมีมากนอยเพียงใด ดังนั้นการปกคลุมดินของสับปะรดจึง
แตกตางจากพืชอื่น จึงสงผลใหมีการชะลางพังทลายของดินแตกตางกัน
ระยะเวลาและสถานที่ดาํ เนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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2. Site characterization ดินชุดจันทึก กลุมชุดดินที่ 44 เนื้อดินเปนพวกดินทรายสีเทาหรือ
สีน้ําตาลออน เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน
เนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดินที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นจนถึงเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ
3-20% เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีมากเกินไปมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก
pH 5.5-7.0
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. หนอสับปะรดพันธุปตตาเวีย
2. ปุยวิทยาศาสตร
3. เชือก
4. ถังพลาสติก บุงกี๋
5. ถุงพลาสติก
6. ไมไผ
7. ยาชุบหนอสับปะรด เชน อาลิเอท
8. สารเรงดอก
9. เครื่องมือวัดระยะ
10. ปุยอินทรียน้ําชีวภาพ (พด.2)
11. หญาแฝกพันธุสุราษฎรธานี
12. อื่นๆ
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Observation trial 5 ตํารับการทดลอง จํานวน 2 ซ้ํา ทั้งหมด
10 แปลงทดลอง ขนาดแปลง 8 x 20 เมตร โดยมีรายละเอียดของตํารับการทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1
วิธีการควบคุม (ไมปลูกแถบหญาแฝก)
ตํารับที่ 2
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถวตามแนวระดับ เวนระยะระหวาง
แถบ 10 เมตร
ตํารับที่ 3
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถวตามแนวระดับ เวนระยะระหวาง
แถบ 10 เมตร และตัดใบหญาแฝกคลุมดิน
ตํารับที่ 4
ปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง
ตํารับที่ 5
ปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดใบหญาแฝกคลุมดิน
การดําเนินงาน
1. การเตรียมดิน ไถดวยผาน 7 สองครั้ง
2. สรางบอเก็บตะกอนดิน โดยการขุดดินดานลางแปลงทดลองใหต่ํากวาแปลงทดลอง
บอขนาด 1.50 x 0.8 x 1.75 เมตร กวาง x ยาว x ลึก และสามารถเก็บน้ําที่ไหลบาไดเทากับ
50% ของปริมาณน้ําฝนที่ตกปูดวยพลาสติกทุกดานของบอใหเก็บน้ําไหลบาและตะกอนดิน เมื่อ
น้ําไหลบาลงมารวบรวมจนมีปริมาณพอควรระบายน้าํ ใสทิ้งโดยระบบกาลักน้ํา ถาน้ํายังขุนอยูก็
ใชสารสมละลายใสบวั รดน้ําจนน้ําตกตะกอนแลวใชไมกวนเล็กนอย ทิง้ ดินใหแหง นําดินที่ไดจาก
บอมาชั่งน้ําหนัก ขุดบอดักตะกอนดินทั้งหมด 10 บอ
3. เตรียมแปลงขนาด 8 x 20 เมตร จํานวน 10 แปลง
4. ปลูกสับปะรด ระยะปลูก 30 x 50 x 90 เซนติเมตร
5. ปลูกแถบหญาแฝก ระยะระหวางตน 5 เซนติเมตร ระหวางแถว 50 เซนติเมตร
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6. การใสปุยเคมี ใสที่โคนใบตรงกาบใบลางหลังปลูก ทีอ่ ายุ 3 6 และ 8 เดือน หลังจาก
นั้นก็ใสปุยไนโตรเจน 46-0-0 และปุยฟอสฟอรัส 0-46-0 อัตรา 5 กก./ไร น้ํา 200 ลิตร/ไร/เดือน
โดยใชตั้งแตระยะเริ่มปลูกถึงอายุการหยอดสารเรงดอก และปุยยูเรียใสเปนครั้งสุดทายพรอมกับ
การหยอดสารเรงดอก จากนั้นใหปุยโปแตสเซียมอัตรา 0-0-60 อัตรา 60 กก./น้ํา 200 ลิตร/ไร/เดือน
หลังจากหยอดสารเรงดอกแลว
7. ฉีดพนปุยอินทรียน้ํา (พด.2) อัตรา 1 : 500 ปุย พด.2 1 ลิตร น้ํา 500 ลิตร ผสมกัน
พนทุก 20 วัน
8. การกําจัดวัชพืชใชแรงงานคนกําจัดวัชพืช 3-5 ครั้ง ในแตละแปลง
9. การใหน้ํา ใหน้ําชวงฤดูแลง
10. การเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากสับปะรดสุกในแปลงไมพรอมกัน ระยะเวลา 150 165 วัน ตั้งแตบังคับผลจนถึงเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว 3-4 ครั้ง เนื่องจากสับปะรดสุกไมพรอมกัน
ผลการทดลอง
1. ปริมาณการสูญเสียดิน
จากการเก็บตัวอยางตะกอนดินระหวาง พ.ศ. 2547-2549 เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางวิธีการตางๆ พบวา ปริมาณการสูญเสียดิน (ตารางที่ 1) ในวิธกี ารปลูกสับปะรด
แบบเกษตรกร มีปริมาณการสูญเสียดินสูงสุด 4,323 กก./ไร สวนวิธีการปลูกสับปะรดและหญา
แฝก 2 แถวรอบแปลงทดลองและตัดใบหญาแฝกคลุมดินมีปริมาณการสูญเสียดินต่ําสุด 1,635
กก./ไร วิธีการทดลองอื่นๆ มีอัตราการสูญเสียดินเรียงจากนอยไปหามาก คือ การปลูกสับปะรด
และปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง การปลูกสับปะรดและปลูกหญาแฝก 3 แถบตาม
แนวระดับและตัดใบหญาแฝกคลุมดิน และวิธีการปลูกสับปะรดและปลูกหญาแฝก 3 แถบตาม
แนวระดับ ซึ่งมีคาการสูญเสียดินเทากับ 2,174.3 2,604 และ 3,457 กก./ไร ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการสูญเสียดินระหวาง พ.ศ. 2547-2549
วิธีการ
T1
T2
T3
T4
T5

ระหวางป พ.ศ.
2547
2,535
1,730
1,350
1,192
870

2549
1,788
1,727
1,254
982.30
765

เฉลีย่
4,323
3,457
2,604
2,174.30
1,635
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ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตสับปะรด (กก./ไร) ตั้งแต พ.ศ. 2548-2549
วิธีการ
T1
T2
T3
T4
T5

ระหวางป พ.ศ.
2548
8,705
4,025
4,166
7,043
14,644

2549
4,466
2,794
2,862
4,349
5,725

เฉลีย่
6,585.50
3,409.50
3,514
5,896
10,184.50

2. ผลผลิตสับปะรด
คาเฉลี่ยผลผลิตสับปะรดทีป่ ลูกตามวิธีการตางๆ ในป 2547-2549 (ตารางที่ 2) พบวา
วิธีการปลูกสับปะรดแลวปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลองและตัดใบหญาแฝกคลุมดินได
ผลผลิตสูงสุด รองลงมาไดแกวิธีการปลูกสับปะรดแบบเกษตรกร เนื่องจากใชพื้นที่เพาะปลูกได
เต็ม 100% แตชวงปที่สองวิธีการนี้มีแนวโนมผลผลิตสับปะรดลดลง เพราะมีอัตราการชะลาง
พังทลายของดินสูงกวาวิธกี ารอื่น ซึ่งสงผลใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงไปดวย สวนวิธีการ
ปลูกสับปะรดแลวปลูกหญาแฝก 3 แถบตามแนวระดับ ไดผลผลิตต่ําสุด เนื่องจากสับปะรดเปน
โรคโคนเนา ซอมปลูกแลวจึงไดผลผลิตต่ําสุดในแปลงทดลองซ้ําที่ 2
สรุปผลและวิจารณ
จากผลการทดลองทั้ง 3 ปที่ผานมาพอจะสรุปไดวา วิธีการปลูกสับปะรดแบบเกษตรกร
จะมีปริมาณการสูญเสียดินมากที่สุด สวนวิธีการที่ไดนําเอามาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใชอัน
ไดแก การปลูกหญาแฝก 3 แถบตามแนวระดับ การปลูกหญาแฝก 3 แถบตามแนวระดับและตัด
ใบหญาแฝกคลุมดิน การปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และการปลูกหญาแฝก 2 แถว
รอบแปลงทดลองและตัดใบหญาแฝกคลุมดินนั้น วิธีการเหลานี้จะชวยลดปริมาณการสูญเสียดิน
ได ดานผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวสับปะรดครั้งแรก วิธกี ารปลูกสับปะรดแบบเกษตรกรนั้นใหผล
ผลิตสูงสุด แตในปทสี่ องนั้นมีแนวโนมลดลงเพราะวิธีการนั้นสามารถใชพื้นที่เพาะปลูกไดเต็ม
100% แตอัตราการสูญเสียดินกลับสูงกวาวิธีการอื่นๆ สวนวิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบ
แปลงทดลอง และตัดใบหญาแฝกคลุมดิน ในการเก็บเกี่ยวครั้งทีส่ องกลับเพิ่มผลผลิตสูงกวา
วิธีการอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการปลูกหญาแฝกและตัดใบหญาแฝกคลุมดินสามารถชวยลดการชะลาง
พังทลายของดินได อนึ่งการปลูกสับปะรดแบบเกษตรกรคือ ปลูกตามความลาดเทของพื้นที่กท็ ํา
ใหสูญเสียดินไปเปนจํานวนมากทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณไปพรอมกันดวย
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ดังนั้นวิธีการที่นาจะนําไปแนะนําใหเกษตรกรนําไปใชในพื้นที่ของตนเองเพื่อใหไดตอบ
แทนที่ดีและสามารถใชพื้นที่ไดอยางยั่งยืน
ควรจะเปนวิธีการปลูกสับปะรดรวมกับการปลูก
หญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลองและตัดใบหญาแฝกคลุมดิน อยางไรก็ตามประเด็นที่นาจะตอง
พิจารณาควบคูกันไปดวยคือคุณสมบัติของดินที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมาจากการจัดการดิน เชน
ปญหาความเปนกรดในดินที่เพิ่มขึ้นหรือปริมาณโปแตสเซียมที่ลดลงเมื่อปลูกสับปะรดตอเนื่องกัน
หลายๆ ป
ขอสังเกต เกษตรกรสนใจวิธีการใหปุยโปแตสเซียม (0-0-60) อัตรา 5 กก./น้ํา
200 ลิตร รดหลังจากหยอดสารเรงดอกแลวเดือนละครั้ง เพราะจะไดสับปะรดผลโต และราคาที่
ขายใหโรงงานสับปะรดกระปองจะไดราคาดีกวาผลเล็ก (ผลโตราคา 2.70 บาท/กก. ผลเล็กราคา
1.30 บาท/กก.)
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