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บทคัดยอ
การอนุรักษดนิ และน้ํา เพื่อลดการชะลางพังทลายของดินในการปลูกสับปะรด ในกลุมชุดดินที่ 36 ได
ดําเนินการทดลองบริเวณพืน้ ที่เกษตรกร ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549
วางแผนการทดลองแบบ observation trial จํานวน 2 ซ้ํา 5 วิธีการ คือ วิธกี ารควบคุม (ไมปลูกแถบ
หญาแฝก), วิธกี ารปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร, วิธีการ
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร รวมกับการตัดหญาแฝกคลุม
ดิน, วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และวิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง รวมกับ
การตัดหญาแฝกคลุมดิน
ผลการศึกษาพบวา วิธีการที่ 3 มีปริมาณการสูญเสียดินนอยที่สุด (1,709 กิโลกรัมตอไร) รองลงมา
เปนวิธีการที่ 5 วิธีการที่ 2 วิธีการที่ 4 และวิธีการที่ 1 โดยมีอัตราการสูญเสียดิน เทากับ.2,091.85, 2,658.45,
2,859.15 และ 3,143.30 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ อยางไรก็ตาม วิธีการที่ 1 เปนวิธีการที่ใหผลผลิตสับปะรด
สูงสุด (5,683 กิโลกรัมตอไร) รองลงมาเปนวิธีการที่ 3 วิธีการที่ 2 วิธีการที่ 5 และวิธกี ารที่ 4 โดยใหผลผลิต
สับปะรดเทากับ 4,550, 5,093, 3,307 และ 3,432 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เนื่องจากวิธีการที่ 1 ไมมีการ
สูญเสียพื้นที่ปลูกสับปะรด
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Abstracts
The study of soil and water conservation for reduce soil erosion of pineapple grown in soil series 36
was conducted during 2004-2006 on farmer’s field in Tumbol Tubtai Huahin District Prachuap Khiri Khan
Province.
The observation trial experiment with 2 replications 5 treatments were control treatment (no vetiver
grass), intercropping with 3 strips of 2 rows vetiver grass range over contour line were applied with 10 m.,
intercropping with 3 strips of 2 rows vetiver grass range over contour line were applied with 10 m. and
mulching with vetiver leaves cuted, the applied 2 rows vetiver grass around experiment pots and the applied
2 rows vetiver grass around experiment plots and mulching with vetiver leaves cuted.
The result of study was showed that the 3rd treatment was at least rate of soil lost (1,709.75
kilogram per rai) and the next rate of soil lost were the 5th, 2nd, 4th and 1st treatments, 2,091.85, 2,658.45,
2,859.15 and 3,143.30 kilogram per rai, respectively however the 1st treatment was highest total yields
(5,683 kilogram per rai) and the next total yields were the 3rd, 2nd, 5th and 4th treatments, 4,550, 5,093, 3,307
and 3,432 kilogram per rai, respectively because the 1st treatment had not pineapple’ field lost.
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หลักการและเหตุผล
ในสภาพพื้นที่ดินมีปญหาการชะลางพังทลาย มีความเสื่อมโทรมของดิน และมีความอุดมสมบูรณ
ของดิน ต่ํา การฟ น ฟู และบู รณาการพื้น ที่ดั งกลาว โดยการใช มาตรการปฏิบัติ เ พี ย งอย า งเดี ย วไม สามารถ
ปรับปรุงศักยภาพการผลิตของดินหรือคุณสมบัติของดินใหเห็นผลดีไดในระยะสั้น ดังนั้นจําเปนตองใช
เทคนิคอื่นๆ มาชวยเสริมในการบูรณาการความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อใหดินมีความสามารถเพิ่มผลผลิต
การเกษตร อย า งไรก็ ต ามถ า มีก ารผสมผสานและจั ด การเทคนิ ค การอนุรั ก ษดิ น และน้ํ า อย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสมประสานกับแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืน/พอเพียงและความหลากหลายทางชีวภาพมาปฏิบัติ
รวมกันเพื่อการพัฒนาที่ดินซึ่งมีอยูจํากัด นาจะเปนทางเลือกที่มีการยอมรับนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได
อยางกวางขวาง ยิ่งขึ้นซึ่งจะใหผลดีทั้งในดานการปองกันการชะลางพังทลายของดิน การปรับปรุงดิน การเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตรและรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย
อนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางทรัพยากรดิน จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหทราบ
ถึ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรดิ น แต ล ะชนิ ด แต ล ะกลุ ม ทั้ ง ด า นกายภาพ คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี และ
สภาพแวดลอ มเกี่ ย วกั บ การจัด การทรั พ ยากรดิ น ตลอดจนป ญ หาหรื ออุ ป สรรคในการใช ป ระโยชนข อง
ทรัพยากรดินแตละชนิด หรือแตละกลุม พรอมทั้งกําหนดมาตรการและวิธีการในการพัฒนาปรับปรุงและ
อนุรักษทรัพยากรเหลานั้นเพื่อการไดทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
ศึกษาระบบอนุรักษดนิ และน้ําที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกสับปะรด ในกลุม ชุดดินตางๆ ของภาคกลาง
และภาคตะวันออก
การตรวจเอกสาร
สับปะรดเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งในการสงออกของไทยเชนเดียวกับการผลิตสินคา
เกษตรอื่นๆ การผลิตสับปะรดผลสดเพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหรรมสับปะรดกระปองหรือสําหรับ
บริโภคสดก็ตาม ในปจจุบันมีการแขงขันทางการคาภายใตองคการคาโลก ซึ่งมีผลกระทบตอกิจกรรมทาง
การคาเปนอยางมาก เชน มีการใชมาตรการดานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช นอกจากนี้สหภาพยุโรปมี
มาตรการตรวจสอบการผลิ ต ทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต ร ะดั บ ฟาร ม จนถึ ง ผู บ ริ โ ภค มี ผ ลทํ า ให เ กษตรกรและ
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ผูประกอบการผลิตสับปะรดตองปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อตอบสนองตอกฎเกณฑทางการคาดังกลาว ในการ
ผลิตพืชอินทรียจะเห็นไดวาแผนการจัดการดินเปนแผนหนึ่ง เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน สับปะรด
เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในรวนหรือดินรวนปนทราย ระบายน้ําไดดี ดินมีความอุมสมบูรณปานกลาง และมี
ปริมาณอินทรียวัตถุมากกวา 1.5 เปอรเซ็นต ดังนั้นหากมีการจัดการดินโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก
รวมถึงการใชปุยอินทรียที่มีคุณภาพอยางเหมาะสมสามารถทําใหสับปะรดมีการเจริญเติบโตดี (กรมวิชาการ
เกษตร, 2542)
ปญหาการใชประโยชนที่ดินบนที่ดอนเพื่อปลูกพืชไร ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน
อยางรุนแรงในฤดูฝน การปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีพืชนั้น
ทั้งนี้ พิทักษและคณะ (2538) ไดทดลองปลูกหญาแฝกในพื้นที่ปลูกขาวโพด พบวา ระยะปลูกระหวางตนที่ 10,
15 และ 20 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการสูญเสียดินไดไมแตกตางกัน นอกจากนี้ กรม
พัฒนาที่ดิน (2534) ใชมาตรการสูญเสียดินสากลมีปจจัยตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ปริมาณน้ําฝน ลักษณะดิน ความ
ลาดชัน และความยาวของความลาดชัน การจัดการพืช และระบบการอนุรักษ ปจจัยการจัดการพืช (C-factor)
จะแตกตางกันตามชนิดพืชของลักษณะการปกคลุมดินของเรือนยอดมีมากนอยเพียงใด ดังนั้นการปกคลุมดิน
ของสับปะรดจึงแตกตางจากพืชอื่น จึงสงผลใหมีการชะลางพังทลายของดินแตกตางกัน

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เริ่มตน เดือน ตุลาคม 2546 สิ้นสุด เดือน กันยายน 2549
สถานที่ดําเนินการ
บานหนองไผ ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ชุดดินปราณบุรี กลุมชุดดิน 36
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. พันธุสับปะรด
2. กลาหญาแฝก
3. ปุยเคมี
4. สารปองกันและกําจัดวัชพืช
5. สารปองกันและกําจัดศัตรูพืช
6. สารปองกันกําจัดโรคพืช
7. สารบังคับออกดอก
8. พลาสติกดํา
9. ตาชั่ง
10. อื่นๆที่จําเปน
วิธีการ
การทดลองระบบอนุรักษดนิ และน้ําเพื่อเพิม่ ผลผลิตสับปะรดในกลุมชุดดินตางๆในพื้นที่ภาค
ตะวันออกและภาคกลาง วางแผนการทดลองแบบ observation trial ในพื้นที่ที่มีความลาดเท จํานวนตํารับการ
ทดลอง 5 ตํารับ 2 ซ้ํา ทั้งหมด 10 แปลงทดลอง โดยมีรายละเอียดของตํารับการทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1
ตํารับที่2
ตํารับที่ 3
ตํารับที่ 4
ตํารับที่ 5

วิธีการควบคุม (ไมปลูกแถบหญาแฝก)
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
และตัดหญาแฝกคลุมดิน
ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง
ปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดิน

การดําเนินงานสําหรับแปลงทดลองปลูกสับปะรดทางดานอนุรักษดินและน้ํา มีขนาดแปลง 8x20
เมตร จํานวน 10 แปลงทดลองโดยเวนทางเดินระหวางแปลงทดลอง 2 เมตร สําหรับสายพันธุหญาแฝกที่ใชใน
การทดลองนี้ ไดแก สายพันธุสุราษฎรธานี หรือพันธุอื่นๆที่เหมาะสม สําหรับแปลงที่ปลูกหญาแฝกใหปลูก
ตามแนวระดับโดยปลูกหญาแฝก 3 แถบ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร และปลูกแถบละ 2 แถว มีระยะ
ระหวางแถว 50 และมีระยะระหวางตน 10 เซนติเมตร โดยปลูกแบบสลับฟนปลา สําหรับแปลงที่ปลูกหญา
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แฝกรอบแปลงใหปลูกหญาแฝกจํานวน 2 แถว เวนระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร และมีระยะระหวางตน 10
เซนติเมตร โดยปลูกแบบสลับฟนปลา ทั้งนี้แปลงที่มีการตัดหญาแฝกคลุมดินใหตัดหญาแฝกทุกๆ 3 เดือน
หรือตามความเหมาะสมและสุมเก็บตัวอยางในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ชั่งน้ําหนักสด แลวนําไปคลุมดินในแปลง
ทดลองใหกระจายทั่วแปลง สําหรับแปลงอื่นๆตัดหญาแฝกแลวนําไปคลุมดินบริเวณแถวหญาแฝก หรือพื้นที่
ระหวางหญาแฝก การสรางบอดักตะกอนดินเพื่อการเก็บขอมูลการสูญเสียดิน ใหขุดบอดักตะกอนดินที่มี
ขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 2 เมตร และมีความลึกของบอดิน 1 เมตรปูบอดวยพลาสติกสีดํา ขนาดหนา 0.2
มิลลิเมตร ยาว 10 เมตร
ผลการทดลอง
1. ปริมาณน้าํ ฝน
ปริมาณน้ําฝนที่บานหนองไผ ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางป 2547-2549 พบวา
ในชวง 36 เดือนที่ทําการทดลอง ในเดือน ตุลาคม 2548 มีปริมาณน้ําฝนตกรวมสูงสุด เทากับ 363.7 มิลลิเมตร
(ตารางที่ 3) สําหรับในป 2549 พบวา ในเดือน กันยายน มีปริมาณน้ําฝนสูงสุดเทากับ 272.3 มิลลิเมตร (ตาราง
ที่ 4)
ปริมาณฝนตกรวมจาก พ.ศ. 2547-2549 เทากับ 2,134.5 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตกรวมเทากับ
152 วัน
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําฝน (มม.) บริเวณแปลงทดลอง ป พ.ศ. 2547
ป
ม.ค
2547
มม.
จํานวน
วัน

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย. ต.ค

พ.ย

ธ.ค

รวม

12.8
2

-

12.8
2
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ตารางที่ 2 ปริมาณน้ําฝน (มม.) บริเวณแปลงทดลอง ป พ.ศ. 2548
ป
ม.ค
2548
มม. 12.5
จํานวน 1
วัน

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย. ต.ค

พ.ย

-

52.5
3

80
1

144.2 24.3 140.9 79.5 213.4 363.7 72.4
8
3
11
8
15
12
9

ธ.ค

รวม

26.5 1,209.9
2
73

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝน (มม.) บริเวณแปลงทดลอง ป พ.ศ. 2549
ป
ม.ค
2549
มม.
จํานวน วัน

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย. ต.ค

6.8
2

76.5
4

116 136.4 146
6
12
12

84.6
11

73.2 272.3
10
20

พ.ย

ธ.ค

รวม
911.8
77

2. ปริมาณการสูญเสียดิน
จากการเก็บตัวอยางตะกอนดินเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตํารับการทดลอง ผลการทดลอง
พบวา ปริมาณการสูญเสียดินในระหวาง พ.ศ. 2547-2549 การปลูกสับปะรดแบบวิธีเกษตรกร (ไมปลูกแถบ
หญาแฝก) มีการสูญเสียตะกอนดินสูงสุดคือ 3,143.30 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือวิธีปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ
ละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง วิธี
ปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดิน และวิธีปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตาม
แนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดิน มีปริมาณการสูญเสียดิน เทากับ
2,859.15, 2,658.45, 2,091.85 และ 1,709.75 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 1 )
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ตารางที่ 4 การสูญเสียดินตอไรตอป (กิโลกรัมตอไรตอป)
ตํารับ

การสูญเสียตะกอนดินปที่
1
2
2,861.4
281.9
2,557.6
301.55
1,204
505.75
2,264.95
393.5
1,754.35
337.5

1
2
3
4
5

รวม
3,143.30
2,859.15
1,709.75
2,658.45
2,091.85

(กก./ไร)

การสูญเสียตะกอนดิน

4,000.00

ตํารับที่ 1

3,000.00

ตํารับที่ 2

2,000.00

ตํารับที่ 3

1,000.00

ตํารับที่ 4

0.00

ตํารับการทดลอง

ตํารับที่ 5

ภาพที่ 1 ปริมาณการสูญเสียตะกอนดิน (กิโลกรัมตอไร)
3. ผลผลิตสับปะรด
ผลการทดลอง พบวา การปลูกสับปะรดวิธีเกษตรกร (ไมปลูกหญาแฝก) ใหน้ําหนักผลผลิตสูงสุด
เทากับ 5,683 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวาง
แถบ 10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดิน วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะ
ระหวางแถบ 10 เมตร วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลองและตัดหญาแฝกคลุมดิน และวิธีการปลูก
หญาแฝกรอบแปลงทดลอง ใหน้ําหนักผลผลิต เทากับ 5,093, 4,550, 3,432 และ 3,307 กิโลกรัมตอไร
ตามลําดับ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 2 )
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จํานวนผลผลิตสับปะรดตอไร (ผล) จากการทดลอง พบวา วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว
ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตรและตัดหญาแฝกคลุมดิน ใหจํานวนผลสับปะรดสูงสุด เทากับ
4,890 ผลตอไร รองลงมาคือวิธีการควบคุม (ไมปลูกหญาแฝก) วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตาม
แนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลองและตัดหญาแฝก
คลุมดิน และวิธีการปลูกหญาแฝกรอบแปลงทดลองใหจํานวนผลผลิตสับปะรดตอไร เทากับ 4,425, 4,240,
3,410 และ 3,275 ผลตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 3) สวนน้ําหนักตอผลสับปะรด (กก.) พบวา
วิธีการควบคุมมีน้ําหนักตอผลสูงสุดเทากับ 1.28 กิโลกรัมตอผล รองลงมาคือวิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ
2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดินใหน้ําหนักตอผล เทากับ 1.20
กิโลกรัมตอผล (ตารางที่ 6 และภาพที่ 4 )
ตารางที่ 5 น้ําหนักผลผลิตทั้งหมด (กิโลกรัมตอไร)
ตํารับ
1
2
3
4
5

ผลผลิตกิโลกรัมตอไร (กก.)
5,683
4,550
5,093
3,307
3,432
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น้ําหนักผลผลิ ตสับปะรด
ตํารับที่ 1

(กก./ไร)

6,000

ตํารับที่ 2

4,000

ตํารับที่ 3

2,000

ตํารับที่ 4

0

ตํารับที่ 5

ภาพที่ 2 น้ําหนักผลผลิตสับปะรด (กิโลกรัมตอไร)
ตารางที่ 6 จํานวนผลผลิตทั้งหมด (ผล) ตอไร และน้ําหนักสับปะรดตอผล (กก.)
ตํารับ
1
2
3
4
5

จํานวนผลผลิตตอไร (ผล)
4,425
4,240
4,890
3,275
3,410

น้ําหนักผลสับปะรดตอ 1 ผล (กก.)
1.28
0.93
1.20
1.01
1.01
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จํานวนผลผลิ ตตอไร
ตํารับที่ 1

(ผล)

6,000

ตํารับที่ 2

4,000

ตํารับที่ 3

2,000
0

ตํารับที่ 4

ตํารับการทดลอง

ตํารับที่ 5

ภาพที่ 3 จํานวนผลสับปะรดตอไร (ผล)

น้ําหนักผลสับปะรดตอผล
1.5
ตํารับที่ 1

(กก.)

1

ตํารับที่ 2
ตํารับที่ 3

0.5

ตํารับที่ 4
0

ตํารับการทดลอง

ภาพที่ 4 น้ําหนักผลสับปะรดตอผล (กิโลกรัม)

ตํารับที่ 5
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สรุปและวิจารณ
จากการทดลอง การอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า เพื่ อ ปลู ก สั บ ปะรดในกลุ ม ชุ ด ดิ น ที่ 36 พบว า การปลู ก
สับปะรดวิธีเกษตรกร(ไมมีการปลูกหญาแฝก) นั้นใหผลผลิตสูงสุดอาจเปนเพราะวิธีการดังกลาวมีพื้นที่ในการ
ปลูกสับปะรดและพื้นที่เก็บเกี่ยวมากกวาวิธีการอื่นๆ สวนการสูญเสียดินตอไร พบวา วิธีเกษตรกร(ไมมีการ
ปลูก หญ าแฝก) มี ปริ ม าณการสู ญเสีย ดิน ตอไรสูงสุด ขณะที่วิธีการปลู ก หญ า แฝกมีการตั ด หญ าแฝกคลุ ม
กระจายทั่วแปลงนั้นมีการสูญเสียดินตอไรนอยสุดทั้ง 2 วิธีการคือปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนว
ระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดิน และวิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลง
และตัดหญาแฝกคลุมดิน ทั้งนี้เปนเพราะการคลุมแปลงดวยหญาแฝกและการปลูกหญาแฝกสามารถชวยลด
การชะลางพังทลายของดินได เพราะวาสับปะรดเปนพืชที่มีการปกคลุมของพื้นที่นอยและเกษตรกรมีการปลูก
สับปะรดตามความลาดเททําใหเกิดการสูญเสียดินไดงาย
เอกสารอางอิง
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