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บทคัดยอ
การอนุรักษดินและน้ําเพื่อปลูกสับปะรดในกลุมชุดดินที่ 35 ไดดําเนินการทดลองบริเวณ
พื้นที่เกษตรกร บานมาบประชัน ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549
โดยวางแผนการทดลองแบบ observation trial บนพื้นที่ลาดเท จํานวน 2 ซ้ํา 5 ตํารับการทดลอง
ดังนี้ คือวิธีการควบคุม (ไมปลูกแถบหญาแฝก) วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนว
ระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวน
ระยะระหวางแถบ 10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดิน วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง
และวิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดิน
ผลการศึกษาพบวา วิ ธีการที่ 3 มีปริมาณการสูญเสียดินนอยที่สุด (378กิโลกรัมตอไร)
รองลงมาเปนวิธีการที่ 5 วิธีการที่ 4 วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 1 โดยมีอัตราการสูญเสียดินเทากับ 417
กิโลกรัมตอไร, 543 กิโลกรัมตอไร, 641 กิโลกรัมตอไรและ 739 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ โดย
วิธีการที่ 3 ใหผลผลิตสับปะรดสูงสุดเทากับ 5.83 ตันตอไร รองลงมาไดแกวิธีการที่ 5 วิธีการที่ 4
วิธีการที่ 2 และวิ ธีการที่ 1 โดยให ผลผลิตสับปะรดเทากับ 4.78 4.61 4.15 และ 3.23 ตัน ตอไร
ตามลําดับ
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Abstracts
The study of soil and water conservation for reduce soil erosion of pineapple grown in
soil series 35 was conducted during 2004-2006 on farmer’s field in Ban Mabprachun Tumbol
Pong Amphoe Bang Lamung Changwat Chonburi.
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 (378
kilogram per rai) and the next rate of soil lost were the 5th, 4nd, 2th and 1st treatments, 417, 543, 641
and 739 kilogram per rai, respectively and the 3st treatment was highest total yields (5.83 ton per
rai) and the next total yields were the 5rd, 4nd, 2th and 4th treatments, 4.78, 4.61, 4.15 and 3.23 ton
per rai, respectively .
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หลักการและเหตุผล
ในสภาพพื้นที่ดินมีปญหาการชะลางพังทลาย มีความเสื่อมโทรมของดิน และมีความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา การฟนฟูและบูรณาการพื้นที่ดังกลาว การใชมาตรการปฏิบัติเพียงอยางเดียวไม
สามารถปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภาพการผลิ ต ของดิ น หรื อ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ให เ ห็ น ผลดี ไ ด ใ นระยะสั้ น
จําเปนตองใชเทคนิคอื่นๆ มาชวยเสริมในการบูรณาการความอุดมสมบูรณของดิน จะทําใหดินมี
ความสามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตร ยิ่งถามีการผสมผสานและจัดการเทคนิคการอนุรักษดินและน้ํา
อยางเหมาะสมประสานกับแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืน/พอเพียงและความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาปฏิบัติรวมกันเพื่อการพัฒนาที่ดินซึ่งมีอยูจํากัด นาจะเปนทางเลือกที่มีการยอมรับนําไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไดกวางขวาง ซึ่งจะใหผลดีทั้งในดานการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
การปรับปรุงดิน การเพิ่มผลผลิตการเกษตรและรักษาสิ่งแวดลอมดวย
อนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางทรัพยากรดิน จําเปนตองทําการศึกษาวิจัย
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรดินแตละชนิด แตละกลุม ทั้งดานกายภาพ คุณสมบัติ
ทางเคมี และสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน ตลอดจนปญหาหรืออุปสรรคในการ
ใชประโยชนของทรัพยากรดินแตละชนิด หรือแตละกลุม พรอมทั้งกําหนดมาตรการและวิธีการใน
การพัฒนาปรับปรุงและอนุรักษทรัพยากรเหลานั้นเพื่อการไดทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
ศึกษาระบบอนุรักษดนิ และน้ําที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกสับปะรด ในกลุม ชุดดินตางๆของ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
การตรวจเอกสาร
สับปะรด (pineapple)เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจําพวกไมเนื้อออน อยูในตระกูล Bromeliaceae มี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Ananas comosus (L.) Merr. มีอายุหลายป ทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆไดดี มี
หลายสายพันธุ เชนปตตาเวีย ภูเก็ต อินทรีชิตขาว สวี นางแล ไทนาน41(เพชรบุรีเบอร1) และไวทจี
เวล(เพชรบุรีเบอร2)แหลงปลูกสับปะรดที่สําคัญของไทยอยูบริเวณพื้นที่อยูใกลทะเล ไดแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด รวมถึงจังหวัดตางๆในภาคใต เชน
ภูเก็ต พังงา และชุมพร ซึ่งนิยมปลูกในสวนยาง ปจจุบันมีการปลูกสับปะรดในจังหวัดตางๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแมน้ําโขง และอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือ การปลุกสับปะรดในพื้นที่
ที่อยูไกลทะเลนี้ จะตองคํานึงถึงความชื้นในอากาศเปนสําคัญเพราะจะมีผลตอการเจริญเติบโตและ
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คุณภาพของสับปะรด ดังนั้นควรเลือกปลูกในบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูง เชน ที่ราบระหวาง
ภูเขา ที่ลาดเชิงเขา บริเวณใกลปาหรือแหลงน้ํา
สําหรับสับปะรดที่มีคุณสมบัติดี และนิยมปลูกเปนการคาสําหรับสงโรงงาน มีเพียง 1 พันธุ
คือ ปตตาเวีย จัดอยูในกลุมพันธุ Smooth cayenne เปนพันธุที่ใชปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเปนหลักเพียง
พันธุเดียวมาโดยตลอด เนื่องจากยังไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุขึ้นมาใหม ในปจจุบันยังคงใช
สับปะรดพันธุนี้เปนหลักเปนพันธุที่ขอบใบไมมีหนาม หรือมีหนามเพียงเล็กนอยบริเวณปลายใบ
ผลรูปทรงกระบอก ตาตื้น และมีจุกเดียว สับปะรดพันธุนี้รูจักแพรหลายในนามสับปะรดศรีราชา
ปราณบุ รี หรื อ สามร อ ยยอด ปลู ก กั น มากเพื่ อ ส ง โรงงานอุ ต สาหกรรม แหล ง ปลู ก ที่ สํ า คั ญ คื อ
ประจวบคีรีขันธชลบุรี เพชรบุรี ลําปาง และการปลูกกันทั่วไปเพื่อขายผลสด เนื่องจากมีรสหวานฉ่ํา
มีน้ํามาก ลักษณะทั่วไปของสับปะรดพันธุปตตาเวีย จะมีใบเขียวเขม และเปนรองตรงกลางผิวใบ
ดานบนเปนมันเงา สวนใตใบจะมีสีออกเทาเงิน ตรงบริเวณกลางใบมักมีสีแดงอมน้ําตาล ขอบใบ
เรียบมีหนามเล็กนอยบริเวณปลายใบ กลีบดอกสีมวงอมน้ําเงิน ผลมีขนาดและรูปทรงตางกันไป มี
น้ําหนักผลอยูระหวาง 2 – 6 กิโลกรัม แตโดยปกติทั่วไปประมาณ 2.5 กิโลกรัม เปลือกผลเมื่อดิบสี
เขียวคล้ํา เมื่อแกจัดจะเปลี่ยนสีเหลืองออนแตจะเปลี่ยนเปนสีเขมในฤดูรอน รสชาติดี ไมพบตะเกียง
ทนทานตอความแหงแลงไดดี แตมาทนตอโรครากเนา แลโรคผลแกน สับปะรดพันธุนี้จะมีปริมาณ
กรดและน้ําตามสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสับปะรดพันธุอื่น โดยมีปริมาณระหวาง0.3 - 0.7 เปอรเซ็นต
และมีปริมาณน้ําตามระหวาง 12 – 16 เปอรเช็นต
ในดานคุณภาพของสับปะรดนั้น เนื่องจากคุณภาพสับปะรดจะลดลงอยางรวดเร็วหลังเก็บ
เกี่ยว จําเปนตองวางแผนการผลิต เพื่อใหไดปริมาณผลผลิตสอดคลองกับความตอการของโรงงาน
และตลอดป ตกลงราคาและปริมาณกับผูชื้อไวลวงหนา ในพื้นที่ไมมีแหลงน้ํา ใหปลูกชวงตนฤดูฝน
ในพื้นที่ที่มีแหลงน้ํา ใหทยอยปลุกตลอดป ชวงฤดูแลงควรปลูกดวยจุก ชวงฤดูฝนควรปลุกดวย
หนอ เพื่อเปนการกระจายการผลิต
สับปะรดเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งในการสงออกของไทยเชนเดียวกับการผลิต
สินคาเกษตรอื่นๆ การผลิตสับปะรดผลสดเพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหรรมสับปะรดกระปอง
หรื อ สํ า หรั บ บริ โ ภคสดก็ ต าม ในป จ จุ บั น มี ก ารแข ง ขั น ทางการค า ภายใต อ งค ก ารค า โลก ซึ่ ง มี
ผลกระทบต อ กิ จ กรรมทางการค า เป น อย า งมาก เช น มี ก ารใช ม าตรการด า นสุ ข อนามั ย และ
สุขอนามัยพืช นอกจากนี้สหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแตระดับฟารม
จนถึงผูบริโภค มีผลทําใหเกษตรกรและผูประกอบการผลิตสับปะรดตองปรับปรุงระบบการผลิต
เพื่อตอบสนองตอกฎเกณฑทางการคาดังกลาว ในการผลิตพืชอินทรียจะเห็นไดวาแผนการจัดการ
ดินเปนแผนหนึ่ง เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินสับปะรดเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในรวน
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หรือดินรวนปนทราย ระบายน้ําไดดี ดินมีความอุมสมบูรณปานกลาง และมีปริมาณอินทรียวัตถุ
มากกวา 1.5 เปอรเซ็นต ดังนั้นหากมีการจัดการดินโดยการใชปุยอินทรียเชน ปุยหมัก รวมถึงการใช
ปุยอินทรียที่มีคุณภาพอยางเหมาะสมสามารถทําใหสับปะรดมีการเจริญเติบโตดี (กรมวิชาการ
เกษตร, 2542)
ลักษณะของกลุมชุดดินที่ 35 เปนดินลึกมาก ลักษณะเนื้อดินบนเปนรวนทรวยหรือดินรวน
สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมหรือน้ําตาลสวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือ
ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก (pH
4.5-5.5) การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา ใชประโยชนในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และ
ยังคงสภาพเปนปา ไดแก ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ กลุมชุดดินที่ 35 กระจายอยูมากในพื้นที่ดอน
เกื อ บทุ ก ภาคของประเทศยกเว น ภาคใต ภาคที่ พ บมากที่ สุ ด ได แ ก ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ตามลําดับ
ดินสวนใหญมีการระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทรายจึงเปนดินเนื้อ
ละเอียดปานกลาง เปนดินลึก โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้จัดวาเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร พืชลมลุก
ไม ผ ล ไม ยื น ต น หรื อ ทํ า ทุ ง หญ า เลี้ ย งสั ต ว แต ไ ม เ หมาะในการทํ า นาเนื่ อ งจากสภาพพื้ น ที่ ไ ม
เหมาะสม อย า งไรก็ ต ามยั ง มี ข อ จํ า กั ด ในการปลู ก พื ช หลายอย า ง เช น ความอุ ด มสมบู ร ณ ต่ํ า
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา และเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย โดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง
แนวทางในการจัดการดินเพื่อปลูกพืชตางๆที่สําคัญ คือ การเพิ่ม ความอุดมสมบูรณของดิน
โดยการใชพืชปุยสด ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีตามความจําเปน นอกจากนี้ยังตองมีการ
อนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายอยางเหมาะสมดวย
การใชประโยชนกลุมชุดดินนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเนนการเกษตรแบบผสมผสาน
โดยปลูกพืชไร (ขาวไร มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และปอแกว) ไมผล (มะมวง
มะมวงหิมพานต และขนุน) หรือไมยืนตน ผัก หรือ ไมดอก และพัฒนาพื้นที่บางสวนสําหรับปลูก
หญาเลี้ยงสัตว การใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน โดยมีกิจกรรมตางๆเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะ
ชวยลดตนทุนการผลิตและลดความเสี่ยงดานราคาผลผลิตไดมาก
ปญหาการใชประโยชนที่ดินบนที่ดอนเพื่อปลูกพืชไร ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย
ของดินอยางรุนแรงในฤดูฝน การปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยใชมาตรการอนุรักษดิน
และน้ําวิธีพืชนั้น พิทักษและคณะ (2538) ปลูกหญาแฝกในพื้นที่ปลูกขาวโพด พบวา ระยะปลูก
ระหวางตนที่ 10, 15 และ 20 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการสูญเสียดินได กรม
พัฒนาที่ดิน (2534)
ใชมาตรการสูญเสียดินสากลมีปจจัยตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ปริมาณน้ําฝน
ลักษณะดิน ความลาดชัน และความยาวของความลาดชัน การจัดการพืช และระบบการอนุรักษ
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ปจจัยการจัดการพืช(C-factor) จะแตกตางกันตามชนิดพืชของลักษณะการปกคลุมดินของเรือนยอด
มีมากนอยเพียงใด ดังนั้นการปกคลุมดินของสับปะรดจึงแตกตางจากพืชอื่น จึงสงผลใหมีการชะลาง
พังทลายของดินแตกตางกัน
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เริ่มตน เดือน ตุลาคม 2546

สิ้นสุดเดือน กันยายน 2549

สถานที่ดําเนินการ
บานมาบประชัน ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลุมชุดดิน 35
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 ผลผลิตสับปะรดในกลุมชุดดินตางๆในพื้นที่
ภาคตะวันออกและภาคกลาง วางแผนการทดลองแบบ observation trial ในพื้นทีท่ ี่มีความลาดเท
จํานวนตํารับการทดลอง 5 ตํารับ จํานวน 2 ซ้ํา ทั้งหมด 10 แปลงทดลอง โดยมีรายละเอียดของตํารับ
การทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1
วิธีการควบคุม (ไมปลูกแถบหญาแฝก)
ตํารับที่ 2
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ
10 เมตร
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ตํารับที่ 3
ตํารับที่ 4
ตํารับที่ 5

ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ
10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดิน
ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง
ปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดิน

การดําเนินงานสําหรับแปลงทดลองทางดานอนุรักษดินและน้ํา มีขนาด 8x20 เมตร จํานวน
5x2 แปลงทดลอง โดยเวนทางเดินระหวางแปลงทดลอง 2 เมตร สําหรับสายพันธุห ญาแฝกที่ใชใน
การทดลองนี้ ไดแกสายพันธุสุราษฎรธานีหรือเปนพันธุอื่นๆที่เหมาะสม แปลงที่ปลูกตามแนว
ระดับใหปลูกหญาแฝก 3 แถบ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร และปลูกแถบละ 2 แถว มีระยะ
ระหวางแถว 50 ซม. และมีระยะหางระหวางตน 10 ซม. โดยปลูกแบบสลับฟนปลา สําหรับแปลงที่
ปลูกหญาแฝกรอบแปลงใหปลูกหญาแฝกจํานวน 2 แถว เวนระยะระหวางแถว 50 ซม. และมีระยะ
ระหวางตน 10 ซม. โดยปลูกแบบสลับฟนปลา สําหรับแปลงที่มีการตัดหญาแฝกคลุมดินใหตัดหญา
แฝกทุกๆ 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมและสุมเก็บตัวอยางในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ชั่งน้ําหนักสด
แลวนําไปคลุมดินในแปลงทดลองใหกระจายทัว่ แปลง สําหรับแปลงอื่นๆ ตัดหญาแฝกแลวนําไป
คลุมดินบริเวณแถวหญาแฝกดานริมน้ําไหลบา หรือพื้นที่ระหวางแถวหญาแฝก การสรางบอดัก
ตะกอนดินเพือ่ เก็บขอมูลการสูญเสียดิน ใหขุดบอดักตะกอนดินที่มีขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 2 เมตร
และมีความลึกของบอดิน 1 เมตร ปูดวยพลาสติกสีดํา ขนาดหนา 0.2 มม. กวาง 3 ม. ยาว 10 ม.
ผลการทดลอง
1.ปริมาณการสูญเสียดิน
จากการเก็บตัวอยางตะกอนดินเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิธีการผล
การทดลอง พบวา ปริมาณการสูญเสียดินเฉลี่ยในการปลูกสับปะรดแบบวิธีเกษตรกรคือ วิธีการ
ควบคุม(ไมปลูกแถบหญาแฝก) มีการสูญเสียดินสูงสุดคือ 739 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือวิธีการ
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร มีการสูญเสียดิน
เทากับ 641 กิโลกรัมตอไร วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง มีการสูญเสียดินเทากับ
543 กิโลกรัมตอไร วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดินปริมาณ
การสูญเสียดิน 417 กิโลกรัมตอไร และวิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวน
ระยะระหวางแถบ 10 เมตร และตัดหญาแฝกคลุมดิน มีปริมาณการสูญเสียดินนอยที่สุดเทากับ 378
กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1 )
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ตารางที่ 1 ปริมาณการสูญเสียดิน (กิโลกรัมตอไร)
วิธีการที่
1
2
3
4
5

ปริมาณการสูญเสียดินเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร)
739
641
378
543
417

ปริมาณการสู ญเสี ย ดิน(กก./ไร)

ปริมาณการสูญเสียดิน
1000
500
0
1

2

3
วิธีการ

ภาพที่ 1 ปริมาณการสูญเสียดิน(กิโลกรัม/ไร)

4

5
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2.ผลผลิตสับปะรด
ผลการทดลอง พบวา วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวน
ระยะระหวางแถบ 10 เมตรและตัดหญาแฝกคลุมดิน ไดผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5.83 ตันตอไร
รองลงมาไดแก วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดิน ไดผลผลิต
เฉลี่ย 4.78 ตันตอไร วิธีการปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง ไดผลผลิตเฉลี่ย 4.61 ตันตอไร
วิธีการปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตรไดผลผลิต
เฉลี่ย 4.15 ตันตอไร และวิธกี ารควบคุม (ไมปลูกแถบหญาแฝก) ไดนา้ํ หนักผลผลิตเฉลี่ย 3.23 ตันตอ
ไร ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลผลิตเฉลี่ย (ตันตอไร)
วิธีการที่
1
2
3
4
5

ผลผลิตเฉลีย่ (ตันตอไร)
3.23
4.15
5.83
4.61
4.78

ผลผลิตเฉลี่ย(ตัน/ไร)

ผลผลิ ต(ตัน/ไร)

8
6
4
2
0

1

2

3
วิธีการ

ภาพที่2 ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย(ตัน/ไร)

4

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 35 พบว า
ปริมาณการสูญเสียดินในวิธีเกษตรกร (ไมมีการปลูกหญาแฝก)มีปริมาณการสูญเสียดินตอไรสูง
ที่สุด ในขณะที่วิธีปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
และตัดหญาแฝกคลุมดินเปนวิธีการที่สูญเสียดินนอยที่สุด อาจเปนเพราะวาการคลุมแปลงดวยหญา
แฝกและการปลูกหญาแฝกสามารถชวยลดการชะลางพังทลายของหนาดินไดนอกจากนี้การปลูก
สับปะรดแบบเกษตรกรมีการปลูกตามความลาดเททําใหเกิดการสูญเสียดินมากทําใหดินขาดความ
อุดมสมบูรณทําใหพบวาวิธีเกษตรกร (ไมมีการปลูกหญาแฝก) ใหผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยตอไรนอย
ที่สุด ในขณะที่วิธีปลูกหญาแฝก 3 แถบๆละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
และตัดหญาแฝกคลุมดิน เปนวิธีการที่ใหผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยมากที่สุดเชนเดียวกัน ดังนั้นการ
ปลูกสับปะรดรวมกับการปลูกหญาแฝกก็เปนวิธีการหนึ่งในการอนุรักษดินและน้ําที่สามารถลดการ
ชะลางพังทลายของดินได
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