2

ทะเบียนวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย

47 49 02 11 50000 010 139 04 11
การอนุรักษดนิ และน้ําเพื่อปลูกสับปะรดในกลุมชุดดินที่ 44
Soil and water conservation for pineapple
production on soil group 44

กลุมชุดดินที่
ผูดําเนินการ

44 ชุดดินจันทึก ( Chan Tuk soil series , Cu)
นายกําชัย กาญจนธนเศรษฐ Mr. Khamchai Kanjanathanaset
บทคัดยอ

โครงการวิจัยการอนุรักษดินและน้ําเพื่อปลูกสับปะรดในกลุมชุดดินที่ 44 ไดดําเนินการ
ณ พื้ น ที่ เ กษตรกร ตํ า บลหิ น เหล็ ก ไฟ บ า นสามพั น นาม อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ
ระหวางป 2547-2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ในกลุม
ชุ ด ดิ น ที่ 44 และเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ของสั บ ปะรดในระบบต า งๆ วางแผนการทดลองแบบ
สังเกตการณ (Observation Trial ) 2 ซ้ํา แตละซ้ํามี 5 ตํารับการทดลอง ไดแก 1) วิธีการควบคุม
(ไมปลูกแถบหญาแฝก ) 2) ปลูกหญาแฝก 3 แถบ ๆ ละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ
10 เมตร 3) ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถว ตามลําดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร และตัดหญา
แฝกคลุมดิน 4 ) ปลูกหญาแฝก 2 แถวรอบแปลง 5) ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลง และตัดหญา
แฝกคลุมดิน โดยใชปุยเคมีอัตรา 20-20-15 กิโลกรัม N- P 2 O 5- K 2 O ตอไร ซึ่งไดจากการวิเคราะห
ดิน กอนการทดลอง ผลการทดลองพบวา การปลูกหญาแฝก มีผลตอสมบัติทางเคมีดินไมมากนัก
หลังการทดลองพบวา สมบัติทางเคมีดิน เปลี่ยนแปลงเล็กนอย คาปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้น อยูระหวาง
4.35-4.50 ปริมาณอินทรียวัตถุไมเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 0.55-0.82 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัส
เพิ่ มขึ้น อยูระหวาง 6.5-9.7 มิ ลลิ ก รัมต อกิโลกรั ม ปริมาณโพแทสเซีย มไมเปลี่ย นแปลงระหว าง
42.0-59.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณแคลเซียมลดลงอยูระหวาง 41.5-98 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ปริมาณแมกนีเซียมลดลงอยูระหวาง 0.5-8.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปริมาณซัลเฟอรลดลง อยูระหวาง
3.5-5.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
สําหรับปริมาณผลผลิตและน้ําหนักสดสับปะรด พบวาในวิธีการไมปลูกแฝกและปลูกแฝก
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนการสูญเสียดินทุกวิธีการจากแปลงทดลองในปแรกไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ แตมีความแตกตางกันในปที่ 2 ซึ่งพบวาการปลูกแฝก 3 แถบ จะชวยลดการ
สูญเสียดินมากที่สุด 51-53 เปอรเซ็นต สําหรับการปลูกแฝกรอบแปลง ชวยลดการสูญเสียดินลงมา
27-33 เปอรเซ็นต สวนตํารับที่ไมมีการปลูกแฝก แตมีตนสับปะรดที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว ชวยลด
ประมาณ 29 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับปแรก ที่เริ่มการปลูกสับปะรด
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Abstract
The research project on soils and water conservation for pineapple production on
soil group 44 was conducted on farmer , s crop field at Samphun Nam village , Hin Lek
Fai sub- district ,Hua Hin district , Prachuab Kirikan province , during 2004- 2006 . The
objective is to search an appropriate soil and water conservation system for pineapple
production and comparision of pineapple yield in various soil and water conservation
systems . The experiment was designed in observation trial with two replications of five
treatments such as 1 ) control (no planting vetiver strip ) 2) planting of 3 strips with 2
rows each of vetiver on contour level with 10 metre interval of each strip 3 ) same as 2
and covered with cut vetiver leaves on soil surface 4 ) planting of 2 rows of vetiver
around crop field 5 ) same as 4 and covered with cut vetiver leaves on soil surface . The
chemical fertilizer 20-20-15 kg of N- P 2 O 5 K 2 O/ rai was applied as soil analysis . The
result was found that vetiver less affected to soil chemistry properties . When the
experiment was finished , soil chemistry was not much changes. For the amount of
yield and fresh weight of pineapple , it was found that both of no planting and planting
of vetiver showed no significance For the first year soil losses in all treatments were not
significant , but significant in the second year . It was found that planting of 3 strips of
vetiver reduced soil losses at the most of 51-53 % . For planting of vetiver around crop
field reduced soil losses 27-33 % . For no planting of vetiver with mature growth of
pineapple reduced soil losses 29 % , compared to the young pineapple in the first year.
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หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกสับปะรดไมต่ํากวา 5 ลานไร โดยมีผลผลิตสับปะรด เฉลี่ยตอป
ประมาณ 2 ลานตัน สวนใหญสับปะรดจะถูกสงเขาโรงงานแปรรูปเปนสับปะรดกระปองและน้ํา
สับปะรด โดยผลิตภัณฑจากสับปะรดมีมูลคามากกวา 70 เปอรเซ็นต ของมูลคาผลไมกระปอง
ที่สงออกทั้งหมดของประเทศ คิดเปนมูลคาการสงออกมากกวาหนึ่งหมื่นลานบาทตอป สับปะรด
จึงเปนพืชไมผลเศรษฐกิจสงออกที่สําคัญ
แหลงปลูกสับปะรดที่สําคัญของประเทศอยูในภาคกลาง คือบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี เปนตน และแหลงปลูกรองลงมาคือ ภาคตะวันออกไดแก ชลบุรี ระยอง ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ประมาณ 70,000 ไร
สับปะรดเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ดินรวนปนทราย มีหนาดินลึก มีการระบาย
น้ําดี แตไมชอบน้ําขัง ทําใหเกษตรกรเตรียมดินและยกรองปลูกเฉียงขึ้นตามความลาดเท เพื่อระบาย
น้ํา และปองกันน้ําทวมขัง จึงทําใหดินมีโอกาส เกิดการกัดเซาะพังทลายไดงาย พื้นที่ดินเสื่อมโทรม
และดิ น มี ค วามอุด มสมบู ร ณล ดลง รวมทั้ ง การดู ด ใช แ ร ธ าตุ อ าหารพื ช จากดิ น จึ ง ทํา ให ผ ลผลิ ต
สับปะรด ลดลงอยางตอเนื่องทุกป ระยะเวลาที่ผานมาสวนมาก การเพิ่มผลผลิตสับปะรด เกษตรกร
จะใชปุยเคมี ในอัตราที่คอนขางสูง ซึ่งทําใหมีสูญเสียปุยเคมีไปกับขบวนการชะลางผิวหนาดิน
มากขึ้น แนวทางการแกไขในปญหาดังกลาว สามารถทําไดโดยการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
วิธีพืช Greenfield ( 1992 ) พบวาหญาแฝก เปนพืชที่นิยมใชมากที่สุดในอินเดีย และออสเตรเลีย
โดยการปลูกในแถวเดียว ลักษณะแนวรั้วขวางความลาดเทของพื้นที่ไปตามแนวระดับ ทดแทนคัน
ดินกั้นน้ํา หรือสลับกับคันดินกั้นน้ํา CIAT ( 1992 ) พบวาการปลูกหญาแฝก ขวางความลาดชัน
12-15 เปอร เ ซ็ น ต ในพื้ น ที่ ป ลู ก มั น สํ า ปะหลั ง สามารถ ป อ งกั น การชะล า งพั ง ทลายดิ น อย า งมี
ประสิทธิภาพดียิ่ง
วัตถุประสงค
1. ศึกษาระบบการอนุรักษดินและน้ํา ที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกสับปะรด ในกลุมชุดดินที่ 44
2. เปรียบเทียบผลผลิตของสับปะรดในระบบตางๆ
การตรวจเอกสาร
ชุดดินจันทึก (Chan Tuk series : Cu ) จัดอยูใน mixed , isohyperthermic Typic
Ustipsamments เกิดจากวัตถุตกคางของหินแกรนิต ลักษณะพื้นที่ที่พบ มีลักษณะลูกคลื่นลอนลาด
ชัน มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมีการระบายน้ํามากเกินไป น้ําซึมผานดินไดเร็ว มีการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ดินบนลึกไมเกิน 15 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินทรายปน
ดินรวน ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดปานกลาง pH 6.0 สวนดินลางลึกตั้งแต 15 เซนติเมตรมีเนื้อดิน
เปนดินทรายปนดินรวน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก pH 5.0-5.5 จากการวิเคราะหดิน
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ของกรมพัฒ นาที่ ดิ น (2548 ) พบว า มีป ริมาณอิน ทรี ย วัตถุ 0.8 เปอร เ ซ็ น ต ฟอสฟอรั สที่ เ ป น
ประโยชน 6.05 มิลลิกรัม ตอกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 45 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คา
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 2.18 เซนติเมตรตอกิโลกรัม การอิ่มตัวดวยประจุบวกที่
เปนคา 63 เปอรเซ็นต จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณระดับต่ํา
หญาแฝก (Vetiveria zizanioldes ( Linn .) Nash . ) เปนหญาที่ขึ้นเปนกอ มีลักษณะเปน
พุมใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง ในธรรมชาติพบขึ้นอยูเปนกลุมใหญหรือกระจายกันอยูไมไกลมากนัก กอ
แฝกจะมีขนาดคอนขางใหญ โคนกอเบียดกันแนน สวนโคนของลําตนจะแบนเกิดจากสวนของโคน
ใบที่เรียงพับซอนกันอยู ใบของหญาแฝกแตกจากโคนกอ มีลักษณะแคบยาว ใบแกขอบใบละเสน
กลางใบมีหนามละเอียด สวนโคนและกลางใบจะมีนอย แตจะมีมากที่บริเวณปลายใบ รากเปนสวน
สําคัญและเปนลักษณะพิเศษของหญาแฝกที่ถูกนําไปใชประโยชนเปนหลัก รากของหญาแฝกจะ
แตกตางจากรากหญาโดยทั่วไป คือมีรากสานกันแนนหยั่งลึกแนวดิ่งลงในดินไมแผขนาน มีรากแกน
รากแขนงโดยเฉพาะมีรากฝอยมาก หญาแฝกที่มีอายุประมาณ 18 เดือน รากจะเจริญเติบโตเต็มที่ ราก
แกนที่สวนโคนกอมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ผนังดานนอกจะแข็งตัว อวบคลาย
นวม เมื่อรากแกมากจะตายและถูกแทนที่ดวยเซลลผิวที่อยูถัดไป จะทําหนาเพิ่มความหนา ความ
แข็งแรง ดูดซับน้ําและความชื้น หญาแฝกมีชอดอกตั้งมีลักษณะเปนรวง กานยาวกลม ชอดอกของ
หญาแฝกหอมสวนใหญมีสีมวง ซึ่งเปนลักษณะปกติประจําแตละพันธุ ( กรมพัฒนาที่ดิน, 2541 )
จากการศึกษาเบื้องตน พบวา การกระจายของรากหญาแฝกจะหลั่งลึกลงในแนวลึกมากกวา
แนวนอน ซึ่งคุณสมบัตินี้จะไมเปนอุปสรรคในการปลูกรวมกับพืชชนิดอื่นๆ นอกจากนี้รากของหญา
แฝกที่ ส านกั น แน น ในดิ น ยั ง ทํ า หน า ที่ เ หมื อ นกํ า แพง ในการเก็ บ กั ก ความชื้ น ไว ไ ด ด ว ย
( สมาคมอนุรักษดินและน้ําแหงประเทศไทย, 2534 ) กปร. ( 2537 ) รายงานวา ในพื้นที่ที่มีความ
ลาดชัน 5 เปอรเซ็นต เมื่อมีการปลูกหญาแฝกในแปลงขาวโพดและถั่วลิสง 1-2 แถว พบวามีการ
สูญเสียดินเพียง 0.92-2.27 ตัน/ไร/ป ในขณะที่พื้นที่ที่ไมมีการปลูกหญาแฝก สูญเสียดิน ถึง 5.27
ตัน/ ไร/ ป
จินตนา ( 2539 ) รายงานวา มาตรการอนุรักษดินและน้ํา ที่เหมาะสมที่สุด สําหรับปลูกมัน
สําปะหลังในดินชุดโคราช คือ การไถพรวนดินและปลูกตามแนวระดับ เสริมดวยแถบหญาแฝกกวาง
50 เซนติเมตร จํานวน 2 แถว ระยะแถว 25 เซนติเมตร ระยะตน 10 เซนติเมตร ระยะหาง 31 เมตร
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียดินเพียง 1.16 ตัน/ ไร/ป ซึ่งต่ํากวาพิกัดที่ตั้งไว
(1.7ตัน/ไร/ป) และไดผลผลิตมันสําปะหลังสูงสุด 1.25 ตัน/ไร
Grimshaw
( 1992 ) ไดกลาววา การใชหญาแฝกปลูกเปนแถวขวาง ความลาดชันเพื่อ
ปองกัน การชะลางพังทลายของดิน เปนเทคโนโลยีชาวบานที่พัฒนาโดยเกษตรกรมาชานานหลาย
สิบปแลว ในบางประเทศของทวีปอาฟริกาและอินเดีย เกษตรกรปลูกหญาแฝกตามขอบเขตแปลง
เพื่อแสดงขอบเขตการถื อครองที่ดิ น เนื่ องจากเป นพืชถาวรและไม เคลื่อ นยาย
Alexander
และ Lodha ( 1992 ) รายงานวา การใชแถวหญาแฝกปลูกขวางความลาดชัน ไดผลผลิตพืชหลัก
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ไดแก ถั่วเขียว ถั่วมะแฮะ Pearl millet และ Safflower เพิ่มขึ้น 28.5 เปอรเซ็นต ดีกวาการใชแถบ
กระถิน ซึ่งเพิ่ม 11.3 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชขึ้นลง ซึ่ง ไมปลูกหญาแฝก
เนื่องจากแถวของหญาแฝก ใชพื้นที่นอยกวา ระบบรากไมแผไปในแนวกวาง เพื่อแยงน้ําและอาหาร
จากพืชหลัก และสามารถเก็บกักน้ําไหลบา และตะกอนดินไดดีกวา นอกจากนี้ยังรายงานวา การนํา
หญาแฝกมาใชทดแทนคันดิน เมื่อมีการใชปุยที่แนะนํา 50 หรือ 100 เปอรเซ็นตชวยเพิ่มผลผลิต ของ
Millet ไดสูงสุด 162 เปอรเซ็นต รองลงมาคือการสรางคันดินแบบกักเก็บน้ํา ( Contour bund) เพิ่ม
ผลผลิตได 140 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับไมมีการใชปุยเลย การทดลองเกี่ยวกับการสูญเสียดิน
Xinbao (1992 ) รายงานวา การทดสอบในแปลงปลูกมันฝรั่ง โดยแบบปลูกขึ้นลงตามระบบ
เกษตรกร และระบบอนุรักษที่มีหญาแฝก ปลูกขวางความลาดชันพบวา ระบบที่มีหญาแฝก จะชวย
ลดน้ําไหลบา ลงได 56 เปอรเซ็นตและลดปริมาณการสูญเสียดินได 95 เปอรเซ็นต
การใช หญาแฝกเพื่อการอนุ รักษดินและน้ํา โดยปลูกเปนแถวตามแนวระดับขวางความ
ลาดเท Green field ( 1992 ) ไดกลาววา จะใหเห็นผลทันทีทันใดในฤดูเดียวไมได จะตองมีการ
ดูแลรักษาและปลูกซอมแซมเปนเวลา 2-3 ฤดู เพื่อใหหญาแฝกมีการเจริญและแตกกอขึ้นเต็มตลอด
แนว จนไมมีชองวาง จึงถือไดวาเปนชวงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
เริ่มตน เดือนตุลาคม 2546
สิ้นสุด เดือน กันยายน 2549
พื้นที่เกษตรกร บานสามพันนาม ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ
ปุ ย ยู เ รี ย ปุ ย ทริ ป เป ล ซุ ป เปอร ฟ อสเฟต ปุ ย โพแทสเซี ย มคลอไรด หน อ พั น ธุ สั บ ปะรด
ปตตาเวีย เครื่องมือเก็บตัวอยางดิน สารเคมีกําจัดวัชพืช โรคและแมลง สารเรงออกดอก รถไถเตรียม
ดิน และวัตถุอื่นๆ ที่จําเปน
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Observattion Trial มี 2 ซ้ํา ประกอบดวย 5 ตํารับการทดลอง
ดังนี้
1. วิธีการควบคุม ( ไมปลูกแถบหญาแฝก )
2. ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร
3. ปลูกหญาแฝก 3 แถบ ๆ ละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะหวางแถบ 10 เมตร และตัด
หญาแฝกคลุมดิน
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4. ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง
5. ปลูกหญาแฝก 2 แถว รอบแปลงทดลอง และตัดหญาแฝกคลุมดิน

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
เลือกพื้นที่ตามกลุมชุดดินที่ 44 ( ชุดดินจันทึก )
เตรียมดิน วัดแปลงขนาด 8X20 ตารางเมตร จํานวน 10 แปลง และทําการปลูกสับปะรด
ใชระยะปลูก 30X 50 X 90 เซนติเมตร
ปลูกหญาแฝก 3 แถบๆ ละ 2 แถว ตามแนวระดับ เวนระยะระหวางแถบ 10 เมตร ใน
ตํารับที่ 2 และ 3 และปลูกหญาแฝกรอบแปลง จํานวน 2 แถว ระยะหางระหวางตน 10
เซนติเมตร ในตํารับที่ 4 และ 5
ขุดบอดักตะกอนดิน ทางดานลางของแตละแปลง ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 1
เมตร แลวปูดว ยพลาสติกสีดาํ
ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ อัตรา 20-20-15 กิโลกรัม N - P 2 O 5 – K 2 O ตอไร โดย
ครั้งที่ 1 ใส 1/3 ของอัตราที่กําหนด เมื่อสับปะรดอายุ 2 เดือน และครั้งที่ 2 ใส 2/3 ของ
อัตราที่กําหนด เมื่ออายุ 4 เดือน
หยอดสารเรงดอกเมื่อตนอายุ 12-13 เดือน
กําจัดวัชพืชและพนยาปองกันกําจัดวัชพืช และศัตรูพืช ตามความจําเปน
เก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรด หลังหยอดสารเรงดอกประมาณ 150 วัน
การเก็บบันทึกขอมูล
- เก็บตัวอยางดิน ที่ระยะ 0-15 เซนติเมตร กอนและหลังการทดลอง
- เก็บตะกอนดิน ชั่งน้ําหนักแหง หลังฤดูฝนทุกป
- น้ําหนักสดผลผลิตสับปะรด
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ แปลผลและเขียนรายงาน
ผลการทดลองและวิจารณ

1. ขอมูลดิน
1.1 สมบัติทางเคมีของดินกอนการทดลอง
ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินกอนการทดลอง
pH
OM
P
K
Ca
Mg
(%)
extractable ( mg/ kg)
4.2

0.74

4

49

145

17

S
22
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จากผลการวิเคราะหดินกอนการทดลอง ซึ่งเปนชุดดินจันทึก กลุมชุดดินที่ 44 ดิน
มี pH 4.2 ซึ่งมีปฏิกิริยาเปนกรดจัด มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.74 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในระดับต่ํา
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับต่ํา ปริมาณโพแทสเซียม
49 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับต่ํา ปริมาณแคลเซียม 145 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูใน
ระดับต่ํามาก ปริมาณแมกนีเซียม 17 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับต่ํามาก จากผลการวิเคราะห
ดินจะพบวา ชุดดินจันทึก บริเวณที่ทําการทดลองดิน มีความอุดมสมบูรณต่ํามาก เนื่องจากชุดดินนี้
อยูบนพื้นที่ลาดชันสูงประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต ที่มีเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินสูง
1.2 สมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลอง
ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลอง
K
Ca
Mg
ตํารับ
pH
OM
P
(%)
(extractable (mg/kg)
T1
4.35
0.68 9.5 42.0
52.0 1.0
T2
4.45
0.55 9.0 46.5
41.5
0.5
T3
4.50
0.73 6.5 58.0
98.0
8.0
T4
4.50
0.76 9.7 59.5
87.5
6.0
T5
4.40
0.82
7.5 44.0
75.0
4.0

S
4.5
4.0
4.0
3.5
5.5

จากผลการวิเคราะหดินหลังการทดลอง พบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
คาปฏิกิริยาดิน พบวาคาปฏิกิริยาดิน ของทุกตํารับการทดลอง มีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กัน คากอนการทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเตรียมดินและการไถกลบวัชพืชและซากพืชลงในดิน
และเมื่อยอยสลายแลวจะชวยทําใหปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้น
ปริมาณอินทรียวัตถุ พบวา ทุกตํารับการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุไมแตกตางกันมากนัก
จากดินกอนการทดลอง ระหวาง 0.55- 0.82 เปอรเซ็นต แตในตํารับที่มีการตัดใบแฝกคลุมแปลง
มีคาสูงกวาเล็กนอย
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน พบวาทุกตํารับการทดลอง มีคาไมแตกตางกันมากนัก
ระหวาง 6.5-9.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และมีคาสูงกวากอนการทดลอง เนื่องจากมีปุยฟอสฟอรัส
เหลือตกคางอยูในดินหลังจากพืชดูดไปใช
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน พบวาทุกตํารับการทดลองมีคาไมแตกตางกันมากนัก
ระหวาง 42.0-59.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยตํารับที่ไมปลูกแฝก จะมีปริมาณโพแทสเซียมต่ําสุด
42.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งแสดงใหเห็นวาธาตุดังกลาว ถูกชะลางไปกับน้ําฝนไดงาย
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ปริ ม าณแคลเซี ย มที่ เ ป น ประโยชน พบว า ทุ ก ตํ า รั บ การทดลอง มี ค า ลดลงอยู ร ะหว า ง
41.5- 98.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคานอยกวา กอนการทดลอง เนื่องจากพืชดูดไปใชสําหรับการ
เจริญเติบโต และใหผลผลิต
ปริมาณแมกนีเซียมที่เปนประโยชน พบวาทุกตํารับการทดลองมีคาลดลงเชนกัน อยูระหวาง
0.5- 8.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ปริมาณซัลเฟอรที่เปนประโยชน พบวาทุกตํารับการทดลองมีคาลดลง ระหวาง 3.5- 5.5
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
2. ขอมูลพืช
2.1 ปริมาณผลผลิตสับปะรด
ตารางที่ 3 ปริมาณผลผลิตสับปะรด
ตํารับ
ปริมาณผลผลิต
F- Test
( ผล / ไร)
1
4,060
0.599 ns
2
3,875
3
3,890
4
2,565
5
3,045
จากการวิเคราะหทางสถิติ ปริมาณผลผลิตสับปะรด จํานวน 2 ซ้ํา ในแตละตํารับการทดลอง
ในตารางที่ 3 พบว า ไมมี ความแตกตางกันทางสถิติ แสดงใหเห็น วา สั บปะรดจากทุก ตํารับการ
ทดลองเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอใหผลผลิตและเก็บเกี่ยวไดพรอมกัน การปลูกแถบแฝกในตํารับที่
2-5 จะทําใหปริมาณผลผลิตลดลงไปบาง ซึ่งไดผลผลิต อยูระหวาง 2,565-3,890 ผล / ไร ในขณะที่
ตํารับที่ 1 ซึ่งไมมีการปลูกแถบแฝก มีแนวโนมให ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด 4,060 ผล / ไร
2.2 น้ําหนักสดผลผลิตสับปะรด
ตารางที่ 4 น้ําหนักสดผลผลิตสับปะรด
ตํารับ
น้ําหนักสด
F- Test
( กก / ไร)
1
4,261.5
0.626 ns
2
3,903.5
3
4,167.0
4
2,735.5
5
3,039.5
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จากการวิเคราะหทางสถิติน้ําหนักสดผลผลิตสับปะรด จํานวน 2 ซ้ํา ในแตละตํารับการ
ทดลอง ในตารางที่ 4 พบว า ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เช นเดียวกั บปริมาณผลผลิ ต โดยที่
สับปะรดในทุกตํารับการทดลอง เจริญเติบโตและใหผลผลิตอยางสม่ําเสมอ การปลูกแถบแฝกใน
ตํารับที่ 2-5 จะใหน้ําหนักสดผลผลิต ระหวาง 2 .735.5 – 3.903.5 กิโลกรัม / ไร ในขณะที่ตํารับที่ 1
ไมปลูกแถบแฝก จะใหน้ําหนักสด สูงที่สุด 4.261.5 กิโลกรัม / ไร
3. ปริมาณตะกอนดิน
3.1 ปริมาณตะกอนดินดิน ปที่ 1 และ 2
ตารางที่ 5 น้ําหนักตะกอนดิน ปที่ 1 และ 2
ตํารับ
ปที่1
ปที่ 2
(กก./ไร)
(กก./ไร)
1
545.5
388.5a
2
236.0
115.0c
3
259.5
122.0 c
4
445.0
325.5 ab
5
441.5
295.0 b
F-Test
0.359 ns
0.001 * *

การสูญเสียดินลดลง
กก./ไร
%
157.0
28.8
121.0
51.3
137.5
52.9
119.5
26.8
146.5
33.2

จากการวิเคราะหทางสถิติ น้ําหนักตะกอนดิน ในแตละตํารับการทดลอง ในปที่ 1 พบวาไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ ตํารับที่ 2 และ 3 ที่ปลูกแฝก 3 แถบ ไดตะกอนดินใกลเคียงกัน 236.0 และ
259.5 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สําหรับตํารับที่ 4 และ 5 ที่ปลูกแฝกรอบแปลง ไดตะกอนดินใกลเคียง
กัน 445.0 และ 441.5 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1ซึ่งไมปลูกแฝกไดตะกอนดินสูงสุด
545.5 กิโลกรัมตอไร จากปริมาณตะกอนดินที่ไดจะเห็นวา การปลูกแฝก 3 แถบ จะชวยลดการชะลาง
พังทลายดินไดดีที่สุด รองลงมา ไดแก การปลูกแฝกรอบแปลง สวนการไมปลูกแฝก จะมีการชะลาง
พังทลายดินสูงสุด
สํ า หรั บ ในป ที่ 2 พบว า มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ ในแต ล ะตํ า รั บ การทดลอง
โดยตํารับที่ 2 และ 3 ไดตะกอนดินต่ําสุด ไมแตกตางกันทางสถิติ 115.0 และ 122.0 กิโลกรัมตอไร
ต า ม ลํ า ดั บ ตํ า รั บ ที่ 4 แ ล ะ 5 ไ ด ต ะ ก อ น ดิ น ไ ม แ ต ก ต า ง กั น ท า ง ส ถิ ติ 3 2 5 . 5 แ ล ะ
295.0 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตแตกตางจากตํารับที่ 2 และ 3 สวนตํารับที่ 1 ไดตะกอนดินสูง
ที่สุด 388.5 กิโลกรัมตอไร
จากการเปรียบเทียบการสูญเสียดิน ในแตละตํารับการทดลอง ทั้ง 2 ป พบวา ในปที่ 2 ใน
ตํ า รั บ ที่ มี ก ารปลู ก แฝก โดยเฉพาะในตํ า รั บ ที่ 2 และ 3 ที่ มี ก ารปลู ก แฝก 3 แถบ นั้ น
จะชวยลดการสูญเสียดินมากที่สุดประมาณ 51-53 เปอรเซ็นต จากปแรก ทั้งนี้เนื่องจากแฝก มีการ
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เจริญเติบโตขยายกอใหญขึ้น ทําใหตนชิดกันมากขึ้น จึงมีประสิทธิภาพในการปองกันตะกอนดิน
ไหลผานไดดีกวาปแรก ซึ่งเริ่มจะปลูกแฝกยังเจริญเติบโตไดไมดี สําหรับการปลูกแฝกรอบแปลง ชวย
ลดการสู ญเสี ย ดิน รองลงมาประมาณ 27-33 เปอรเ ซ็ น ต ส ว นตํารั บที่ ไ มมี การปลูก แฝก แตมี ต น
สับปะรด ที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว จึงสามารถลดการสูญเสียดิน ไดประมาณ 29 เปอรเซ็นต ในปที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบกับ ตนสับปะรด ที่เริ่มปลูก ซึ่งมีขนาดเล็กในปแรก
สรุปผลการทดลอง
1.ปริมาณและน้ําหนักสด ในวิธีการไมปลูกแฝกและปลูกแฝก ไมมคี วามแตกตาง
กันทางสถิติ วิธีการไมปลูกแฝกไดคาสูงสุด 4,060 ผลตอไร และ 4,261.50 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ
วิธีการปลูกแฝก 3 แถบ ได 3,875.5 -3,890 ผลตอไร และ 3,903.5 -4,167.0 กิโลกรัมตอไร วิธีการปลูก
แฝกรอบแปลง ไดปริมาณและน้ําหนักสดต่ําที่สุด 2,565 - 3,045 ผลตอไร และ 2,735.5 – 3,039.5
กิโลกรัมตอไร
2. ปที่ 1 การสูญเสียดินทุกวิธีการจากแปลงทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ
วิธีการปลูกแฝก 3 แถบ ปองกันการชะลางพังทลายดินไดดีที่สุด ซึ่งสูญเสียดินต่ําที่สุด ระหวาง 236.0 259.5 กิโลกรัมตอไร วิธีการปลูกแฝกรอบแปลง ปองกันการชะลางพังทลายดินไดรองลงมาโดย
สูญเสียดิน ระหวาง 445.0-441.5 กิโลกรัมตอไร สวนวิธีการไมปลูกแฝก มีการชะลางพังทลายดิน
สูงสุด 545.5 กิโลกรัมตอไร
3.ปที่ 2 เปนปที่แฝกเจริญเติบโตเต็มที่แลว การสูญเสียดินจากแปลงในวิธีตางๆ มี
ความแตกตางกันทางสถิติ วิธีการปลูกแฝก 3 แถบ ปองกันการชะลางพังทลายดินไดดีที่สุด ซึ่งสูญเสีย
ดินต่ําที่สุด ระหวาง 115.0-122.0 กิโลกรัมตอไร โดยสูญเสียดินลดลงจากปแรกระหวาง 51.3-52.9
เปอรเซ็นต วิธีการปลูกแฝกรอบแปลง ปองกันการชะลางพังทลายดินไดรองลงมา ซึ่งสูญเสียดิน
ระหวาง 295.0-325.5 กิโลกรัมตอไร โดยลดลงจากปแรก ระหวาง 26.8-33.2 เปอรเซ็นต สําหรับวิธีการ
ไมปลูกแฝก ยังมีการชะลางพังทลายดิน แตมีการสูญเสียดินลดลง เนื่องจากตนสับปะรดเจริญเติบโต
เต็มที่แลวและมี การแตกขยายหนอออกดานขาง จะชวยลดการสูญเสียดินลงเหลือ 388.5 กิโลกรัมตอ
ไร คิดเปนลดลง 28.8 เปอรเซ็นต
ขอเสนอแนะ
1. การปลูกแฝกแถบเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ควรปลูกในตนฤดูฝน เพื่อใหแฝกตั้งตัว
และเจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูฝน ซึ่งจะทําใหสามารถอยูรอดขามฤดูแลงไปได โดย
ไมตองปลูกซอมในปตอไป
2. ควรใชระยะระหวางแถบแฝกแตละแถบ ใหเหมาะสม กับความลาดเทของพื้นที่ เพื่อให
มีการอนุรักษดินและน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
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