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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีต่อการป้องกันชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภายใต้
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดินในระบบการปลูก
ข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน ศึกษาหามาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน
ของเกษตรกร และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพที่สําคัญของดินเมื่อมีการจัดการดิน
ต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบสังเกตการณ์ (Observation trail) มี 5 ตํารับการทดลอง ประกอบด้วย 
ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา) ตํารับที่ 2 คูรับนํ้าขอบเขา+แถบหญ้าแฝกด้านบนคู 1 
แถบ ตํารับที่ 3 คันดินฐานแคบ ตํารับที่ 4 แถบหญ้าแฝก 2 แถบ และตํารับที่ 5 แถบหญ้าแฝก 2 แถบ ร่วมกับ
ไม้ผล (มะม่วง) ในช่วงปี 2551-2553 สามารถสรุปได้ว่า 

1) ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ทําการศึกษาท้ัง 4 ระบบไม่สามารถช่วยลดปริมาณการชะล้างพังทลาย
ของดินในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนได้เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่แปลงท่ีไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มี
ความยาวของพ้ืนที่เท่ากัน แต่สามารถป้องกันตะกอนดินที่ถูกพัดพาลงสู่แหล่งนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไม่ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 

2) ด้านมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนคือ ระบบคัน
ดินฐานแคบ (ตํารับที่ 3) ลดปริมาณตะกอนดินได้ประมาณ 4/5 ของตะกอนในพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและ
นํ้า รองลงมาคือระบบคูรับนํ้าขอบเขาร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านบนคู 1 แถบ (ตํารับที่ 2) และระบบแถบหญ้า
แฝก 2 แถบ ร่วมกับไม้ผล (ตํารับที่ 5)  ลดปริมาณตะกอนได้ประมาณคร่ึงหน่ึงของพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดิน
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3) ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ทําการศึกษาท้ัง 4 ระบบมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางด้าน
เคมีและด้านกายภาพของดินน้อยกว่าวิธีการจัดการพ้ืนที่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและ
นํ้าที่มีความยาวของพ้ืนที่เท่ากัน 
 

หลักการและเหตุผล 
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําในพ้ืนที่ดอนที่กรมพัฒนาท่ีดินใช้จนถึงปัจจุบันประกอบด้วย แถบหญ้า

แฝก คูรับนํ้ารอบเขาและคันดินก้ันนํ้า แต่ในระยะหลังมีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นวิธีการทางพืชมากขึ้น เช่น 
แถบหญ้าแฝก ทําให้วิธีกลลดความสําคัญลง แต่การใช้วิธีการทางพืชมีปัญหาในทางปฏิบัติคือ แถบหญ้าแฝกจะ
เสียหายเน่ืองจากเกษตรกรทําลายโดยการไถ พ่นสารเคมีกําจัดวัชพืช รวมถึงเสียหายเน่ืองจากการบังร่มเงาของ
วัชพืชเมื่อมีการท้ิงพ้ืนที่ ดังน้ันการใช้วิธีกลน่าจะมีความย่ังยืนมากกว่า แต่จะต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติ
บางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับระบบของเกษตรกร เช่น การไถเตรียมดิน การท้ิงพ้ืนที่เพ่ือสะสมความอุดม
สมบูรณ์ขอดิน ฯลฯ 

จากการศึกษาของกลุ่มวิชาการฯ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ในระยะที่ผ่านมาพบว่า มาตรการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าที่ใช้ทั้งวิธีกลและวิธีทางพืช เช่น คันดินเบนนํ้า แถบหญ้าแฝก ฯลฯ ยังคงมีการชะล้าง
พังทลายภายในแถบพืชอยู่ (Inter alley erosion) ตะกอนจะตกอยู่เหนือแถบพืชอนุรักษ์ดินและนํ้า ดังน้ันการ
ไถเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนที่จึงน่าจะเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ เช่น การ
ไถขวางความลาดชันของพ้ืนที่บนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อย หรือไถขึ้นลงตามความลาดชันในพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ฯลฯ เน่ืองจากในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดประกอดด้วยดินในกลุ่มชุดดินที่ 29 47 และ 56 ฯลฯ ซึ่งมี
สมบัติทางกายภาพไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เมื่อไม่มีการไถเตรียมดิน การที่เกษตรกรสามารถไถเตรียมดิน
ได้เป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําให้เกษตรกรยอมรับมาตรกรอนุรักษ์ดินและน้ํามากกขึ้น นอกจากน้ันเมื่อดินเสื่อม
โทรมผลผลิตพืชลดลงจนไม่คุ้มทุนหรือราคาผลผลิตตํ่าเกินไปเกษตรกรจะทิ้งพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสะสมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงดินแบบง่าย ลงทุนน้อยดังที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา มาตรการอนุรักษ์
ดินและนํ้าทางพืช เช่น แถบหญ้าแฝกจะตายเน่ืองจากการบังร่มเงาของวัชพืช แต่มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า
วิธีกล เช่น คันดิน ฯลฯ จะไม่ได้รับความเสียหายเมื่อเกษตรกรกลับมาเปิดพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชอีก มาตรกากร
อนุรักษ์ดินและน้ําวิธีกลยังคงอยู่ และทําหน้าที่ได้ทันที่ในขณะที่วิธีการทางพืช เช่น หญ้าแฝก ฯลฯ จะต้องปลูก
ใหม่ นอกจากเกษตรกรจะดูแลรักษาไว้ในช่วงที่ทิ้งพ้ืนที่ ซึ่งต้องมีพืชที่เกษตรกรได้รับประโยชน์อยู่ในน้ัน ดังน้ัน
การเสริมไม้ผลร่วมกับแถบหญ้าแฝกจึงเป็นแนวทางที่จะทําให้เกษตรกรดูแลรักษาแถบหญ้าแฝกไว้ในช่วงที่มี
การทิ้งพ้ืนที่ 

มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าเหน่าน้ีมีข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกัน แต่ถ้ามีการใช้อย่างถูกต้องจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ดอน การศึกษานี้ต้องการเปิดทางเลือกให้เกษตรกรในการใช้
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับระบบเกษตรของตนเอง และมีการยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้า
มากข้ึน 
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 วัตถุประสงค ์
1) ศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดินในระบบการปลูก

ข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน 
2) ศึกษาหามาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนของ

เกษตรกร 
3) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพที่สําคัญของดินเมื่อมีการจัดการดินต่างกัน 

 
การตรวจเอกสาร 

การชะล้างพังทลายของดิน หมายถึง การเคลื่อนย้ายของดินจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึงโดยเคลื่อน
ผ่านผิวหน้าดินซึ่งจัดเป็นช้ันดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชมากที่สุด ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวน้ันจะส่งผลทําให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกลดลง ส่งผลทําให้ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน 
การบุกรุกทําลายป่าเพ่ือหาพ้ืนที่เพาะปลูก รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพ่ือลดความรุนแรงของปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในแต่ละพ้ืนที่ 

การอนุรักษ์ดินและน้ํา หมายถึง การใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาด โดยคํานึงถึงการป้องกันการพังทลายของ
ดิน ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้นานหรือเก็บรักษาน้ําไว้ในดินให้ดินมีความชุ่มช้ืนอยู่ได้นานแทนที่จะ
ปล่อยให้สูญหายไป นอกจากน้ียังรวมไปถึงการปรับปรุงและการฟื้นฟูบํารุงดินต่างๆ ที่เสื่อมโทรมให้กลับ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากน้ีงานอนุรักษ์ดินและนํ้าอาจกล่าวได้ในอีกหลายความหมาย เช่น เป็นการ
ป้องกันมิให้ดินถูกชะล้างพังทลายเมื่อใช้ทําการเกษตร เป็นการรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกให้คงสภาพอยู่
ตลอดไปไม่สูญหาย เป็นการอนุรักษ์ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเกษตร การวางแผนระบบการใช้นํ้าในไร่นา หรือ เป็นการรักษาปรับปรุงสภาพของพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ป่าไม้
และสภาพธรรมชาติบางอย่างให้ดีขึ้น เป็นต้น 

ในส่วนของการอนุรักษ์ดินน้ัน เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้คงที่ในขณะที่มีการปลูก
พืช ดังน้ันหลักสําคัญในการอนุรักษ์ดินจึงเหมือนกับหลักการกสิกรรมที่ดี เช่น การใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง 
ตลอดจนการไถพรวน การใช้ปุ๋ยและการจัดการนํ้าภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม แต่บางครั้งจําเป็นต้องใช้
วิธีการอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในระบบ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping) การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop 
rotation) การไถพรวน (tillage) การใส่ปุ๋ย (fertilization) การคลุมดิน (mulching) การทําแนวระดับ 
(contouring) การปลูกพืชสลับ (strip cropping) การทําขั้นบันได (Bench terracing) (ไชยสิทธ์ิ, 2531) 

ผลจากการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่ดอนที่นับว่ามี
ประสิทธิภาพในด้านการป้องกันตะกอนดินไม่ให้ลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ คือ แนวหญ้าแฝกและคูรับนํ้ารอบเขา 
(hill side ditch) ที่จะมีระยะห่างระหว่างแนวอนุรักษ์ผันแปรไปตามระยะห่างในแนวดิ่ง (vertical interval, 
V.I.) แต่เมื่อนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการปลูกพืชไร่หรือพืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดท่ีมี
ความจําเป็นจะต้องมีการไถพรวนดิน พบว่า ระยะระหว่างแถบอนุรักษ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรค์ต่อการไถพรวน
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่สําหรับปลูกพืช เกษตรกรจึงจําเป็นต้องเอาระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าน้ันออกจากพ้ืนที่ 
นอกจากน้ียังพบว่าในพื้นที่ที่ทําการปลูกข้าวโพดที่อยู่ระหว่างแถบอนุรักษ์ดินและนํ้ายังคงเกิดกระบวนการชะ
ล้างพังทลายของผิวหน้าดิน จึงทําให้พ้ืนที่ดังกล่าวสูญเสียความอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว 

คูรับนํ้ารอบเขา เป็นคูรับนํ้าที่จัดทําขึ้นขวางความลาดเท มีจุดมุงหมายท่ีจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นช่วงๆ 
ประมาณ 6-12 เมตร โดยขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ของความลาดชันและความกว้างของคูรับนํ้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ขนาด คือ คูรับนํ้าชนิดกว้าง เหมาะสําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดเทน้อย มีความกว้างของฐานคู 2 เมตร และคูรับ
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นอกจากน้ียังพบว่า ในปัจจุบันได้มีการนําเอาหญ้าแฝกเข้ามาร่วมในระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
เน่ืองจากเป็นพืชที่มีระบบรากลึกทําให้สามารถยึดและดังตะกอนดินไม่ให้ลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติได้ ซึ่งจากผล
การศึกษาเก่ียวกับมาตรการปลูกแถบหญ้าระยะห่างต่างๆ กันในการอนุรักษ์ดินและน้ําบนพ้ืนที่สูง ของ 
วาสุเทพและคณะ (2543) พบว่า การปลูกข้าวไร่ระหว่างแถบหญ้าแฝกตามค่า V.I. = 3 เมตร และวิธีการปลูก
ข้าวระหว่างแถบหญ้ารูซี่ตามค่า V.I. = 3 เป็นวิธีการท่ีดีที่สุดในด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุง
ดิน รวมท้ังการให้ผลผลิตตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะวิธีการทั้งสองสามารถชะลอปริมาณนํ้าไหลบ่าให้ลงดินได้มาก
ขึ้น ช่วยกรองตะกอนและไม่เสียพ้ืนที่เพาะปลูกไปมากนัก 

คันดินก้ันนํ้า (Broadbase terrace or field terrace) เป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีความสําคัญ 
ฯลฯ สร้างขึ้นขวางความลาดเทของพ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นช่วงๆ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฯลฯ 
ส่วนใหญ่ใช้กับพ้ืนที่ที่มีความลาดเทต้ังแต่ 2-12 เปอร์เซ็นต์ แต่อาจใช้ได้กับพ้ืนที่ที่มีความลาดเทตํ่ากว่า 2 
เปอร์เซ็นต์ หรือสูงไปจนถึง 15 เปอร์เซ็นต์ (สุธน, 2531) 

แต่อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ที่ทําการปลูกพืชระหว่างแถบอนุรักษ์ฯ ก็ยังคงเกิดการชะล้างผิวหน้าดินเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาอันเป็นผลเน่ืองมาจากการตกกระทบโดยตรงของเม็ดฝนกับผิวหน้าดิน จึงทําให้เม็ดดินแตก
กระจายง่ายต่อการพัดพาโดยนํ้าผิวหน้าดิน ส่งผลทําให้เกิดการสูญเสียหน้าดินและผลผลิตของพืชลดลง เช่นใน
กรณีศึกษาของ จินตนาและคณะ (2534) ที่ได้ทําการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกใน
ดินชุดเพชรบูรณ์ที่หน้าดินยังไม่ถูกชะล้างและที่หน้าดินถูกชะล้างไปแล้วจากพ้ืนที่เป็นความลึก 2.5, 5.0, 10.0, 
15.5, 20.0 และ 25.0 เซนติเมตร ดําเนินการในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดในพ้ืนที่ที่หน้าดินยังไมถูกชะล้างมีปริมาณสูงสุด (เท่ากับ 640 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนในพ้ืนที่ที่ผิวหน้าดิน
ถูกชะล้างไปจากพ้ืนที่เป็นความลึก 2.5, 5.0, 10.0, 15.5, 20.0 และ 25.0 เซนติเมตร ได้ผลผลิตเท่ากับ 
530.2, 483.4, 447.2, 400.7, 326.4 และ 345.3 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ  
 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ เร่ิมต้นเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2550 
 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 
สถานที่ดําเนินการ 1. สถานที่ต้ัง บ้านสันสลี ต.สีนสล ีอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 2. Site characterization 

ชุดดินหนองมดจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, 
isohyperthermic Typic Kandiustults มีกําเนิดมาจากการผุพังสลายตัวของ
หินแกรนิตบริเวณพ้ืนที่ภูเขา รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็น
ระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา ส่วนมากพบในสภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขาความลาดชัน 4-35% การระบายนํ้าดี การไหลบ่าของนํ้าบน
ผิวดินช้าถึงเร็วการซึมผ่านได้ของน้ําปานกลาง 

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด 
ถั่ว มันสําปะหลัง หรือไม้ผล เช่น ลิ้นจ่ี ลําไย มะม่วง 
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การแพร่กระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคการ
จัดเรียงช้ันดิน Ap(A)-Bt มีลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเข้มถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดง-
ปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน  

0-25  ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ชุด ดินที่ คล้ ายคลึ งกัน  ชุด ดินเ ชียงแสน  ชุด ดินเลย  และชุดดินเ ชียงของ  
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้าง
พังทลายได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืช
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ีจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช
หรือวิธีกล หรอืทั้งสองวิธีร่วมกัน 
(http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Nm.htm) 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ ์
- เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ 
- ปุ๋ยเคม ีสูตร 15-15-15  

 - สังกะสี 
 - พลาสติกกันนํ้า 
 - ท่อ PVC 
 - สายยาง 
 - กล้องส่องวัดระดับ 
 - อุปกรณ์วัดอัตราการซึมนํ้าสนาม 
2. วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบสังเกตการณ์ (Observation trail) มี 5 ตํารับการทดลอง ซึ่งประกอบด้วย 
ตํารับที่ 1: แปลงควบคุม (ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา) ปลูกข้าวโพด 
ตํารับที่ 2: คูรับนํ้าขอบเขา+แถบหญ้าแฝกด้านบนคู 1 แถบ ปลูกข้าวโพด 
ตํารับที่ 3: คันดินฐานแคบ ปลูกข้าวโพด 
ตํารับที่ 4: แถบหญ้าแฝก 2 แถบ ปลูกข้าวโพด 
ตํารับที่ 5: แถบหญ้าแฝก 2 แถบ+ไม้ผล ปลูกข้าวโพด 

หมายเหตุ:  1. มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าในตํารับการทดลองที่ 2-5 อยู่บริเวณท้ายแปลง 
  2. บริเวณท้ายแปลงมีบ่อดักตะกอนดินห่างจากมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 1 เมตร 
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วิธีการดําเนินงาน 
1) การคัดเลือกพ้ืนที่ 
สํารวจพ้ืนที่และทําการคัดเลือกพ้ืนที่แปลงทดลองในพ้ืนที่ของเกษตรกรเขตพัฒนาที่ดิน อําเภอเวียง

ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คัดเลือกพ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกข้าวโพดมีความลาดชัน 3-15 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3 ไร่ 
2) การเตรียมแปลงทดลอง 
ทําการกําจัดวัชพืชโดยใช้จอบถากและเก็บเศษวัชพืชออกจากพ้ืนที่ แบ่งแปลงย่อยขนาดกว้าง 10 

เมตร ยาว 30 เมตร ทั้งหมด 5 แปลง แต่ละแปลงใช้สังกะสีแผ่นเรียบล้อมรอบ 3 ด้าน คือ ด้านบน ด้านข้างทั้ง 
2 ด้าน โดยฝังสังกะสีลงไปในดิน 50 เซนติเมตร ด้านล่างของแปลงเปิดไว้ให้นํ้าไหลบ่าและตะกอนดินลงสู่บ่อ
ดักตะกอน ซึ่งขุดไว้บริเวณท้ายแปลงห้างจากมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา 1 เมตร บ่อดักตะกอนดินปูด้วย
พลาสติกสีดํา ก้นบ่อเจาะรูให้นํ้าซึมออก เหลือตะกอนดินไว้ ในวิธีการที่ 2 สร้างคูรับนํ้ารอบเขา (คันดินแบบ 5) 
ความกว้างของฐานคันคู 2 เมตร โดยขุดคูรับนํ้าบริเวณท้ายแปลง ร่องคูให้ลาดเทไปทั้งสองด้าน เพ่ือระบายนํ้า
ออกและป้องกันไม่ให้นํ้าไหลบ่าจากนอกแปลงไหลเข้าในแปลง วิธีการท่ี 3 สร้างคันดินฐานแคบ สร้างคันดินไว้
บริเวณท้ายแปลง ฐานของคันดินกว้าง 3 เมตร สูง 0.8 เมตร (คันดินแบบ 2) 

3) การปลูกพืช 
- ข้าวโพด  
ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทําการกําจัดวัชพืชโดยใช้จอบถากและเก็บเศษวัชพืชออกจาก

แปลง ไถเตรียมดิน ปลูกข้าวโพดโดยใช้วิธีกระทุ้งแล้วปลูกใช้ระยะปลูก 25 x 75 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวขวาง
ความลาดชันของพ้ืนที่ ใช้พันธ์ุลูกผสม 

- หญ้าแฝก 
ปลูกหญ้าแฝกในวิธีการที่ 4 และ 5 ปลูกในเดือนพฤษภาคม-เมษายน ใช้ระยะระหว่างต้น 10 

เซนติเมตร ปลกูเป็นแถวขวางความลาดชันของพื้นที่บริเวณท้ายแปลง วิธีการที่ 4 ปลูกหญ้าแฝก 2 แถว 
ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร วิธีการที่ 5 ปลูกหญา้แฝก 2 แถว ระยะห่างระห่างแถว 150 เซนติเมตร 
ระหว่างแถวหญ้าแฝกปลูกมะม่วง ระยะห่างระห่างต้น 8 เมตร 

- มะม่วง 
ปลูกในวิธีการที่ 5 ปลูกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปลูกในระหว่างแถวหญ้าแฝก ใช้ระยะ

ระหว่างต้น 8 เมตร 
4) การใส่ปุ๋ย 

- ข้าวโพด 
ใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดและอัตราที่เกษตรกรใช้ หลังปลูก 20 และ 40 วัน โดยวิธีโรยข้างแถวแล้ว

พรวนกลบ 
- มะม่วง 
ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกตามอัตราแนะนํา 

5) การป้องกันกําจัดวัชพืช 
ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกร 
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ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล 
1) ข้อมูลดิน 

- ก่อนปลูก 
เก็บตัวอย่างดินก่อนดําเนินงานปีแรกท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ส่งวิเคราะห์หาค่า 

pH OM. P K เก็บตัวอย่างดินในแปลงย่อยละ 3 จุด บน กลาง ล่าง รวมท้ังหมด 5 แปลง และเก็บตัวอย่างดิน
เพ่ือวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม อัตราการซึมนํ้าของดินทุกแปลงย่อย 

- หลังปลูก 
เก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ส่งวิเคราะห์

หาค่า pH N P K เก็บตัวอย่างดินในแปลงย่อยละ 3 จุด บน กลาง ล่าง รวมท้ังหมด 5 แปลง และเก็บตัวอย่าง
ดินเพ่ือวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม อัตราการซึมนํ้าของดินทุกแปลงย่อย 

- ตะกอนดิน 
เก็บข้อมูลปริมาณตะกอนดินในบ่อดักตะกอนแบบสะสม โดยเก็บปีละ 1 ครั้ง ในเดือน

ธันวาคม และเก็บตัวอย่างตะกอนดินจํานวน 3 จุดต่อบ่อดักตะกอน เพ่ือวิเคราะห์หาค่า OM. P K ปริมาณของ
อนุภาคดินเหนียว (clay) ดินทราย (sand) และทรายแป้ง (silt) 

2) ข้อมูลพืช 
- ข้าวโพด 

 1) วัดความสูงของต้นข้าวโพดหลังเก็บจํานวน 10 ต้นต่อแปลงย่อย 
 2) ผลผลิตข้าวโพดในพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 8 x 28 เมตร 
 3) องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ สัดส่วนผลผลิต/ต้อ และน้าํหนักเมล็ด/ฝกั 
3) ข้อมูลปริมาณนํ้าฝน 
ประกอบด้วยปริมาณนํ้าฝนรายวัน ปริมาณนํ้าฝนรวมรายเดือนและรายปี โดยเก็บข้อมูลจากเคร่ืองวัด

นํ้าฝนแบบกระบอกตวง ซึ่งติดต้ังไว้บริเวณแปลงทดลอง 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีต่อการป้องกันชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี 
2551-2553 ได้ทําการศึกษาข้อมูลทั้งในด้านปริมาณนํ้าฝน การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน ตะกอนดิน การ
เจริญเติบโตของพืชและความคุ้มค่าในการจัดทํา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. ปริมาณนํ้าฝน 
 จากการศึกษาข้อมูลปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนที่แปลงทดลองดังข้อมูลในตาราง 1 และตารางภาคผนวกที่ 1, 
2 และ 3 พบว่า ในช่วงปี 2551-2553 ฝนเริ่มตกเร็วสุดในเดือนพฤษภาคม และหยุดตกช้าสุดในเดือน
พฤศจิกายน มีจํานวนวันฝนตกผันแปรอยู่ในช่วง 28-50 วัน/ปี ปริมาณนํ้าฝนสะสมมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 
335.9-1,171.7 มิลลิเมตร/ปี โดยปี 2551 มีค่าปริมาณนํ้าฝนสะสมเท่ากับ 335.9 มิลลิเมตร/ปี ปี 2552 มี
ปริมาณนํ้าฝนสะสมเท่ากับ 429.7 มิลลิเมตร/ปี และปี 2553 มีปริมาณนํ้าฝนสะสมเท่ากับ 1,171.7 
มิลลิเมตร/ปี มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด 69.7 มิลลิเมตร/ครั้ง 
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ตาราง 1 ข้อมูลปริมาณนํ้าฝน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
ข้อมูลนํ้าฝน ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ช่วงฤดูฝน (เดือน) ก.ค.-พ.ย. มิ.ย.-ต.ค. พ.ค.-ต.ค. 
จํานวนวันที่ฝนตก (วัน/ปี) 50 28 46 
ปริมาณนํ้าฝนสะสม (มม./ปี) 335.9 429.7 1,171.7 
ปริมาณนํ้าฝนมากสุด (มม./ครั้ง) 47.6 43.5 69.7 
ปริมาณนํ้าฝนน้อยสุด  (มม./ครั้ง) 0.3 1.4 1.9 

 
2. การเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน 
 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินได้ทําการศึกษาทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทางด้าน
กายภาพและทางด้านเคมี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2.1 สมบัติทางกายภาพ 
การเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพของดินได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น

รวมของดินและอัตราการซึมน้ําในพ้ืนที่แปลงทดลอง ดังข้อมูลในตาราง 2.1 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางกายภาพด้านอัตราการซึมนํ้ามากกว่าค่าความหนาแน่นรวมของดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ความหนาแน่นรวมของดิน 
 พบว่า ค่าความหนาแน่นรวมของดินในช่วงปี 2551-2553 มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 1.10-1.50 

กรัม/ลบ.ซม. จัดอยู่ในระดับตํ่า-ปานกลาง (ตารางภาคผนวกที่ 4) ช่วงก่อนปลูก มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 1.10-
1.24 กรัม/ลบ.ซม. จัดอยู่ในระดับตํ่า-ค่อนข้างตํ่า ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 และ 1.13 กรัม/
ลบ.ซม. ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับตํ่า ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.15, 1.10 และ 1.24 กรัม/ลบ.
ซม. ตามลําดับ ค่าความหนาแน่นรวมของดินในตํารับที่ 3 กับ 4 จัดอยู่ในระดับตํ่า และตํารับที่ 5 จัดอยู่ใน
ระดับค่อนข้างตํ่า หลังเก็บเก่ียวปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 1.12-1.26 กรัม/ลบ.ซม. จัดอยู่ในระดับตํ่า-
ค่อนข้างตํ่า โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.26 และ 1.23 กรัม/ลบ.ซม. ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23, 1.12 และ 1.12 กรัม/ลบ.ซม. ตามลําดับ ค่าความ
หนาแน่นรวมของดินในตํารับที่ 3 จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และตํารับที่ 4 กับ 5 จัดอยู่ในระดับตํ่า 

ในปี 2552 มีค่าความหนาแน่นรวมของดินมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 1.28-1.50 กรัม/ลบ.ซม. จัด
อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า-ปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 และ 1.28 กรัม/ลบ.ซม. จัดอยู่
ในระดับปานกลางและค่อนข้างตํ่า ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.39, 1.46 และ 1.31 
กรัม/ลบ.ซม. ตามลําดับ ค่าความหนาแน่นรวมในตํารับที่ 3 กับ 5 จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และตํารับที่ 4 
จัดอยู่ในระดับปานกลาง ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 1.27-1.37 กรัม/ลบ.ซม. จัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.35 และ 1.37 กรัม/ลบ.ซม. ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 
และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30, 1.27 และ 1.30 กรัม/ลบ.ซม. ตามลําดับ 
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ตาราง 2.1 สมบัติทางกายภาพของดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี  

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

สมบัติทางกายภาพ ตํารับที่ ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย 

ก่อนปลูก ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ความหนาแน่นรวม 1 1.18 1.26 1.50 1.35 1.32 ± 0.14 
(กรัม/ลบ.ซม.) 2 1.13 1.23 1.28 1.37 1.25 ± 0.10 
 3 1.15 1.23 1.39 1.30 1.27 ± 0.10 
 4 1.10 1.12 1.46 1.27 1.24 ± 0.17 
 5 1.24 1.12 1.31 1.30 1.24 ± 0.08 
อัตราการซึมนํ้า 1 0.065 0.097 0.149 0.384 0.17 ± 0.14 
(มม./ช่ัวโมง) 2 0.086 0.095 0.348 0.354 0.22 ± 0.15 
 3 0.071 0.127 0.132 0.168 0.12 ± 0.04 
 4 0.078 0.179 0.163 0.390 0.20 ± 0.13 
 5 0.084 0.098 0.178 0.401 0.19 ± 0.15 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.1.1 การเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นรวมของดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 

บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 
  จากแผนภูมิ 2.1.1 แสดงให้เห็นว่าค่าความหนาแน่นรวมของดินในพ้ืนที่ทุกตํารับการทดลอง
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองเป็นผลเน่ืองมาจากระบบการเตรียมพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการไถเตรียมดิน
ทําให้เกิดการแตกตัวและอัดตัวของเม็ดดินแน่นขึ้นในดินช้ันบนเมื่อได้รับนํ้าฝน  
  2.1.2 การแทรกซึมนํ้าของดิน 
  จากข้อมูลในตาราง 2.1 พบว่า อัตราการแทรกซึมนํ้าของดินมีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 
0.065-0.401 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง จัดอยู่ในระดับช้ามาก (ตารางภาคผนวกที่ 5) โดยช่วงก่อนปลูก ค่าอัตราการ
แทรกซึมน้ําของดินมีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 0.065-0.086 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ย
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  ในปี 2552 อัตราการแทรกซึมนํ้ามีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 0.132-0.348 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง 
ค่าในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.149 และ 0.348 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.132, 0.163 และ 0.178 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ และในปี 2553 มีค่าอัตราการแทรก
ซึมนํ้าผ่านผิวดินเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 0.168-0.401 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.384 และ 0.354 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.168, 0.390 และ 
0.401 มิลลิเมตร/ช่ัวโมง ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.1.2 อัตราการแทรกซึมนํ้าของดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี 

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
  จากกแผนภูมิ 2.1.2 แสดงให้เห็นว่าอัตราการแทรกซึมนํ้าผ่านผิวดินในพ้ืนที่แปลงทดลองมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกตํารับการทดลอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าอัตราการแทรกซึมนํ้าจะมีค่าผกผันกับค่าความ
หนาแน่นรวมของดิน แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุหน่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจากการไถเตรียม
พ้ืนที่ที่มีผลทําให้เม็ดดินแตกตังและอัดแน่นในช่วงฝนตก โดยเฉพาะดินช้ันบนท่ีถูกฝนตกกระทบโดยตรงจึงทํา
ให้เกิดการอัดตัวแน่นเร็วกว่าดินช้ันล่างจึงทําให้ค่าความหนาแน่นรวมของดินเพ่ิมขึ้น ส่วนอัตราการแทรกซึมนํ้า
ผ่านผิวดินน้ันได้ทําการศึกษาในสภาวะที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้าทําให้เม็ดดินกลับมาจับตัวกันแบบหลวมๆ จึงทําให้
อัตราการแทรกซึมนํ้ามีค่าสูงข้ึนแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ช้ามาก 

2.2 สมบัติทางด้านเคมี 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางด้านเคมีในพ้ืนที่ ได้ทําการศึกษาในด้านการเปลี่ยนแปลงค่า pH 
ของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่สามารถเป็นประโยชน์ได้และปริมาณโพแทสเซียมที่
สามารถสกัดได้ ดังข้อมูลในตาราง 2.2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตาราง 2.2 สมบัติทางกายภาพของดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
สมบัติทางเคมี ตํารับที่ ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย 

ก่อนปลูก ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ค่า pH ของดิน 1 4.5 4.7 4.8 4.9 4.73 ± 0.16 
 2 4.6 4.6 4.7 4.9 4.70 ± 0.17 
 3 4.4 4.6 4.9 5.0 4.73 ± 0.28 
 4 4.2 4.5 4.7 5.0 4.60 ± 0.33 
 5 4.8 4.9 4.9 4.9 4.89 ± 0.04 
ปริมาณอินทรียวัตถุ 1 1.86 1.52 1.62 1.58 1.65 ± 0.15 
(เปอร์เซ็นต์) 2 2.35 2.01 1.94 1.82 2.03 ± 0.23 
 3 2.26 1.99 1.84 1.72 1.95 ± 0.23 
 4 2.38 2.03 1.89 1.59 1.97 ± 0.33 
 5 2.28 2.03 1.69 1.76 1.94 ± 0.27 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่สามารถ
เป็นประโยชน์ได้ 

1 33.6 34.5 33.6 46.3 37.01 ± 6.23 
2 55.9 53.1 48.7 41.0 49.68 ± 6.50 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 3 51.6 48.2 43.4 29.3 43.13 ± 9.80 
 4 60.8 58.9 47.6 38.7 51.50 ± 10.33 
 5 44.4 41.3 35.7 24.0 36.36 ± 9.00 
ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถ
สกัดได้ 

1 3.8 28.4 47.1 73.0 38.07 ± 29.28 
2 3.7 21.9 37.8 67.0 32.60 ± 26.84 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 3 4.0 24.8 33.7 47.0 27.38 ± 18.05 
 4 4.2 27.8 49.5 73.7 38.81 ± 29.70 
 5 5.1 29.7 48.7 73.3 39.22 ± 28.90 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
  2.2.1 ค่า pH ของดิน 
  จากตาราง 2.1 พบว่า ค่า pH ของดินเฉลี่ยในช่วงปี 2551-2553 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 4.2-
5.0 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก-กรดรุนแรงมาก โดยช่วงก่อนปลูก ค่า pH ของดินเฉล่ียผันแปร
อยู่ระหว่าง 4.2-4.8 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก-กรดรุนแรงมาก ค่าเฉล่ียในตํารับที่ 1 และ 2 มี
ค่าเท่ากับ 4.5 และ 4.6 ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาเป็นกรดรุนแรงมาก ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.4, 4.2 และ 4.8 ตามลําดับ ค่า pH ของดินในตํารับที่ 3 กับ 4 มีค่าจัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมาก และตํารับที่ 5 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก ในปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 
4.5-4.9 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 และ 4.6 
ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6, 4.5 และ 4.9 ตามลําดับ 
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  ในปี 2552 ค่าของ pH ดินเฉลี่ยมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 4.7-4.9 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดรุนแรงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และ 4.7 ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9, 4.7 และ 4.9 ตามลําดับ และปี 2553 ค่า pH ของดินมีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 4.9-5.0 
จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 ตํารับที่ 3, 4 และ 5 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0, 5.0 และ 4.9 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.2.1 ค่า pH ของดินเฉล่ีย ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสล ี 

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 
  แผนภูมิ 2.2.1 แสดงให้เห็นว่าค่า pH ของดินเฉล่ียในทุกตํารับการทดลองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งในพ้ืนที่ที่มีการใช้พ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองและเกิดการชะล้างหน้าดินในพ้ืนที่จะส่งผลทําให้ค่า pH ของดินมีค่า
ลดลง แต่จากแผนภูมิ 2.2.1 มีกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากการเตรียมพ้ืนที่ของ
เกษตรกรที่นิยมการเผาเศษวัชพืชมากกว่าการขนย้ายออกจากพ้ืนที่ 
  2.2.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ 
  จากข้อมูลในตาราง 2.2 พบว่า ช่วงปี 2551-2553 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าผันแปรอยู่
ในช่วง 1.52-2.38 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า-ปานกลาง ในช่วงก่อนปลูก มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 
1.86-2.38 เปอร์เซ็นต์ มีค่าจัดอยู่ในระดับปานกลาง ค่าในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.86 และ 2.35  
ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26, 2.38 และ 2.28 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปี 2551 
ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 1.52-2.03 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยตํารับที่ 1 
และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.52 และ 2.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเท่ากับ 1.99, 2.03 
และ 2.03 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
  ในปี 2552 ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 1.62-1.94 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.62 และ 1.94 ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84, 1.89 และ 1.69 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2553 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่
ในช่วง 1.58-1.82 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า-ปานกลาง ค่าในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.58 และ 1.82 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าและระดับปานกลาง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72, 1.59 และ 1.76 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งค่า pH ในตํารับที่ 3 กับ 5 จัดอยู่ในระดับปาน
กลาง และตํารับที่ 4 จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
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แผนภูมิ 2.2.2 ปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยในดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสล ี 

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 
  แผนภูมิ 2.2.2 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่มี
แนวโน้มลดลงในทุกตํารับการทดลอง ซึ่งการสูญเสียอินทรียวัตถุในดินในพ้ืนที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากการ
เตรียมพ้ืนที่และสมบัติทางกายภาพของดินด้านอัตราการแทรกซึมนํ้าที่มีค่าจัดอยู่ในระดับช้า-ช้ามาก จึงทําให้มี
ปริมาณนํ้าไหลบ่าหน้าดินมีความรุนแรงในการพัดพาสิ่งปกคลุมผิวหน้าดินมากข้ึน 
  2.2.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สามารถเป็นประโยชน์ได้ 
  จากตาราง 2.2 พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่สามารถเป็นประโยชน์ได้ในช่วงปี 2551-2553 มี
ค่าผันแปรอยู่ในช่วง 24.0-60.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีค่าจัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง-สูงมาก โดยในช่วงก่อนปลูก 
มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 33.6-60.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสูง-สูงมาก ค่าในตํารับที่ 1 และ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.6 และ 55.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 
5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.6, 60.8 และ 44.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 3 และ 4 จัดอยู่ใน
ระดับค่อนสูงมาก และตํารับที่ 5 จัดอยู่ในระดับสูง ในปี 2551 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้มีค่าเฉล่ีย
ผันแปรอยู่ในช่วง 34.5-58.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสูง-สูงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 34.5 และ 53.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีค่าจัดอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.2, 58.9 และ 41.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ มีค่าเฉล่ียในตํารับที่ 3 กับ 4 จัดอยู่ใน
ระดับสูงมาก และตํารับที่ 5 จัดอยู่ในระดับสูง 
  ปี 2552 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้มีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 33.6-48.7 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีค่าจัดอยู่ในระดับสูง-สูงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.6 และ 48.7 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 43.4, 47.6 
และ 35.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 3 กับ 5 มีค่าจัดอยู่ในระดับสูง และตํารับที่ 4 จัด
อยู่ในระดับสูงมาก ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 24.0-46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า-สูงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.3 และ 41.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ใน
ระดับสูงมากและระดับสูง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.3, 38.7 และ 24.0 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 3 และ 4 จัดอยู่ในระดับสูง และตํารับที่ 5 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
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แผนภูมิ 2.2.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 
  แผนภูมิ 2.2.3 แสดงให้เห็นว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดินของทุกตํารับการ
ทดลองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันยกเว้นแปลงควบคุม ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าระบบอนุรักษ์
ดินและน้ําไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 
  2.2.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ 
  จากข้อมูลในตาราง 2.2 พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดไดในดินช่วงปี 2551-
2553 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 3.7-73.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก-สูง มีค่าเฉล่ียในช่วงก่อนปลูก
ผันแปรอยู่ระหว่าง 3.7-5.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.8 และ 3.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0, 4.2 และ 5.1 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ในปี 2551 มีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 21.9-29.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ใน
ระดับตํ่า โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.4 และ 21.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 
และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.8, 27.8 และ 29.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ 
  ในปี 2552 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ในดินมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 33.7-49.5 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.1 และ 37.8 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.7, 49.5 และ 48.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ ปี 2553 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 47.0-73.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูง 
โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 73.0 และ 67.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับสูง ตํารับ
ที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.0, 73.7 และ 73.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ค่าเฉล่ียในตํารับที่ 3 จัด
อยู่ในระดับปานกลาง และตํารับที่ 4 กับ 5 จัดอยู่ในระดับสูง 
  แผนภูมิ 2.2.4 แสดงให้เห็นว่าปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดในดินมีค่าแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างชัดเจนในทุกตํารับการทดลอง สาเหตุหน่ึงอาจเป็นผลเนื่องมาจากรูปแบบการใส่ปุ๋ยในพ้ืนที่โดยวิธีการใส่
แล้วกลบทับพร้อมพูนโคนจึงทําให้เกิดการสะสมของโพแทสเซียมในพ้ืนที่และมีการแพร่กระจายโดยนํ้าฝน 
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แผนภูมิ 2.2.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ในดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 
3. ตะกอนดิน 
 การศึกษาตะกอนดินได้ทําการศึกษาในด้านปริมาณ สัดส่วนของอนุภาคและปริมาณธาตุอาหารพืชใน
ตะกอนดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.1 ปริมาณตะกอนดิน 
 จากข้อมูลในตาราง 3.1 พบว่า ปริมาณตะกอนดินในพ้ืนที่ในช่วงปี 2551-2553 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่
ในช่วง 11-481 กิโลกรัม/ไร่/ปี อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้คือมีค่าน้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยในปี 2551 
ปริมาณตะกอนดินในตํารับที่ 1 มีปริมาณมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 481 กิโลกรัม รองลงมาคือตํารับที่ 4, 2, 5 และ 
3 มีค่าเท่ากับ 411, 237, 180 และ 40 กิโลกรัม ตามลําดับ ในปี 2552 พบว่า ตํารับที่ 2 มีปริมาณตะกอนดิน
มากท่ีสุด 293 กิโลกรัม รองลงมาคือตํารับที่ 1, 4, 5 และ 3 มีค่าเท่ากับ 285, 232, 231 และ 87 กิโลกรัม 
ตามลําดับ และในปี 2553 พบว่า ปริมาณตะกอนดินในตํารับที่ 1 มีปริมาณมากที่สุด เท่ากับ 392 กิโลกรัม 
รองลงมาคือตํารับที่ 5, 4, 3 และ 2 มีค่าเท่ากับ 207, 176, 20 และ 11 กิโลกรัม 
 สําหรับค่าปริมาณตะกอนดินในพ้ืนที่โดยรวม พบว่า ในช่วงปี 2551-2553 ตํารับที่ 1 มีปริมาณ
ตะกอนดินเฉลี่ยเท่ากับ 386.1 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากับ 98.00 เปอร์เซ็นต์ ตํารบั
ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 180.3 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากับ 149.57 เปอร์เซ็นต์ ตํารับ
ที่ 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 49.1 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากับ 34.25 เปอร์เซ็นต์ ตํารับที่ 
4 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 273.1 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากับ 122.86 เปอร์เซ็นต์ และ
ตํารับที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 206.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนเท่ากับ 25.08 เปอร์เซ็นต์ 
 แผนภูมิ 3.1 แสดงให้เห็นว่าระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในตํารับที่ 3 สามารถช่วยลดปริมาณตะกอนดิน
สะสมในช่วงปี 2551-2553 ได้มากที่สุด ประมาณ 4/5 ของตะกอนในพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
รองลงมาคือระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในตํารับที่ 2 และ 5 ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณตะกอนได้ประมาณ
คร่ึงหน่ึงของพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ส่วนระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในตํารับที่ 4 สามารถช่วยลด
ปริมาณตะกอนดินได้ประมาณ 1/3 ของพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
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ตาราง 3.1 ปริมาณตะกอนดินเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
ตํารับที่ ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
1 481 285 392 386.1 ± 98.00 
2 237 293 11 180.3 ± 149.57 
3 40 87 20 49.1 ± 34.25 
4 411 232 176 273.1 ± 122.86 
5 180 231 207 206.4 ± 25.08 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 3.1 ปริมาณสะสมของตะกอนดินเฉลี่ย ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี  

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 
 3.2 สัดสวนอนุภาคของดิน 
 จากข้อมูลในตาราง 3.2 พบว่า ในช่วงปี 2551-2553 สัดส่วนอนุภาคดินทรายมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 
28.52-71.9 เปอร์เซ็นต์ อนุภาคดินทรายแป้งมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 2.00-27.4 เปอร์เซ็นต์ และอนุภาคดิน
เหนียวมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 19.2-69.48 เปอร์เซ็นต์ จําแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะเน้ือดิน ประกอบด้วย ดิน
เน้ือหยาบปานกลาง (ดินร่วนปนทราย) ดินเน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว) 
และดินเน้ือละเอียด (ดินเหนียว) โดยในปี 2551 ตะกอนดินมีเน้ือดินจัดอยู่ในกลุ่มเน้ือเน้ือหยาบปานกลางใน
ตํารับที่ 1 กับ 5 และดินเน้ือละเอียดปานกลางในตํารับที่ 2, 3 และ 4 ปี 2552 ตะกอนดินมีเน้ือดินจัดอยู่ใน
กลุ่มเน้ือเน้ือละเอียดปานกลาง และปี 2553 ตะกอนดินมีเน้ือดินจัดอยู่ในกลุ่มเน้ือละเอียด 
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ตาราง 3.2 สัดส่วนอนุภาคของดิน (เปอร์เซ็นต์) ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 

ปี พ.ศ. ตํารับที่ 
อนุภาคดิน 

เน้ือดิน 
sand silt clay 

2551 1 69.4 10.6 20 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
 2 70 10.8 19.2 ดินร่วนปนทราย 
 3 51.6 10.7 37.7 ดินร่วนปนทราย 
 4 71.9 10.6 17.5 ดินร่วนปนทราย 
 5 64.3 14 21.7 ดินร่วนเหนียวปนทราย 

2552 1 41.5 27.4 31.1 ดินร่วนเหนียว 
 2 64.4 13.9 21.7 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
 3 54.2 14 31.8 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
 4 53.4 22.4 24.2 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
 5 49.1 23.3 27.6 ดินร่วนเหนียวปนทราย 

2553 1 36.52 12.00 51.48 ดินเหนียว 
 2 28.52 2.00 69.48 ดินเหนียว 
 3 36.80 10.72 52.48 ดินเหนียว 
 4 51.80 13.72 34.48 ดินเหนียว 
 5 40.52 8.00 51.48 ดินเหนียว 

 
 3.3 ปริมาณธาตุอาหาร 
 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในตะกอนดินประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
ดังข้อมูลในตาราง 3.3 พบว่า 

- ไนโตรเจน 
  ในช่วงปี 2551-2553 มีการสูญเสียปริมาณธาตุไนโตรเจนไปกับตะกอนดินผันแปรอยู่ในช่วง
0.20-10.00 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีการสูญเสียปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย เท่ากับ 5.21 และ 
4.15 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 สูญเสียปริมาณไนโตรเจนเฉล่ีย เท่ากับ 0.33, 2.00 และ 
4.03 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามลําดับ 

- ฟอสฟอรัส 
  ในช่วงปี 2551-2553 มีการสูญเสียธาตุฟอสฟอรัสไปกับตะกอนดินผันแปรอยู่ในช่วง 0.06-
1.89 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าการสูญเสียเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 และ 0.35 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตํารับ
ที่ 3, 4 และ 5 มีค่าการสูญเสียเฉลี่ยเท่ากับ 0.11, 0.88 และ 0.61 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

- โพแทสเซียม 
  ในช่วงปี 2551-2553 มีการสูญเสียธาตุโพแทสเซียมไปกับตะกอนดินผันแปรอยู่ในช่วง 0.11-
3.59 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าการสูญเสียเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 และ 0.95 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตํารับ
ที่ 3, 4 และ 5 มีค่าการสูญเสียเฉลี่ยเท่ากับ  0.31, 1.60 และ 1.51 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
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ตาราง 3.3 ปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปพร้อมกับตะกอนดิน (กิโลกรัม/ไร่) ช่วงปี 2551-2553 ใน
พ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
ชนิดธาตุอาหาร

พืช 
ตํารับ
ที่ 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย 

ปี 
2551 

ปี 
2552 

ปี 2553 

ไนโตรเจน 1 3.37 2.28 10.00 5.21 ± 4.18 
 2 1.19 1.61 0.20 1.00 ± 0.72 
 3 0.20 0.44 0.35 0.33 ± 0.12 
 4 1.85 1.16 2.99 2.00 ± 0.93 
 5 1.98 2.54 7.56 4.03 ± 3.07 
ฟอสฟอรัส 1 0.96 0.75 1.89 1.20 ± 0.61 
 2 0.29 0.70 0.06 0.35 ± 0.33 
 3 0.04 0.18 0.10 0.11 ± 0.07 
 4 0.76 0.89 0.99 0.88 ± 0.11 
 5 0.17 0.50 1.16 0.61 ± 0.50 
โพแทสเซียม 1 2.36 1.49 3.59 2.48 ± 1.06 
 2 1.18 1.55 0.11 0.95 ± 0.75 
 3 0.21 0.49 0.22 0.31 ± 0.16 
 4 1.99 1.20 1.61 1.60 ± 0.40 
 5 0.97 1.32 2.22 1.51 ± 0.64 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 3.3 ปริมาณของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สูญเสียไปกับตะกอนดิน ช่วงปี 

2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
  จากแผนภูมิ 3.3 แสดงให้เห็นปริมาณธาตุอาหารพืชที่สูญเสียไปพร้อมกับตะกอนดินในช่วงปี 
2551-2553 โดยตํารับที่ 1 มีการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นปริมาณธาตุอาหารรวมเท่ากับ 26.69 กิโลกรัม 
รองลงมาคือตํารับที่ 5 มีค่าการสูญเสียเท่ากับ 18.42 กิโลกรัม และตํารับที่ 4, 2 และ 3 ตามลําดับ มีปริมาณ
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4. ข้อมูลพืช 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตความสูง ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในด้าน
สัดส่วนผลผลิต/ต้น นํ้าหนักเมล็ด/ฝัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1 การเจริญเติบโต 
 การเจริญเติบโตของข้าวไร่ ได้ทําการศึกษาในด้านความสูง ดังข้อมูลในตาราง 4.1 พบว่า ค่าความสูง
เฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงปี 2551-2553 มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 145.5-214.9 เซนติเมตร โดยในปี 
2551 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ระหว่าง 145.5-175.7 เซนติเมตร ค่าความสูงเฉลี่ยในตํารับที่ 4 มีค่าสูงสุด เท่ากับ 
175.7 เซนติเมตร รองลงมาคือตํารับที่ 5 และ 1 มีค่าเท่ากับ 173.6 และ 162.3 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วน
ตํารับที่ 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 145.5 และ 148.1 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 ปี 2552 ค่าความสูงเฉลี่ยมีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 175.5-214.9 เซนติเมตร โดยมีค่าสูงสุดในตํารับที่ 5 
มีค่าเท่ากับ 214.9 เซนติเมตร รองลงมาคือตํารับที่ 2, 1, 3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 212.6, 
201.9, 193.5 และ 175.5 เซนติเมตร ตามลําดับ และในปี 2553 ค่าความสูงเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีค่า
ผันแปรอยู่ระหว่าง 178.9-185.4 เซนติเมตร โดยค่าความสูงเฉล่ียในตํารับที่ 2 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 185.4 
เซนติเมตร รองลงมาคือตํารับที่ 4, 1, 5 และ 3 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 185.0, 182.1, 181.5 และ 
178.9 เซนติเมตร ตามลําดับ 
ตาราง 4.1 ข้อมูลความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี 

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 162.3 201.9 182.1 
2 145.5 212.6 185.4 
3 148.1 193.5 178.9 
4 175.7 175.5 185.0 
5 173.6 214.9 181.5 

 4.2 ผลผลิต 
 จากการเก็บข้อมูลผลผลิตจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จํานวน 2 ต้น/หลุม ดังข้อมูลในตาราง 4.2 
พบว่า ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงปี 2551-2553 มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 1,584-2,018 กิโลกรัม/ไร่ โดย
ในปี 2551 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ระหว่าง 1,584-2,018 กิโลกรัม/ไร่ ตํารับที่ 1 มี
ค่าเฉล่ียของผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 2,018 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือตํารับที่ 5, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,894, 1708, 1,700 และ 1,584 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ 
 ปี 2552 พบว่ามีค่าผลผลิตเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 1,710-1,898 กิโลกรัม/ไร่ โดยตํารับที่ 4 มีค่าเฉล่ีย
ของผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 1,898 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือตํารับที่ 1, 2, 3 และ 5 ตามลําดับ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1,811, 1,768, 1,763 และ 1,710 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ในปี 2553 พบว่า ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ระหว่าง 1,698-1,893 กิโลกรัม/ไร่ โดยตํารับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



 21 

ตาราง 4.2 ข้อมูลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี  
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
ตํารับที่ ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
1 2,018 1,811 1,742 
2 1,708 1,768 1,724 
3 1,700 1,763 1,698 
4 1,584 1,898 1,893 
5 1,894 1,710 1,787 

 
4.3 คุณภาพผลผลิต 
ในการศึกษาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงปี 2551-2553 ได้ทําการศึกษาคุณภาพของผลผลิต

ประกอบด้วย สัดส่วนของผลผลิต/ต้น และน้ําหนักเมล็ด/ฝัก ของผลผลิตข้าวโพด ดังข้อมูลในตาราง 4.3 
ตาราง 4.3 ข้อมูลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี  

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ สัดส่วนผลผลิต/ต้น นํ้าหนักเมล็ด/ฝัก  
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 92.25 71.71 79.17 86.27 81.41 87.59 
2 92.05 64.60 72.97 85.55 82.67 86.91 
3 88.37 63.63 71.43 86.90 78.92 85.24 
4 88.99 73.68 77.27 86.16 76.22 88.02 
5 91.57 67.80 74.36 86.34 79.78 87.60 

 
4.3.1 สัดส่วนของผลิต/ต้น 
พบว่า ช่วงปี 2551-2553 สัดส่วนของผลผลิต/ต้น มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 63.63-92.25 

เปอร์เซ็นต์ ปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 88.37-92.25 เปอร์เซ็นต์ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีเฉลี่ยเท่ากับ 
92.25 และ 92.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.37, 88.99 และ 91.57 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

ปี 2552 มีค่าสัดส่วนของผลผลิต/ต้นเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 63.63-73.68 เปอร์เซ็นต์ โดย
ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.71 และ 64.60 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 63.63, 73.68 และ 67.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ในปี 2553 สัดส่วนของผลผลิต/ต้นมีค่าเฉล่ียผันแปร
อยู่ในช่วง 71.43-79.17 เปอร์เซ็นต์ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.17 และ 72.97 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.43, 77.27 และ 74.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
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4.3.2 นํ้าหนักเมล็ด/ฝัก 
จากข้อมูลในตาราง 4.3 พบว่า ค่าเฉล่ียของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักมีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 76.22-

88.02 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 85.55-86.90 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉล่ียในตํารับที่ 1 
และ 2 เท่ากับ 86.27 และ 85.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 86.90, 86.16 
และ 86.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  

ปี 2552 มีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 76.22-82.67 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉล่ียในตํารับที่ 1 และ 
2 เท่ากับ 81.41 และ 82.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 78.92, 76.22 และ 
79.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักผันแปรอยู่ในช่วง 85.24-88.02 
เปอร์เซ็นต์ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 87.59 และ 86.91 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 
และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.24, 88.02 และ 57.60 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

 
   สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีต่อการป้องกันชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี 
2551-2553 ภายใต้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีต่อการชะล้างพังทลายของ
ดินในระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน ศึกษาหามาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับระบบการปลูก
ข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนของเกษตรกร และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพที่สําคัญของดิน
เมื่อมีการจัดการดินต่างกัน น้ันสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านผลต่อการชะล้างพังทลายของดินในระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน พบว่า ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ําทั้ง 4 ระบบไม่สามารถช่วยลดปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนได้
เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่แปลงที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีความยาวของพ้ืนที่เท่ากัน เน่ืองจากลักษณะ
การเปล่ียนแปลงของสมบัติดินทั้งทางด้านเคมีและด้านกายภาพของดินในพ้ืนที่ศึกษาทุกตํารับมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันแสดงว่าพ้ืนที่ใช้ปลูกข้าวโพดของทุกตํารับการทดลองเกิดกระบวนการที่
คล้ายคลึงกัน แต่ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่ทําการศึกษาทั้ง 4 ระบบสามารถป้องกันตะกอนดินที่ถูกพัดพาลงสู่
แหล่งนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไม่ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 ด้านมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมกับระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน พบว่า ระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าในตํารับที่ 3 คันดินฐานแคบ มีความเหมาะสมสําหรับการส่งเสริมให้เป็นมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ําในระบบการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอน เน่ืองจากสามารถช่วยลดปริมาณตะกอนดินได้มากท่ีสุด 
ประมาณ 4/5 ของตะกอนในพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า รองลงมาคือระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในตํารับ
ที่ 2 คูรับนํ้าขอบเขาร่วมกับแถบหญ้าแฝกด้านบนคู 1 แถบ และตํารับที่ 5 แถบหญ้าแฝก 2 แถบ ร่วมกับไม้ผล 
ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณตะกอนได้ประมาณคร่ึงหน่ึงของพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ส่วนระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ําในตํารับที่ 4 แถบหญ้าแฝก 2 แถบ สามารถช่วยลดปริมาณตะกอนดินได้ประมาณ 1/3 ของ
พ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 ด้านการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพของดิน พบว่า ในพ้ืนที่ที่มีการจัดการพ้ืนที่แบบ
เดียวกันการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งทางด้านเคมีและด้านกายภาพในพ้ืนที่ที่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าทั้ง 
4 ระบบมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า (ตํารับที่ 1) 
โดยเฉพาะในด้านการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพในด้านความหนาแน่นรวมของดินกับอัตราการแทรกซึม
นํ้าผ่านผิวดิน จะได้รับอิทธิพลจากการเตรียมพ้ืนที่มากกว่าระบบอนุรักษ์และน้ําในพ้ืนที่ รวมท้ังการ
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เผยแพร่และประชาสัมพันธ์, สํานักงานเลขานุการกรม, กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ. หน้า 41. 
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ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 การกระจายตัวของปริมาณนํ้าฝน ปี 2551 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
วันท่ี ช่วงเดือนท่ีฝนตก 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1 - 6.5 4.6 - 14.9 
2 - 16.8 1.6 1.7 - 
3 - - - - - 
4 - - 15.0 - - 
5 - 1.0 47.6 - - 
6 - 1.7 - - - 
7 - - 1.5 - - 
8 - 4.5 0.7 - - 
9 - 1.4 - - - 
10 - 5.4 - 19.0 - 
11 - 1.2 - 7.4 - 
12 - 0.4 - - - 
13 2.7 2.2 4.1 - - 
14 - - 14.2 - - 
15 - - - - - 
16 - - - - - 
17 3.2 - - - - 
18 2.7 2.4 - - - 
19 8.0 14.5 6.5 - - 
20 - 6.1 2.4 - - 
21 8.4 - - - - 
22 2.0 - 7.6 9.9 - 
23 1.7 0.4 - - - 
24 - 6.1 - 1.4 - 
25 - - - - - 
26 - 6.5 - - - 
27 1.2 8.8 - 0.9 - 
28 - 9.9 - 7.5 - 
29 - - - - - 
30 0.3 15.6 13.4 - - 
31 1.3 - - 10.6 - 

รวม 31.6 111.6 119.2 58.5 14.9 
จํานวนวัน 10 19 12 8 1 
ปริมาณมากสุด 8.4 16.8 47.6 19.0 14.9 
ปริมาณน้อยสุด 0.3 0.4 0.7 0.9 14.9 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 การกระจายตัวของปริมาณนํ้าฝน ปี 2552 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
วันท่ี ช่วงเดือนท่ีฝนตก 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1 - 4.4 37.4 - - 
2 - 2.2 - - - 
3 - - - 14.9 11.4 
4 - 16.3 - - - 
5 - 20.9 - - - 
7 - 1.4 10.3 - - 
9 - - - - 11.0 
11 - - 21.3 - - 
12 - - - 23.7 - 
13 - - 5.2 - - 
14 - - 22.2 - - 
15 - - 10.3 - 9.7 
16 2.1 - - - - 
17 - 20.5 - 43.5 - 
20 - - - - 17.6 
21 8.0 8.9 - - - 
22 - - 19.6 38.6 - 
25 - - 9.4 - - 
26 - - 9.1 19.1 - 
27 - - - - - 
28 - - - - - 
29 - - - - - 
30 - - - - - 
31 - 10.9 - - - 

รวม 10.0 85.4 144.7 139.8 49.7 
จํานวนวัน 2 8 9 5 4 
ปริมาณมากสุด 8.0 20.9 37.4 43.5 17.6 
ปริมาณน้อยสุด 2.1 1.4 5.2 14.9 9.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

ตารางภาคผนวกที่ 3 การกระจายตัวของปริมาณนํ้าฝน ปี 2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านสันสลี ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 
วันท่ี ช่วงเดือนท่ีฝนตก 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1 - - - - 15.7 - 
2 - - - 36.7 - - 
3 - - - 50.9 - - 
4 - - - 11.9 - - 
5 - - - 17.9 - - 
6 - 3.9 12.3 - - - 
7 3.6 - - - - - 
8 - - - 14.9 - - 
9 - - 36.2 - 10.4 - 
10 - - - - 54.7 - 
11 6.6 5.4 - 36.0 - - 
12 1.9 - - 38.9 53.8 24.4 
13 - - - 20.0 52.2 - 
14 - - 28.6 69.7 13.3 13.7 
15 - - - 33.3 - - 
16 - - - 6.5 - - 
17 - - - - 14.9 - 
18 14.5 - 17.5 - - 39.8 
19 - - - - - 6.7 
20 9.9 - 21.0 - - 31.1 
21 5.5 5.2 - - - - 
22 - - - 67.9 - - 
23 - - - 22.8 - - 
24 - - - - 27.8 - 
25 - - 18.5 - - - 
26 - 6.0 44.9 - - - 
27 - - - - 65.0 - 
28 - - - 44.3 - 35.2 
29 - - - - - - 
30 - - - - - - 
31 - - - - - - 

รวม 42.1 20.5 178.9 471.6 307.8 150.9 
จํานวนวัน 6 4 7 14 9 6 
ปริมาณมากสุด 14.5 6.0 44.9 69.7 65.0 39.8 
ปริมาณน้อยสุด 1.9 3.9 12.3 6.5 10.4 6.7 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 เกณฑ์การแบ่งระดับความหนาแน่นรวมของดิน (นงคราญ, 2529) 
 

ระดับ (rating) ความหนาแน่นรวม  
(g cm-3) 

ตํ่า < 1.2 
ค่อนข้างตํ่า 1.2-1.4 
ปานกลาง 1.4-1.6 
ค่อนข้างสูง 1.6-1.8 
สูง 1.8-2.0 
สูงมาก > 2.0 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 5 เกณฑ์การแบ่งระดับค่าอัตราการแทรกซึมนํ้าผ่านผิวดิน (สมเจนต์, 2526) 
 

ระดับ (rating) มิลลิเมตร/ช่ัวโมง 

ช้ามาก < 1.2  
ช้า 1.2-1.4  
ค่อนข้างช้า 1.4-1.6  
ปานกลาง 1.6-1.8  
ค่อนข้างเร็ว 1.8-2.0  
เร็ว > 2.0  
เร็วมาก > 2.0  

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6 การประเมินอัตราการสูญเสียดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2555) 
 

ช้ันความรุนแรง อัตราการสูญเสียดิน 
ตัน/ไร่/ปี กิโลกรัม/ไร่/ปี 

น้อยมาก 0-2 0-2,000 
น้อย 2-5 2,000-5,000 
ปานกลาง 5-15 5,000-15,000 
รุนแรง 15-20 15,000-20,000 
รุนแรงมาก >20 >20,000 
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ตารางภาคผนวกที่ 7 การแบ่งกลุ่มของเน้ือดิน (เอิบ, 2542) 
 

 
คําเรียกทั่วไป 

 
ลักษณะเนื้อดิน ช้ันเน้ือดินต่างๆ 

(texture classes) 

ดินทราย 
(sandy soils) 

เน้ือหยาบ                      
(coarse textured) 

ได้แก่ ทรายชนิดต่าง ๆ (ทรายหยาบ ทราย
ละเอียด ทรายละเอียดมาก) ทรายปนดินร่วน
ชนิดต่าง ๆ (ทรายหยาบปนดินร่วน ทรายปน
ดินร่วน ทรายละเอียดปนดินร่วน และทราย
ละเอียดมากปนดินร่วน) 

ดินร่วน 
(loamy soils) 

เน้ือหยาบปานกลาง 
(moderately coarse-
textured) 

ได้แก่ ดินร่วนปนทรายหยาบ ดินร่วนปนทราย 
ดินร่วนปนทรายละเอียด 

 เน้ือปานกลาง 
(medium-textured) 

ได้แก่ ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก ดินร่วน 
ดินร่วนปนทรายแป้ง และทรายแป้ง 

 เน้ือละเอียดปานกลาง 
(moderately fine-textured) 

ได้แก่ ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย 
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 

ดินเหนียว 
(clayey soils) 

เน้ือละเอียด 
(fine textured) 

ได้แก่ ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทราย-
แป้ง และดินเหนียว 
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