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 1. กำรอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หลักกำรวิธีกล
 หลักการการอนรุกัษ์ดนิและนำา้โดยวธิกีลเป็นการดดัแปลงหรอืปรบั

เปลี่ยนลักษณะของพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้า

ดนิ ซึง่วธิกีารในการปรบัเปลีย่นสภาพพืน้ทีน่ัน้จะเน้นการทำาให้ความยาวของ

ความลาดเทลดลง โดยการสร้างสิง่กดีขวางกัน้การไหลของนำา้ท่ีไหลบ่าบนผิว

ดิน หรือการสร้างที่กักกั้นนำ้าไว้เป็นระยะบนผิวดิน ทั้งนี้ หลักการสำาคัญของ 

วธิกีล คือการทำาแนวระดบัขวางความลาดเทหากการทำาส่ิงกดีขวางไม่ได้แนว

หลักการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงเชิงอนุรักษ์

 การชะล้างพงัทลายของดนิบนพืน้ท่ีสงูในภาคเหนอืของประเทศไทย

เกิดจากนำ้าฝนชะพาหน้าดินไหลลงสู่พื้นท่ีด้านล่างเนื่องจากในพื้นที่ขาดสิ่ง

ปกคลมุ ซึง่เป็นสาเหตหุลกัทีท่ำาให้ดินขาดความอดุมสมบรูณ์ และเกดิการทับถม

ของตะกอนในแหล่งนำา้ลำาธารส่งผลให้แหล่งนำา้ตืน้เขนิ ความสามารถในการกกั

เกบ็นำา้ลดลง 

 ดังน้ันการปลูกพืชบนพื้นท่ีลาดเทควรมีการจัดการดินที่ดี โดยนำา

เอาหลักการอนุรักษ์ดินและนำ้ามาใช้ร่วมกับการปลูกพืชเพื่อช่วยลดและ

ป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งวิธีการอนุรักษ์ดินและนำ้าบน

พื้นที่ลาดเทสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น  วิธีกลหรือการปรับสภาพพื้นที่และ

วิธีปรับระบบการปลูกพืช โดยแต่ละวิธีการจะมีการจัดการท่ีแตกต่างกันไป

ตามสภาพปัญหา ลักษณะของสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศของ

พื้นที่นั้นๆ ดังลายระเอียด ต่อไปนี้

บทที่ 1
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ระดบัเท่ากบัเป็นการเร่งให้เกดิการพงัทลายดนิมากกว่าเดิม หากปฏบิติัร่วมกบั
การปลกูพชืตามหลกัการอนรัุกษ์ดินจะทำาให้เพิม่ประสิทธภิาพการลดการชะล้าง
พงัทลายของดนิมากยิง่ขึน้
 วธิกีารอนรุกัษ์ดนิและนำา้เชงิกลจะมอียูม่ากมายหลายวธิ ีเช่น การปลูก
พชืแบบไม่ไถพรวนขวางทางลาดเท การทำาขัน้บนัได การทำาคนัดิน และการทำา
คูรบันำา้รอบเขา เป็นต้น (กลุม่อนรุกัษ์ดินและนำา้, 2544) นอกจากนี ้วธิกีารทำา
ร่องตามแนวระดบัขวางทางลาดเทเป็นอกีแนวทางหนึง่ทีส่ามารถลดการไหลบ่า
ของนำา้และตะกอนดนิ และเพิม่การกกัเกบ็นำา้ลงสูด่นิชัน้ล่างได้มากขึน้ อย่างเหน็

ได้ชดั (มตัติกา และคณะ, 2555; กนษิฐา และฟ้าไพลิน, 2559)

 1.1 กำรท�ำขั้นบันได 
 เป็นการทำาขั้นบันไดตามแนวระดับขวางความลาดเท วิธีนี้มักใช้
กับพ้ืนที่ลาดชันค่อนข้างสูงและมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่าง
ต่อเนื่อง วิธีการนี้ถึงแม้จะใช้แรงงานคนมาก ต้นทุนค่อนข้างสูงแต่สามารถ
ลดการไหลบ่าของนำ้าหน้าดินได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตามการทำาขั้นบันไดแบบที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไปนั้น  
มักจะเร่ิมจากการขดุด้านข้างบนยอดลงสูส่่วนล่างของพ้ืนท่ี ทำาให้บนข้ันบนัได
สูญสียหน้าดินที่มีความอุดสมบูรณ์ออกไปเหลือแต่ดินชั้นล่างที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ แต่สามารถแก้ไขได้โดยการเริ่มทำาจากด้านล่างขึ้นข้างบนยอด  
เพื่อเก็บหน้าดินที่ขุดจากบันไดด้านบนลงมาบันไดถัดลงมา

รูปแสดงตัวอย่างชั้นบันไดตามแนวระดับขวางความลาดเท
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 1.2 กำรท�ำคูรับน�้ำรอบขอบเขำ
 เป็นการทำาร่องคขูนาดเล็กเป็นระยะ ๆ ขวางความลาดเทของพืน้ที่  

เพ่ือรองรบันำา้และชะลอความเรว็ของนำา้ท่ีไหลบ่าลงมาจากพืน้ทีเ่พาะปลกูด้าน

บนของครูบันำา้แล้วเบ่ียงเบนทิศทางนำา้ไหลบ่าให้ออกสูท่างระบายนำา้ด้านข้าง

ของแปลงเพาะปลกู ทัง้นีข้นาดและจำานวนของร่องควรมคีวามเหมาะสมกบั

ระดบัความชนัและความยาวของความลาดเท ดงัรปูภาพ

(Peace Corps, 1986)

3 | 

(Peace Corps, 1986)

รูปแสดงตัวอย่างคูรับนำ้ารอบขอบเขา

(กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและนำ้า,

ปีไม่ระบุ)



 1.3  กำรท�ำร่องปลูกพืชขวำงทำงลำดเท
 การทำาร่องปลกูพชืเป็นการปรบัพืน้ทีเ่ชงิกลรปูแบบหนึง่คล้ายการทำา

ขัน้บนัไดแต่เพิม่การขดุหลมุหรอืขุดร่องลกึ 30 ซ.ม. ตามแนวระดบัเพือ่เกบ็ดนิ

ช้ันบนทีข่ดุออกจากร่องดนิอืน่ และเป็นการปรบัสภาพโครงสร้างดนิให้สามารถ

ซมึนำา้ ระบายอากาศในระดับความลกึรากพชื เพือ่ใช้ในการปลกูพชืไร่หรอืพืช

อายส้ัุนจะทำาให้พชืเจริญเตบิโตได้ดมีากข้ึน สำาหรับความถีห่รือระยะระหว่าง

ร่องสามารถปรบัได้ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี

รูปแสดงการทำาร่องในแนวระดับขวางทางลาดเท 

เพื่อกักกั้นน้ำาไหลบ่าบนผิวดินเป็นระยะ ๆ บนพื้นที่ลาดเท  
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 2. กำรอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หลักกำรวิธีพืช
 หลกัการอนรุกัษ์ดนิและนำา้โดยวธิพีชืเป็นการปลกูพชืชนดิเดียวหรอื

หลายชนดิแบบขวางทางลาดเทเป็นระยะ ๆ  รวมถงึการใช้เศษซากพืชในการ

คลุมดิน เป็นการลดการกระแทกของเม็ดฝนบนผิวดินที่จะทำาให้เม็ดดินแตก

พร้อมทีจ่ะถกูชะล้างออกไป ลดความรนุแรงของนำา้ไหลบ่าบนผวิดนิโดยทำาให้

ลดปริมาณและความเร็วของนำ้าบนผิวดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินหลังจาก

ซากพืชย่อยสลายตัว และเพิ่มการดูดซับนำ้าและการซึมนำ้าสู่ความลึกของดิน 

วธิกีารปลกูพชืแบบอนรัุกษ์ดนิและนำา้มหีลากหลายวธิ ีเช่น การปลกูเป็นแถว

ตามแนวระดับขวางทางลาดเท การปลูกพืชไร่สลับกับการปลูกไม้ผลหรือไม้

ยืนต้น การใช้พืชคลุมดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือพืชเลี้ยงสัตว์ หรือการใช้

เศษพืชคลุมดินที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น เช่น ซังข้าว ข้าวโพด หญ้าหรือวัชพืช 

ใบไม้อื่น ๆ ที่หาได้รอบ ๆ พื้นที่ อาจใช้หลักการของการปลูกพืชหมุนเวียน 

การปลูกพืชเหลื่อมฤดู 

 2.1 กำรปลูกพืชคลุมดินและกำรเพิ่มปุ๋ยพืชสดในดิน
 การปลกูพชืคลมุดนิจะช่วยลดการสูญเสยีดิน และนำา้ไหลบ่าบนหน้า

ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพืชคลุมดินที่นิยมปลูก คือ พืชตระกูลถ่ัว โดย

จะปลูกสลับกับพืชหลัก เมื่อมีการไถกลบพืชคลุมดินเหล่านี้จะช่วยเพิ่มอิน

ทรียวัตถุให้กับดิน รวมท้ังซากของพืชหรือระบบรากของพืชคลุมดินจะช่วย

ปรบัปรงุโครงสร้างของดนิชัน้ล่างให้ดีข้ึนอีกด้วย มกีารกกัเกบ็นำา้ และระบาย

อากาศได้เหมาะสมข้ึน ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพชืหลกัทีป่ลกูตามมา

ภายหลัง 

5 | 



 2.2 กำรคลุมดินด้วยเศษพืชหรือวัสดุต่ำง ๆ
 การคลุมดินด้วยเศษพืชจะช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน

ทางอ้อมเม่ือเศษชากเหล่านั้นย่อยสลายและยังช่วยป้องกันหน้าดินไม่ให้

เสื่อมโทรมหรือถูกทำาลายจากฝนที่ตกลงมา ช่วยลดปริมาณนำ้าไหลบ่าบนผิว

หน้าดนิ และการสญูเสยีหน้าดนิได้เป็นอย่างด ีนอกจากนีก้ารคลุมดินจะช่วย

รกัษาอุณหภูมิดนิให้พอเหมาะกบัการเจรญิเตบิโตของรากพชื และเกบ็รกัษา

ความชื้นและธาตุอาหารไว้ในดินได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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 2.3 กำรปลูกพืชหมุนเวียน
 การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นหลักการปลูกพืชหลากหลายชนิด

ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยจะต้องเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมในแต่ละช่วงของปี และพืชควรมีระบบรากท่ีไม่แก่งแย่งธาตุ
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อาหารกันเอง การปลูกพืชหมุนเวียนนั้นจะช่วยลดปัญหาเรื่องโรคและแมลง 

และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียน

จะไม่เป็นการปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่า ช่วยลดปริมาณนำ้าไหลบ่าของหน้าดิน 

ลดการชะพังทลายของดิน และยังเพ่ิมธาตุอาหารในดินให้แก่พืชท่ีปลูกตาม

มาหลังจากนั้น

 2.4 กำรปลูกพืชสลับเหลื่อมฤดู
 การปลูกพืชเหลื่อมสลับฤดูเป็นการปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนท่ี

เดียวกันโดยจะปลูกพืชอายุสั้นเหลื่อมเวลากับพืชหลักตลอดปีโดยอาศัย  

1) ลักษณะการกระจายของฝน 2) อายุท่ีแตกต่างกันของพืชที่ปลูก และ  

3) ความทนแล้งของพืช  ซึ่งจะเป็นการใช้พ้ืนที่ท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดพืชท่ีปลูกก่อนเมื่อทำาการเก็บเกี่ยวจะถูกตัดและนำากลับมา

คลมุดนิเพือ่เพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ ชะลอปรมิาณนำา้ไหลบ่าหน้าดนิ ลดการ

ชะล้างพังทลายของดิน และรักษาความชื้นไว้ในดิน เช่น การปลูกข้าวโพด

หวาน ข้าวไร่และถั่วแปยี โดยหยอดข้าวไร่ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานและ

หยอดเมล็ดถั่วแปยีก่อนเก็บเกี่ยวข้าวไร่

รูปแสดงตัวอย่างปลูกพืชสลับเหลื่อมฤดู



รูปแสดงตัวอย่างการทำาแนวปลูกไม้ผลสลับกับพืชไร่หรือพืชอายุสั้นขวางทางลาดเท

 

วิธีการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ลาดเทที่ถูกต้องควรทำาการขุดดินปลูกตามรูป 
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 2.5 กำรท�ำแถบไม้ผลหรือไม้พุ่มยืนต้น
 เป็นการปลูกไม้ผลหรือไม้พุ ่มยืนต้นเป็นแนวขวางทางลาดเท  

เป็นระยะ ๆ โดยทำาสลับกับแนวระดับปลูกพืชไร่ ดังแสดงในรูป มีประโยชน์

หลายอย่าง เช่น เป็นการลดระยะความลาดเทของพื้นที่เพิ่มการซึมนำ้าในดิน

ลึก เป็นพืชใช้นำ้าในช้ันดินลึก เป็นแนวป้องกันลมแก่พืชไร่ เพิ่มความหลาก

หลายของพืชพันธุ์ในพื้นที่ เป็นต้น

(Peace Corps, 1986)



9 | 

 2.6 กำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ 

 หญ้าแฝกเป็นพืชล้มลุกที่มีรากแผ่กระจายลึกลงไปในดินจึงช่วยอุ้ม

นำ้าและยึดเหนี่ยวดินได้มั่งคงและไม่มีการแพร่กระจายพันธุ์โดยเมล็ด ทำาให้

เหมาะสำาหรับการปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้าในพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ลาดชันเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพราะแถวของ

หญ้าแฝกจะช่วยชะลอความเรว็ของนำา้ไหลบ่าหน้าดิน ช่วยดักเกบ็ตะกอนดิน 

และลดการสญูเสยีธาตอุาหารทีไ่หลมากบันำา้ไหลบ่า รวมทัง้ยงัช่วยเพิม่ความ

พรุนร่วนซุยให้กับดินอีกด้วย

 การปลกูหญ้าแฝกบนพืน้ทีล่าดชนัควรปลกูเป็นแถวยาวไปตามแนว

ระดับขวางความลาดเท ซึ่งอาจจะปลูกเป็นแถบอนุรักษ์ดินและนำ้าเป็น 

ระยะ ๆ  ในพืน้ทีห่รอือาจปลกูตามแนวขัน้บันไดดงัรปู  แต่จากคำาแนะนำาการ

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้าบนพื้นที่ลาดชันให้มีประสิทธิภาพ

นั้นความถี่ของแนวหญ้าแฝกจะขึ้นกับความชันของพื้นที่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2558) ดังนี้

 1. ที่ความลาดชัน 5-10%  ระยะห่างแถวหญ้าแฝก  30 เมตร

 2. ที่ความลาดชัน 11-15% ระยะห่างแถวหญ้าแฝก 20 เมตร

 3. ที่ความลาดชัน 16-20% ระยะห่างแถวหญ้าแฝก 15 เมตร

 4. ที่ความลาดชัน 21-25% ระยะห่างแถวหญ้าแฝก 12 เมตร

 5. ที่ความลาดชัน 26-30% ระยะห่างแถวหญ้าแฝก 10 เมตร

 6. ที่ความลาดชันมากกว่า 30% ระยะห่างแถวหญ้าแฝก  

     6-8 เมตร



รูปแสดงตัวอย่างการปลูกหญ้าแฝกบนสันของการทำาขั้นบันได

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและเก็บกักนำ้า
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บทที่ 2

ควำมเป็นมำ
 จากสภาพปัญหาของการทำาการเกษตรบนพื้นที่สูงในปัจจุบันยัง
ขาดการอนุรักษ์ดินและนำ้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะทรัพยการดิน ดังน้ันการมีระบบเกษตรท่ียั่งยืนเท่านั้นที่สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ซึ่งการเกษตรที่ยั่งยืนจำาเป็นต้องมีการรักษา
คุณสมบัติของดินทางชีวภาพ กายภาพ และเคมีให้คงความอุดมสมบูรณ์
ตลอดไป อย่างน้อยที่สุดหน้าดินต้องไม่ถูกทำาลายให้เสื่อมโทรมลง ต้องเอื้อ
อำานวยให้เกษตรกรหรือชาวไทยภูเขามีพื้นที่ทำากินที่คงความอุดมสมบูรณ์
และมีผลผลิตตลอดปี และมีการใช้ประโยชน์บนพ้ืนที่เดิมอย่างถาวรตลอด
ไป ต้องมีการปลูกพืชไร่ในระบบหมุนเวียน 2-3 พืชในรอบ 1 ปี มีการ
ผสมผสานของพืชสวน พืชไร่ และไม้ผลที่มีความหลากหลาย โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้นำ้าฝนของพืชให้สูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและราย
ได้ให้แก่เกษตรกรซ่ึงเป็นแรงจงูใจให้เกษตรกรเปลีย่นระบบการเพาะปลกูบน
พื้นที่ลาดชันจากการทำาไร่เลื่อนลอยหรือไร่หมุนเวียนเป็นระบบการปลูกเชิง
อนุรักษ์แบบบูรณาการ ซึ่งจะลดการเผาและการตัดไม้ทำาลายป่าลงได้ ส่งผล
ต่อเนือ่งในการหยดุยัง้หรอืลดปัญหาวกิฤตกิารณ์ต่าง ๆ  เช่น ภยัแล้ง อทุกภยั 
ไฟป่าและมลพษิในบรรยากาศท่ีกำาลงัเกดิกบัระบบนเิวศน์ส่ิงแวดล้อมโดยทัว่
ไปนพื้นที่ลาดชันต่างๆ ของประเทศไทย

การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ*

* ศาสตราจารย์ ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล: เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยสำาหรับเกษตรกรเพื่อสร้างระบบเกษตรนำ้า

ฝนให้ยั่งยืนบนพื้นที่สูง เรื่อง การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง
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 จากงานวิจัยการปลูกพืชบนพื้นที่สูงแบบต่างๆ ที่ผ่านมาในภาค
เหนือของประเทศไทย พบว่า การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวไร่โดยไม่มี
การอนุรักษ์ดินและนำ้าก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินมากถึง 26 ตัน/

ไร่/ปี และ 30-47 ตัน/ไร่/ปี ตามลำาดับ เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีการปลูกพืช

แบบอนุรักษ์ดิน (สนั่นและคณะ, 2537; สุริยนต์, 2545; มัตติกาและศิวพงศ์, 

2550; Panomtaranichagul and Fullen 2002; Panomtaranichagul 

and Nareuban 2005)  ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการนำาเสนอวิธีการในการควบคุม

การชะล้างพังทลายของดินเพื่อการผลิตพืชบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมากมาย

หลายวิธี เช่น การปลูกพืชบนข้ันบันได การปลูกแถบหญ้าแฝกเป็นแถบ

อนรุกัษ์ การทำาคูระบายนำา้รอบเขา การปลกูพชืคลมุดนิ และการใช้วสัดคุลมุ

ดิน เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการอนุรักษ์ดินและนำ้าที่ช่วยชะลอความเร็ว

ของการไหลบ่าของนำ้าผิวดินและลดการชะกร่อนผิวดิน

 มัตติกา และศิวพงศ์ (2550-2553) ได้ทำางานวิจัยภายใต้การ

สนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติในโครงการไทย-เยอรมันระยะที่ 2 และ 3 

(The Uplands Program, Sub-project B1.2 and B1.3, NRCT-DFG)  

โดยทำาการศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้นำ้า รวมทั้งวิธีการ

ปรับปรุงวิธีการต้านการชะกร่อนภายใต้ระบบเกษตรนำ้าฝนเพื่อการผลิตพืช

อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ โดย

เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติดินทางกายภาพและเคมี 

ผลผลิตพืช และปริมาณการสูญเสียหน้าดินภายใต้วิธีการปลูกพืชที่แตกต่าง

กนั โดยมกีารศกึษาในหลายพืน้ที ่เช่น ในปี 2547-2550 พ้ืนทีศ่กึษามเีฉพาะ

ในหมู่บ้านบ่อไคร้ อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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และในปี 2550-2553 ในพื้นที่ในหมู่บ้านบ่อไคร้ และหมู่บ้านจ่าโบ่ อำาเภอ

ปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านถวน อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งทำาการทดลองเปรียบเทียบการปลูกพืชบนที่ลาดชัน 4 วิธี  

 1) การปลูกพืชแบบเกษตรกรนิยมปฏิบัติ

 2) การปลูกพืชในร่องไม่คลุมดินและมีแถบอนุรักษ์ไม้ผล

 3) การปลูกพืชในร่องแล้วคลุมดิน และมีแถบอนุรักษ์ไม้ผล

 4) การปลูกพืชแบบเกษตรกรนิยมปฏิบัติร่วมกับการมีแถบอนุรักษ์ 

     ไม้ผล

 โดยโครงการวิจัยดังกล่างจะเป็นการปลูกพืชแบบเหลื่อมสลับฤดูใน

รอบ 1 ปี พืชแรก คือข้าวโพดหวาน ปลูกช่วงต้น-กลางฤดูฝน พืชที่สอง ปลูก

กลางฤดูฝนคือข้าวไร่ หรือ ขิง หรือถั่วเหลือง/แดงหลวง หรือพริกขี้หนู หรือ

ถั่วลิสง หมุนเวียนสลับกันไป ส่วน พืชที่สาม ปลูกปลายฤดูฝน คือ ถั่วแปะยี

และถั่วไก่ ส่วนในแถบอนุรักษ์จะปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง มะนาวไร้เมล็ด ฝรั่ง 

ละมุดเวียดนาม และมะเฟืองหวาน ผสมกับถั่วสไตโล 

 ผลการทดลองนี้บ่งชี้ว่า การปลูกพืชในร่องแล้วคลุมดิน และมี

แถบอนุรักษ์ไม้ผล  ทำาให้ค่าปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมที่สกัดได้ ปริมาณเม็ดดินท่ีเสถียร และอัตราการซึมนำ้าเข้าสู่

ผิวดินดีกว่าวิธีการอื่นๆ และยังพบว่า ปริมาณการกักเก็บนำ้าในดินที่ความ

ลึก 1 ม. จะมีค่าสูงสุด ขณะที่พบว่าการปลูกพืชแบบเกษตรกรนิยมปฏิบัติ  

มีค่าตำ่าสุด 

 สำาหรับปริมาณการสูญเสียดินสะสมพบว่าสูงสุดในแปลงการปลูก

พชืแบบเกษตรกรนยิมปฏบัิต ิและตำา่สดุในแปลงการปลกูพชืในร่องแล้วคลมุ

ดินและมีแถบอนุรักษ์ไม้ผลในขณะท่ีผลผลิตจะมีค่าสูงสุดในการปลูกแบบ
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การปลูกพืชในร่องแล้วคลุมดินและมีแถบอนุรักษ์ไม้ผล 

 ต่อมาโครงการได้ทำาการทดลองและขยายผลการวิจัยโดยใช้

วิธีการอนุรักษ์แบบต่างๆ มาใช้ร่วมกันในแปลงศึกษา พบว่าทำาให้เพิ่ม

ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มความหลากหลาย 

ของผลผลิตและพืชอาหาร จึงได้ให้ช่ือว่า “การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบ

บูรณาการ” 
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 การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเป็นวิธีการปลูกพืชบนที่ลาด

ชันที่นำาหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและนำ้ามาใช้ร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุด  

โดยได้มีการพิสูจน์จากการทำาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาร่วมทศวรรษ 

โดย ศ.ดร. มัตติกา พนมธรนิจกุล และคณะ ผลการวิจัยพบว่าวิธีดังกล่าว

เป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินในระบบเกษตรนำ้าฝนบนที่สูงชันอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน มีความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกเดิมให้เป็นระบบที่สามารถเก็บกักนำ้าฝน

ไว้ในดินเพื่อให้พืชใช้สำาหรับการเจริญเติบโตได้ยาวนานขึ้นและสร้างผลผลิต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพังทลายของหน้าดิน เพิ่มความมั่นคงทาง

ด้านอาหารและรายได้แก่เกษตรกร จากระบบการปลูกพืชหลากหลายชนิด

หมนุเวยีนเหลือ่มฤดตูลอดปีในพืน้ท่ีเดยีวกนั พร้อมกับเพ่ิมความอดุมสมบรูณ์

ของดิน ลดการเผาเศษพืชและไร่ร้าง รวมทั้งลดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยาย

พื้นที่เพาะปลูก 

การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 
คืออะไร ?



การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 
ทำาอย่างไร ?

1. มีกำรท�ำร่องเพื่อปลูกพืชไร่พืชสวนตำมแนวระดับขวำงควำมลำดเท 

 ตามหลักการของการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการสามารถ
เลอืกและนำาหลักการอนุรักษ์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นทุกอย่างมาใช้ปฏิบตัผิสมผสาน
ในพืน้ทีเ่กษตรบนทีล่าดเทได้ตามความเหมาะสม แต่ในแนวทางทีไ่ด้จากการ
วิจัยโดย ศ.ดร. มัตติกา พนมธรนิจกุล และคณะ วิธีการที่ดีที่สุด คือวิธีการ
ผสมผสานการอนุรักษ์ประกอบด้วยวิธีการดังนี้

 การทำาร่องสำาหรบัปลกูพชืในร่องเป็นการเกบ็รักษาหน้าดินท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์และอินทรียวัตถุสูงไว้ในร่องปลูก ลดการชะกร่อน สูญเสียหน้า
ดินซึ่งเป็นการลดการสูญเสียนำ้า และธาตุอาหารพืชและเพิ่มการซึมนำ้าเข้าสู่
ผิวดิน พร้อมกักเก็บนำ้าและความชื้นไว้ในดินชั้นล่างในบริเวณรากพืชให้มาก
ทีส่ดุเพ่ือให้พชืได้ใช้นำา้ฝนและธาตอุาหารพชืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยราย
ละเอียดวิธีการทำาร่องขวางทางลาดเทแสดงไว้ในหัวข้อต่อไป

รูปแสดงตัวอย่างแปลงสาธิตการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันแบบมีการอนุรักษ์ดิน

ในบ้านถวน อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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2. มแีถบไม้ผลเป็นระยะ 

	 เป็นการท�าแถบอนรุกัษ์แบบหนึง่โดยท�าแนวปลกูไม้ผลต่าง	ๆ	หลาก
หลายชนดิสลบักบัแนวร่องปลกูพชืไร่ทกุระยะ	8-10	แถว			ระยะห่างระหว่าง
แถบไม้ผลสามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัระดบัความลาด
ชนัและความยาวของพืน้ทีเ่พาะปลกู	 แถบอนรุกัษ์ไม้ผลนีส้ามารถลดการพงั
ทลายของดนิและเพิม่ความหลากหลายของผลผลติพชืทีเ่ป็นไม้ผลได้ตลอดปี
และมกีารหมนุเวยีนของธาตอุาหารพชืในระบบเพิม่ขึน้

3. มกีำรปลกูพชืหมนุเวยีนและพชืเหลือ่มฤดใูนรอ่งปลกู
 
 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้ท่ีดนิให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่ผลผลติ
พชืทีเ่ป็นอาหารและเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้เพ่ิมรายได้แก่
เกษตรกรตลอดปี โดยมีการปลกูพชืเหล่ือมฤด ูเช่น ข้าวโพดหวานในต้น-กลาง
ฤดฝูน ตามด้วยข้าวไร่หรอืข้าวโพดเลีย้งสตัว์ระหว่างกลาง-ปลายฤดฝูน หรอืต้น
ฤดแูล้ง แล้วปลกูถัว่แปยหีรอืถ่ัวไก่หรอืพชืทนแล้งอืน่ๆ ในช่วงปลายฤดูฝน-กลาง
ฤดแูล้ง ทัง้นีใ้นแต่ละปีอาจจะมีการหมนุเวยีนชนดิพืชทีป่ลกูในร่องเพ่ือลดการ
ระบาดโรคและแมลง รวมถงึการหมนุเวยีนของธาตอุาหารพืช

4. มีกำรคลุมดินจำกวัสดุหรือเศษพืช 

 เป็นการใช้เศษวสัดพุชืทีเ่หลอืใช้ให้เกดิประโยชน์โดยการนำามาคลุม
ดนิเพือ่ลดการระเหยนำา้จากผวิดนิ ลดแรงกระแทกของเมด็ฝน ลดการชะล้าง
พงัทลายของหน้าดนิ เพ่ิมอนิทรียวตัถใุนดนิเมือ่ย่อยสลายทำาให้มกีารหมนุเวยีน
ธาตอุาหารพชื และลดปรมิาณการแพร่กระจายของวชัพืช ลดการเผาเศษพืช
ทีก่่อให้เกดิมลภาวะทางอากาศ  



 
 
 เพื่อให้มีความหลากหลายของพืชท่ีปลูกในแถบอนุรักษ์มากขึ้นเป็น 
การเสริมรายได้และทางเลือกให้แก่เกษตรกรเพิ่มข้ึน เช่น กาแฟ ผักหวาน
บ้าน-ป่า และถั่วคลุมดิน ฯลฯ

5. มีถังเก็บเกี่ยวน�้ำฝนเพื่อให้น�้ำหยดแก่ไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง 

 เพื่อป้องกันการขาดแคลนนำ้าของไม้ผลที่มีระบบรากต้ืนหรือไม้ผล
ที่ปลูกใหม่ ลดการเสี่ยงต่อการตายของไม้ผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
นำ้าของไม้ผลในฤดูแล้ง เป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไม้ผล
ที่ปลูกในแถบอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยแสดงวิธีการเก็บนำ้าฝนและการทำานำ้า
หยดในแปลงในหัวข้อด้านหลัง

6. มีพืชพุ่มเตี้ยหรือไม้ใต้ร่มเงำในแถบไม้ผล
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(Peace Corps, 1986)

รูปแสดงตัวอย่างการปลูกพืชใต้ร่มเงาในแถบไม้ผลหรือไม้ยืนต้น



การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (แบบเกษตรกรนิยมปฏิบัติ)

 ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบที่เกษตรกร

นิยมปฏิบัติและปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการแสดงได้ดังรูป

การปลูกพืชแบบเหลื่อมสลับฤดูร่วมกับการปลูกไม้ผล

การเปรยีบเทยีบผลการปลูกพชืแบบเกษตรกรนยิม
และการปลูกพชืเชิงอนรุกัษแ์บบบรูณาการ
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รายการ
การปลูก

แบบดั้งเดิม

การปลูก

เชิงอนุรักษ์

1. การพังทลายของหน้าดิน เพิ่มขึ้นทุกปี น้อยลงทุกปี

2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มขึ้นทุกปีลดลงทุกปี

3. ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ตำ่า สูง

4. ผลกระทบต่อปริมาณและ

คุณภาพนำ้าในลำาธาร 
คุณภาพนำ้า

ตำ่า

คุณภาพนำ้า

ปานกลาง ดี

5. ปัญหาหมอกควันในอากาศ สูง ตำ่า

6. ปริมาณนำ้าในดิน ตำ่า สูง

7. ปัญหาจากภัยแล้ง มีมาก มีน้อย

8. ผลผลิตพืชไร่ ลดลง เพิ่มขึ้น

9. รายได้ เพิ่มขึ้นและมั่นคง

มีรายได้เกือบตลอดปี

ลดลงและไม่มั่นคง

มีรายได้ปีละครั้ง

10. ความหลากหลายและความ

มั่นคงทางอาหาร
น้อย

มีพืช 1 ชนิด

มาก

มีพืชหลายชนิด

11. การใช้ปุ๋ยและสารเคมี เพิ่มขึ้น ลดลง

12. การบุกเบิกพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้น ลดลง

การเปรียบเทียบผลของการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์
แบบบูรณาการกับการปลูกดั้งเดิมบนที่ลาดชัน
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วิธีการทำาร่องปลูกตามแนวระดับขวางทางลาดเท

 01 วิธีวำงแนวร่องและแถบไม้ผล
 เริ่มต้นด้วยการปักไม้หลักตรงหัวแถวไว้ที่ระยะห่างระหว่างแถว
ประมาณ 50 ซม. โดยเว้นระยะช่วงกลางของแปลงไว้ประมาณ 3 ม.  
สำาหรับปลูกไม้ผลไว้ (แถบอนุรักษ์)

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำร่อง ประกอบด้วย
    1. ไม้หลัก ส�ำหรับกำรท�ำแนว

    2. เชือกฟำง

    3. ตลับเมตร

    4. ไม้ทรงเอ (A-Frame)

โดยขั้นตอน ในกำรจัดท�ำแนวร่องขวำงควำมลำดเท มีดังนี้



02 ท�ำเส้นระดับตำมแนวท�ำร่องโดยใช้ไม้ เอ-เฟรม (A- frame)

      ไม้ A-frame จะมลีกัษณะเป็นตวั A ทีม่ฐีานกว้าง 2 ม. และทำาเครือ่งหมาย

ไว้ตรงจุดกึ่งกลางของไม้ ดังรูป ก. และใช้เชือกผูกกับลูกตุ้มนำ้าหนัก แขวนไว้

กับยอดทรง A ดังรูป ข. ในการทำาแนวระดับ ถ้าลูกตุ้มชี้้ผ่านตรงกลางแสดง

ว่าได้แนวระดับแล้ว (รูป ค.)

รูปแสดงวิธีทำาเส้นระดับตามแนวทำาร่อง
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03 กำรจัดท�ำร่องปลูกพืชตำมแนวระดับ 

รูปแสดงร่องปลูกพืชตามแนว
ระดับขวางทางลาดเท

 เมื่อทำาการวัดเส้นระดับแล้วเสร็จทุกแนว จะได้ร่องปลูกพืชตาม
แนวระดับ ดังรูป ก. และ ข.

 ในการวางแนวระดับเพ่ือขุดร่องจะใช้อุปกรณ์ A-frame โดยให้ขา
ข้างหน่ึงวางชิดหลักแรกแล้วขยับขาอีกข้างบนพื้นดินจนลูกตุ้มเชือกได้แนว
ตรงกลางจึงปักหลักไว้แล้วขยับท่าไปเรื่อยๆจนสุดแนวจะได้แนวระดับเป็น
ช้ันๆ ตามความสงูของพืน้ทีจ่ากนัน้จะใช้เชอืกฟางขงึเป็นแนวในแต่ละชัน้โดย
วัดระยะไปตามแนวระดับเพื่อให้แต่ละร่องขนานกับแนวระดับขวางความ
ลาดเทจากน้ันในขัน้ตอนต่อไปจะทำาการจดัทำาร่องปลกูตามแนวระดบัทีว่างไว้นี้

รูปแสดงตัวอย่างการวางแนวระดับเพื่อขุดร่องโดยใช้อุปกาณ์ A-frame



 04 กำรจัดท�ำร่องปลูกตำมแนวระดับ 

รูปแสดงแถบอนุกรักษ์เพื่อปลูกไม้ผล (แถบสีเหลือง)

 การวัดระยะห่างเพื่อกำาหนดแนวร่องตามแนวระดับท่ีได้จัดทำาไว้

ก่อนหน้านี้ โดยแต่ละร่องมีระยะห่างกันตามแนวราบ 30-50 ซม. และมี

ความยาวตามขนาดของแปลง (15-20 ม.) ระยะห่างระหว่างแนวกึ่งกลาง

ร่องตามความลาดเทซึ่งหมายถึงระยะปลูกระหว่างแถวปลูก 50-75 ซม. 

แต่อย่างไรก็ตามระยะห่างตามแนวราบและระยะปลูกระหว่างแถวปลูก

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของชนิดพืชที่ปลูก 

 ในการจัดทำาร่องปลูกพืชตามแนวระดับ ให้ทำาการขุดร่องในแต่ละ
แนว ยกเว้นแนวที่จะปลูกไม้ผล (สีเหลือง)
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 วิธีการจัดทำาร่องจะใช้จอบขุดดินยกร่องตามแนวระดับขุดร่อง

ให้มีขนาดร่องลึก 25-30 ซม. กว้าง 50 ซม. (รูป ก.) และมีสันร่องกว้าง  

25-30 ซม. ตามความเหมาะสมของชนดิพชืท่ีปลกู โดยเริม่ขุดรอ่งจากดา้นล่าง

ความลาดเทขึ้นไปด้านบน โดยจะเริ่มจากร่องที่ 1 หรือร่องที่อยู่ล่างสุดของ

ความลาดเทก่อน โดยขุดหน้าดินความลึก 0 – 15 ซม. กว้าง 50 ซม. นำาดิน

ชั้นบนวางบนแนวขอบล่างของร่องปลูกที่ 1 แล้วขุดดินชั้นล่างที่ระดับความ

ลึก 15-30 ซม. ของร่องปลูกที่ 1 วางบนสันร่องด้านบนขนาดกว้าง 25-30 

ซม. เพื่อทำาเป็นสันร่องที่ 1 หลังจากนั้นขุดหน้าดินของร่องปลูกที่  2 ที่อยู่ถัด

ขึ้นไป ที่ระดับผิวดินเดิมลึก 0-15 ซม. นำาหน้าดินของร่องที่ 2 ใส่ไว้ในร่องที่ 

1 แล้วขุดดินล่างที่ระดับ 15-30 ซม. วางบนสันร่องของร่องที่ 2 เพื่อทำาเป็น

สันร่องของร่องที่ 2 แล้วขุดร่องที่ 3 ที่ถัดขึ้นไป โดยนำาหน้าดินของร่องที่ 3 

ใส่ในร่องที่ 2 ทำาการขุดร่องต่อเนื่องขึ้นไปตามความลาดเทตามแนวระดับ

จนถึงร่องบนสุดของความลาดเท และมีลักษณะของร่อง ดังรูป

ควรทำาจากแนวล่าง ไปข้างบน 

โดยเมื่อขุดหน้าดินร่องบน  

ให้เอาใส่ไว้ร่องข้างล่าง

รูปแสดงการจัดทำาร่องตามแนวระดับขวางความลาดเท



05 กำรเตรียมแถบอนุรักษ์ของไม้ผล 

 แถบอนุรักษ์จะมีความยาวขวางความลาดเทประมาณ 20-40 ม.  
(แต่ความยาวของแถบอนุรักษ์จะปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี) 
และกว้างตามระดับประมาณ 3 ม. จำานวน 3 แถบ โดยจะอยู่ตรงส่วนบน กลาง
และส่วนท้ายของแปลง ระยะห่างระหว่างหลุมของแถบอนุรักษ์จะข้ึนอยู่กับ
ลักษณะทรงพุ่มของไม้ผล ซ่ึงจะใช้ระยะปลูกแบบชิดโดยมีระยะห่างระหว่าง
หลุมปลูกประมาณ 3 ม. ขนาดหลุมของไม้ผลจะมีความกว้าง×ยาว ประมาณ 
50×50 ซม. และลึกประมาณ 50 ซม.

รูปแสดงแถบแนวอนุรักษ์ของไม้ผล
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การปลกูพืชหลกัในรอ่ง แถบอนุกรักษ์เพื่อปลูกไม้ผล
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พืชหลักในร่อง 
ข้าวไร่ ปลูก กรกฎาคม - ธันวาคม หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ช่วงปลูก มิถุนายน - มกราคม

พืชเหลื่อมฤดูในร่อง 
ถั่วแปยี ถั่วไก่ ปลูกสิงหาคม - กุมภาพันธ์ (เก็บผลผลิต)

ไม้ผลในแถบ 
มะม่วง มะนาว ละมุด มะเฟืองหวาน

 ฝรั่ง กระท้อน ฯลฯ หมุนเวียนตลอดปี

พืชเสริมใต้ร่มเงำไม้ผล 
กาแฟ - ให้ผลผลิต พฤศจิกายน - เมษายน

ความหลากหลายของพชืและผลผลติ
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    ระวนิ สบืคา้

 ปัญหาของการปลูกไม้ผลในแถบอนุรักษ์บนที่ลาดชันคือความเสีย
หายที่เกิดขึ้นในฤดูแล้งและในสภาวะฝนท้ิงช่วงโดยเฉพาะไม้ผลปลูกใหม่
หรือต้นยังเล็กเนื่องมาจากความชื้นท่ีไม่เพียงพอทำาให้ไม้ผลบางส่วนตาย
เหีย่วเฉามกีารเจรญิเตบิโตน้อย จงึมกีารนำาระบบการให้นำา้แบบหยดมาช่วย
แก้ปัญหาเนื่องจากช่วยประหยัดนำ้าได้มากเหมาะกับพ้ืนที่ลาดชันเพราะมี
การสูญเสียน้อย ลดปัญหาเรื่องวัชพืชสามารถใช้ได้ดีกับดินเกือบทุกชนิด  
และไม่มปัีญหาเร่ืองลม

         เป็นการให้นำา้แก่พืชทีจ่ดุใดจดุหนึง่หรอืหลายๆ จดุบนผวิดินเฉพาะ
บรเิวณเขตรากพชื โดยปกติแล้วผวิดนิจะเปียกแต่ตรงจดุท่ีให้นำา้เท่านัน้ โดยมี
จดุมุง่หมายเพือ่รกัษาระดบัความช้ืนของดนิบรเิวณเขตรากพชืให้อยูใ่นระดบัที่
พชืดูดไปใช้ได้ มคีณุลกัษณทีส่ำาคญั คอื
 • เป็นวธิทีีใ่ห้นำา้ด้วยปรมิาณน้อยๆ (อตัราการหยดของหวันำา้หยด  
   น้อยกว่า 10 ลติร/ช.ม.) 
 • การให้นำา้แต่ละครัง้ใช้เวลานาน มากกว่า 1 ช.ม. ตดิต่อกัน
 • ใช้แรงดนัตำา่ (ไม่เกนิ 15 ปอนด์/ตร.นิว้)

 

การให้น�้าแบบหยดส�าหรับไม้ผล
ในการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนที่ลาดชัน  

หลักกำรของกำรให้น�้ำแบบหยด (DRIP IRRIGATION)



องค์ประกอบของระบบกำรให้น�้ำแบบหยด

   1. หวันำา้หยด หรอืหวัปลอ่ยนำา้
   2. ทอ่สง่นำา้
   3. อปุกรณจ์า่ยนำา้ตน้ทาง เชน่ วาลว์ป ัม๊
   4. เครือ่งกรองนำา้
   5. แหลง่นำา้ หรอื ถงัเกบ็นำา้ฝน (ในกรณพีืน้ทีห่า่งไกลจากแหลง่นำา้)

กำรออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์

ถังเก็บน�้ำฝน ปริมาณการใช้นำ้าของไม้ผลปลูกใหม่อายุระหว่าง 1-2 ปี  
มีค่าประมาณ 2-3 มม. ต่อวัน หรือเท่ากับ 2-3 ลิตร/วัน ในพื้นที่ปลูกไม้ผล  
1 ตารางเมตร หากต้องการให้นำ้าตลอด 4 เดือน (120 วัน) ในฤดูแล้งจะเป็น
ปริมาณนำ้า 240-360 ลิตร/ต้น

      เลือกใช้ปลอกท่อคอนกรีตทำาเป็นถังเก็บนำ้าเพราะหาได้ง่ายในท้องถิ่น
และต้นทุนไม่สูงมาก หากทำาถังเก็บนำ้าสูง 1.2 ม. ต่อเชื่อมกัน จะได้ปริมาณ
นำ้า 1,900 ลิตร ซึ่งจะใช้ให้นำ้าแก่ไม้ผลได้ 6-8 ต้น ตลอดช่วงฤดูแล้ง 4 เดือน 
นอกจากน้ีควรออกแบบถาดรับนำ้าฝนครอบบนถังเก็บนำ้าให้มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางปากมากกว่า 1.4 ม. เพื่อให้รองรับและเก็บนำ้าฝนได้เต็มถัง โดย
เจาะพ้ืนตรงกลางเป็นรูๆ คล้ายตะแกรง เพื่อให้นำ้าไหลลงถังเก็บและช่วย
กรองดักเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
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รูปแสดงหัวนำ้าหยดแบบปรับปริมาณนำ้าได้ 
เพื่อให้เพิ่มหรือลดปริมาณนำ้าได้ตามต้องการ

รูปแสดงท่อส่งนำ้าสำาหรับท่อย่อยที ่
จะใช้ส่งนำ้าให้แก่หัวนำ้าหยด ใช้ท่อ 
LDPE ขนาด 16 มม. และไม่ควรใช้
ความยาวเกนิ 50 ม. ต่อเส้น ซึง่จะจ่าย
นำา้ให้แก่ไม้ผลได้ประมาณ 15-16 ต้น

รูปแสดงเครื่องกรองนำ้าแบบตะแกรง
หรอืแบบแผ่นดสิก์ขนาดประมาณ 120 
mesh



2. ตดิตัง้วาลว์จา่ยนำา้ทีอ่อกจากถงัเกบ็ รวมทัง้ตดิตัง้ตวักรองนำา้
3. เดินแนวทอ่หลกัจากวาลว์จา่ยนำา้ไปยงัแถวไมผ้ล โดยวางแนวทอ่เอยีงลง 
   ตามความลาดเท ควรขดุดนิเป็นรอ่งตามแนวทอ่และฝงักลบทอ่ โดยขดุรอ่ง   
  ลกึประมาณ 2 เทา่ของขนาดทอ่ ทัง้นีเ้พือ่ใหส้ะดวกตอ่การทำางานในพืน้ที่   
    และจำาใหท้อ่มอีายกุารใชง้านยาวนานขึน้
4. วางแนวทอ่ยอ่ยในแนวราบไปตามแถวของไมผ้ล โดยขดุรอ่งและฝงักลบทอ่ 
    เชน่เดยีวกบัทอ่หลกั
5. ตดิตัง้หวันำา้หยดบรเิวณหลมุไมผ้ลแตล่ะตน้ โดยใชท้อ่ขนาดจิว๋ (สายไมโคร)    
    ต่อระหว่างทอ่ยอ่ยกบัหวันำา้หยด เพือ่ใหส้ามารถยา้ยตำาแหนง่ของหัวนำา้หยดได ้

กำรตดิตัง้ระบบกำรใหน้�ำ้แบบหยด

1.  ตดิตัง้ถงัเกบ็นำา้ในจดุทีส่งูทีส่ดุของแปลงเพือ่ใช้แรงดันจากความสูงของ 
    พืน้ทีเ่ป็นพลงังานในการส่งนำา้ บรเิวณทีต่ดิตัง้ถังเกบ็นำา้จะต้องเป็นพ้ืนท่ี
    ทีม่ัน่คงแขง็แรง

รูปแสดงการติดตั้งถังเก็บนำ้าในจุดที่สูงสุดของแปลง
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กำรให้น�้ำและกำรดูแลรักษำ
 
 • การให้นำ้าแบบหยดควรให้นำ้าในอัตราน้อยๆ ครั้งละนานๆ 
และบ่อยคร้ัง ตัวอย่างเช่น ปริมาณการให้นำ้าแก่ไม้ผลแต่ละต้นเป็น 3 
ลิตร/วัน ดังน้ัน ออกแบบกำาหนดการให้นำ้าทุกๆ 2 วัน (6 ลิตร/คร้ัง) 
เวลาการให้นำ้า 8 ชม./ครั้ง และปรับอัตราการหยดของหัวหยดเป็น 
0.75 ลิตร/ชม. (12.5 มิลลิลิตร/นาที)
 • หม่ันตรวจดูการหยดของหัวนำ้าหยดบ่อย ๆ เพราะอาจเกิด
การอุดตันได้จากเศษดินหรือมดแมลงต่าง ๆ เม่ือพบเจอการอุดตันให้
รีบถอดหัวหยดออกมาทำาความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ต้นไม้ผล
       ผลการทดลองให้นำ้าแบบหยดแก่ไม้ผลในแถบอนุรักษ์บนพื้นที่ลาด
ชัน จากงานวิจัยพบว่าการให้นำ้าแบบหยดทำาให้มีปริมาณความชื้นในดิน
เพิ่มมากขึ้นประมาณ 50-80 มม. ตลอดช่วงการให้นำ้า ส่วนการเจริญเติบโต
ของไม้ผลท่ีให้นำ้าแบบหยดในช่วงฤดูแล้ง พบว่าไม้ผลที่ให้นำ้าแบบหยดมี
การเจริญเติบโตมากกว่าอย่างชัดเจนท้ังความสูงและทรงพุ่ม ไม้ผลที่ไม่ได้
ให้นำ้าบางส่วนตาย เหี่ยวเฉาและการเจริญเติบโตชะงักไปในช่วงแล้ง โดย
มีผลต่างของการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนในระยะเวลา 505 วัน ระหว่างต้นที่
ให้นำ้าแบบหยดกับต้นท่ีไม่ให้นำ้าสำาหรับมะม่วง มะนาว มะเฟือง ฝรั่ง และ
ละมุน เป็น 32 80 38 55 และ 20% ตามลำาดับ



รูปแสดงการให้นำ้าแบบหยดแก่ไม้ผลในแถบอนุกรักษ์
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 ดินมีความสำาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม 

พืชอาศัยดินเป็นท่ีให้รากยึดเกาะเพื่อให้ลำาต้นยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง 

ต้านทานต่อลมพายุ เป็นแหล่งกักเก็บนำ้า อากาศ และธาตุอาหารที่พืชต้อง

ใช้ในการเจรญิเตบิโตและให้ผลผลติ ทัง้นีส้มบัตดินิทีเ่หมาะสมต่อการเกษตร 

ควรมีสมบัติดังนี้

 (1)  สมบัติทางกายภาพดี เนื้อดินร่วน มีโครงสร้างหรือมีเม็ดดินทำา

ให้ดินไม่แน่นทึบ ระบายนำ้าระบายอากาศได้ดี เนื้อดินร่วนทำาให้ดินสามารถ

เก็บกักนำ้าไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้สูง และมีช่องว่างที่เป็นที่อยู่ของอา-

กาศให้รากใช้หายใจในปริมาณที่เหมาะสม

 (2) สมบัติทางเคมีเหมาะสม คือ มีความเป็นพีเอชกลาง ไม่เป็น 

กรดหรือด่างมากเกินไป และมีปริมาณธาตุอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 (3) มปีรมิาณอนิทรยีวตัถุท่ีเหมาะสม ช่วยในการปรบัปรุงสมบติัทาง

กายภาพและทางเคมีของดิน ทำาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

 นอกจากสมบัตทิางกายภาพ ทางเคมแีละทางชวีภาพของดินทีเ่หมาะ

สมต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วธาตุอาหารต่าง ๆ ที่พืชต้องการใช้ในการ

เจรญิเตบิโตควรมคีวามสมดลุกนัด้านปรมิาณเพือ่พชืสามารถดูดไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมตามความต้องการของพืช ท้ังนี้ธาตุอาหารที่พืชต้องการมีทั้งหมด 

17 ธาตุ โดย 3 ธาตุได้จากนำ้าและอากาศ ได้แก่ ธาตุคาร์บอน ออกซิเจน

และไฮโดรเจน นอกจากนั้นอีก 14 ธาตุได้รับจากดิน (คณาจารย์ภาควิชา

ปฐพีวิทยา, 2541) 

ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรและวิธีการปรับปรุงแก้ไข

บทที่ 3



 ซึ่งธาตุเหล่านี้ได้มาจากการผุพังสลายตัวของส่วนท่ีเป็นอนินทรีย-
วัตถุ (เนื้อดินแร่) และอินทรียวัตถุ (ฮิวมัส) และยังได้รับจากการเติมปุ๋ยเคมี 
ธาตอุาหารจากดนิสามารถแบ่งกลุม่ตามปรมิาณความต้องการของพืชเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้
 (1) ธำตุอำหำรหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย 3 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เนื่องจากสามธาตุนี้พืชต้องการใช้ใน
ปริมาณมากแต่มักจะได้รับจากดินไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการควรต้อง
ช่วยเหลือโดยใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ
 (2) ธำตุอำหำรรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ
กำามะถัน (S) เป็นกลุ่มที่พืชต้องการใช้ในปริมาณท่ีน้อยกว่า และไม่ค่อยมี
ปัญหาขาดแคลนในดินทั่วๆ ไปเหมือนสามธาตุแรก
 (3) จลุธำตหุรอืธำตอุำหำรเสรมิ ทีพ่ชืต้องการใช้ในปริมาณน้อย มี
อยู่ 7 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) 
ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) และ นิเกิล (Ni)
 หน้าที่ของแต่ละธาตุต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันไป  
และถ้าพชืได้รบัธาตอุาหารแต่ละชนดิไม่เพยีงพอต่อความต้องการกจ็ะแสดง
อาการที่ใบหรือผลและส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินเกิดขึ้นตลอด
เวลา เนื่องจากในขณะที่พืชมีการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดิน
ไปใช้ และเก็บสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ลำาต้น ดอก ผล จนถึงเวลา
เก็บเกี่ยวผลผลิตและนำาออกไปจากพื้นที่ธาตุอาหารที่สะสมอยู่เหล่านั้นย่อม
ถูกนำาออกไปจากพื้นที่ด้วย
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 นอกจากนี้ธาตุอาหารบางส ่วนยังเกิดการสูญหายไปในรูป 
ก๊าซถูกดินหรือสารประกอบในดินจับยึดไว้ บางส่วนถูกชะล้างออกไปจาก
บริเวณรากพืช หรือสูญเสียไปกับการชะล้างพังทลายของดิน ทำาให้การเพาะ
ปลกูพืชตดิต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มกีารเตมิธาตอุาหารลงไปใน
ดนิย่อมทำาให้ความอดุมสมบรูณ์ของดนิลดลง และในท่ีสุดดินจะกลายเป็นดิน
เลวไม่เหมาะต่อการปลูกพืช ในการปลูกพืชจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำารุงดิน 
ช่วยเพ่ิมธาตอุาหารพชืและคงระดบัความอดุมสมบรูณ์ของดนิไว้อยูเ่สมอ แต่
อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมกม็คีวามจำาเป็นเพือ่จะทำาให้ธาตอุาหาร
ในดินมีสัดส่วนของธาตุต่าง ๆ ในปริมาณท่ีเหมาะสมและมีความสมดุลของ
แต่ละธาตุเป็นไปตามความต้องการของพืช ซึ่งจะทำาให้พืชมีการเจริญเติบโต
ได้ดีและให้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดงันัน้การใส่ปุ๋ยหรอืการปรบัปรงุดนิให้เป็นไปตามความต้องการของ
พชืได้น้ันเกษตรกรควรต้องทราบสมบตัดินิของตนเองโดยการตรวจวเิคราะห์
ดินด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างในแปลงอย่างถูกวิธีแล้วนำาส่งห้องปฏิบัติการ 
 การตรวจวิเคราะห์สามารถทำาได้โดยการวเิคราะห์อย่างละเอยีดในห้อง
ปฏบิตักิารซึง่ต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสงู หรอืใช้วธิกีารแบบง่ายหรอืใช้ 
test kit (ดงัรูป) ซึง่ให้ผลโดยประมาณแต่รวดเรว็และราคาถูก แล้วนำาค่าต่าง ๆ  
ทีว่เิคราะห์ได้มาใช้ในการปรบัปรุงดนิ และปรบัการใช้ปุย๋ให้เหมาะสมต่อความ
ต้องการพชืทำาให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยทีไ่ม่จำาเป็น ลดการสะสมของธาตปุุย๋

ต่าง ๆ ในดนิซ่ึงเป็นสาเหตกุารเสยีสมดลุธาตอุาหารในดนิ



รูปแสดงเครื่องมือตรวจวัดธาตุอาหารอย่างง่าย (Test kit) เช่น ความเป็นกรดด่าง

ความต้องการปูน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมในดิน

รูปแสดงการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อวัดธาตุอาหารอย่าง่าย

โดยใช้ชุดเครื่องมือตรวจวัดธาตุอาหารอย่างง่าย (Test kit) ในการตรวจ

กำรตรวจดินของบ้ำนแม่ยำงส้ำน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
การตรวจความเป็น กรด-ด่าง การตรวจหาอินทรียวัตถุ

การตรวจหาฟอสฟอรัส การตรวจหาฟอสฟอรัส
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 ดินเสื่อมโทรม หมายถึง ดินที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมและอยู่ใน
สภาพทีไ่ม่เอือ้อำานวยต่อผลผลติทางการเกษตร เนือ่งจากคณุสมบติัทางด้าน
ต่างๆของดนิไม่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของพืช เช่น สมบติัทางเคมขีอง
ดินมีสภาพเป็นกรดจัด เค็มจัด ทางด้านกายภาพของดินสูญเสียโครงสร้าง
ทำาให้เกดิการอัดตวัแน่น ขาดความโปร่งพรนุ ความอดุมสมบรูณ์ หรอืปริมาณ
ธาตุอาหารพืชลดลงและอยู่ในสภาวะไม่สมดุล กิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีมี
ประโยชน์เกิดขึ้นยาก ปัญหาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคและข้อจำากัดท่ีส่งผลกระ
ทบให้ผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในระดับตำ่า ดินเสื่อมในที่ลาดชันส่วนใหญ่มี

สาเหตุ ดังนี้

 (1) การเพาะปลูกพืชแบบซำ้าซาก การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลา 

นาน โดยไม่บำารุงดิน จะทำาให้ธาตุอาหารตามระดับความลึกของรากพืชถูก

นำาไปใช้มากจนดินเสื่อมความสมบูรณ์

 (2) การไม่เติมอินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์และการเผาทำาลายเศษ 

ซากพืช

 (3) การชะล้างพังทลายของดิน เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์กระทำา  

เช่น การตกกระทบของฝน การกัดเซาะของนำ้าไหลบ่า การตัดไม้ทำาลายป่า

 (4) การใส่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินอย่างไม่เหมาะสมและใส่แบบต่อ 

เนื่องเวลานาน ทำาให้ดินมีธาตุบางอย่างลดลงจนทำาให้มีผลกระทบต่อการ

เจริญและการให้ผลผลิตพืช

 (5) การเพาะปลูกไม่ถูกวิธี เช่น การปลูกพืชบนพื้นที่ลาดเทแบบไม่

อนุรักษ์ ทำาให้เกิดการชะล้างหน้าดินและธาตุอาหารออกไปจากพื้นที่

สาเหตุการเสื่อมโทรมของดินที่ใช้ในการเกษตรบนที่ลาดชัน



 การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นมักทำาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอิน
ทรยีวตัถ ุความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความต้องการปนูของดินกรด และปรมิาณ
ธาตอุาหารหลกั ฟอสฟอรสั และโปแตสเซียม เพือ่ปรับปรุงดินและการใช้ปุย๋
อย่างเหมาะสม ลดการเสือ่มโทรมของดนิและความยัง่ยนืของการใช้ท่ีดนิ ดงันี้  
 
 (1) ดินเป็นกรดจัด ส่วนใหญ่ดินบนที่สูงในภาคเหนือมักมีความ
เป็นกรดสูงตามธรรมชาติจากวัสดุต้นกำาเนิดบวกกับดินท่ีถูกแผ้วถางและมี
การชะล้างด้วยนำา้มาหลายปีทำาให้ดนิสญูเสยีธาตตุ่างทีเ่ป็นด่างซึง่ละลายง่าย
ไปกับนำ้า จึงมีการสะสมของธาตุที่เป็นกรดอยู่มากกว่า ดินกรดจัดคือดินที่มี
ค่าพีเอช ตำ่ากว่า 5.0 ซึ่งทำาให้พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตลดลง เนื่องจากความ
เป็นกรดทำาให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุปุ๋ยต่าง ๆ ในดินลดลง โดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัสทีจ่ะทำาปฏกิรยิากับธาตตุวัอืน่เกดิเป็นตะกอนทีไ่ม่ละลายนำา้ทำาให้
ปุย๋ทีใ่ส่ลงไปไม่เกดิประโยชน์ต่อพชื ทำาให้ต้องใช้ปุ๋ยมากขึน้และส่งผลต่อเนือ่ง
ทำาให้ธาตุอาหารพืชในดินไม่สมดุลตามความต้องการของพืช
 วิธแีก้ไข เตมิวสัดปุนูในปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัชนดิของดนิและค่าพี
เอชดิน เนื่องจากดินที่มีค่าพีเอชยิ่งตำ่ายิ่งต้องใช้ปูนมาก แต่เนื้อดินทราย ดิน
ร่วน และดินเหนียว กจ็ะใช้ปรมิาณปูนแตกต่างกันด้วยและต้องระวงัการเตมิ
ปนูเกินทำาให้พเีอชสงูเกนิไปกเ็ป็นปัญหาได้เช่นกัน หรอืเลอืกปลกูพชืทีท่นกรด
จัดได้

การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น การวินิจฉัย และวิธีการแก้ไข
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      (2) ดนิทีม่ธีำตุอำหำรสงูเกนิไป ต�ำ่เกนิไป และขำดควำมสมดุลกนั  

ปกตพิชืแต่ละชนดิจะเลอืกดดูธาตอุาหารชนดิต่าง ๆ ในดินตามสดัส่วนทีมั่น

ต้องการ ถงึแม้จะมธีาตุใดธาตหุนึง่สงู ธาตตุวัท่ีมีปรมิาณน้อยทีส่ดุจะเป็นตัว

กำาหนดปรมิาณการดดูธาตอุืน่ ๆ ตามสดัส่วนท่ีมนัต้องการเท่านัน้ ทีเ่หลอืก็

จะตกค้างอยูใ่นดนิหรอืสญูหายไปกบัการชะล้าง โดยเฉพาะธาตอุาหารหลกั

หรอืธาตปุุย๋คอื ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซยีม (K) ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อพชืในดนิควรให้เหมาะสมตามพชืต้องการใช้ในการเจริญเติบโต

และให้ผลผลติของพชืชนดินัน้ ๆ  แต่เกษตรกรมกัจะมีการใส่ปุย๋แบบเดมิ ๆ  และ 

ซำา้ ๆ  กนัอย่างต่อเนือ่งยาวนานโดยไม่รูถึ้งการเปลีย่นแปลงปริมาณธาตุในดินเลย 

ทำาให้ธาตอุาหารต่าง ๆ ในดินไม่มคีวามสมดลุ และเกดิดนิเสือ่มในทีสุ่ด ถงึแม้

ใส่ปุย๋เหมอืนเดมิแต่พืชเจรญิเติบโตไม่ดเีนือ่งจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร

และยงัทำาให้พชืได้รบัธาตอุาหารไม่สมดุลและอ่อนแอต่อโรค และแมลงอกีด้วย

 วิธีแก้ไข  ต้องมีการตรวจหาธาตุอาหารในดินเพื่อจะได้ใช้ปุ๋ยได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับที่มีอยู่ในดินและให้เป็นไปตามความต้องการของ

พืช เพื่อเพิ่มความสมดุลของธาตุอาหารในดิน 

 (3) ดินที่มีอินทรียวัตถุต�่ำ  อินทรียวัตถุเป็นสิ่งที่มีประโยขน์ต่อพืช

ทัง้โดยตรงและโดยอ้อมเนือ่งจากทำาให้ดนิมสีมบัติทางกายภาพ ทางเคมแีละ

ทางชีวภาพที่ดี และยังเป็นแหล่งธาตุอาหารต่างโดยเฉพาะไนโตรเจน ข้อดี

ของอินทรียวัตถุในดิน ได้แก่ 

 



 • ทำาให้ดินร่วนซุย ดินโปร่งไม่แน่นทึบระบายอากาศได้ดีทำาให้ราก

เจริญเติบโตดี

    • ทำาให้ดินดูดซับนำ้าและอุ้มนำ้าได้มากข้ึน เก็บกักนำ้าไว้ให้พืชได้ใช้

ประโยชน์ได้มากและนานขึ้น

 • ทำาให้ดูดซับธาตุอาหารต่างๆ ไว้ในดิน ไม่ถูกชะล้างไปกับนำ้าทำาให้

พืชดูดไปใช้ในการเจริญเติบโตได้มากขึ้น 

 • เป็นแหล่งธาตุอาหารต่างๆ เพราะในเศษซากพืชซากสัตว์ต่างๆ 

ประกอบด้วยธาตุอาหารต่าง ๆ มากมายเมื่อมีการย่อยสลายก็จะปลดปล่อย

ธาตุต่าง ๆ เหล่าน้ันออกมาให้พืชได้ใช้ต่อไปได้ โดยเฉพาะพวกถ่ัวต่าง ๆ  

จะมีธาตุไนโตรเจนสูง 

 • เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ถ้าดินโปร่งและมีพีเอช

เหมาะสมจุลินทรีย์ท่ีดีจะกินอินทรีย์สารพร้อมกับปลดปล่อยธาตุอาหาร 

ต่าง ๆ ออกมา จุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์จะมีจำานวนมากขึ้นและต่อต้านการ

เพิ่มขึ้นของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชต่าง ๆ ได้ ดังนั้นเมื่อในดินมีอิน

ทรียวัตถุตำ่ามีผลต่อสมบัติดิน และกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม

    วธิแีก้ไข: เตมิวสัดอุนิทรย์ี เช่น ปุย๋หมกั ปุย๋พืชสด ปุย๋คอก หรือเศษ

ซากพชืคลมุดนิ จะทำาให้ย่อยสลายเกดิเป็นอนิทรยีวตัถใุนดินและปลดปล่อย

ธาตุอาหารกลับลงสู่ดินได้ จึงควรลดการเผาเศษตอซังพืช โดยนำามาคลุมดิน

แทนจะช่วยป้องกนัการกระแทกของเมด็ฝนลดการไหลบ่า และการชะล้างพงั

ทลายของหน้าดิน นอกจากนีย้งัช่วยลดอณุหภมูดินิ และการระเหยนำา้จากดิน

ทำาให้ดินมีความชุ่มชื้นได้นานขึ้นอีกด้วย
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 การให้ปุ๋ยลงในดินเพื่อให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและ
เป็นไปตามสัดส่วนท่ีพืชต้องการจะทำาให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเหมาะสม
มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ผลผลิตได้รับสูงขึ้น ไม่ทำาให้
เกิดการเหลือสะสมในดินมากจนทำาให้เกิดการไม่สมดุลของธาตุอาหารซ่ึง
ส่งผลให้ดินเสื่อม ท้ังนี้การใส่ปุ๋ยควรเข้าใจหน้าที่ของธาตุปุ๋ย โดยเฉพาะ
ปุ๋ยหลักจะทำาให้การใส่ปุ ๋ยถูกต้องตามเวลาและความต้องการของพืช  
เช่น ธาตไุนโตรเจน สามารถละลายหรอืเคลือ่นย้ายไปกบันำา้ได้ง่ายจงึควรแบ่ง
ใส่หลายครั้งและใส่แล้วควรกลบด้วยดินเพื่อป้องกันการถูกชะล้างไปกับนำ้า
ไหลบ่าหน้าดินโดยเฉพาะในพื้นท่ีลาดชัน และเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ
ใช้ในการเจรญิของใบ จงึควรแบ่งใส่ในช่วงแรกของการเจรญิเตบิโต เช่น ช่วง
หลังปลูกและถัดไป 20-25 วันหลังปลูกข้ึนกับชนิดพืช ส่วนธาตุฟอสฟอรัส
จะเคลื่อนย้ายในดินได้น้อย และโปแตสเซียมพืชต้องการเป็นจำานวนมาก
และสมำ่าเสมอ ดังนั้น จึงควรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม เป็นปุ๋ยรอง
พื้นซึ่งปริมาณที่ใส่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุดดินและปริมาณธาตุอาหารใน
ดินแต่ละแปลง ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยต้องพรวนดินกลบ จะทำาให้พืชได้รับปุ๋ยเต็มที่
และช่วยลดการสูญเสียด้วย
 ดงันัน้การใส่ปุย๋ควรคำานงึถงึปรมิาณธาตปุุ๋ยทีม่อียูแ่ล้วในดิน เพราะ
ทำาให้การใส่ปุ๋ยเพิ่มลงไปในดินเหมาะต่อความต้องการของพืชและไม่มาก
เกินไปที่จะสูญเสียชะล้างไปกับนำ้าและเหลือสะสมอยู่ในดิน ทำาให้ลดค่าใช้
จ่ายต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้ และสามารถเพิ่มเติมธาตุท่ีมีอยู่ในดินในปริมาณน้อย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการพืชตามความเหมาะสมและตามความต้องการ
ของพืชที่ปลูกด้วย

 วิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม



 นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยควรใส่ให้ ถูกสูตร คือ มีธาตุอาหารที่ต้องการ  

ถูกเวลา คือ ให้ตามความต้องการพืชในแต่ระยะการเจริญ ถูกอัตรา คือ

ถูกต้องตามสัดส่วนธาตุอาหารที่มีอยู ่แล้วและตามท่ีพืชต้องการและ 

ถูกเงินทุน คือ สามารถลดการใช้ปุ๋ยบางอย่างได้  

 ดังน้ัน การวิเคราะห์ดินก่อนปลูกจะสามารถจัดการดินและปุ๋ยได้

อย่างเหมาะสม ทำาให้ลดการเสื่อมโทรมของดิน เมื่อจัดการปุ๋ยได้ถูกต้อง

ในพื้นที่ปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและนำ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำาการ

เกษตรและทำาให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ท่ีดินได้เป็นอย่างดี

 

| 44



45 | 

ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนและการแปรปรวน

ของสภาพอากาศต่อการเกษตรบนที่สูง
กนิษฐา  เอื้องสวัสดิ์

นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ สังกัดสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค�ำน�ำ

 ปัจจุบันพื้นที่บนภูเขาสูงในภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร

ที่สำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชผักและผลไม้เขตหนาว เนื่องจาก

พื้นที่สูงมีสภาพอากาศเย็นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการกระ 

ตุ้นออกดอกติดผลของพืชเมืองหนาว อย่างไรก็ตามพบว่าสภาพอากาศใน

ปัจจุบันมีความแปรปรวนมากข้ึน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลกระทบมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) และสภาวะโลก

ร้อน (Global warming) จากการศึกษาการแปรปรวนของอุณหภูมิบนที่

สูง (900 – 1400 เมตรเหนือระดับนำ้าทะเล) พบว่าอุณหภูมิสูงสุดและตำ่า

สุดมีความแปรปรวนสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม  ซ่ึงอาจจะมี

ผลต่อการพักตัว การออกดอกติดผลของไม้ผลเมืองหนาวได้ (สุรินทร์ และ

คณะ, 2557) นอกจากน้ียังพบว่าปรากฏการณ์ ENSO (El Niño–Southern 

Oscillation หรือ ปรากฏการณ์ที่ทำาให้เกิด El Niño และ La  Niña) ชนิด

รุนแรงจะมีผลต่อความแปรปรวนของอุณหภูมิสูงสุด-ตำ่าสุด และปริมาณ

นำ้าฝนบนที่สูงอย่างค่อนข้างชัดเจน ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศในระยะยาว  

บทที่ 4 



จากการคาดการณ์ด้วยสภาพอากาศด้วยข้อมูลจากแบบจำาลองระดับ 

ท้องถิ่น ECHAM4-PRECIS แนวโน้มของพื้นที่สูง (อ่างขาง) พบว่าในระยะ  

50 ปี (2558-2597) อุณหภูมิสูงสุด (กลางวัน) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยขณะ 

ท่ีอุณหภูมิตำ่าสุด (กลางคืน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณไม่เกิน 2 องศา

เซลเซียส (สุรินทร์ และคณะ, 2557)

 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม ทีศ่กึษารายละเอียดความเสยีหายท่ีเกดิขึน้ในพืน้ทีภ่าคเหนอืพบ

ว่ามกัจะเกดิภยัธรรมชาติทางอตุนุยิมวทิยาในลกัษณะซำา้ ๆ กนัในทกุปี (กอง

ประสานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, 2559)  ดังนี้ 

 - ช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม-มกราคม มักจะมีภัยจาก

ความหนาวเยน็โดยเฉพาะพืน้ทีต่อนบนทีเ่ป็นภเูขาสงู และภยัจากพายฝุนฟ้า

คะนองและลกูเหบ็ ลมกระโชกแรง ทีเ่กิดเป็นครัง้คราวในบางพืน้ทีแ่ละเกดิใน

บรเิวณไม่กว้างมากนกัในกรณทีีม่อีากาศเยน็จากประเทศจนีและพม่าเคลือ่น

เข้ามาปกคลุมแต่มีระยะเวลาการเกิดสั้น ๆ 1-2 วัน

 - ช่วงฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มักจะเกิดพายุ

ฤดูร้อนและลูกเห็บ พายุฝนฟ้าคะนอง  ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้เกือบทุก

พืน้ทีท่ีม่อีากาศร้อนและเกดิในบรเิวณไม่กว้างมากนกั สามารถเกดิข้ึนได้บ่อย

ครั้ง ในกรณีที่มีอากาศเย็นจากประเทศจีนและพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมแต่

มีระยะเวลาการเกิดสั้น ๆ 1-2 วัน

 - ช่วงฤดูฝน  ระหว่างเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน ภัยที่มักจะเกิด

คอื การเกดินำา้ป่าไหลหลาก ดนิโคลนถล่ม ทีเ่กดิขึน้ได้บางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะใน

พื้นที่ลาดเชิงเขาด้านรับลม และพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และอุทกภัย 

นำ้าท่วมฉับพลัน และนำ้าล้นตลิ่งซึ่งมักจะเกิดในพื้นที่ราบลุ่มสามารถเกิดใน

พื้นที่บริเวณกว้าง เช่น สถานการณ์ที่เกิดในปี พ.ศ. 2544, 2549 และ 2554-

2555 เป็นต้น
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 สำาหรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการ

วิเคราะห์และประเมินผลกระทบในระยะใกล้ และระยะไกล 

 สถานการณ์ของการแปรปรวนสภาพอากาศในแต่ละปีซ่ึงส่วน

หนึ่งเป็นความผิดปกติของอากาศท่ีได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ ์

เอลนีโญและลานีญา และสภาวะโลกร้อน นัน้นบัวนัจะมคีวามรุนแรงมากขึน้  

จากการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนสภาพอากาศต่อผลผลิตของไม้

ผลบนทีส่งู เกษตรกรและเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานบนทีส่งูให้การยอมรบัว่าการ

แปรปรวนของสภาพอากาศมีผลต่อการให้ผลผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะการ

แปรปรวนของฤดูกาล อุณหภูมิ การตกของฝน การเกิดลมพายุ และลูกเห็บ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีความรุนแรงมากขึ้นบางปีทำาให้ผลผลิต 

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางปีมีการให้ผลผลิตแต่ขายไม่ได้เนื่องจากความ 

เสียหายจากการเกิดพายุและลูกเห็บ 

 นอกจากนี้บางป ี เกิดภาวะแห้งแล ้ง จากแนวโน ้มของการ

วิจัยพบว่าผลผลิตอาโวคาโดลดลงกว่า 60% ในปีที่เกิดปรากฎการณ์  

เอลนีโญชนิดรุนแรง และพบว่าผลผลิตท้ังอาโวคาโด พลับ และมะม่วง 

นวลคำา มีผลผลิตลดลงกว่า 50% ในปีท่ีเกิดปรากฎการณ์ลานีญาชนิด

รุนแรง (สุรินทร์ และคณะ, 2559)   

ปัจจัยกำร

เปลี่ยนแปลง
ระยะใกล้ (2015-2034) ระยะไกล (2035-2099)

อุณหภูมิสูงสุด สูงขึ้น 0.3-0.7 องศาเซลเซียส สูงขึ้น 1.5-1.9 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิตำ่าสุด สูงขึ้น 0.2-0.6 องศาเซลเซียส สูงขึ้น 1.5-1.9 องศาเซลเซียส

ปริมาณฝนรายปี แนวโน้มลดลง แนวโน้มคงที่



 วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่กำาลังสร้างความเสียหายและ

เป็นภัยต่อมนุษย์มากที่สุดในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Cli-

mate Change) ซึ่งหมายถึงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพอากาศ

ปกติในอดีตในพื้นที่หนึ่งๆ เช่น 

 • ปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงขึ้น (ร้อนขึ้น) ดังแสดงแนวโน้มการ  

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก ดังรูป

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ (Climate Change)  

และภำวะโลกร้อน (Global Warming)

ที่มำ :  http://www.antarcticglaciers.org/glaciers-and-climate/climate-change/

รูปแสดงกราฟแสดงแนวโน้มที่สูงขึ้นของค่าความผิดปกติของอุณหภูมิโลกที่แตกต่างไป

จากค่าเฉลี่ยปกติในแต่ละปี ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 - 2010

 • มักจะมีลม พายุรุนแรงขึ้น ทำาให้บ้านเรือนและสาธารณะสถานะ

ต่าง ๆ เสียหายมากขึ้นกว่าอดีต

 • ฝนผิดปกติ ผิดฤดู และความสมำ่าเสมอผิดไป บางปีแล้งมากและ

บางปีตกมากและตกหนักมาก เป็นต้น
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 ส่วน สภาวะโลกร้อน(Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิ

เฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงข้ึนจากท่ีเคยเป็นมาในอดีตและคาดการณ์ว่า

จะสูงขึ้นอีกในอนาคตต่อไป และจากพยากรณ์ด้วยแบบจำาลองภูมิอากาศ

พบว่าในปี พ.ศ. 2544–2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมข้ึนถึง 1.1 ถึง  

6.4 องศาเซลเซียส (https://th.wikipedia.org/wiki/ภาวะโลกร้อน) 

 สภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการท่ีโลกไม่สามารถ

ระบายความร้อนท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์ออกไปจากบรรยากาศได้อย่างที่

เคยเป็น ทำาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าในช่วงศตวรรษท่ีผ่าน

มาอุณหภูมิดังกล่าวสูงขึ้นเพียงไม่ก่ีองศา แต่ก็ทำาให้สภาพอากาศของโลก

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรุนแรง

 สาเหตุหลักที่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนคือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

ที่ทำาให้ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเหล่า 

นั้นเป็นตัวดูดซับและกักเก็บรังสีอินฟาเรดซึ่งเป็นรังสีที่ให้ความร้อนไว้ ทำาให้

รงัสคีวามร้อนสะท้อนกลับออกไปนอกโลกได้ในปรมิาณน้อยลง ทำาให้อณุหภูมิ

ของบรรยากาศโลกค่อยๆ สงูขึน้จากเดมิ เหมอืนสภาวะอากาศในเรือนกระจก

 แล้วแก๊สเรือนกระจกคือ อะไร?  แก๊สเรือนกระจกมีหลายชนิดใน

บรรยากาศ แต่ที่หลัก ๆ และมีมากในบรรยากาศ เช่น 

 • ไอระเหยของนำ้า ซึ่งเป็นต้นเหตุทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง

ประมาณ 30-60% (ไม่รวมก้อนเมฆ)

 • คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) เป็นตัวการประมาณ 9–26% 

 • แก๊สมีเทน (CH
4
) เป็นตัวการ 4–9% และ

 • โอโซนอีก 3–7% 

 



 ในบรรยากาศถ้าขาดก๊าซเหล่าน้ีจะทำาให้โลกอุณหภูมิตำ่ามากๆ  
จนอาจไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ ขณะที่บรรยากาศปกติสามารถอุ่นขึ้นได้
เพราะก๊าซเหล่านี้ แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เพิ่มสูงขึ้นจากอดีตมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังรูป  
การเพิ่มข้ึนส ่วนใหญ่เกิดจากนำ้ามือมนุษย ์ เช ่น การเผาผลาญเชื้อ
เพลิงฟอสซิลซึ่งมีการใช้เพิ่มสูงมากในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา  
ส่วนที่เหลือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะการทำาลายป่า
เป็นส่วนใหญ่

รูปแสดงการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกตั้งแต่ปี 1960-2018

http://www.lesa.biz/earth/global-change/global-warming
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 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนัน้กม็ใีห้เราเหน็กันอยูบ่่อย ๆ สภาพลม

ฟ้าอากาศทีผ่ดิแปลกไปจากเดมิ ภัยธรรมชาตท่ีิรนุแรงมากข้ึน นำา้ท่วม แผ่นดิน

ไหว พายท่ีุรนุแรง อากาศทีร้่อนผดิปกตจินมคีนเสยีชวีติ รวมไปถงึโรคระบาด

ชนดิใหม่ๆ หรอืโรคระบาดทีเ่คยหายไปจากโลกนีแ้ล้วกก็ลับมาให้เราได้เหน็ใหม่ 

แมลงและพาหะนำาโรคต่าง ๆ  ทีเ่พิม่จำานวนมากขึน้ ในอนาคตคาดว่าผลกระทบ

ของภาวะโลกร้อนจะรนุแรงมากขึน้เร่ือย ๆ

 เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี หลัก ๆ ก็เห็นจะ

เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้

กนัอยูท่กุวนันีก้ว่าจะมาถงึให้เราได้ใช้นัน้ ต้องผ่านกระบวนการขัน้ตอนในการ

ผลติมากมาย และแต่ละขัน้ตอนกจ็ะทำาให้เกดิก๊าซเรือนกระจกขึน้มา เพราะ

ฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น 

การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้นำ้าอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์

ในการเดินทางระยะใกล้ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 การปลูกต้นไม้กเ็ป็นวธิหีนึง่ท่ีจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างทีเ่รารูก้นั

ดว่ีาในเวลากลางวนั ต้นไม้นัน้จะช่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป 

และหายใจออกมาเป็นก๊าซออกซเิจน เปรยีบเสมอืนเคร่ืองฟอกอากาศให้กบัโลก

ของเรา แต่ทว่าปัจจบุนัป่าไม้ถกูทำาลายและมจีำานวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนัน้ถ้า

เราทกุคนช่วยกันปลกูต้นไม้กเ็หมอืนกบัช่วยเพิม่เครือ่งฟอกอากาศให้กบัโลกของ

เราได้เป็นอย่างดี
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OUR TEAM
คณะทำ�งาน

หัวหน้าโครงการ ดร. สุวิมล วิชารักษ์ 

 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

ผู้ร่วมงาน ดร. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ 

หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

ผู้ร่วมงาน ผศ. ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ

 หน่วยงาน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมงาน ว่าที่ รต. ธเนศ แซวหลี

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน

 

ที่ปรึกษาโครงการ ศ.ดร. มัตติกา พนมธรนิจกุล

หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวจันทร์ฉาย  ตุ้ยแสน

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


