สรุปผลงาน ผลปฏิบัติงานและหรือผลสาเร็จของงาน
ชื่อ–สกุล นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กอง/สานัก สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ชื่อผลงาน การจัดการดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์
1)เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดิน ในพื้นที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2)เพื่อศึกษาสมบัติของดินสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3)เพื่อวางแนวทางการจัดการดินกับพืชที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่
ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2561 - มิถุนายน2561
สถานที่ดาเนินการ 1) ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1.รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ และนาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- แผนที่ชุดดิน ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาตราส่วน 1:100000
- แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาตราส่วน
1:100000
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการซ้อนทับแผนที่ชุดดิน และ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประเมินพืชเศรษฐกิจ เนื้อ
ที่ปลูก สภาพพื้นที่ และลักษณะดินที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละชุดดิน พร้อมทั้งวางแผนการเก็บ
ตัวอย่างดิน
3.การเก็บตัวอย่างดิน
3.1 สารวจสภาพการใช้ที่ดินที่เป็นพืชเศรษฐกิจ บริเวณจุดที่วางแผนจะเก็บตัวอย่างดิน โดย
พิจารณาจากพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นเนื้อที่มาก ในแต่ละชุดดิน

3.2 เจาะสารวจดินในภาคสนาม และจาแนกดินในระดับชุดดิน ตามชนิดพืชเศรษฐกิจทีปลูก
มากในตาบลเขาหินซ้อน ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา และยูคาลิปตัส
3.3 เก็บตัวอย่างดินในลักษณะ Composite sample ที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตร
และ 15-30 เซนติเมตร บริเวณที่เจาะสารวจดิน
3.4 ส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อนาค่าวิเคราะห์ดินไปใช้กาหนดอัตรา
ปุ๋ยในโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง
4. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินในห้องปฏิบัติการ ค่าวิเคราะห์ ประกอบด้วย
4.1 อินทรียวัตถุในดิน (Organic matter content) โดยวิธี Walkley and black tritation
(Walkley and black, 1934; Walkley, 1935; Nelson and Sommers, 1996)
4.2 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus) โดยวิธี Bray II (Bray and
Kurzt, 1945) แล้ววัดปริมาณฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง spectrophotometer
4.3 โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available potassium) โดยวิธีการสกัดด้วยสารละลาย
1N NH4OAc ที่เป็นกลาง (pH 7) (Pratt, 1987) แล้ววัดปริมาณโพแทสเซียมด้วยเครื่อง Fleme
Photometer
4.4 ปฏิกิริยาดิน (Soil reaction: pH) โดยใช้เครื่องมือวัดปฏิกิริยาของดิน (pH meter) โดย
ใช้อัตราส่วนดินต่อน้า และดินต่อสารละลาย 1N KCl เท่ากับ 1:1 (National Soil Survey Center,
1996)
5.จากการประเมินคุณภาพดิน ทราบถึงปัญหาและข้อจากัดของดินที่มีผลต่อการปลูกพืช นามากาหนด
แนวทางการจัดการดินที่เหมาะสมต่อไป เช่น การจัดการดินตามแนวทางพระราชดาริ การใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ (ปุ๋ยรายแปลง) และการวางมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า
6. สรุปผลการศึกษาและจัดทารายงาน
ผู้ดาเนินการ.......................นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า
ดาเนินการในฐานะ....................หัวหน้าโครงการวิจัย........................................................
รับผิดชอบงาน.............100.........%
มีหน้าที่...............ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์
ข้อมูลดิน รอผลวิเคราะห์ สรุปและจัดทาคาแนะนาการจัดการดินสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

.

สรุปผลการดาเนินงาน
จากการศึกษาสมบัติของดินในพื้นที่ ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
พบว่า ปัญหาทรัพยากรดิน ได้แก่
1.ดินทรายจัด แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่ ดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่รวม 9990.04
ไร่ หรือร้อยละ 8.86 ดินทรายจัดในที่ดอน มีเนื้อที่รวม 30295.99 ไร่ หรือร้อยละ 26.85 แนวทางการ
วางระบบการพัฒนาที่ดินพื้นที่ดินทราย ประกอบด้วย
(1) การเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วย
ให้โครงสร้างของดินดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการดูดยึดน้าและธาตุอาหาร
(2) การใช้พืชคลุมดิน หรือวัสดุคลุมดิน เพื่อลดแรงปะทะจากเม็ดฝน เป็นการ
อนุรักษ์ดินและน้า และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
(3) การคัดเลือกใช้พืชที่เหมาะสม โดยปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย และอายุสั้น เช่น
พืชตระกูลถั่วหรือการปลูกพืชแบบหมุนเวียน การทาไร่นาสวนผสม
(4) การปรั บปรุงบารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยเคมีที่ล ะลายช้า ใส่ ครั้งละน้อยๆ แต่
บ่อยครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม
2.ดินตื้นปนกรวดพื้นที่ลุ่มมีเนื้อที่รวม 361.19 ไร่ หรือร้อยละ 0.32
3.ดินตื้นปนเศษหินที่ดอนมีเนื้อที่รวม 4533.77 ไร่ หรือร้อยละ 4.02
แนวทางการวางระบบการพัฒนาที่ดินพื้นที่ดินตื้น ประกอบด้วย
(1) เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 15 เซนติเมตร มาใช้ปลูกพืช ควรเป็น
พืชที่มีระบบรากสั้น และทนแล้ง ส่วนพื้นที่ที่เป็นดินตื้นมาก ควรปลูกไม้โตเร็ว สวนป่า หรือทาทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์
(2) การปรับปรุงบารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่
เหมาะสม ตามชนิดพืช
4.ดินลูกรังที่ดอนเนื้อที่รวม 5495.33 ไร่ หรือร้อยละ 4.86 และ5.ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ต่า เนื้อที่รวม 40621 ไร่ หรือร้อยละ 35.99
แนวทางการวางระบบการพัฒนาที่ดินพื้นที่ดินลูกรัง ประกอบด้วย
(1) การรักษาความชื้นในดิน โดยการใช้พืชคลุมดินหรือวัสดุคลุมดิน การปลูก
แฝก ความชื้นในดินจะช่วยไม่ให้ชั้นลูกรังจับตัวกันแน่นแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช
(2) การปรั บปรุงบารุงดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีว ภาพ ร่ว มกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่
เหมาะสม ตามชนิดพืช การใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง

แนวทางการจัดการดินตามพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มัน
สาปะหลัง และยูคาลิปตัส จาแนกตามกลุ่มชุดดิน
1.การจัดการดินตามค่าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง
2.การใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้า
3. แนวทางการจัดการดินตามแนวพระราชดาริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานไว้ ในพื้นที่ตาบลเขาหินซ้อน การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ควร
ยึดถือโครงการพระราชดาริเป็นแบบอย่าง ให้เกษตรกรได้เรียนรู้นาไปปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐควร
เร่งส่งเสริม และขยายผลโครงการพระราชดาริออกไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทราบถึงสภาพดินทรัพยากรในพื้นที่ตาบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2.ทราบสมบัติของดินสาหรับ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.แนวทางการจัดการดินกับพืชที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตาบลเขาหิน
ซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ได้
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ตาบลบ้านซ่อง และตาบลเกาะขนุน ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านขยาย
ผลสาเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรดินได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........
.......
(......นางสาวจารุวรรณ........ศรีฟ้า..............)
ผู้เสนอผลงาน
............/................/.............

