รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนตาม ว.5/๒๕๔๒
๑.๑ หลักฐานการมอบหมายงาน
เรื่องที่ 1 การจัดการดินเค็มในพื้นที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ แบบบูรณาการ :กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสาหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้าเสียวน้อย-เสียวใหญ่ อาเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เรื่องที่ ๒ ผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แกลบ และพืชปุ๋ยสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวใน
พื้นที่ดินเค็ม
เรื่องที่ 3 ผลของการปลูกหญ้าแฝกต่อสมบัติของดินนาชุดดินร้อยเอ็ด และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ
105 ในจังหวัดสุรินทร์
1.2 งบประมาณที่ใช้ดาเนินการในการจัดทาผลงานที่เสนอให้ประเมิน
ลาดับ
ชื่อเรือง
แหล่งที่มาของ
ที่
งบประมาณ
๑ การจัดการดินเค็มในพื้นที่สานักงานพัฒนา
กรมพัฒนาที่ดิน
ที่ดินเขต ๔ แบบบูรณาการ : กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสาหรับ
ปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้าเสียว
น้อย-เสียวใหญ่ อาเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จานวน
งบประมาณ
-

หมายเหตุ
เป็นชุด
โครงการ

๒

ผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แกลบ และพืช
ปุ๋ยสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็ม

กรมพัฒนาที่ดิน

65,000

1 ปี

๓

ผลของการปลูกหญ้าแฝกต่อสมบัติของดินนา กรมพัฒนาที่ดิน
ชุดดินร้อยเอ็ด และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ
105 ในจังหวัดสุรินทร์

195,000

3 ปี
(ปีละ
65,000 )

1.3 แบบเสนอผลงานของผู้ขอรับการประเมิน
เพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานเรื่องที่ ๑
ชื่อเรื่อง การจัดการดินเค็มในพื้นที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ แบบบูรณาการ : กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสาหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้าเสียวน้อย-เสียวใหญ่ อาเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ผู้ดาเนินการ
1.นายยุทธสงค์ นามสาย ตาแหน่ง เป็นหัวหน้าโครงการปฏิบัติงาน ๑๐๐ %
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
๑. ประชุม เพื่อกาหนดพื้นที่เป้าหมาย และวางแผนการดาเนินงาน
๒. จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แผนที่ดิน แผนที่ถือครอง และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการดินเค็ม และเกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการพัฒนาดินเค็มแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. สารวจและคัดเลือกพื้นที่และบุคคลเป้าหมาย และจัดเตรียมอุปกรณ์
๔. การดาเนินการ
๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑.) เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการดิน
เค็ม เกี่ยวข้องกับพื้นที่รับผิดชอบของ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ กับสภาพพื้นที่
ลักษณะดิน สภาพการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน แผนการใช้ที่ดิน การจาแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืช
เศรษฐกิจ ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพื้นที่ สาหรับวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เพื่อหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส กาหนดเป็นกลยุทธ์ การเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และ ศึกษาถึ ง
ความสอดคล้องแผนงาน/โครงการและกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่ดาเนินการในพื้นที่
๒.) ข้อมูลการจัดการดินเค็มในพื้นที่ที่ดาเนินการมาแล้วในอดีต สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร รายงาน และจากการสัมภาษณ์บุคคล นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
๓.) ข้อมูลจากโครงการวิจัยที่ดาเนินการในพื้นที่
๑.) ข้อมูลดิน เก็บตัวอย่างดินทั้งก่อนและหลังทาการทดลอง แต่ละโครงการวิจัย เพื่อ
นาไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ การนาไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง (pH) ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
๒.)ข้อมูลพืช เช่น ข้อมูลพืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกัน เก็บมวลชีวภาพของสด และน้าหนักแห้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณธาตุในใบต้นไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps
- ข้อมูลผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชทดลองของแต่ละโครงการวิจัย ได้แก่ ข้าว
หญ้าเนเปียร์ ผักหวานป่า และ ฝรั่ง เช่น ข้อมูลความสูง การแตกกอ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าว
ข้อมูลความสูงและเส้นรอบวงต้นฝรั่งและผักหวานป่า ข้อมูลมวลชีวภาพของหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น
๓.) ข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ
วิเคราะห์ห าต้น ทุนต่อไร่ รายได้ต่อไร่และกาไรต่อไร่ ของแต่ล ะกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ และแต่ล ะ
โครงการวิจัย

๔.2 การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล
๑) ข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปของพื้นที่ ลักษณะดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจาแนกความ
เหมาะสมของที่ดินกับพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานสารวจดิน และ
รายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน รายงานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) จุดอ่อน จุดแข็ง
อุปสรรค และโอกาส ของพื้นที่ดินเค็มในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความต้องการของพื้นที่ กาหนด
เป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่ดินเค็ม
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มของ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
๒) ข้ อมูล ผลของการจัดการดินเค็มด้ว ยเทคโนโลยีกรมพัฒ นาที่ดิ นที่มีต่ อผลผลิ ตข้า วและ
คุณภาพดินในพื้นที่ ซึ่งเก็บข้อมูลจากรายงานผลการประเมินโครงการในพื้นที่ แล้วสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวม
รวมเป็นรายงานสรุปผล
๓) ข้อมูลผลของการดาเนินงานโครงการวิจัยต่าง ๆ เป็นการรวบรวมรายงานผลงานวิจัยที่ได้
ดาเนินการในพื้นที่ ที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหาความแตกต่างของแต่ละวิธีการ โดยวิธีการทาง
สถิติ เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ตาราง ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการทดลอง
โดยวิธี Fisher’s Least Significant Difference(LSD) วิธี Ducan’s New Multiple Range Test (DMRT)
และ วิธี T-test สาหรับการทดสอบแบบ Observation trial เป็นต้น
๔.๓ การเขียนรายงานสรุปผล โดยนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสังเคราะห์ และเรียบเรียงเป็นเอกสาร
วิชาการ เรื่อง การจัดการดินเค็มพื้นที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 แบบบูรณาการ :กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสาหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้าเสียวน้อย-เสียวใหญ่ อาเภอจตุรพัก ตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บทคัดย่อหรือบทสรุป
เอกสารวิชาการชุดนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ข้อมูลที่
เกี่ย วข้องกับ ดินเค็มและการจัดการพื้นที่ดินเค็มในภาพรวม ที่ครอบคลุ มถึง การจัดการเขตพัฒนาลุ่ มน้า
ข้อมูลการพัฒนาดินเค็มแบบบูรณาการที่ดาเนินการในปี 2557 ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ข้อมูล
ผลงานวิจัยที่ได้ดาเนินการในโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ดินเค็มใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากการสืบค้น
จากแหล่งข้อมูลทั้งจากเอกสาร รายงานผลงานวิชาการและจากเว็บไซด์ที่เผยแพร่ไว้แล้ว แล้วนามารวบรวม
วิเคราะห์และสังเคราะห์ และเรียบเรียง เป็นเอกสารวิชาการเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมกับ พื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปเพื่อนาไปเป็น
ข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สาหรับการแก้ปัญหาพื้นที่ดินเค็มได้บรรลุผลสาเร็จในอนาคต โดยใน
เอกสารวิชาการเล่มนี้ ประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
บทที่ 2 ดินเค็มและการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร บทที่ 3 ลุ่มน้าและการจัดทาเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้า บทที่ 4 การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ บทที่ 5 เทคโนโลยีการจัดการดินเค็มเพื่อการใช้

ประโยชน์ บทที่ 6 ผลงานวิจัยที่ดาเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มจังหวัดร้อยเอ็ด และบทที่ 7
ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ดินเค็มสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พ.ศ. 2562-2565
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ มุกดาหารและ นครพนม เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณที่
ราบสูงโคราช ในกลุ่มลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขง โดยมีลุ่มน้าหลัก 3 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล
สภาพภูมิอากาเป็นแบบเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna Climate :Aw)ปริมาณ
น้าฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,300-2,189 มิลลิเมตร ทรัพยากรดินในพื้นที่ประกอบด้วยดินในพื้นที่ราบลุ่ม 14
กลุ่มชุดดิน ดินในพื้นที่ในพื้นที่ดินที่อยู่ในเขตแห้งแล้งหรือดินดอน 17 กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุด
คือ กลุ่มชุดดินที่ 40 มีพื้นที่รวมประมาณ 6,712,897 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.46 ประชากรส่วนใหญ่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรแบบอาศัยน้าฝน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี มีพื้นที่ปลูกรวม
13,871,315 ไร่ ยางพารา มี พื้ น ที่ ป ลู ก รวม 1,496,056 ไร่ มั น ส าปะหลั ง มี พื้ น ที่ ป ลู ก รวม
1,016,203 ไร่ อ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูกรวม 460,916 ไร่ และปาล์มน้ามัน มีพื้นที่ปลูกรวม 49,017
ไร่ นอกนั้นยังมีพืชขึ้นชื่อของภูมิภาคส่วนนี้ได้แก่ หอมแดง พริก และ ทุเรียน
ดินเค็มเป็นปัญหาสาคัญของพื้นที่ โดยมีพื้นที่ มากถึง 772,688 ไร่ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ ยกเว้นจังหวัดมุกดาหาร มีความจาเป็นต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี ไม่เช่นนั้น
อาจจะทาให้ปัญหาดินเค็มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นได้ ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการโครงการปรับปรุง
และพัฒนาพื้นที่ดินเค็มมาอย่างต่อเนื่ อง ตามระดับปัญหาของพื้นที่ แบ่ง เป็น พื้นที่ดินเค็มจัด ติดเค็มปาน
กลาง และดินเค็มน้อย ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการจึงแตกต่างกัน ตามลักษณะของพื้นที่ มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติได้
ง่าย ลงทุ น ต่ า และเกษตรกรยอมรับ เมื่อ นาไปถ่า ยทอดสู่ เกษตรกร สามารถเพิ่ม ผลผลิ ตและรายได้ใ ห้
เกษตรกร โดยนารูปแบบและวิธีการที่ประสบผลสาเร็จแล้วจากพื้นที่ต้นแบบ เช่น ที่พื้นที่ทุ่งเมืองเพีย อาเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น มาพัฒนาปรับและประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับลักษณะภูมิสังคม ภูม
ปัญญาและวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่ อย่างบูรณาการ เพื่อเป้าหมายความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาดินเค็มอย่าง
เป็นรูปธรรม สาหรับการขยายผลสู่พื้นที่ดินเค็มให้ครอบคลุมพื้นที่ปัญหาต่อไป
ในส่วนของงานวิจัยที่ดาเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2557 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสาหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดิน
เค็มลุ่มน้าเสียวน้อย-เสียวใหญ่ พื้นที่ตาบลอีง่อง อาเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้
ประกอบด้วย ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12 วัสดุแกลบ น้าหมักชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากไม้ทน
เค็ม โดยดาเนินการภายใต้พื้นที่งานจัดรูปแปลงนา กับพืชทดลอง 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ฝรั่ง หญ้าเนเปียร์
หญ้าแฝก และผักหวานป่า รวม 5 โครงการวิจัย ผลการศึกษาเป็น ดังนี้ 1). การจัดการดินด้วยปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ แกลบและปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตข้าว พบว่า การใช้ปุ๋ยพืชสดโสนอัฟริกันให้ผลผลิตข้าวสูงที่สุดเท่ากับ
699.03 กิโลกรัมต่อไร่ 2.) การปรับปรุงดินเค็มด้วยวัสดุอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
พบว่า การใช้ใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอกอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และ
แกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตรวมทั้ง 3 ครั้ง สูงที่สุดเท่ากับ 6,960 กิโลกรัมต่อไร่ 3.) การ
เจริญเติบโตของหญ้าแฝกบางสายพันธุ์บนคันนาปรับแต่ง ในพื้นที่ดินเค็ม พบว่าหญ้าแฝกสายพันธุ์ร้อยเอ็ด

เจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยมีค่าน้าหนักสดเมื่ออายุ 6 เดือนสูงสุด 2,933กิโลกรัมต่อไร่ 4.) การจัดการหลุม
ปลูกฝรั่งด้วยปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินชนิดต่าง ๆ พบว่า การจัดการหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12
ปุ๋ยหมัก+น้าหมักชีวภาพ และแกลบ มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายไม่แตกต่างกัน เฉลี่ย 92 และ100 % 5)การ
จัดการดินด้วยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12 แกลบ และถ่านชีวภาพ วัสดุปรับปรุงดินบางชนิดเพื่อปลูก
ผักหวานป่า พบว่า การจัดการดินด้วยปุ๋ยคอก ทาให้ผักหวานป่าอายุ 5 เดือน มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดย
มีความยาวยอด เฉลี่ย 4.0 เซนติเมตร และมีอัตรารอดตายถึงร้อยละ 70

๑. คารับรองของผู้ขอรับการประเมิน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..............................................................
(นายยุทธสงค์
นามสาย)
(ตาแหน่ง) นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(วันที่) ......... /....................../...............
๒. คารับรองของผู้บังคับบัญชา(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................................
(…………………………………………………………)
(ตาแหน่ง) .........................................................................
(วันที่) ......... /....................../...............
๓. คารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

(ลงชื่อ)..............................................................
(นายถาวร มีชัย )
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
(วันที่) ......... /....................../...............

ผลงานเรื่องที่ ๒
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แกลบ และพืชปุ๋ยสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวใน
พื้นที่ดินเค็ม
ผู้ดาเนินการ
1.นายยุทธสงค์ นามสาย
เป็นหัวหน้าโครงการปฏิบัติงาน
๘๐ %
2.นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน
๒๐ %
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจและคัดเลือกพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่โครงการการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณา
การ ลุ่มน้าเสียว ตาบลอีง่อง อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทาแปลงวิจัย
2. เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 จานวน 3 จุด ในแต่ละตารับการทดลอง นามา
รวมเป็น 1 ตัวอย่าง (1 กิโลกรัม) ในพื้นที่เป้าหมายก่อนและหลังการปรับรูปแปลงนาเพื่อวิเคราะห์สมบัติทาง
เคมีดินได้แก่ ค่าการนาไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
3. วางผังแปลงทดลอง โดยแบ่งแปลงตามขนาดกระทงนาของเกษตรกร จานวน 4 แปลง
ให้วัดขนาดพื้นที่ของกระทงนาทุกๆ แปลง เพื่อจะได้นาไปคานวณการใส่วัสดุปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ย
4. การเตรียมดิน หลังจากพื้นที่ดาเนินการได้มีการปรับรูปแปลงนาแล้ว จึงทาการไถพรวน
ดินเพื่อทาการหว่านเมล็ดโสนอัฟริกัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารับที่ 3 )
5. การเตรียมดิน ไถเตรียมดินจานวน 2 ครั้ง คือ ไถดะ 1 ครั้ง และ ไถแปร 1 ครั้ง (หลัง
การใส่ใบ Acacia ampliceps และแกลบดิบ)
6. การใส่ใบ Acacia ampliceps ตัดใบสดของต้น Acacia ampliceps แล้วนาไป
ใส่ในแปลงนา อัตรา 500 กก./ไร่ โดยกระจายให้ทั่วแปลง จากนั้นไถและพรวนดินกลบ
7. หลังจากเตรียมดินเรียบร้อยแล้วทาการหว่านข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในกระทงนา
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
8. การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยเคมีโดยใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ในทุก ตารับการทดลอง
โดยใส่เป็นปุ๋ยรองพื้น
9. การเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อข้าวอายุได้ประมาณ 110-120 วันหรือข้าวออกรวงได้
ประมาณ 80%
2.3 การเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลดิน เก็บตัวอย่างดินทั้งก่อนและหลังทาการทดลอง เพื่อนาไปวิเคราะห์สมบัติทาง
เคมี ได้แก่ การนาไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปริมาณธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
2. ข้อมูลพืช
1.) โสนอัฟริกัน ทาการเก็บมวลชีวภาพของโสนอัฟริกัน เมื่ออายุ 50-60 วัน โดย
เก็บตัวอย่างในพื้นที่ 1x1 เมตร ในแปลงย่อย นาไปชั่งหาน้าหนักสด และน้าหนักแห้ง
2.) ใบ Acacia ampliceps เก็บตัวอย่างใบ ไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทชเซียม

3.) ข้าว
- ความสูงของข้าว เมื่อข้าวอายุ 60, 90, 120 วัน หลังปลูก โดยสุ่มวัดจานวน
10 จุด จุดละ 10 ต้น ในทุกตารับการทดลอง
- การแตกกอ โดยการสุ่มนับจานวนต้นต่อตารางเมตรในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตโดยสุ่มนับจานวนต้น 10 จุด ในทุกตารับการทดลอง
- องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จานวนต้นต่อตารางเมตร จานวนเมล็ดต่อรวง เมล็ด
ดี และเมล็ดลีบ เพื่อคานวณหาเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ น้าหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์
โดยสุ่มวัดจากจานวน 10 ต้น ในทุกตารับการทดลอง
- ผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ 1x1 เมตร ตารับละ 10 จุด ตากให้แห้ง
คานวณผลผลิตต่อไร่ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์
3. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้าฝน และความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหาความแตกต่าง
ของแต่ละวิธีการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
2.5 วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
และวิเคราะห์หาต้นทุนต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่ ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม รายได้ต่อไร่และกาไรต่อไร่ โดยการ
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและรายได้ของการผลิตข้าว
บทคัดย่อหรือบทสรุป
จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แกลบ และพืชปุ๋ยสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็ม ดาเนินการในพื้นที่ บ้านหนองตอ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ Observation trial จานวน 4 ตารับ
ประกอบด้วย 1) ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน 2) ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กก./ไร่ 3) ปลูกพืชปุ๋ยสด
โสนอัฟริกัน อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 ก.ก./ไร่ และ 4) ใส่แกลบอัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับใบอาคาเซีย อัตรา
500 กก./ไร่ ผลการศึกษาพบว่า การปลูกโสนอัฟริ กันและไถกลบในแปลงข้าวนาหว่านทาให้ผลผลิตเฉลี่ย
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตารับอื่นๆ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 699.03 กิโลกรัม/
ไร่ และยังส่งผลให้ ค่าการนาไฟฟ้า (EC) ในดินลดลงจาก 1.23 เดซิซีเมนต์/เมตร เป็น 0.91 เดซิซีเมนต์/
เมตร การไถกลบวัสดุอินทรีย์ได้แก่ แกลบดิบ ใบอาคาเซีย และปุ๋ยพืชสดจากต้นโสนอัฟริกันในนาดินเค็ม ทา
ให้ปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.30-0.99 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่า การปลูกและไถกลบโสนอัฟริ
กันในแปลงข้าวพื้นที่ดินเค็มทาให้ ได้ผลตอบแทนมากกว่าตารับอื่นๆ ซึ่งได้ผลตอบแทนเป็นกาไรสุทธิ เท่ากับ
4,360.30 บาท/ไร่

๑. คารับรองของผู้ขอรับการประเมิน
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..............................................................
(นายยุทธสงค์
นามสาย)
(ตาแหน่ง) นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(วันที่) ......... /....................../...............
๒. คารับรองของผู้บังคับบัญชา(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................................
(…………………………………………………………)
(ตาแหน่ง) .........................................................................
(วันที่) ......... /....................../...............
๓. คารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

(ลงชื่อ)..............................................................
(นายถาวร มีชัย )
(ตาแหน่ง) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
(วันที่) ......... /....................../...............

ผลงานเรื่องที่ ๓
ชื่อเรื่อง ผลของการปลูกหญ้าแฝกต่อสมบัติของดินนาชุดดินร้อยเอ็ด และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ใน
จังหวัดสุรินทร์
ผู้ดาเนินการ
1.นายยุทธสงค์ นามสาย เป็นหัวหน้าโครงการ
ปฏิบัติงาน ๑๐๐ %
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.) การคัดเลือกพื้นที่ ควรคัดเลือกพื้นที่ในกลุ่มชุดดินที่ 17 แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อยขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร (40 ตารางเมตร) จานวน 24 แปลง
2.) การเตรียมดินและปลูกหญ้าแฝก ไถดะและคราดดินในปลายธันวาคม หลังเก็บเกี่ยวข้าว และ
ปลูกหญ้าแฝกด้วยระยะ 50 x 50 เซนติเมตร เต็มพื้นที่แปลงวิจัย ซึ่งแต่ละตารับ ปลูกแฝกแตกต่างกันไป
ดังนี้ 1)แฝกที่ต้องขุดย้ายเมื่ออายุ 120 วัน ปลูกแฝกเดือนเมษายน 2) แฝกที่ต้องขุดย้ายเมื่ออายุ 90 วัน
ปลูกแฝกเดือนพฤษภาคม และ 3)แฝกที่ต้องขุดย้ายเมื่ออายุ 60 วัน ปลูกแฝกเดือนมิถุนายน
3.) การดูแลรักษาหญ้าแฝก ให้น้ากับแปลงหญ้าแฝกประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เรื่อยไปจนแฝกมี
อายุ ครบตามที่กาหนดที่ต้องขุดย้ายของแต่ละตารับ
4.) การขุดย้ายหญ้าแฝก เมื่อหญ้าแฝกมีอายุครบตามที่กาหนดในแต่ละตารับ กล่าวคือ อายุ
60 90 และ 120 วัน ทาการตัดกอแฝกให้เหลือความยาวของใบและต้นประมาณ 25-30 เซนติเมตร
จากนั้นขุดหญ้าแฝกออกจากแปลง ส่วนของใบและต้นที่ตัดทิ้งไว้ในแปลง
5.) การไถดะเตรียมดิน หลังการขุดหญ้าแฝกออกจากแปลงไปแล้ว ทาการไถดะเตรียมดิน ซึ่งเป็น
การไถกลบส่วนของใบ ต้นและรากของหญ้าแฝกไปด้วย
6.) การปลูกข้าวและดูแลรักษา ปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดา โดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ทุกวิธีการปักดาข้าวประมาณเดือนสิงหาคม ใช้ระยะปักดา 25x25 เซนติเมตร (จานวน 16 ต้น/ตาราง
เมตร) การดูแลเรื่องปุ๋ยเคมีในแปลงข้าวนั้น ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เฉพาะใน
วิธีการที่กาหนดในวิธีการทดลอง แบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ หลังปักดา 7 วัน และระยะข้าวแตกกอเต็มที่(หลังปักดา
45 วัน)
7.) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ข้อมูลดิน เก็บตัวอย่างดินระดับความลึก 0-25 ซม. นาไปวิเคราะห์หา pH และ
ปริมาณของ OM P K จานวน 2 ครั้ง คือ ก่อนการปลูกหญ้าแฝก และหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
(2) ข้อมูลหญ้าแฝก ทุกตารับที่มีการปลูกหญ้าแฝก ก่อนการขุดย้ายหญ้าแฝกออกจาก
แปลงให้เก็บข้อมูลต้นหญ้าแฝกเหนือระดับดิน ชั่งน้าหนักหามวลชีวภาพต่อไร่
(3) ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว เช่น ความ
สูง และ ข้อมูลผลผลิต เช่น น้าหนักเมล็ดข้าวเปลือกต่อไร่ (ผลผลิตข้าว) โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ 2 x 2 เมตร
8.) การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลหญ้าแฝก ข้อมูลข้าวที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติตามแผนการ
ทดลอง แล้วนามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

บทคัดย่อหรือบทสรุป
ระหว่างปี 2554-2556 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.3 ได้ดาเนินการศึกษาผลของการ
ปลูกหญ้าแฝกต่อสมบัติของดินนาชุดดินร้อยเอ็ด และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มชุดดินที่ 17 พื้นที่
บ้านปลาเข็ง ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการทดลองแบบ Randomized
complete block design (RCBD) จานวน 3 ซ้า 8 ตารับ ดังนี้ 1)ไม่ปลูกหญ้าแฝกไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 2)ไม่
ปลูกหญ้าแฝก+ปุ๋ยเคมี 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 3) ปลูกหญ้าแฝก ขุดย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 60 วัน+
ปลูกข้าว 4) ปลูกหญ้าแฝก ขุดย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 90 วัน+ปลูกข้าว 5) ปลูกหญ้าแฝก ขุดย้ายออกเมื่อ
แฝกอายุ 120 วัน+ปลูกข้าว 6) ปลูกหญ้าแฝก ขุดย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 60 วัน+ปลูกข้าว+ปุ๋ยเคมี 16-168 อัตรา 25 กก./ไร่) 7) ปลูกหญ้าแฝก ขุดย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 90 วัน+ปลูกข้าว+ปุ๋ยเคมี 16-16-8
อัตรา 25 กก./ไร่ และ 8) ปลูกหญ้าแฝก ขุดย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 120 วัน+ปลูกข้าว+ปุ๋ยเคมี 16-16-8
อัตรา25 กก./ไร่
จากผลการทดลองพบว่า ผลผลิตข้าวทั้ง 3 ปี (2554-2555) เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ตารับที่
ให้ผลผลิตดีที่สุดคือ ตารับที่ปลูกหญ้าแฝกขุดย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 120 วัน+ปลูกข้าว+ปุ๋ยเคมี16-16-8
อัตรา 25 กก./ไร่ (ตารับที่ 8) ซึง่ ให้ผลผลิตระหว่าง 390 402 และ 409 กก./ไร่ ตามลาดับ และให้ผล
ผลิตทีแ่ ตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญกับตารับที่ไม่ปลูกแฝกและไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ซึ่งให้ผลผลิตต่าสุด คือ
328 221 และ 218 กก./ไร่
มวลชีวภาพหญ้าแฝกเฉลี่ย พบว่ามวลชีวภาพหญ้าแฝก ทั้ง 3 ปี มีแนวโน้มว่าแฝกที่ปลูกและขุดย้าย
ออกเมื่ออายุ 90 และ 100 วัน มีมวลชีวภาพไม่แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ โดยปีที่ 1 (2554)
มวลชีวภาพอยู่ระหว่าง 970.2 - 1,261.9 ก.ก/ไร่ ปีที่ 2 (2555) อยู่ระหว่าง 1,009.7 - 1,287.7
ก.ก/ไร่ และปีที่ 3 (2556) อยู่ระหว่าง 1,100.6 - 1,286.2 ก.ก/ไร่ และมีผลเปลี่ยนแปลงสมบัติของ
ดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังการทดลองพบว่า ดินในตารับที่มีการปลูกหญ้าแฝกมีค่า pH เพิ่มขึ้นจาก 4.0
เป็นระหว่าง 4.0- 4.2 OM เพิ่มขึ้นจาก 0.35% เป็นระหว่าง 0.54-0.65 % P เพิ่มขึ้นจาก 8.5
mg/kg เป็นระหว่าง 16.6-28.0 mg/kg และ K เพิ่มขึ้นจาก 34.0 mg/kg เป็นระหว่าง 30.66-37.00
mg/kg
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่าตารับที่ปลูกหญ้าแฝกมีต้นทุนที่มากกว่าการไม่ปลูกหญ้าแฝก โดยมี
ต้นทุนเฉลี่ยระหว่าง 4,665 – 6,015 บาท/ไร่ ขณะที่ตารับที่ไม่ปลูกหญ้าแฝกมีต้นทุนเฉลี่ย 3,870 และ
3,420 บาท/ไร่ และเมื่อนารายได้ทั้งหมดและต้นทุนผันแปร มาคิดกาไรสุทธิ พบว่า ตารับที่ไม่ปลูกแฝก+
ปุ๋ยเคมี 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ ทากาไรสุทธิสูงที่สุด เท่ากับ 1,980 บาท/ไร่ รองลงมาคือตารับที่ปลูก
แฝกขุดย้ายออกเมื่ออายุ 120วัน+ปลูกข้าว ทากาไรสุทธิเท่ากับ 1,960 บาท/ไร่ ขณะที่ตารับที่ปลูกแฝก ขุด
ย้ายออกเมื่อแฝกอายุ 60วัน+ปลูกข้าว+ปุ๋ยเคมี16-16-8 อัตรา25กก./ไร่ ทากาไรสุทธิต่าสุดคือ 365
บาท/ไร่

