1
รายละเอียดหลักฐานการแจงเวียนตาม ว.5/2542
1.1 หลักฐานการมอบหมายงาน
เรื่องที่ 1 ผลของการใชสารโพลิเมอรในดิน เพื่อเพิ่มอัตราการอยูรอดของหญาแฝก
เรื่องที่ 2 การจัดการดินแบบเกษตรกรมีสวนรวม เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน :
เขตพัฒนาที่ดินบานน้ําลอก อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
เรื่องที่ 3 การจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

1.2 งบประมาณที่ใชดําเนินการในการจัดทําผลงานที่เสนอใหประเมิน
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
แหลงที่มาของ
งบประมาณ
1
ผลของการใชสารโพลิเมอรในดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อเพิ่มอัตราการอยูร อดของหญา
แฝก
2
การจัดการดินแบบเกษตรกรมีสวน กรมพัฒนาที่ดิน
รวมเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน : เขตพัฒนา
ที่ดินบานน้ําลอก อําเภอทองแสน
ขัน จังหวัดอุตรดิตถ
3
การจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

จํานวน
งบประมาณ
150,000

150,000

-

หมายเหตุ
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1.3 แบบสรุปผลงานของผูข อรับการประเมิน
เพื่อแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลงานเรื่องที่ 1
ชื่อเรื่อง ผลของการใชสารโพลิเมอรในดิน เพือ่ เพิม่ อัตราการอยูรอดของหญาแฝก
ผูดําเนินการ
นายเมธิน ศิริวงศ เปนหัวหนาโครงการปฏิบัตงิ าน 100%
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1) ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
โครงการวิจัยประกอบดวยโครงการวิจัยยอย จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย
1) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกลุม
พันธุศรีลังกา ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนื้อละเอียด
2) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกลุม
พันธุศรีลังกา ซึ่งขยายพันธุโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุมดินเนื้อละเอียด
3) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกลุม
พันธุศรีลังกา ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนื้อหยาบ
4) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกลุม
พันธุศรีลังกา ซึ่งขยายพันธุโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุมดินเนื้อหยาบ
5) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกดอน
พันธุกําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนือ้ ละเอียด
6) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกดอน
พันธุกําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุมดินเนื้อละเอียด
7) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกดอน
พันธุกําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนือ้ หยาบ
8) โครงการศึกษาผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกดอน
พันธุกําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุมดินเนื้อหยาบ
วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 + 1 Factorial in RCB จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย
ปจจัย A คือ ชนิดของโพลิเมอร 2 ชนิด ไดแก
1.โพลิเมอรชนิดหยาบ
2.โพลิเมอรชนิดละเอียด
ปจจัย B คือ อัตราการใชโพลิเมอร 3 อัตรา ไดแก
1.อัตรา 5 ลิตรตอแถวหญาแฝก 10 เมตร
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2.อัตรา 10 ลิตรตอแถวหญาแฝก 10 เมตร
3.อัตรา 15 ลิตรตอแถวหญาแฝก 10 เมตร
แตละตํารับทดลอง จะใชแถวหญาแฝกยาว 10 เมตร
แปลงควบคุม (Control) ไมใสโพลิเมอร
ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
1. คัดเลือกพื้นที่และวางแผนการดําเนินงาน
2. เตรียมแปลงทดลอง และแบงแปลงยอย
3. เตรียมโพลิเมอรโดยใชโพลิเมอรแหงอัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 200 ลิตร
4. ดําเนินการปลูกหญาแฝกเปนแถว รองกนหลุมของแถวดวยวัสดุตามตํารับทดลอง กรณี
โครงการที่ใชกลาหญาแฝกแบบเปลือยราก ใชระยะหางระหวางหลุม 5 เซนติเมตร (ใชกลาหญาแฝกราก
เปลือย 200 กลา/10 เมตร) โครงการที่ใชกลาหญาแฝกซึง่ ขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกระยะหางระหวาง
หลุม 10 เซนติเมตร (ใชกลาหญาแฝกแบบชําลงถุง 100 กลา/10 เมตร)
5. ดูแลรักษา ใหน้ํา กําจัดวัชพืช และตัดใบ
6. วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติ (ANOVA: Analysis of Variance) และหาคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)
7. แปรผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการทดลอง
การเก็บขอมูลดิน
1. เก็บตัวอยางดินกอนการทดลองที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตร เพือ่ วิเคราะหสมบัติ
ของดินเบือ้ งตน ทางเคมี ไดแก pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่เปนประโยชน
(วิเคราะหที่หอ งปฏิบัติการ สพข.8) ทางกายภาพ ไดแก เนื้อดิน ปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนในดิน
(Available moisture content) (วิเคราะหที่หอ งปฏิบัติการ สวด. กรมพัฒนาที่ดิน)
2. วัดความชื้นในดินโดยใชเครื่องวัดความชื้น ทุก 7 วัน จนครบ 6 เดือน
การเก็บขอมูลพืช
1. บันทึกขอมูลการรอดตายของหญาแฝก หลังจากปลูก 15 วัน และบันทึกตอเนื่องทุก 7
วัน จนครบ 2 เดือน
2. บันทึกการเจริญเติบโตของหญาแฝกทีร่ อดตาย โดยวัดความสูง หลังจากปลูก 15 วัน และ
บันทึกตอเนื่องทุก 7 วัน จนครบ 6 เดือน สวนการแตกหนอ ใหนับหลังจากการปลูก 15 วัน และบันทึก
ตอเนื่องทุก 7 วัน จนครบ 6 เดือน
บทคัดยอ
โครงการผลของการใชสารโพลิเมอรในดิน เพื่อเพิม่ อัตราการอยูรอดของหญาแฝก เปนชุดโครงการ
ที่ประกอบดวย 8 โครงการวิจัยยอย ไดแก 1. โครงการผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอ
การอยูรอดของหญาแฝกลุม พันธุศรีลงั กา ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุม ดินเนื้อละเอียด 2.
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โครงการ ผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกลุม พันธุศรีลงั กา ซึง่
ขยายพันธุโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุม ดินเนื้อละเอียด 3. ผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร
ตอการอยูร อดของหญาแฝกลุม พันธุศรีลังกา ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนื้อหยาบ 4. ผล
ของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูรอดของหญาแฝกลุม พันธุศรีลงั กา ซึ่งขยายพันธุโดย
การเปลือยราก ปลูกในกลุม ดินเนื้อหยาบ 5. ผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูรอด
ของหญาแฝกดอน พันธุกําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนื้อละเอียด 6. ผลของ
อัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูร อดของหญาแฝกดอน พันธุกําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุ
โดยการโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุม ดินเนื้อละเอียด 7. ผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร
ตอการอยูร อดของหญาแฝกดอน พันธุกําแพงเพชร 1 ซึง่ ขยายพันธุโดยการชําลงถุง ปลูกในกลุมดินเนื้อ
หยาบ และ 8. ผลของอัตราการใช และชนิดของสารโพลิเมอร ตอการอยูรอดของหญาแฝกดอน พันธุ
กําแพงเพชร 1 ซึ่งขยายพันธุโดยการเปลือยราก ปลูกในกลุมดิน เนื้อหยาบ ไดดําเนินการระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ในพื้นที่หมูที่ 6 บานทาบัว ตําบลทาบัว อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร และหมูบ านน้ําลอก ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของการใชโพลิเมอรตอการเพิ่มการอยูรอด การแตกหนอ และการเจริญเติบโตของหญาแฝก
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและการวิจัยการปลูกหญาแฝก โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 + 1
Factorial in RCB จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย ปจจัย A คือ ชนิดของโพลิเมอร 2 ชนิด ไดแก โพลิเมอรช
นิดหยาบและโพลิเมอรชนิดละเอียด ปจจัย B คือ อัตราการใชโพลิเมอร 3 อัตรา ไดแก อัตรา 5 ลิตรตอแถว
หญาแฝก 10 เมตร อัตรา 10 ลิตรตอแถวหญาแฝก 10 เมตร และอัตรา 15 ลิตรตอแถวหญาแฝก 10 เมตร
และแปลงควบคุม (Control) ไมใสโพลิเมอร โดยแตละตํารับทดลอง จะใชแถวหญาแฝกยาว 10 เมตร ผล
การทดลองพบวา การใชโพลิเมอรใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการรอดของหญาแฝกลุม และแฝกดอนทั้ง 2 พันธุ
ที่ปลูกโดยกลาแบบชําลงถุง และแบบเปลือยราก ทั้งในดินเนื้อละเอียด และดินเนื้อหยาบสูงกวาไมใชโพลิ
เมอร โพลิเมอรชนิดหยาบใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการรอดของหญาแฝกลุมและแฝกดอนทั้ง 2 พันธุ ที่ปลูก
โดยกลาแบบเปลือยรากในดินเนื้อละเอียดสูงกวาโพลิเมอรชนิดละเอียด
โพลิเมอรชนิดหยาบใหคาเฉลี่ย
เปอรเซ็นตการรอดของหญาแฝกดอน ที่ปลูกโดยกลาแบบชําลงถุงสูงกวาโพลิเมอรชนิดละเอียด แตโพลิเม
อรชนิดละเอียดกลับใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการรอดของหญาแฝกดอนทีป่ ลูกดวยกลาแบบเปลือยรากสูงกวา
โพลิเมอรชนิดหยาบ
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ผลงานเรื่องที่ 2
ชื่อเรื่อง การจัดการดินแบบเกษตรกรมีสวนรวม เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ : เขตพัฒนาที่ดินบานน้ําลอก อ.ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
ผูดําเนินงาน
1) นายเมธิน ศิริวงศ
เปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย ปฏิบัตงิ าน 50%
2) นายพัฒนพงษ เกิดหลํา
เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยลําดับที่ 1 ปฏิบัติงาน 10%
3) นางชุติมา จันทรเจริญ
เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยลําดับที่ 2 ปฏิบัติงาน 10%
4) นางทรายแกว อนากาศ
เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยลําดับที่ 3 ปฏิบัติงาน 10%
5) นายสาธิต กาละพวก
เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยลําดับที่ 4 ปฏิบัติงาน 10%
6) นางสาวพิลาสลักษณ ลุนลิ่ว เปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยลําดับที่ 5 ปฏิบัติงาน 10%
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
ชุดโครงการวิจัยประกอบดวยโครงการวิจัยยอย จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย
1) การจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมันสําปะหลังในพื้นที่
เขต พัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุม ชุดดินที่ 35)
2) การจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตออยอยางยั่งยืนโดยเกษตรกรมีสวนรวมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุม ชุดดินที่ 35)
3) การจัดการดินและปุยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35)
4) ผลของการใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรรวมกับปุยเคมีตอการตอบสนองของผลผลิตขาว และ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
5) การจัดการดินโดยใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโต และคุณภาพน้ํา
ยางพารา ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ
โครงการการจัดการดินและปุยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมันสําปะหลังใน
พื้นที่เขต พัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) วางแผนการทดลองแบบ วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block (RCB) จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีตํารับทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี
ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามคําแนะนําปุยรายแปลงสําหรับมันสําปะหลังตามกลุมชุดดิน
กรมพัฒนาที่ดิน (ใชปุย 16-8-8 กก. N- P2O5- K2O อัตรา 100 กก./ไร)
ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมีตามคําแนะนําปุยรายแปลงสําหรับมันสําปะหลังตามกลุมชุดดิน
กรมพัฒนาที่ดิน (ใชปุย 16-8-8 กก. N- P2O5- K2O อัตรา 100 กก./ไร)
+ ใสปูนตามอัตราคําแนะนํา
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ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งตามคําแนะนําปุยรายแปลงสําหรับมันสําปะหลังตามกลุม ชุดดิน
กรมพัฒนาที่ดิน (ใชปุย 16-8-8 กก. N- P2O5- K2O อัตรา 50 กก./ไร)
+ ใสปูนตามอัตราคําแนะนํา
ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมีตามคําแนะนําปุยรายแปลงสําหรับมันสําปะหลังตามคาวิเคราะหดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
ตํารับที่ 6 ใสปุยเคมีตามคําแนะนําปุยรายแปลงสําหรับมันสําปะหลังตามคาวิเคราะหดิน
กรมพัฒนาที่ดิน+ ใสปูนตามอัตราคําแนะนํา
ตํารับที่ 7 ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งตามคําแนะนําปุยรายแปลงสําหรับมันสําปะหลังตามคา
วิเคราะหดินกรมพัฒนาที่ดิน+ ใสปูนตามอัตราคําแนะนํา
โครงการการจัดการดินและปุยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตออยอยางยั่งยืนโดยเกษตรกรมีสวนรวมในพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block (RCB) จํานวน 6 วิธีการ 4 ซ้ํา โดยมีวิธีการทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1 วิธีการไมใสปุย (Control)
ตํารับที่ 2 วิธีการใสปุยเคมีตามเกษตรกรแบบไมใชปุยอินทรียรวม
ตํารับที่ 3 วิธีการใสปุยเคมีตามเกษตรกรแบบใชปุยอินทรียรวม
ตํารับที่ 4 วิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินตามคําแนะนําของ กรมพัฒนาที่ดิน และปูนตาม
อัตราแนะนํา
ตํารับที่ 5 วิธีการใสปุยตามคําแนะนําทั่วไปของกรมวิชาการเกษตรตามอัตราแนะนํา
ตํารับที่ 6 วิธีการใสปุยตามคําแนะนําโปรแกรมปุยรายแปลง ระบุกลุม ชุดดิน 35 และ
ปูนตามอัตราแนะนํา
โครงการการจัดการดินและปุยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block (RCB) จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีตํารับทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (ไมใสปุย)
ตํารับที่ 2 วิธีเกษตรกร (ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร + 46-0-0 อัตรา
50 กก./ไร)
ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมีและปูนตามคําแนะนําโปรแกรมปุยรายแปลงตามคาวิเคราะหดิน
ตํารับที่ 4 ปอเทือง (กอนปลูกขาวโพด 60 วัน) + ใสปุยเคมีและปูนตามคําแนะนํา
โปรแกรมปุยรายแปลงตามคาวิเคราะหดิน
ตํารับที่ 5 ถั่วพรา (กอนปลูกขาวโพด 60 วัน) + ใสปุยเคมีและปูนตามคําแนะนํา
โปรแกรมปุยรายแปลงตามคาวิเคราะหดิน
ตํารับที่ 6 ปอเทือง (หลังขาวโพดงอก 15-20 วัน) + ใสปุยเคมีและปูนตามคําแนะนํา
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โปรแกรมปุยรายแปลงตามคาวิเคราะหดิน
ตํารับที่ 7 ถั่วพรา (หลังขาวโพดงอก 15-20 วัน) + ใสปุยเคมีและปูนตามคําแนะนํา
โปรแกรมปุยรายแปลงตามคาวิเคราะหดิน
หมายเหตุ ในตํารับทดลองที่ 4 5 6 และ 7 ลดการใชปุยไนโตรเจนลงครึง่ หนึง่ ของคําแนะนํา
โปรแกรมปุยรายแปลงตามคาวิเคราะหดิน
โครงการผลของการใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรรวมกับปุยเคมีตอการตอบสนองของผลผลิตขาว
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา ดังนี้
ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (วิธีเกษตรกร)
ตํารับที่ 2 ใสปูนตามอัตราความตองการปูน + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคาวิเคราะหดิน
ตํารับที่ 3 ใสถานซังขาวโพดบดอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน
ตํารับที่ 4 ใสถานซังขาวโพดบดอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน
ตํารับที่ 5 ใสถานซังขาวโพดบดอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน
ตํารับที่ 6 ใสถานแกลบอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน
ตํารับที่ 7 ใสถานแกลบอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน
ตํารับที่ 8 ใสถานแกลบอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน
ตํารับที่ 9 ใสมูลโคอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร + ปุยเคมีตามคําแนะนําจากคาวิเคราะหดิน
โครงการการจัดการดินโดยใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุย เคมีตอการเจริญเติบโตและคุณภาพ
น้ํายางพารา ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ วางแผนการทดลองแบบ
Randomized
Completely Block (RCB) 6 ตํารับการทดลอง จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีตํารับการทดลองดังนี้
ตํารับที่ 1 ใสปุยเคมีตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง (แบงใส 2 ครั้งตอป)
ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง (แบงใส 2 ครั้งตอป)
รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูงอัตรา 2 กิโลกรัมตอตนตอป (แบงใส 2 ครั้งตอป)
ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (แบงใส 2 ครั้งตอป)
ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (แบงใส 2 ครั้งตอป) รวมกับปุยอินทรีย
คุณภาพสูง อัตรา 2 กิโลกรัมตอตนตอป (แบงใส 2 ครั้งตอป)
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ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูงอัตรา
2 กิโลกรัมตอตนตอป (แบงใส 2 ครั้งตอป)
ตํารับที่ 6 ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูงอัตรา
4 กิโลกรัมตอตนตอป (แบงใส 2 ครั้งตอป)
ตํารับที่ 7 ใสปุยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูงอัตรา
6 กิโลกรัมตอตนตอป (แบงใส 2 ครั้งตอป)
ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
1. คัดเลือกพื้นที่และวางแผนการดําเนินงาน
2. เตรียมแปลงทดลอง และแบงแปลงยอยตามตํารับทดลองของแตละโครงการ
3. ใสวัสดุทดลองตามตํารับทดลอง และปลูกพืชตามโครงการ
4. ดูแลรักษา
5. บันทึกขอมูล
6.วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติ (ANOVA: Analysis of Variance) และหาคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)
7. แปลผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการทดลอง
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บทคัดยอ
โครงการการจัดการดินแบบเกษตรกรมีสวนรวม เพือ่ การผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ เปนชุดโครงการที่ประกอบดวย 5 โครงการวิจัยยอย ไดแก 1. โครงการการ
จัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมันสําปะหลัง ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) 2. โครงการการจัดการดินและปุยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตออยอยางยั่งยืน โดย
เกษตรกรมีสวนรวมในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) 3. โครงการการจัดการดิน
และปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด
อุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) 4. โครงการผลของการใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรรวมกับปุยเคมีตอ การ
ตอบสนองของผลผลิตขาว และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน และ 5. โครงการการจัดการดินโดยใชปุย
อินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ํายางพารา
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ในพื้นที่เขต
พัฒนาที่ดิน บานน้ําลอก ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใช
ผลงานวิจัยดานการพัฒนาที่ดิน สําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ ใหเหมาะสมกับพื้นที่ และเกิดการยอมรับของ
เกษตรกร ทรัพยากรดินมีการใชประโยชนยางถูกตอง เหมาะสม และยัง่ ยืน เกษตรกรในพื้นที่ไดรบั การ
ถายทอดองคความรูดานการพัฒนาที่ดิน และสามารถประยุกตใชในพื้นที่ โดยการทดลองจะมีการสํารวจ
พื้นที่ทําการเกษตร และสัมภาษณเกษตรกร ถึงปญหาอุปสรรค ความเขาใจในการใชปุย และการปรับปรุง
บํารุงดิน เพื่อกําหนดแผนงานโครงการตางๆ ไดแกโครงการการจัดการดินและปุยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมันสําปะหลัง ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) วาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 7 ตํารับทดลอง จํานวน 4 ซ้ํา โดยสรุป
ตํารับทดลองจะเปนการเปรียบเทียบการใชปุยเคมีตามคําแนะนําปุยรายแปลงตามกลุมชุดดิน รวมกับการ
ใสปูนตามอัตราแนะนํา วิธีการตางๆ ผลการทดลองพบวา ผลผลิตมันสําปะหลังตํารับทดลองที่ใชปุยตามคา
วิเคราะหดินมีแนวโนมใหผลผลิตเฉลี่ย 2 ปสูงที่สุด การทดลองที่ 2 เรื่องการจัดการดินและปุยเพื่อเพิม่
ผลผลิตออยในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block (RCB) 6 ตํารับทดลอง จํานวน 4 ซ้ํา โดยสรุปตํารับทดลองจะเปนการ
เปรียบเทียบการใสปุยตามวิธีที่เกษตรกรนิยมใชในทองถิ่น กับวิธีที่ใสปุยตามวิธีการทีห่ นวยงานตางๆ ให
คําแนะนํา ผลการทดลองพบวา ผลผลิตทัง้ ออยปลูกและออยตอ ตํารับการทดลองที่ 3 ที่ใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน ตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดินใหผลผลิตสูงที่สุด การทดลองที่ 3 โครงการการจัดการดิน
และปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ (กลุม ชุดดินที่ 35) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 7
ตํารับทดลอง
จํานวน
3
ซ้ํา
โดยสรุปตํารับทดลองจะเปนการเปรียบเทียบการจัดการดิน
โดยใชพืชปุยสดชนิดตางๆ และการใชปุย ปูนตามคาวิเคราะหดินและคําแนะนําโปรแกรมปุยรายแปลง ผล
การทดลองพบวา ในปแรกยังเห็นผลไมชัดเจนระหวางตํารับทดลองที่มีการจัดการดินและปุยแบบตางๆ สวน
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ปที่ 2 จะพบวาการจัดการดินโดยการใชถั่วพราเปนพืชปุยสด รวมกับปุยเคมีและปูนตามคําแนะนําโปรแกรม
ปุยรายแปลงจะใหผลผลิตสูงทีส่ ุด การทดลองที่ 4 โครงการผลของการใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
รวมกับปุยเคมีตอ การตอบสนองของผลผลิตขาว และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block (RCB) 9 ตํารับทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา โดยสรุปตํารับทดลองจะเปน
การเปรียบเทียบการจัดการดินโดยใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ถานแกลบซังขาวโพด) การใชปุยเคมี และ
ปูนตามคําแนะนําจากคาวิเคราะหดิน ผลการทดลองพบวาในฤดูกาลแรกของการปรับปรุงบํารุงดิน มี
แนวโนมการใสถานตนขาวโพดบดอัตรา 500 กก./ไร รวมกับการใสปุยเคมีตามคําแนะนําจากคาวิเคราะห
ดินจะทําใหตนขาวใหผลผลิตสูงที่สุด แตใกลเคียงกับการใชถานแกลบรวมกับปุยเคมีในอัตราเดียวกัน สวน
ในปถัดมาการใสถานตนขาวโพดบดอัตรา 500 กก./ไร รวมกับการใสปุยเคมีตามคําแนะนําจากคาวิเคราะห
ดินจะทําใหตนขาวใหผลผลิตสูงที่สุด การทดลองที่ 5 โครงการการจัดการดินโดยใชปุยอินทรียคุณภาพสูง
รวมกับปุยเคมีตอ การเจริญเติบโตและคุณภาพน้ํายางพารา ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ วาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 7 ตํารับทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา โดยสรุป
ตํารับทดลองจะเปนการเปรียบเทียบการจัดการดินโดยใชปยุ อินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีตาม
คําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง และตามคําแนะนําจากคาวิเคราะหดิน ผลการทดลองพบวาการใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน ยางพารามีอัตราการเจริญเติบโตสูง โดยเมื่อมีการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมดวย จะทําให
ยางพารามีอัตราการเจริญเติบโตเพิม่ ขึ้นมากกวาวิธีการอื่นๆ ซึ่งจะเห็นวาการจัดการดินโดยยึดหลักวิชาการ
ทั้งการวิเคราะหดินกอนการทดลอง เพื่อการใชปุยเคมีและปูน รวมทัง้ วัสดุปรับปรุงดินตางๆ มีผลใหพืช
เศรษฐกิจตางๆ ที่ดําเนินการทดลองใหผลผลิตที่สงู กวาวิธีการที่เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการอยู และยังเปน
การรักษาทรัพยากรดินใหมีความอุดมสมบูรณในระยะยาว
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ผลงานเรื่องที่ 3 (เอกสารวิชาการ)
ชื่อผลงาน การจัดการทรัพยากรดิน ในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ผูดําเนินการ
1. นายเมธิน ศิริวงศ
เปนผูดําเนินการปฏิบัตงิ าน 100 %
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
๑) กําหนดเนื้อหาของเอกสารคูมอื ทางวิชาการ
2) รวบรวมขอมูลสภาพพื้นทีท่ ั่วไป สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรตางๆ สภาพการใชประโยชนที่ดิน
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของพื้นทีส่ ํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
3) รวบรวมเอกสารขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับทรัพยากรดินของพืน้ ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เชน
ปจจัยที่ควบคุมการสรางตัวของดิน ทรัพยากรดินในพื้นทีส่ ํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ประเภทของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน สาเหตุ และผลกระทบ
ปญหาทรัพยากรดินในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นิยามของแตละปญหา ขนาดของปญหา และการ
แจกกระจาย
4) รวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหดิน เพือ่ ใชเปนเครื่องมือประเมินสถานการณจริงของพื้นที่
5) รวบรวมเอกสารขอมูล และผลงานวิจัยในเรื่องการจัดการดิน และการแกไขดินปญหาตางๆ
เชน
5.1 การจัดการดินที่มปี ญหาจากความเปนกรดของดิน
5.2 การจัดการดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา
5.3 การจัดการดินตื้น
5.4 การจัดการดินทราย
5.5 การจัดการดินที่มีการชะลางพังทลายสูง
5.6 การจัดการดินดาน
5.7 การใชเทคโนโลยี และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ในการจัดการแกไขปญหา
6) วิเคราะหขอมูลที่ได นํามาเขียนสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรดิน ในพื้นที่สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8
บทสรุป
ทรัพยากรดินในพื้นทีส่ ํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ประกอบดวยชุดดิน 116 ชุดดิน ซึ่งจัดเปนกลุม
ตามลักษณะการจัดการและการใชประโยชนคลายกัน ไดเปน 33 กลุมชุดดิน จัดอยูในกลุมชุดดินทีร่ าบต่ํา
12 กลุมชุดดิน กลุมชุดดินในที่ดอน 20 กลุมชุดดิน และกลุมชุดดินในที่สูง 1 กลุมชุดดิน
กลุมชุดดินทีร่ าบต่ํา 12 กลุมชุดดิน ประกอบดวย
กลุมชุดดินที่ 1 ลักษณะเปนดินเหนียว สีดํา ลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก เกิดจากตะกอน
ที่น้ําพัดพามาทับถมและมารล ปฏิกริ ิยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึงเลวมาก
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ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินบานกลาง (Bag) ชุดดินบานหมี่ (Bm) ชุดดินบาน
โภชน (Bpo) และชุดดินวัฒนา (Wa) มีเนื้อที่ 472.503 ไร หรือ รอยละ 1.66 ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 4 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดิน
เปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินบางมูลนาก (Ban)
ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดิน
สิงหบรุ ี (Sin) และชุดดินทาเรือ (Tr) มีเนื้อที่ 1,108,177 ไร หรือ รอยละ 3.89 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 5 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือ
เปนดาง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินหางดง (Hd) และชุด
ดินพาน (Ph) มีเนื้อที่ 590,889 ไร หรือ รอยละ 2.07 ของพืน้ ที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 7 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกริ ิยาดินเปนกรดจัด การ
ระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดินมโนรมย
(Mn) และชุดดินนครพนม (Nn) มีเนื้อที่ 1,687,625 ไร หรือ รอยละ 5.92 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 15 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกริ ิยาดินเปนกลางถึง
เปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินเกษตรสมบูรณ
(Ksb) ชุดดินนาน (Na) ชุดดินหนองกุง (Nkg) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินพิจิตร (Pic) ชุดดินสุโขทัย (Skt)
ชุดดินทาพล (Tn) และชุดดินอุตรดิตถ (Utt) มีเนื้อที่ 1,240,581 ไร หรือ รอยละ 4.35 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 16 ลักษณะเปนดินทรายแปง ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกริ ิยาดินเปนกรดจัด
มาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินหินกอง (Hk) ชุดดินลําปาง (Lp) และ
ชุดดินศรีเทพ (Sri) มีเนื้อที่ 304,080 ไร หรือ รอยละ 1.07 ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 17 ลักษณะเปนดินรวนละเอียด ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกริ ิยาดินเปนกรด
จัดมาก การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินเขมราช (Kmr) ชุด
ดินหลมเกา (Lk) ชุดดินรอยเอ็ด (Re) และชุดดินเรณู (Rn) มีเนื้อที่ 388,872 ไร หรือ รอยละ 1.36 ของ
พื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 18 ลักษณะเปนเปนดินรวนละเอียด ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุด
ดินโคกสําโรง (Ksr) ชุดดินหนองบุนนาก (Nbn) และชุดดินอุทัย (Uti) มีเนื้อที่ 210,014 ไร หรือ รอยละ
0.74 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 21 ลักษณะเปนดินรวนหยาบ เกิดจากตะกอนลําน้ํา มีชั้นแนนทึบภายในความลึก
100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําคอนขางเลว ความ
อุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินสรรพยา (Sa) มีเนื้อที่ 3,627 ไร หรือ รอยละ 0.01 ของพื้นที่
ทั้งหมด
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กลุมชุดดินที่ 22 ลักษณะเปนดินรวนหยาบ ลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกริ ิยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดิน
ขอนแกน (Kkn) ชุดดินลําทะเมนชัย (Ltc) ชุดดินโนนแดง (Ndg) ชุดดินสันทราย (Sai) และชุดดินสีทน (St)
มีเนื้อที่ 205,190 ไร หรือ รอยละ 0.72 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 25 ลักษณะเปนเปนดินตื้น เกิดจากตะกอนลําน้ําทับถมบนชั้นหินผุ ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดิน
เพ็ญ (Pn) และชุดดินศรีเมืองใหม (Smi) มีเนื้อที่ 64,331 ไร หรือ รอยละ 0.23 ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินในที่ดอน 20 กลุมชุดดิน ประกอบดวย
กลุมชุดดินที่ 28 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกมาก สีดํา มีรอยแตกระแหงกวางและลึก เกิดจากการ
สลายตัวของหินภูเขาไฟ ปฏิกริ ิยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลางถึงสูง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินชัยบาดาล (Cd) ชุดดินลพบุรี (Lb) ชุดดินน้ําเลน (Nal) และชุดดิน
วังชมพู (Wc) มีเนื้อที่ 452,540 ไร หรือ รอยละ 1.59 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 29 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกถึงลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินบาน
จอง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินแมแตง (Mt) ชุดดินหนองมด (Nm) และชุดดินปากชอง (Pc) มีเนื้อที่
375,162 ไร หรือ รอยละ 1.32 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 31 ลักษณะเปนดินเหนียว ลึกถึงลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบ
ไดแก ชุดดินเลย (Lo) ชุดดินโนนสูง (Nsu) และชุดดินวังไฮ (Wi) มีเนื้อที่ 369,050 ไร หรือ รอยละ 1.29
ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 33 ลักษณะเปนดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวน ลึกมาก เกิดจากตะกอนแมน้ําหรือ
ตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกําแพงเพชร (Kp) ชุดดินกําแพงแสน
(Ks) ชุดดินน้ําดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) มีเนื้อที่ 1,081,701 ไร หรือ รอย
ละ 3.79 ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 35 ลักษณะเปนดินรวนละเอียด ลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตน
กําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกริ ิยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุด
ดินที่พบไดแก ชุดดินดานซาย (Ds) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินสตึก (Suk) และชุดดินวาริน (Wn) มีเนื้อที่
737,061ไร หรือ รอยละ 2.58 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 36 ลักษณะเปนดินรวนละเอียด ลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตน
กําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกริ ิยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
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ถึงปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินเพชรบูรณ (Pe) และชุดดินปราณบุรี (Pr) มีเนื้อที่ 365,114 ไร หรือ
รอยละ 1.28 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 37 ลักษณะเปนดินรวนหยาบ ลึกปานกลาง เกิดจากการสลายตัวหรือพัดพาตะกอน
เนื้อหยาบมาทับถมบนชั้นหินผุในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินบอไทย (Bo) มีเนื้อที่ 70,362
ไร หรือ รอยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 38 ลักษณะเปนดินรวนหยาบ ลึกมาก เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดิน
ชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินเชียงใหม (Cm) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินทามวง (Tm) มีเนื้อที่ 176,749 ไร
หรือ รอยละ 0.62 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 40 ลักษณะเปนดินรวนหยาบ ลึกถึงลึกมาก เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิด
เนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุด
ดินที่พบไดแก ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินจอมพระ (Cpr) ชุดดินหวยแถลง (Ht) ชุดดินแกงสนามนาง (Ksn)
ชุดดินมัญจาคีรี (Mki) ชุดดินปกธงชัย (Ptc) และชุดดินสันปาตอง (Sp) มีเนือ้ ที่ 250,859 ไร หรือ รอยละ
0.88 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 41 ลักษณะเปนดินทราย หนาปานกลาง เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ
ทับถมอยูบ นชั้นดินที่มีเนือ้ ดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกริ ิยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีอยูบ นชั้นดินที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา
ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินมหาสารคาม (Msk) และชุดดินวิเชียรบุรี (Wb) มีเนือ้ ที่ 44,749 ไรหรือ รอยละ
0.16 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 44 ลักษณะเปนดินทรายหนา เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดิน
จันทึก (Cu) ชุดดินดานขุนทด (Dk) และชุดดินน้ําพอง (Ng) มีเนื้อที่ 37,651 ไร หรือ รอยละ 0.13 ของพื้นที่
ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 46 ลักษณะเปนดินตื้นถึงกอนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินดินดาน หินบะซอลตและหินแกรนิต ดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวปนกรวดลูกรัง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินเชียงคาน (Ch)
ชุดดินกบินทรบุรี (Kb) ชุดดินโปงตอง (Po) และชุดดินภูสนา (Ps) มีเนื้อที่ 346,061 ไร หรือ รอยละ 1.21
ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 47 ลักษณะเปนดินตื้นถึงชั้นหินพื้น เกิดจากการสลายตัวผุพงั ของหินชั้นเนื้อละเอียด
ดินรวน รวนเหนียวหรือเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุด
ดินที่พบไดแก ชุดดินโคกปรือ (Kok) ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินนครสวรรค (Ns) ชุดดินสบ
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ปราบ (So) ชุดดินทาลี่ (Tl) และชุดดินวังน้ําเขียว (Wk) มีเนือ้ ที่ 1,490,528 ไร หรือ รอยละ 5.23 ของพื้นที่
ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 48 ลักษณะเปนดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหินและอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก
150 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินรวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี ความอุดม
สมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินแมริม (Mr) ชุดดินนาเฉลียง (Nc) ชุดดินน้ําชุน (Ncu) และชุดดินทายาง
(Ty) มีเนื้อที่ 780,743 ไร หรือ รอยละ 2.74 ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 49 ลักษณะเปนดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับถมอยูบนชั้นดินเหนียว
ดินรวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุด
ดินที่พบไดแก ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินสกล (Sk) และชุดดินสระแกว (Ska) มีเนื้อที่ 192,478 ไร หรือ
รอยละ 0.67 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 52 ลักษณะเปนดินตื้นถึงชั้นมารลหรือกอนปูน เกิดจากการสลายตัวของหินปูนและ
หินอัคนีเนื้อละเอียดที่เคลื่อนยายลงมาทับถมตามที่ลาดเชิงเขา ดินรวนเหนียวหรือเหนียว ปฏิกริ ิยาดินเปน
ดาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ชุดดินที่พบไดแก และชุดดินตาคลี (Tk) มีเนื้อที่
11,246 ไร หรือ รอยละ 0.04 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 54 ลักษณะเปนดินลึกปานกลางถึงชั้นมารลหรือกอนปูน เกิดจากการสลายตัวผุพัว
ของหินอัคนี หินบะซอลต แอนดีไซต หินปูน และหินทรายเนื้อละเอียด ดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนดาง การ
ระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินลํานารายณ (Ln) มีเนื้อที่ 449,526 ไร
หรือ รอยละ 1.58 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 55 ลักษณะเปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นเศษหิน กอนหินหรือลูกรัง เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียด ดินเหนียว ปฏิกิรยิ าดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถงึ ดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินจัตุรัส (Ct) ชุดดินทับกวาง (Tw) และชุดดิน
วังสะพุง (Ws) มีเนื้อที่ 540,323 ไร หรือ รอยละ 1.89 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินที่ 56 ลักษณะเปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนีเนื้อหยาบ ดินรวนหรือรวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ชุดดินลาดหญา (Ly) ชุดดิน
เพชรบูรณ (Pe) และชุดดินโพนงาม (Png) มีเนื้อที่ 654,257 ไร หรือ รอยละ 2.29 ของพื้นที่ทงั้ หมด
กลุมชุดดินที่ 59 ลักษณะเปนดินรวนหยาบหรือดินรวนละเอียด เกิดจากตะกอนน้ําพาเชิงซอน ชั้น
ดินมีลักษณะเปนชั้นสลับ เนื้อดินไมแนนอนขึ้นอยูกบั ตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ชุดดินที่พบไดแก ดินตะกอนลําน้ําพาเชิงซอนทีม่ ี
การระบายน้ําเลว (AC) มีเนื้อที่ 4,815 ไร หรือ รอยละ 0.02 ของพื้นที่ทั้งหมด
กลุมชุดดินในทีส่ ูง
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กลุมชุดดินที่ 62 ลักษณะพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (SC) มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต เปน
พื้นที่ที่ยังไมไดศึกษาสํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ยากตอการจัดการดูแล
รักษาสําหรับการนํามาใชทําการเกษตร สภาพทั่วไปเปนปาไมตามธรรมชาติและแหลงตนน้ําลําธาร มีเนื้อที่
8,821,254 ไร หรือ รอยละ 30.93 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่อื่นๆ เชนชุมชนที่อยูอาศัย สถานทีร่ าชการ สิ่งปลูกสราง ที่ลมุ ต่ํา แหลงน้ํา เหมืองแร โรงงาน
อุตสาหกรรมและอื่นๆ มีพื้นที่ 4,574,617 ไร หรือรอยละ 16.04 ของพื้นที่ทั้งหมด
ปญหาของทรัพยากรดินในพื้นที่และแนวทางการจัดการ
ดินกรด
ดินที่มีแนวโนมระดับความเปนกรดเปนดาง (pH) นอยกวา 5.5 ตามการจําแนกจากลักษณะของ
การกําเนิดและพัฒนาการของดิน พบในพื้นที่รบั ผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 รวม 3,330,635 ไร
หรือรอยละ 11.68 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยพบในพื้นที่ลมุ 1,222,113 ไร หรือรอยละ 4.28 ของเนื้อที่ทงั้ หมด
พบในพื้นที่ของกลุม ชุดดินที่ 6 กลุมชุดดินที่ 16 และกลุมชุดดินที่ 17 และพบในดินบนที่ดอน 2,108,761 ไร
ในกลุมชุดดินที่ 29 กลุมชุดดินที่ 35 กลุมชุดดินที่ 37 กลุมชุดดินที่ 46 และกลุม ชุดดินที่ 56 โดยพบพื้นที่ดิน
กรดจัดมากสุดในจังหวัดพิษณุโลก 1,331,834 ไร รองลงไปเปนจังหวัดเลย 736,994 ไร จังหวัด อุตรดิตถ
543,679 ไร จังหวัดพิจิตร 477,528 ไร และจังหวัดเพชรบูรณ 240,618 ไร นอกจากนี้ยงั มีดินทีเ่ ปนกรดที่
เกิดจากการใชประโยชนทางการเกษตรที่พบในทุกกลุมชุดดิน ดินกรด เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มี
ปญหาทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ไมเอือ้ อํานวยตอการปลูกพืช ความเปนกรดอาจเกิดจากวัตถุ
ตนกําเนิดดินนั้น สภาพทางภูมิประเทศทีเ่ อื้ออานวยใหเกิดการชะลางพังทลาย และจากกิจกรรมของมนุษย
ที่ใชดินไมถูกตอง โดยพื้นที่ทําการเกษตรในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มีแนวโนมจะเพิม่ ความรุนแรง
ของกรดในดิน จากธรรมชาติของดินเอง ทีส่ วนใหญมีแนวโนมที่จะพัฒนาการแสดงสมบัติเปนกรดเพิม่ ขึ้น
ดินสวนใหญมกี ารสูญเสียธาตุประจุบวกทีเ่ ปนดางออกไปจากดินไดงายและตอเนื่อง ทั้งจากการชะละลาย
การดูดใชของพืช และจากการใชประโยชนจากพื้นทีเ่ พื่อทําการเกษตร ที่ไมถูกหลักทางวิชาการ มีการใชปุย
ไนโตรเจนในรูปแอมโนเนียมทีส่ รางกรดในดิน โดยละเลยการใชวัสดุปรับปรุงดินเพื่อสะเทินกรดดังกลาว
การมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ลดลง สงเสริมใหความเปนกรดของดินรุนแรงเพิ่มขึ้น การเสียสมดุลของ
ธาตุอาหารพืชในดิน ทําใหพืชไมสามารถใชธาตุอาหารบางตัวได ถึงแมจะมีอยูในดิน โดยเฉพาะธาตุประจุ
บวกที่เปนดาง ไดแก โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ฟอสฟอรัสจะละลายออกมาในสารละลาย
ดินไดนอยแมจะมีการใสปุย จึงเปนขอจํากัดตอการเจริญเติบโตของพืชในดินประเภทนี้ ซึ่งปจจุบันเปนที่
ยอมรับกันอยางชัดเจนวา ในการจัดการดินและปุยสําหรับการเกษตร ปฏิกิริยาของดินที่เหมาะสมเปนเรื่อง
แรกที่ตองพิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการในเรื่องอื่นๆ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ
การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน จะใชองคประกอบของดิน 5 ดาน ไดแก ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทีเ่ ปนประโยชนในดิน คาความจุในการแลกเปลี่ยน
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ประจุบวกของดิน (CEC) และคาความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางของดิน (Base saturation) ซึ่งจาก
การศึกษาและวิเคราะหสมบัติของดินทีพ่ บในพื้นที่รบั ผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พบวามีดิน
อุดมสมบูรณต่ํา 4,799,097 ไร หรือรอยละ 16.8 ของพื้นที่ทั้งหมด แบงเปนดินอุดมสมบูรณต่ําในพื้นที่ลมุ
980,885 ไร หรือรอยละ 3.44 ของพื้นที่ทั้งหมด และเปนดินอุดมสมบูรณต่ําในพื้นที่ดอน 3,818,212 ไร
หรือรอยละ 13.39 ของพื้นที่ทั้งหมด การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินที่สําคัญไดแก การเพิม่ ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน และการจัดการธาตุอาหารหลัก ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ใหเพียงพอตอพืช
การจัดการอินทรียวัตถุในดิน สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการใชวัสดุอินทรียเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ชนิดของวัสดุอินทรีย เนื่องจากองคประกอบของวัสดุอินทรียนั้น ควรมีสัดสวน
ของคารบอนตอไนโตรเจนในอัตราสวนทีเ่ หมาะสม เนื่องจากมีผลตอการเกิดกระบวนการ mineralization
หรือ immobilization ซึ่งจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชนั่นเอง
การจัดการธาตุอาหารพืชในดิน ตองพิจารณาทั้งในดานปริมาณ และสัดสวนที่เหมาะสม สําหรับพืช
แตละชนิด โดยการวิเคราะหดิน รวมกับการวิเคราะหเรื่องการตลาด และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ดินตื้น เปนดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก เพราะมีปริมาณชิ้นสวนหยาบปนอยูในดินมาก ทําให
มีเนื้อดินนอย มีธาตุอาหารนอย ไมอุมน้ํา ชั้นลางของดินชนิดนี้จะแนนทึบรากพืชชอนไชไปไดยาก พืชไม
สามารถเจริญเติบโตไดอยางปกติ ดินตื้นที่พบในพื้นทีร่ ับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มีเนื้อที่รวม
3,100,948 ไร พบในจังหวัดพิษณุโลก 421,193 ไร บริเวณตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติตระการ ตําบล
คันโชง อําเภอวัดโบสถ ตําบลหนองกระทาว อําเภอนครไทย ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง และตําบลบาน
มุง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิจิตร 90,942 ไร บริเวณตําบลเขาเจ็ดลูก เขาทราย ทายทุง อําเภอทับคลอ
ตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดเพชรบูรณ 1,211,448 ไร บริเวณตําบลดงขุย พุทธบาท
อําเภอชนแดน ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา และตําบลสระแกว อําเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ
653,768 ไร บริเวณตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน ตําบลจริม ผาเลือด อําเภอทาปลา ตําบลมวงเจ็ดตน
อําเภอบานโคก ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล และจังหวัดเลย 726,597 ไร บริเวณตําบลกกดู อําเภอเมือง
เลย ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ ตําบลชมเจริญ อําเภอปากชม ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง ตําบลโนนปา
ซาง อําเภอผาขาว การจัดการดินในพื้นที่เหลานี้จะตองกระทําอยางระมัดระวัง ควรเลือกทําการเกษตรใน
พื้นที่ที่มหี นาดินหนามากกวา 25 ซม. และไมมีกอนกรวดหรือลูกรังกระจัดกระจายอยูทผี่ ิวดินมาก ปรับปรุง
ดินดวยการไถกลบพืชปุยสด รวมกับการปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 2-3 ตัน/ไร หรือขุดหลุม
ปลูกไมผลขนาด 75x75x75 ซม. หรือถึงชั้นหินพื้น และปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดิน ที่ไมมีกอ นกรวดหรือ
ลูกรังรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก ใชปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก รวมกับปุยอินทรียน้ําและผลิตภัณฑสารเรง
พด.3 และพด.7 หรือพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว
ดินทราย พื้นที่ที่เปนดินทรายจัด ดินจะระบายน้ําดีเกินไป อุมน้ําไดนอย มีความสามารถในการจับ
หรือแลกเปลี่ยนประจุธาตุอาหารต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํามาก มีธาตุอาหารนอย เกิดการชะลางพังทลายได
งาย ดินทรายในพื้นทีส่ ํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มีเนื้อที่รวม 45,872 ไร พบในจังหวัดพิษณุโลก 10,306
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ไร บริเวณตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง ตําบลทาหมื่นราม ชัยนาม อําเภอวังทอง จังหวัด
เพชรบูรณ 2,726 ไร บริเวณตําบลนาสนุน อําเภอศรีเทพ จังหวัดอุตรดิตถ 14,882 ไร บริเวณตําบลทาสัก
อําเภอพิชัย และจังหวัดเลย 17,958 ไร บริเวณ ตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย ตําบลผานกเคา อําเภอภู
กระดึง การปรับปรุงแกไข โดยการปรับปรุงบํารุงดินดินและเพิม่ ความอุดมสมบูรณของดิน ดวยการใช
ปุยเคมี และปุยอินทรีย เชนปุยหมัก ปุยคอก หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
อุมน้ําของดิน และจัดการปริมาณธาตุอาหารใหเพียงพอแกความตองการของพืช และควรจะตองมีระบบ
การอนุรกั ษดินและน้ําอยางเหมาะสม
ดินที่มีการชะลางพังทลายสูง ในพื้นที่ที่มสี ภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูง ประกอบกับปริมาณ
ฝนที่ตกชุกในแตละป และมีการใชทรัพยากรดินและปาไมที่ไมถูกตองและเหมาะสม ลวนแตเอื้ออํานวยให
เกิดการชะลางพังทลายของดินอยางกวางขวางและรุนแรง ขนาดของพื้นที่ลาดชันในความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ซึ่งมีความลาดชันตั้งแต 2 เปอรเซ็นตขึ้นไป ประกอบดวย 2-5 เปอรเซ็นต
จํานวนเนื้อทีร่ อยละ 12.71 ของเนื้อที่ทั้งหมด 5-35 เปอรเซ็นต จํานวนเนื้อที่รอ ยละ 14.08 ของเนื้อที่
ทั้งหมด และมากกวา 35 เปอรเซ็นต จํานวนเนือ้ ที่ 41.88 ของเนื้อที่ทงั้ หมด เปนพื้นที่อยูในจังหวัด
พิษณุโลก 2,266,573 ไร จังหวัดพิจิตร 9,000 ไร จังหวัดเพชรบูรณ 2,606,340 ไร จังหวัดอุตรดิตถ
2,641,398 ไร และจังหวัดเลย 3,579,713 ไร ผลกระทบของการชะลางพังทลายของดิน นอกจากจะทํา
ใหดินเสือ่ มโทรมอยางรวดเร็ว ผลผลิตพืชลดลง เนือ่ งจากการสูญเสียหนาดินและธาตุอาหารพืชแลว
ตะกอนดินที่ถูกชะลางลงสูท ี่ต่ําจะไปทับถมในพื้นที่ตอนลาง ทําใหแมน้ําลําคลอง อางเก็บน้ําและเขื่อนตาง
ๆ ตื้นเขิน และเปนผลตอเนื่องไปถึงการเกิดภาวะแหงแลง น้ําทวมฉับพลัน และปญหาอื่น ๆ ตามมาอีก
มากมาย การนําพื้นที่ที่มีความลาดชันมาใชในการปลูกพืช ควรมีมาตรการในการอนุรักษดินและน้ําให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลักษณะดิน ไดแก การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเท
ของพื้นที่ในกรณีที่พื้นทีม่ ีความลาดชันไมมากนัก (2-5 %) ปลูกแถบหญาแฝกขวางความลาดเทของพื้นที่
เปนชวง ๆ ในพื้นที่ที่มีความลาดเท 5 – 12 % โดยพื้นที่ระหวางแถบหญาแฝกสามารถปลูกพืชไร และ
ไมผลได ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 12 - 35 % ควรมีการจัดทําขั้นบันไดดิน คูรับน้ํารอบเขา รวมกับ
การปลูกหญาแฝก เปนตน ควบคุมตะกอนดินที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน ในพื้นที่ที่มีความลาด
ชัน โดยการทําบอดักตะกอนดินไวตามรองน้ําหรือลําหวยเพือ่ ดักตะกอนดินไวไมใหไหลลงสูท ี่ต่ํา
ดินดาน ปจจุบันปญหาดินดาน หรือดินมีชั้นดานเริ่มเปนอุปสรรคในทางการเพาะปลูกพืชเพิม่ ขึ้น
ชั้นดานเปนชั้นที่อัดตัวแนนหรือมสารเชื่อมแข็งเปนแนวขนานกับดินที่ความลึกแตกตางกันไป ทําใหไปขวาง
กั้นการไหลซึมน้ําของดิน การถายอากาศในชั้นดินลางถัดไป ขัดขวางการชอนไชของรากพืช ชั้นดานแบง
ออกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ชั้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชั้นดานประเภทนี้เปนชั้นดานที่มสี ารเชื่อมแข็ง
โดยมีสารเชื่อมจาก เหล็ก อินทรียวัตถุ คารบอเนตหรือซิลกิ า ชั้นดานดินเหนียว ชั้นหินทรายแปงผุหรือชั้น
หินพื้น ชั้นดานที่เกิดจากการใชที่ดินไมเหมาะสม ชั้นดานประเภทนีเ้ กิดจากการอัดแนนของเนือ้ ดินจากการ
ไถพรวนดวยเครื่องจักรกลขนาดใหญในภาวะความชื่นที่ดินเปยกแฉะเกินไปทีร่ ะดับความลึกเดียวเปนประจํา
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โดยทั่วไปถาพบชั้นดานตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน จะสงผลกระทบตอการปลูกพืชมาก ถาพบชั้นดาน
อยูระหวางความลึก 50 -100 เซนติเมตรจากผิวดิน จะสงผลกระทบตอการปลูกพืชบางแตไมมากนัก และ
ถาพบชั้นดานอยูลึกมากกวา 100 เซนติเมตรผิวดิน ถือวาไมมีปญหาตอการปลูกพืช การจัดการพื้นที่ดินดาน
สามารถปรับปรุงแกไขไดโดยวิธีการตางๆ ไดแก วิธีกล การไถเปดดินดานโดยใชเครื่องมือไถเปด เชน ไถสิ่ว
และวิธีพืช เชน การปลูกหญาแฝกทําลายชั้นดาน หรือปลูกหญาแฝกปรับปรุงบํารุงดิน สําหรับกรณีพบชั้น
ดานธรรมดาอยูตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เลือกพืชที่มีระบบรากตื้นและทนตอสภาพแหงแลง เชน
หญาเลี้ยงสัตว หรือทําสวนปา แตถาพบชั้นดานที่เกิดจากใชที่ดินไมเหมาะสม ควรไถทําลายชั้นดานดวย
เครื่องจักรกลขนาดใหญหรือขุดหลุมปลูกใหทะลุชั้นดาน ปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด ปุยหมักหรือปุยคอด
รวมกับน้ําหมักชีวภาพและปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก กรณีพบชั้นดานธรรมชาติอยูระหวางความลึก 50100 เซนติเมตรจากผิวดิน เลือกชนิดพืชที่มรี ะบบรากตื้นหรือลึกปานกลางมาปลูกโดยทีม่ ีการปรับปรุงบํารุง
ดินดวยการไถกลบพืชปุยสดหรือขุดหลุมปลูกและปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก ปุยคอกรวมกับน้ําหมัก
ชีวภาพและปุยเคมี ทําทอระบายระหวางแปลงปลูกเปนชวง ๆ เพื่อชวยระบายน้ําใตดินออกไปจากบริเวณ
รากพืชและปองกันโรครากเนา กรณีพบชั้นดานอยูลกึ มากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน สามารถปลูกพืช
ไดทุกชนิด โดยการปรับปรุงบํารุงดินตามสภาพปญหาของดิน และควรระวังเรื่องของรากเนา เมื่อมีฝนตก
เปนปริมาณมากและนานติดตอกันหลายวัน สําหรับการปองกันการเกิดชั้นดานใตดินชั้นไถพรวน ดําเนินการ
โดยไถพรวนในขณะที่ความชื้นของดินเหมาะสม
การใชเทคโนโลยี และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ในการจัดการแกไขปญหา ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน
มีเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินดานตางๆ มากมาย เชน ดานการปรับปรุงบํารุงดิน มีการสงเสริมใหใชปูนทาง
การเกษตร พืชปุยสด จุลินทรียเพือ่ การผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมัก เปนตน ดานการอนุรักษดินและน้ํา มี
การสงเสริมการปลูกหญาแฝก การทําคันดินแบบตางๆ บอดักตะกอนดิน แหลงน้ํา และบอน้ําในไรนาฯ เปน
ตน ดานการวางแผนการใชที่ดิน มีการสงเสริมการใชแผนที่ Zoning ทางการเกษตร และสนับสนุน
เกษตรกรในการวิเคราะหดินกอนการปลูกพืช

