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บทคดัย่อ 

 

  การศึกษาการจัดการหญ้าแฝกร่วมกบัปุ๋ยหมักเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนและความอุดม

สมบูรณ์ของดินในพ้ืนที่ดินทรายเพ่ือปลูกขม้ินชัน ได้ดาํเนินการในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อาํเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2544- 2545 โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จาํนวน 3 ซํา้ 9 วิธกีาร คือแปลงควบคุม, ใส่

ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่, ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่, ปลูกหญ้าแฝก, ปลูกหญ้าแฝกร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมัก 2 

ตันต่อไร่, ปลูกหญ้าแฝกร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่, ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม, ปลูกหญ้าแฝก

ตัดใบคลุมร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ และปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมัก 4 

ตันต่อไร่ ผลการทดลอง พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ 

มีปริมาณความช้ืนในดินเฉล่ียทั้ง 2 ปี สูงสดุ 13.81 เปอร์เซน็ต์  ส่วนแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก

และไม่มีการใส่ปุ๋ย มีปริมาณความช้ืนในดินตํ่าสดุ 6.10 เปอร์เซน็ต์  สาํหรับการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของขม้ินชัน น้ัน พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ 

ขม้ินชันมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตมากที่สดุ 1,350 กโิลกรัมต่อไร่  
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หลกัการและเหตุผล 

 

   ดินทรายเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าโดยธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มดินที่ไม่

เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเน่ืองจากเป็นดินเน้ือหยาบ เป็นกลุ่มดินที่ไม่อุ้มนํา้ ง่ายต่อการกดักร่อน 

ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุธาตุอาหารตํ่า เป็นดินที่มีปัญหาทางกายภาพ และมีการ

แพร่กระจายทั่วประเทศ เกษตรกรที่ยากจนยังใช้พ้ืนที่เหล่าน้ีทาํการเกษตรเพ่ือยังชีพ อกีทั้งประชากร

ยังเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน และมีการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกต้องตามสมรรถนะของดิน ขาดการอนุรักษ์ที่ดี 

ย่อมทาํให้ดินเสื่อมโทรมรวดเรว็ย่ิงข้ึน ฉะน้ันจึงเหน็ความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหาวิธกีารใช้

ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธภิาพและถูกวิธี เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป การปรับปรุง

คุณสมบัติทางกายภาพของดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัความแน่นทบึ ความสามารถในการอุ้มนํา้ และ

การรักษาความช้ืนในดิน จาํเป็นต้องมีการเพ่ิมอนิทรียวัตถุให้แก่ดินในรูปของอนิทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ย

อนิทรีย์และการใช้วัสดุคลุมดิน ที่จะช่วยทาํให้ดินเกาะกนัเป็นก้อนร่วนซุย เป็นผลทาํให้การระเหยนํา้

จากดินช้าลงและตัวอนิทรียวัตถุเองกส็ามารถดูดซับนํา้ไว้ได้มากข้ึน 

  สมุนไพรเป็นทรัพยากรที่สาํคัญของประเทศและมีฐานะเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานของ

อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ  ปัญหาอุปสรรคที่สาํคัญในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณได้แก่ปัญหาด้าน

วัตถุดิบสมุนไพรที่หายากและขาดแคลนเน่ืองจากพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติถูกทาํลายลงทั้งการปลูก

สมุนไพร ยังไม่กว้างขวาง บางชนิดต้องนาํเข้าจากต่างประเทศ หากมีการสนับสนุนยาจากสมุนไพรจะ

เป็นผลให้มีคุณค่าต่อเศรษฐกจิของไทย ทาํให้คนไทยมีงานทาํ  

ขม้ินชัน(turmeric, Curcuma  longa L.) เป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีการปลูกกนัอยู่โดย   ทั่วไป 

แต่เทา่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการประเมินเกี่ยวกบัคุณภาพของขม้ินที่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศ 

ตลอดจนสภาพภมิูประเทศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ในสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ตํ่าหาก

ได้มีการทดสอบของพืชสมุนไพรโดยนาํเทคโนโลยีมาทดสอบวิจัยและพัฒนาจนเกดิผลดีกจ็ะเป็น

ทางเลือกหน่ึงในการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 

  

วตัถุประสงค ์

 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการรักษาความชุ่มช้ืนและการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝกร่วมกบั

การใช้ปุ๋ยหมักในการปลูกพืชสมุนไพรขม้ินชัน 

2. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขม้ินชันภายใต้การจัดการ 
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การตรวจเอกสาร 

 

  ดินทรายเป็นดินเน้ือหยาบไม่อุ้มนํา้ ง่ายต่อการกดักร่อน ความสามารถในการ

แลกเปล่ียนประจุธาตุอาหารตํ่า มีศักยภาพในการผลิตตํ่า มีปัญหาในการใช้ประโยชน์หลายอย่าง 

ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า ดินถูกนาํมาใช้ประโยชน์ในการ

เพาะปลูกเป็นเวลานาน ขาดการบาํรุงรักษาเทา่ที่ควร กลายเป็นดินเสื่อมโทรม ส่วนปัญหาเกี่ยวกบั     

คุณสมบัติของดิน ดินจะแน่นทบึเน่ืองจากมีอนิทรียวัตถุเป็นองค์ประกอบตํ่า การปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางกายภาพของดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัความแน่นทบึ ความสามารถในการอุ้มนํา้และการรักษา

ความช้ืนในดิน จาํเป็นต้องมีการเพ่ิมอนิทรียวัตถุให้แก่ดินในรูปของอนิทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยอนิทรีย์และ

การใช้วัสดุคลุมดิน ที่จะช่วยทาํให้ดินเกาะกนัเป็นก้อนร่วนซุย เป็นผลทาํให้การระเหยนํา้จากดินช้าลง

และตัวอนิทรียวัตถุเองกส็ามารถดูดซับนํา้ไว้ได้มากข้ึน(คณะกรรมการกาํหนดมาตรการและจัดทาํ

เอกสารอนุรักษ์ดินและนํา้ และการจัดการดิน, 2540) 

  กลุ่มชุดดินที่ 44 เป็นดินลึกถึงลึกมาก ลักษณะเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน สี

นํา้ตาลปนเทาหรือนํา้ตาลอ่อน มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและ

ความสามารถในการอุ้มนํา้ตํ่า ปัญหาและข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ของกลุ่มชุดดินน้ี เน่ืองจากดิน

ค่อนข้างเป็นทรายจัด ทาํให้ความสามารถในการอุ้มนํา้ตํ่า ดินจะแห้งจัดในช่วงฤดูแล้ง ขาดแคลนนํา้

ในการเพาะปลูก และมีปัญหาเกี่ยวกบันํา้แช่ขังแฉะในบางพ้ืนที่ ได้แก่ชุดดินจันทกึ และนํา้พอง (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2541) 

  สมุนไพรเป็นทรัพยากรที่สาํคัญของประเทศและมีฐานะเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานของ

อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ  แหล่งผลิตยาแผนโบราณที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กบักระทรวงสาธารณสขุมี 

จาํนวน 649 แห่ง จาํแนกเป็นเขตกรุงเทพมหานคร 260 แห่ง และภมิูภาค 389 แห่ง (สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา,2536) ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว ตาํรายาแผนโบราณที่

ผลิตภายในประเทศและข้ึนทะเบียนใช้กบักระทรวงสาธารณสขุจาํนวน  20,001 ตาํรับ   ตาํรายาแผน

โบราณเหล่าน้ีใช้สมุนไพรกว่า 1,000  ชนิด  โดยผลิตในรูปแบบยาเมด็ ยาผง ยานํา้ ยากวน ยาแผ่น 

เป็นต้น ปัญหาอุปสรรคที่สาํคัญในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณได้แก่ปัญหาด้านวัตถุดิบสมุนไพรที่หา

ยากและขาดแคลนเน่ืองจากพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติถูกทาํลายลง ทั้งการปลูกสมุนไพรยังไม่กว้างขวาง 

บางชนิดต้องนาํเข้าจากต่างประเทศ เช่นประเทศอนิเดียและสาธารรัฐประชาชนจีน เป็นต้น มูลค่าการ

บริโภคยาของประชาชนมีแนวโน้มสูงข้ึน ร้อยละ 20 %  นอกจากน้ียังมีองค์กรของรัฐและเอกชนได้นาํ

งานวิจัยสมุนไพรมาพัฒนาเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม ผลิตจากสมุนไพรภายในประเทศ เช่น 

ยาชงมะขามแขก  ยาครีมไพรจีซาล  ยาแคปซูลขม้ิน เป็นต้น  หากมีการสนับสนุนยาจากสมุนไพรจะ

เป็นผลให้มีคุณค่าต่อเศรษฐกจิของไทย ทาํให้คนไทยมีงานทาํ   ตลอดจนเสริมรายได้ให้เกษตรกรอกี

ทางหน่ึง(เพญ็นภา, 2539)   
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  ขม้ินชัน(turmeric, Curcuma  longa  L.)คุณภาพของขม้ินชันข้ึนอยู่กบัปริมาณสารใน

กลุ่มเคอร์คิวมินอยด์(curcuminoid) ซ่ึงเป็นสารที่มีสเีหลืองและนํา้มันหอมระเหย (volatile  oil)  

ประเทศไทยมีการปลูกขม้ินกนัอยู่โดยทั่วไป แต่เทา่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการประเมินเกี่ยวกบั    

คุณภาพของขม้ินที่ได้มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนสภาพภมิูประเทศที่เหมาะสมต่อการ

เพาะปลูก( วันชัย, 2539 ) 

หญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) Nash เป็นหญ้าที่ข้ึนเป็นกอ มีลักษณะเป็นพุ่ม  

ใบยาวต้ังตรงข้ึนสูงในธรรมชาติพบข้ึนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกระจายกนัอยู่ไม่ไกลมากนัก กอแฝกจะ

มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โคนกอเบียดกนัแน่น ส่วนโคนของลาํต้นจะแบนเกดิจากส่วนของโคนใบที่

จัดเรียงพับซ้อนกนัอยู่ ใบของหญ้าแฝกแตกจากโคนกอ มีลักษณะแคบยาว ใบแก่ขอบใบและเส้น

กลางใบมีหนามละเอยีด ส่วนโคนและกลางใบจะมีน้อย แต่จะมีมากที่บริเวณปลายใบ รากเป็นส่วน

สาํคัญและเป็นลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกที่ถูกนาํไปใช้ประโยชน์เป็นหลัก รากของหญ้าแฝกจะ

แตกต่างจากรากหญ้าโดยทั่วไป คือมีรากสานกนัแน่นหย่ังลึกแนวด่ิงลงในดินไม่แผ่ขนาน มีรากแกน 

รากแขนง โดยเฉพาะมีรากฝอยมาก หญ้าแฝกที่มีอายุประมาณ 18 เดือน รากจะเจริญเติบโตเตม็ที่ 

รากแกนที่ส่วนโคนกอมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ผนังด้านนอกจะแขง็ตัว อวบคล้าย

นวม เม่ือรากแก่มากจะตายและถูกแทนที่ด้วยเซลล์ผิวที่อยู่ถัดไป จะทาํหน้าที่เพ่ิมความหนา ความ

แขง็แรง ดูดซับนํา้และความช้ืน หญ้าแฝกมีช่อดอกต้ังมีลักษณะเป็นรวง ก้านช่อดอกยาวกลม ช่อดอก

ของหญ้าแฝกหอมส่วนใหญ่มีสีม่วง ซ่ึงเป็นลักษณะปกติประจาํแต่ละพันธุ ์(กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) 

    จากการศึกษาเบ้ืองต้น พบว่า  การกระจายของรากหญ้าแฝกจะหย่ังลึกลงในแนวลึก

มากกว่าแนวนอน ซ่ึงคุณสมบัติน้ีจะไม่เป็นอุปสรรคในการปลูกร่วมกบัพืชชนิดอื่น  นอกจากน้ีราก

ของหญ้าแฝกที่สานกนัแน่นในดินยังทาํหน้าที่เหมือนกาํแพงในการเกบ็กกัความช้ืนไว้ได้ด้วย  

(สมาคมอนุรักษ์ดินและนํา้แห่งประเทศไทย, 2534 ) 

   การคลุมดินช่วยรักษาความช้ืนของดินและควบคุมอุณหภมิูของดินทาํให้จุลินทรีย์ที่

อาศัยอยู่ที่ผิวดินมีกจิกรรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช   

และช่วยป้องกนัการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากฝน นํา้ที่ไหลบ่าหรือที่เกดิจากลมนอกจากน้ีการ

คลุมดินด้วยเศษพืช ยังเป็นการเพ่ิมความสามารถในการซึมนํา้ของดิน  ทาํให้ปริมาณนํา้ที่ไหลบ่าบน

ผิวดินลดลงและเพ่ิมการกกัเกบ็นํา้บนผิวดิน(ศักดา, 2532) 

   การตัดใบ (slashing ) หญ้าแฝกในพ้ืนที่ ที่มีความช้ืนสงูเน่ืองจากฝนตกชุก การตัด

แต่งใบโดยสมํ่าเสมอ เช่น ทุก ๆ 3- 4 เดือน นับว่าเป็นสิ่งจาํเป็น เพ่ือควบคุมไม่ให้ต้นแฝกสงู

จนเกนิไป และควบคุมไม่ให้แถวแฝกขยายกว้างจนเกินความต้องการ นอกจากน้ีเศษของใบยัง

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น ใช้เป็นวัสดุคลุมต้นพืช ไม้ผล  หรือยางพารา  (สมาคม

อนุรักษ์ดินและนํา้แห่งประเทศไทย, 2534) ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุที่คลุมดินได้ เช่นเดียวกบัใบของ

หญ้าคา  นอกเหนือจากการคลุมดินเพ่ือรักษาความช้ืน  ยังเป็นการป้องกนัวัชพืชได้อกีทางหน่ึง    
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การควบคุมวัชพืชโดยใช้หญ้าคา พัชรินทร์และคณะ (2540) กล่าวว่า การคลุมดินด้วยใบหญ้าคาสด 

อตัรา 3.5 กก./ตารางเมตร คลุมวัชพืชได้นาน 3 เดือน  หลังจากน้ันใบหญ้าคากเ็ร่ิมผุ  

    มีรายงานการศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักในอตัรา  2,  4,  6  ตัน/ไร่  พบว่า ปุ๋ยหมักมีผลต่อ

การปรับปรุงคุณภาพของดิน คือเพ่ิมช่องว่างในดินและเพ่ิมความจุในการอุ้มนํา้ของดิน ลดความ

หนาแน่นของดินนอกจากน้ัน การใช้ปุ๋ยหมักทาํให้ผลผลิตข้าวโพดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน(ปรีดี และคณะ, 

2532) 

ระยะเวลาและสถานทีดํ่าเนินการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ  เร่ิมต้นเดือน  มิถุนายน  2544 

     สิ้นสดุเดือน  กนัยายน 2545 

สถานทีดํ่าเนินการ     1.  พ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจาก     

พระราชดาํริ อาํเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี 

          2.   site characterization เป็นชุดดินจันทกึ จัดเป็นดินลึกถึงลึกมาก ลักษณะ

เน้ือดินบน    เป็นทรายหรือดินทรายปนดินร่วนตลอดหน้าตัดดิน สนีํา้ตาลเข้มหรือนํา้ตาลตอนบน 

ส่วนดินช้ันล่างมีสนีํา้ตาลอ่อนหรือสเีทาปนชมพู ปฏกิริิยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเลก็น้อย มีค่า 

pH ระหว่าง 5.5 – 6.5 ความสามารถในการอุ้มนํา้และความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

 

ผูดํ้าเนินการ   

          1. นายสรุชัย  สวุรรณชาติ รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการมีหน้าที่จัดทาํโครงการ วางแผน 

ควบคุมการดาํเนินงาน การจัดเตรียมแปลงทดลอง รวบรวมข้อมูลต่างๆ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน

ขณะดาํเนินการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สรุปผลการทดลองและจัดทาํรายงานปฏบัิติงาน 70 % 

 2. นายอาทติย์  ศุขเกษม  รับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมโครงการ มีหน้าที่ ช่วยควบคุมการ

ดาํเนินงาน  ขณะดาํเนินการทดลอง ปฏบัิติงาน 10 % 

          3. นางอโนชา   เทพสภุรณ์กุล รับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมโครงการมีหน้าที่ช่วยรวบรวมข้อมูลและ

ช่วยจัดทาํรายงานปฏบัิติงาน 10 % 

          4. นายสมนึก  ศรีทองฉิม รับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมโครงการมีหน้าที่ให้คาํปรึกษาตรวจและ

แก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ ปฏบัิติงาน 10 % 
 

 อุปกรณแ์ละวิธีดําเนนิการ 
 

อุปกรณใ์นการดําเนินการ 

    เคร่ืองมือเกบ็ตัวอย่างดิน  

  วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น พันธุข์ม้ินชัน ปุ๋ยหมักและอื่น ๆที่จาํเป็น 
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วิธีการดําเนินงาน 
 

 การทดลองวิจัย วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design  

จาํนวน  3 ซํา้  9 วิธกีาร ดังน้ี  

   วิธกีารที่ 1. แปลงควบคุม  

   วิธกีารที่ 2. ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 

   วิธกีารที่ 3  ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 

   วิธกีารที่ 4  ปลูกหญ้าแฝก 

   วิธกีารที่ 5  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 

   วิธกีารที่ 6  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 

   วิธกีารที่ 7  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  

       วิธกีารที่ 8  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่  

   วิธกีารที่ 9  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 
   

การเตรียมพื้ นที่และการปลูกพชื 

  1. คัดเลือกพ้ืนที่ ปรับปรุงพ้ืนที่ให้สมํ่าเสมอพอสมควร เกบ็ตัวอย่างดิน ก่อนการทดลอง 

2. ปักหลักวางแนวในแปลงทดลอง เตรียมแปลงปลูกทดลอง  ขนาดแปลง 2 x 3 เมตร ใส่ปูน

ปรับสภาพดิน 

3. ใส่ปุ๋ยหมักตามแผนการทดลอง 

4. ปลูกหญ้าแฝกตามแผนการทดลอง โดยปลูกตามความยาวขอบแปลงข้างละ 2 แถว 

สลับฟันปลา  ระยะ  10  x 10 เซนติเมตร 

5. ปลูกขม้ินชัน ตามแผนการทดลอง ( หลุมละ 1 เหง้า ยาว 10  เซนติเมตร ระยะหลุม 30 

เซนติเมตร ระยะแถว 50 เซนติเมตร ระยะห่างจากแถวหญ้าแฝก  50  เซนติเมตร ) 

6. ตัดใบแฝกคลุมตามแผนการทดลอง โดยตัดให้สูงจากพ้ืนดิน 50  เซนติเมตร และช่ัง

นํา้หนักสด คลุมลงแปลง ทุก ๆ  3  เดือน  

7. ปฏบัิติการบาํรุงรักษาตามความจาํเป็น 

การเก็บขอ้มูล 

   1.  เกบ็ตัวอย่างดินก่อนการทดลองและหลังการทดลองเพ่ือวิเคราะห์  pH  %O.M. P  K 

          2. เกบ็ตัวอย่างดินเพ่ือหาความช้ืน โดยการใช้กระบอกเกบ็ตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 

30  เซนติเมตร  ทุก 15  วัน  

3.  เกบ็ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร ทางความสงู และการแตกกอ/แตกหน่อ 

4. เกบ็ข้อมูลผลผลิตของขม้ินชัน 



 7 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

     วิเคราะห์ข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนและหลังการทดลอง การเปล่ียนแปลง

ของความช้ืนในดิน  การเจริญเติบโตและผลผลิตของขม้ินชัน  เพ่ือหาค่าความแตกต่างทางสถิติในแต่

ละตาํรับการทดลองโดยวิเคราะห์ค่า ANOVA  เปรียบเทยีบค่าแตกต่างโดยวิธี DMRT  

 

ผลการทดลองและวิจารณ ์

    การศึกษาการจัดการหญ้าแฝกร่วมกบัปุ๋ยหมักเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนและความอุดม

สมบูรณ์ของดินเพ่ือปลูกขม้ินชันในพ้ืนที่ดินทราย ผลปรากฏดังน้ี 

 

1. ปริมาณความช้ืนในดิน  

    ปริมาณความช้ืนในดินซ่ึงเกบ็ในปีที่ 1 พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม ทาํให้

ปริมาณความช้ืนในดินสูงสดุ คือ12.48 เปอร์เซน็ต์  รองลงมาได้แก่ การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่

ปุ๋ย 2 ตันต่อไร่ ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่ปุ๋ย 4 ตันต่อไร่ และแตกต่างจากกรรมวิธกีารทดลอง 

ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ การปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่  การใส่ปุ๋ยหมัก 4 

ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่  และแปลงควบคุม ตามลาํดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1    แสดงค่าเฉลีย่ปริมาณความช้ืนดินในแปลง (เปอรเ์ซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกั) ปีที ่1 

วิธีการ ค่าเฉลีย่ 

วิธกีารที่ 1. แปลงควบคุม     7.72 c 

วิธกีารที่ 2. ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 8.14 c 

วิธกีารที่ 3  ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 8.27 c 

วิธกีารที่ 4  ปลูกหญ้าแฝก 8.75 c 

วิธกีารที่ 5  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 7.59 c 

วิธกีารที่ 6  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 9.54 bc 

วิธกีารที่ 7  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  12.48 a 

วิธกีารที่ 8  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 11.16 ab 

วิธกีารที่ 9  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 10.69 ab 

                                        ค่าเฉล่ีย 9.37 

CV= 10.9 % 

หมายเหตุ    ค่าเฉล่ียที่ตามด้วยตัวอกัษรเดียวกนัแสดงว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับความเช่ือ 

      ม่ัน   5 %  โดยวิธ ีDMRT  
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   ปริมาณความช้ืนในดินซ่ึงเกบ็ในปีที่ 2  พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 

ตันต่อไร่ ทาํให้ปริมาณความช้ืนในดินสงูสดุ 15.14 เปอร์เซน็ต์ รองลงมาได้แก่ ปลูกหญ้าแฝกตัดใบ

คลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ และปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม ซ่ึงให้ความช้ืนเทา่กบั 13.70 และ 13.14 

เปอร์เซน็ต์ ตามลาํดับ และมีความแตกต่าง กบัวิธกีารปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ ส่วน

วิธกีาร ไม่ปลูกหญ้าแฝกไม่ใส่ปุ๋ย ทาํให้ความช้ืนในดินมีค่าตํ่าสดุคือ 4.48 เปอร์เซน็ต์  โดยนํา้หนัก 

(ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2   แสดงค่าเฉลีย่ปริมาณความช้ืนดินในแปลง (เปอรเ์ซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกั)  ปีที ่2 

 

วิธีการ ค่าเฉลีย่ 

วิธกีารที่ 1. แปลงควบคุม     4.48 d 

วิธกีารที่ 2. ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 4.92 cd  

วิธกีารที่ 3  ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 5.40 cd 

วิธกีารที่ 4  ปลูกหญ้าแฝก 7.85 bc 

วิธกีารที่ 5  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 7.40 bcd 

วิธกีารที่ 6  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 9.82 b 

วิธกีารที่ 7  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  13.14 a 

วิธกีารที่ 8  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 13.70 a 

วิธกีารที่ 9  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 15.14 a 

                                        ค่าเฉล่ีย 9.09 

CV= 18.6 % 

หมายเหตุ    ตัวอกัษรที่เหมือนกนัแสดงว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 5%  

       โดยวิธี  DMRT  
 

   จากผลการทดลองปีที่ 1 และปีที่ 2 พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมมีผลทาํให้ความช้ืน

ในดินมีค่ามากกว่าและแตกต่างกับการไม่ปลูกหญ้าแฝก และการปลูกหญ้าแฝกไม่ตัดใบคลุม ทั้งน้ี

เพราะว่า  การใช้ใบหญ้าแฝกมาคลุมดิน จะช่วยป้องกันมิให้แสงแดดส่องถึงพ้ืนดิน ทาํให้ลดการ

ระเหยของนํา้จากดินโดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของศักดา (2537) ว่า การคลุมดินจะลดการ

ระเหยของนํา้จากดินได้ 10 – 15 % หรือมากกว่า นอกจากน้ีการคลุมดินด้วยเศษพืชยังเป็นการเพ่ิม

ความสามารถในการซึมนํา้ของดิน  โดยที่ปริมาณความช้ืนในดินปีที่ 2 จะมีค่ามากกว่าปีที่ 1 น่าจะมี

ผลมาจาก ปริมาณใบหญ้าแฝกที่คลุมดินในปีที่ 2 มีมากกว่าในปีที่ 1 ซ่ึงมีนํา้หนักเท่ากับ 9,811 และ 

2,291 กโิลกรัมต่อไร่ ตามลาํดับ 
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2. การเจริญเติบโตของขม้ินชนั 

  จากการวัดการเจริญเติบโตของขม้ินชันในปีที่ 1  พบว่า การไม่ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 

ตันต่อไร่ ทาํให้ความสูงของขม้ินชันสูงสดุ คือ 30.6 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ปลูกหญ้าแฝกตัดใบ

คลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่  ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อ

ไร่ ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ แปลงควบคุม ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม ปลูกหญ้าแฝก+ใส่

ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่  และปลูกหญ้าแฝก  ซ่ึงมีความสงูเฉล่ียเทา่กบั 22.77  22.44  22.33  19.00  18.11  

17.55  15.00  และ  10.83  เซนติเมตร ตามลาํดับ (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที ่3    แสดงการเจริญเติบโตทางความสูงของขม้ินชนั (เซนติเมตร) ปีที ่1 

 

วิธีการ ความสูง 

วิธกีารที่ 1. แปลงควบคุม     18.11 bc 

วิธกีารที่ 2. ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 22.33 ab 

วิธกีารที่ 3  ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 30.66 a 

วิธกีารที่ 4  ปลูกหญ้าแฝก 10.83 c 

วิธกีารที่ 5  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 15.00 bc 

วิธกีารที่ 6  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 19.00 bc 

วิธกีารที่ 7  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  17.55 bc 

วิธกีารที่ 8  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 22.44 ab 

วิธกีารที่ 9  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 22.77 ab 

ค่าเฉล่ีย 19.85 

CV= 23.9 % 

หมายเหตุ  ค่าเฉล่ียที่ตามด้วยตัวอกัษรเดียวกนัแสดงว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับความ 

               เช่ือม่ัน 5 %  โดยวิธี DMRT 

 

  จากการวัดการเจริญเติบโตของขม้ินชันในปีที่ 2 พบว่า ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่ปุ๋ยหมัก 

4 ตันต่อไร่ ทาํให้ความสูงของขม้ินชันสูงสุด คือ 80.78 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ปลูกหญ้าแฝกตัด

ใบคลุม การไม่ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อ

ไร่ ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ การปลูกหญ้าแฝก 

การใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ และแปลงควบคุมซ่ึงมีความสูงเฉล่ียเท่ากับ 78.16  72.50  72.39  66.11  

63.83  61.89  58.47  และ40.33  เซนติเมตร ตามลาํดับ  (ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่4   แสดงการเจริญเติบโตทางความสูงของขม้ินชนั (เซนติเมตร) ปีที ่2 

 

วิธีการ ความสูง 

วิธกีารที่ 1. แปลงควบคุม     40.33 c 

วิธกีารที่ 2. ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 58.47 b 

วิธกีารที่ 3  ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 72.50 ab 

วิธกีารที่ 4  ปลูกหญ้าแฝก 61.89 ab 

วิธกีารที่ 5  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตนั/ไร่ 66.11 ab 

วิธกีารที่ 6  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 63.83 ab 

วิธกีารที่ 7  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  78.16 ab 

วิธกีารที่ 8  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 72.39 ab 

วิธกีารที่ 9  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 80.78 a 

ค่าเฉล่ีย 66.05 

CV= 15.5 % 

หมายเหตุ   ค่าเฉล่ียที่ตามด้วยตัวอกัษรเดียวกนัแสดงว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับ 

     ความเช่ือม่ัน 5%  โดยวิธี DMRT 

 

ผลการทดลองปีที่ 1 พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักมีผลทาํให้

ความสงูของขม้ินชันมีค่ามากกว่า การไม่ใส่ปุ๋ยหมักและการปลูกหญ้าแฝกไม่ตัดใบคลุม เพราะว่าการ

ใส่ปุ๋ยหมักเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และชีวของดินให้ดีข้ึน และการตัดใบหญ้าแฝก

คลุมดินจะช่วยรักษาความช้ืนในดิน ทาํให้ขม้ินชันสามารถดูดนํา้ไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการ

ไม่ตัดใบหญ้าแฝกคลุม นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของขม้ินชันไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า เร่ิมปลูก

ขม้ินชันล่าช้า (เดือนสงิหาคม) ทาํให้มีผลกระทบในช่วงฝนทิ้งช่วง 

 ผลการทดลองปีที่ 2 พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก 4ตันต่อไร่ มี

ผลทาํให้ความสงูของขม้ินชันมีค่ามากกว่า และแตกต่างกับการไม่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการไม่ใส่ปุ๋ย

และใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ นอกจากน้ีพบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมและการปลูกหญ้าแฝกไม่

ตัดใบคลุม ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักและไม่ใส่ปุ๋ยหมัก และการไม่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก 

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินเพราะว่าการใส่ปุ๋ยหมักเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเคมี 

ฟิสิกส์และชีวของดินให้ดีข้ึน(ปรีดี , 2537) นอกจากน้ีการตัดหญ้าแฝกทาํให้ส่วนที่อยู่ใต้ดิน (ราก) มี

การตายและย่อยสลายเป็นอนิทรียวัตถุแก่ดิน และการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน 
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ในปีที่ 1 ได้เกิดการย่อยสลายผุพังเป็นอินทรียวัตถุ และเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ขม้ินชันที่ปลูก

ด้วย 

 

3. ผลผลิตของขม้ินชนั 

ผลผลิตของขม้ินชันในปีที่ 1 ไม่สามารถเกบ็ได้เพราะว่าทาํการปลูกล่าช้าจึงทาํให้  

ขม้ินชันเจริญเติบโตไม่เพียงพอจะเกดิเหง้าได้ 

    ผลผลิตของขม้ินชันในปีที่ 2 พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน

ต่อไร่ ทาํให้ผลผลิตของขม้ินชันสงูสดุ คือ 1,350 กโิลกรัมต่อไร่  รองลงมาได้แก่ ปลูกหญ้าแฝกตัดใบ

คลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ และแตกต่างกบัการใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่  ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ 

แปลงควบคุม  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  ปลูกหญ้าแฝก+ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่ ปลูกหญ้าแฝก+ใส่

ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่  และการปลูกหญ้าแฝก ซ่ึงให้ผลผลิตเฉล่ีย เทา่กบั 1,319  908.44  880.00  825.56  

697.48  606.21  514.96 และ 358.51 กโิลกรัมต่อไร่ ตามลาํดับ (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที ่5   ผลผลิตเฉลีย่ของขม้ินชนั (กิโลกรมัต่อไร่) ปีที ่2 

 

วิธีการ ผลผลิต 

วิธกีารที่ 1. แปลงควบคุม     825.56 b 

วิธกีารที่ 2. ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 880.00 b 

วิธกีารที่ 3  ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 908.44 b 

วิธกีารที่ 4  ปลูกหญ้าแฝก 358.51 d 

วิธกีารที่ 5  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 514.96 cd 

วิธกีารที่ 6  ปลูกหญ้าแฝก+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 606.21 c 

วิธกีารที่ 7  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม  697.48 bc 

วิธกีารที่ 8  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม + ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตัน/ไร่ 1,319.91 a 

วิธกีารที่ 9  ปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ ใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ 1,349.92 a 

   ค่าเฉล่ีย 829.22 

                                                   ค่า   CV           =      14.1 %  

หมายเหตุ    ค่าเฉล่ียที่ตามด้วยตัวอกัษรเดียวกนัแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 

            ความเช่ือม่ัน 5%    โดยวิธี  DMRT 
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ผลการทดลองปีที่ 2 พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุมร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมัก มีผลทาํให้

ผลผลิตขม้ินชันมีผลผลิตมากกว่าและแตกต่างกับการไม่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการไม่ใส่หรือใส่ปุ๋ย

หมักและการปลูกหญ้าแฝกไม่ตัดใบคลุมร่วมกับการไม่ใส่ปุ๋ยหมักหรือใส่ปุ๋ยหมัก เพราะว่าใบหญ้า

แฝกที่คลุมดินในปีที่ 1 และรากหญ้าแฝกที่ตายได้ย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดิน นอกจากน้ีการ

ใส่ปุ๋ยหมักมีผลทาํให้คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพของดินดีข้ึน (ปรีดี , 2537) จากผลการ

ทดลอง สามารถบอกได้ว่า การตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ก็

เพียงพอ  เน่ืองจากประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ย 4 ตันต่อไร่ คือ 

1,320 กโิลกรัมต่อไร่ 

 

 

สรุปผล 

 

จากการศึกษา แนวทางการจัดการความช้ืนและการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้หญ้าแฝก

ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมักในการปลูกพืชสมุนไพรขม้ินชัน พบว่า การตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน ทาํให้

รักษาความช้ืนไว้ได้เฉล่ียได้ดีกล่าวคือ ในปีที่ 1 รักษาความช้ืนเฉล่ียสูงสดุ 12.48 เปอร์เซน็ต์ ปีที่ 2  

รักษาความช้ืนเฉล่ียสงูสดุ 15.14 เปอร์เซน็ต์ ซ่ึงจะแตกต่างจากวิธกีารไม่คลุมดิน ส่วนความสูงในปี

ที่ 1พบว่าการใส่ปุ๋ยหมัก 4ตันต่อไร่ ขม้ินชันมีความสงูเฉล่ียสูงสุด เทา่กบั 30.66 เซนติเมตร

รองลงมาคือ การปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่ปุ๋ย 4 ตันต่อไร่ และการปลูกหญ้าแฝกตัดใบคลุม+ใส่

ปุ๋ย 2 ตันต่อไร่ คือขม้ินชันมีความสงูเฉล่ีย เทา่กบั 22.77  เซนติเมตร และ 22.44 เซนติเมตร

ตามลาํดับ ในปีที่2พบว่า การปลูกหญ้าแฝกตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมักอตัรา 4 

ตันต่อไร่ ทาํให้ขม้ินชันเจริญเติบโตมีความสูงเฉล่ียสูงสดุ คือ 80.78 เซนติเมตร  และทาํให้ผลผลิต

ขม้ินชันมากที่สดุ คือ 1,350 กโิลกรัมต่อไร่ ซ่ึงมีความแตกต่างจากวิธกีารไม่ปลูกหญ้าแฝกและไม่ใส่

ปุ๋ยหมัก  
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เอกสารอา้งอิง 

 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2541. ความรู้เร่ืองหญ้าแฝก. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

          115  หน้า 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2541. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกจิหลักตามกลุ่ม  ชุดดิน 

เล่ม 2 ดินบนที่ดอน.กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

 หน้า 264-274 

คณะกรรมการกาํหนดมาตรการและจัดทาํเอกสารอนุรักษ์ดินและนํา้และการจัดการดิน.2540.  

   การจัดการดินทราย. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  27 หน้า 

ปรีดี  ดีรักษา พิทยากร ล่ิมทอง เสยีงแจ๋ว พิริยพฤนต์ ปรัชญา ธญัญาดี และเทอดศักดิ์  ศุภ 

สารัมภ์.  2534. การใช้ปุ๋ยหมักอตัราต่างๆ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีบาํรุงดินเพ่ือปลูกข้าวโพด 

เล้ียงสัตว์พันธุส์วุรรณ 1 ใน รายงานผลการวิจัยการปรับปรุงบาํรุงดินด้วยอนิทรียวัตถุ 

(2526 -2532 ) กลุ่มอนิทรียวัตถุและวัสดุที่ เหลือใช้  กองอนุรักษ์ดินและนํา้. กรม พัฒนา

ที่ดิน.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .  218  หน้า.  

พัชรินทร์  วนิชย์อนันตกูล  บุญมี  เลิศรัตนเดชากุล และนรารัตน์   กุมารติ. 2542. การควบคุม 

  วัชพืชโดยใช้วัสดุคลุมดินในกระเจียว ใน  เอกสารการประชุมความก้าวหน้าด้าน 

  พฤกษศาสตร์ สมุนไพรและวัชพืช  9 –10  มีนาคม 2542   ณ  ห้องประชุมกรมวิชาการ  

กรุงเทพ ฯ. กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช  หน้า  1 – 29 

เพญ็นภา   ทรัพย์เจริญ.  2539.  คุณค่าสมุนไพรกบัการพัฒนาสงัคมไทย ใน รายงานการสมัมนา  

  เร่ือง การฟ้ืนฟูสมุนไพรเพ่ือสงัคมไทย   13 – 14 มกราคม  2537 ณ โรงแรมมารวย 

  การ์เด้นกรุงเทพฯ.สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.   

  หน้า 10.   

วันชัย   ดีเอกนามกุล.  2539.   คุณภาพของสมุนไพรไทยและเคร่ืองเทศไทย ใน รายงานการ 

 สมัมนา เร่ือง การฟ้ืนฟูสมุนไพรเพ่ือสงัคมไทย   13 – 14 มกราคม  2537 ณ โรงแรม 

  มารวยการ์เด้น  กรุงเทพ ฯ. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรม 

  ราชูปถัมภ์.  หน้า 47 

ศักดา  สขุวิบูลย์.  2532. การคลุมดินใน คู่มือการจัดการพืชเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํา้.  กองอนุรักษ์ 

  ดินและนํา้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .  หน้า  119-128  

สมาคมอนุรักษ์ดินและนํา้แห่งประเทศไทย. 2534.  หญ้าแฝก  วารสารอนุรักษ์ดินและนํา้  ปีที่  7  

  ฉบับที่  2  เมษายน- มิถุนายน  2534.  61  หน้า 
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ภาคผนวก 

 

ตารางภาคผนวกที่1 แสดงปริมาณนํา้ฝนบริเวณพ้ืนที่ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จังหวัด 

     เพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2544 และ 2545 

 

เดือน ปริมาณนํา้ฝน (มิลลิลิตร) 

พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 

มกราคม 

กุมภาพันธ ์

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน 

กรกฎาคม 

สงิหาคม 

กนัยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธนัวาคม 

20.0 

0 

345.3 

73.6 

124.9 

103.3 

38.6 

100.9 

106.9 

414.6 

19.6 

1.5 

0 

0 

22.4 

17.0 

150.3 

91.3 

56.4 

129.4 

67.3 

66.7 

70.5 

19.7 

รวม 1,349.4 691.0 

ที่มา :  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรุงเทพ ฯ 
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ภาพท่ี 2  แปลงทดลองปลูกหญา้แฝกและตดัใบแฝกคลุมดินกบัการปลูกขม้ินชนัในดินทราย 

ภาพท่ี 1  (ซา้ย)   แปลงทดลองไม่ปลูกหญา้แฝกไม่คลุมดิน  

                (ขวา)  แปลงทดลองปลูกหญา้แฝกและตดัใบคลุมดินกบัการปลูกขม้ินชนั 
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