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บทคัดยอ 

ศึกษาผลของการจัดการดินบนขัน้บนัไดตอสมบัติของดินบางประการ ไดแก คาความเปน

กรด-เบส (pH) คาการนําไฟฟา (EC) และคาความหนาแนนรวมของดิน (Db) รวมถึงปริมาณตะกอน

ดิน ในแปลงขาวไรที่มีการจัดการดินที่แตกตางกัน ไดแก แบบไมทําขั้นบันได  แบบทําขั้นบันได

กลบัหนาดิน แบบทําขั้นบันได ไมกลบัหนาดิน และแบบทําขั้นบันได กลบัหนาดินและไถกลบถัว่

เขยีว ในพื้นที่โครงการศูนยภูฟา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ในชวงเดือน สิงหาคม ถึง 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) ผล

การศึกษาพบวา  

ผลของการจัดการดินบนขั้นบันไดที่แตกตางกันสงผลใหคาเฉลี่ยของ EC Db และ  pH 

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ (0.01) โดยแปลง แบบไมทําขั้นบันไดมีคาเฉลี่ย  คาการนําไฟฟา  (EC) 

และ คาความหนาแนนรวมของดิน  (Db) สูงที่สุดเทากับ 327.51 µs/cm และ 2.40 g/cm3 ตามลําดับ 

คาเฉลี่ย  (pH) สูงที่สุดเทากับ 5.54 ในแปลง แบบขั้นบันไดกลับหนาดิน ในขณะที่ชวงระยะเวลาที่

แตกตางกันสงผลใหคาเฉลี่ย คาการนําไฟฟา (EC) คาความหนาแนนรวมของดิน (Db) และ คาความ

เปนกรด-เบส ( pH) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) โดยชวงระยะกอนปลูกขาวไร (0 วัน) มี

คาเฉลี่ย  คาการนําไฟฟา  (EC) และคาความหนาแนนรวมของดิน  (Db) สูงที่สุดเทากับ 355.04 

µs/cm และ389  g/cm3ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ย คาความเปนกรด-เบส ( pH) สูงที่สุดเทากับ 5.63ใน

ระยะหลังการเก็บเกี่ยวขาวไร (120  วัน) นอกจากน้ียังพบวา การจัดการดินบนขั้นบันไดที่แตกตาง

กันยังสงผลตอปริมาณตะกอนดินอยางมีนัยสําคัญ (0.05)  โดยแปลงที่ไมทําขั้นบันไดมีปริมาณ

ตะกอนดินที่เกิดจากการชะลางพังทลายของหนาดินมีคาผลรวมสูงที่สุด 94.50 กก./แปลง ในขณะที่

แปลงที่ทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีปริมาณตะกอนดิน รวมตํ่าสุด 76.30 กก./แปลง สวนชวงระยะที่

แตกตางกันสงผลใหเกิดปริมาณตะกอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) โดยชวงระยะกอน
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ปลูกขาวไรมีปริมาณตะกอนดินรวม สูงที่สุด 108.10  กก./แปลง และจะมีปริมาณตะกอนลดนอยลง

ตามลําดับจนถึงระยะเก็บเกี่ยวขาวไร (120 วัน)  

 การทําแปลงแบบขั้นบันไดสามารถชวยลดปริมาณตะกอนดิน ที่เกิดจาก การชะลาง

พังทลายของดินได เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไมมีการทําขั้นบันได  

คําสําคัญ : สมบัติของดิน  (soil properties), ไมทําขั้นบันได  (non-terraced), ทําขั้นบันได  

(terraced), ตะกอนดิน (soil sediment) 

Abstract 
The study on the effects of different terraced soil management on soil 

properties, sediment and soil erosion was carried out at Phu Fah development center, 
Bor Kluae District, Nan Province during August and November, 2011. The study area 
was planned and ANOVA was used in the analysis and comparison of the average 
value from each plot was made by employing Duncan’s multiple range test.  

The results of the study showed the highest pH value of 5.84 where the 
lowest pH of top soil of the terraced plot was 4.94 where without tilling the top soil. 
The plot without terrace had the highest conductivity of 516.17 µs/cm which differed 
significantly with the terraced plot with the top soil tilled having the lowest 
conductivity value of 109.37 µs/cm. The average bulk density of soil were 
significantly different amomg the plot ; the highest value of 4.23 gm/cc in the soil 
without terraces and the lowest value of 1.17 gm/cc in the terraced plot with tilled top 
soil. Similarly, the average total sediment of soil differed significantly with the 
highest value of 26.7 kg/rai in the soil without terraces and the lowest value of 21.77 
kg/rai  the terraced plot with tilled top soil. 

In conclusion the terraced plot with tilled top soil had the highest pH value. 
However, the soil in the non-terraced plot had the highest conductivity, average bulk 
density and average total sediment values. It can be slaid that terraeed plot will most 
likely reduce soil erosion and total sediment. 

บทนํา 

อําเภอบอเกลือมีพื้นที่เปนภูเขา มีพื้นปาไมเปนพื้นที่ตนนํ้านานมีสภาพภูมิประเทศสวน

ใหญเปนภูเขาสูงของพื้นที่ และมีความลาดชันดวยลักษณะภูมิประเทศดังที่กลาวมา ทําใหเกษตรกร

ในอําเภอบอเกลือสวนใหญจําเปนตองคนควาทําการเพาะปลูกบนพื้นที่มีความลาดชันสูง โดย ทํา

การแผวถางพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณตามแนวพื้นที่ภูเขาสูงเพื่อใชเปนพื้นที่ในการเพาะปลูกทํา

การเกษตรสวนมาก นิยมเพาะปลูกขาวไรแบบไมทําขั้นบันได ซึ่งวิธีการดังกลาวไมสามารถชวยกัก

เกบ็ เพิ่มธาตุอาหาร และอนุรักษดิน  ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษา วิธีการอนุรักษเพิ่มธาตุอาหารในดิน

เพื่อใหสอดคลองกับหลัก การพัฒนาที่ยั่งยืน  ดังน้ันจึงเลือกทําการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดิน 

ปริมาณตะกอนดิน และสมบัติของตะกอนดิน ในแปลงขาวไรแบบทําขั้นบันไดและไมทําขั้นบันได  

ในพื้นที่โครงการศูนยภูฟา ตําบล ภูฟา อําเภอ บอเกลือ จังหวัด นาน  
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วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดิน บนขั้นบันไดดินที่มีการจัดการดินที่แตกตางกัน 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณตะกอนดินบนขั้นบันไดดินที่มีการจัดการดินที่แตกตางกัน 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาสมบัติของดินในแปลงปลูกขาวไรแบบทําขั้นบันไดและไมทําขั้นบันได ณ.โครง 

การศูนยภูฟา ตําบล ภูฟา อําเภอ บอเกลือ จังหวัด นาน พ.ศ. 2554 มีขั้นการศึกษาดังตอไปน้ี 

 1. แปลงมจํีานวน 4 แปลง  แบบทําขั้นบันได  แบบทําขั้นบันได ไมกลบัหนาดิน แบบทํา

ขั้นบันไดกลบัหนาดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินปลูกถั่วเขียว 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบ สมบัติของดิน ไดแก ความเปนกรด-เบส  (pH) ความหนาแนนรวม  

(Db) การนําไฟฟา (EC) ขนาดของพื้นที่แปลงแตละแปลงกวาง 4 เมตร x ยาว 12 เมตร เก็บตัวอยาง

ดินที่ระดับความลึก 2 ชั้น ระหวางที่ 0 – 10 เซนติเมตร ในแปลงขาวไรแบบทําขั้นบันไดและไมทํา

ขั้นบันได โดยเก็บตัวอยางที่ระยะกอนปลูก (0 วัน) ระหวางปลูก ( 30, 60, 90 วัน) และหลังการเก็บ

เกี่ยว (120 วัน) 

 3 . ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณตะกอนดิน  ในบอดักตะกอนดิน  โดยวิเคราะหสมบัติของดิน

ไดแกคา ความเปน กรด-เบส , ความหนาแนนรวม  และการนําไฟฟา โดยใช วิธี Methods of Soil 

Analysis (Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, 1996) 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และวิเคราะห

ความแปรปรวน (ANOVA)  

ผลการศึกษา 

ความเปน กรด-เบส (pH)   

การจัดการดิน แบบไมทําขั้นบันได มีคาความเปน กรด-เบส ตํ่าที่สุดเทากับ ( 5.03) ในชวง

ระยะ (90 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ (5.84) ในชวงระยะ (120 วัน)  

การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได ไมกลบัหนาดิน แบบไมทําขั้นบันไดมีคา ความเปน กรด-

เบสตํ่าที่สุดเทากับ 5.08 ในชวงระยะ (90 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 5.57 ในชวงระยะ (0 วัน) 

การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได กลบัหนาดิน มีคาความเปน กรด-เบส ตํ่าที่สุดเทากับ 5.22 

ในชวงระยะ (60 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 5.68 ในชวงระยะ (90 วัน)  

การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได กลับหนาดินปลูกถั่วเขียว มีคาตํ่าความเปน กรด-เบส ที่สุด

เทากับ 4.99 ในชวงระยะ (60 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 5.71 ในชวงระยะ (120 วัน) 

สรุปวา คาความเปน กรด-เบส ในดินการจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินปลูกถั่ว มี

เหมาะสมในการปลูกขาวไร 
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คาความเปน กรด-เบสของดิน ที่มีการจัดการดินแบบ ทําขั้นบันไดกลับหนาดิน มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด 5.54 สวนการจัดการดินแบบทําขั้นบันได ไมกลับหนาดินมีคา เฉลี่ยนอยที่สุด 5.37 ในขณะที่  

ชวงระยะหลังการเก็บเกี่ยวขาวไร (120 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่สูงที่สุด 5.63 สวนชวงระยะ ( 60 

วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 5.24 (ภาพที่ 1)  

ภาพท่ี 1 คาความเปนกรด-เบส ของดินท่ีระดับความลึก   (0 –10 เซนตเิมตร) ในแปลงขาวไรแบบทํา

ข้ันบันไดและไมทําข้ันบันได ท่ีระยะเวลา (0, 30, 60, 90 และ 120 เวลา) 

 

 
 

 

0 วัน 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-120 วัน 

ไมทําขั้นบันได 5.45 5.28 5.41 5.03 5.84 

ขั้นบันไดไมกลับหนาดิน 5.57 5.55 5.33 5.08 5.30 

ขั้นบันไดกลับหนาดิน 5.62 5.50 5.22 5.68 5.66 

ขั้นบันไดกลับหนาดินปลูกถั่วเขียว 5.62 5.54 4.99 5.61 5.71 

 

การนําไฟฟาในดิน (EC) 

การจัดการดิน แบบไมทําขั้นบันได มีคาการนําไฟฟาของดิน ตํ่าที่สุดเทากับ  217 µS/cm

ในชวงระยะ (60 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 516.17 µS/cm ในชวงระยะ (120 วัน)  

การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได ไมกลบัหนาดิน มีคาการนําไฟฟาของดิน ตํ่าที่สุดเทากับ  

141.40 µS/cm ในชวงระยะ (30 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 417.30 µS/cm ในชวงระยะ (90 วัน) 

การจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีคาการนําไฟฟาของดินตํ่าที่สุดเทากับ  165.37 

µS/cm ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 359.83 µS/cm ในชวงระยะ (0 วัน) 
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การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได กลับหนาดินปลูกถั่วเขียวมีคา การนําไฟฟาของดิน ตํ่าที่สุด

เทากับ 109.37 µS/cm ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ  377.77 µS/cm ในชวงระยะ 

(60 วัน) 

สรุปวา  คาการนําไฟฟาในดิน การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได ไมกลบัหนาดิน มีคาการนํา

ไฟฟาของดินตํ่า มีคาความเค็มของดินตํ่า 

คาการนําไฟฟาของดิน ที่มีการจัดการดินแบบ ไมทําขั้นบันได มีคา เฉลี่ย สูงที่สุด 327.51 

µS/cm สวนการจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีคา เฉลี่ยนอยที่สุด 247.54 µS/cm ในขณะ

ที่ ชวงระยะกอนปลูกขาวไร (0 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่สูงที่สุด 355.04 µS/cm สวนชวงระยะ 

(120 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 237.59 µS/cm (ภาพที่ 2) 

ภาพท่ี 2. การนําไฟฟาในดิน (µS/cm) ท่ีระดับความลึก (0 –10 เซนตเิมตร)  ในแปลงขาวไรแบบทํา

ข้ันบันไดและไมทําข้ันบันได ท่ีระยะเวลา (0, 30, 60, 90 และ 120 เวลา) 

 

 
 

คาการนําไฟฟา 0 วัน 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-120 วัน 

ไมทําขั้นบันได 323.33 311.10 217.10 269.87 516.17 

ขั้นบันไดไมกลับหนาดิน 390.33 141.40 220.50 417.30 159.47 

ขั้นบันไดกลับหนาดิน 359.83 192.87 300.23 219.40 165.37 

ขั้นบันไดกลับหนาดินปลูกถั่วเขียว 346.67 338.97 377.77 331.87 109.37 

 

ความหนาแนนรวมของดิน (Db) 

การจัดการดิน แบบ ไมทําขั้นบันได มีคาความหนาแนนรวมของดินตํ่าที่สุดเทากับ  1.27 

g/cm3ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 4.23 g/cm3 ในชวงระยะ (0 วัน)  
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การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได ไมกลบัหนาดิน มีคาความหนาแนนรวมของดินตํ่าที่สุด

เทากับ 1.24 g/cm3ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 3.79 g/cm3 ในชวงระยะ (0 วัน) 

การจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีคาความหนาแนนรวมของดินตํ่าที่สุดเทากับ  

1.22 g/cm3 ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 3.69 g/cm3 ในชวงระยะ (0 วัน) 

การจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลบัหนาดินปลกูถัว่เขยีวมคีาความหนาแนนรวมของดินตํ่า

ที่สุดเทากับ  1.17 g/cm3ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 3.83 g/cm3 ในชวงระยะ (0 

วัน)  

สรุปวา การจัดการดิน แบบทําขั้นบันได กลบัหนาดินปลกูถัว่เขยีวมคีาความหนาแนนรวม

ของดินตํ่า ดินมีความรวนซุยโปรง 

คาความหนาแนนรวมของดิน ที่มีการจัดการดินแบบ ไมทําขั้นบันไดมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 2.40 

g/cm3 สวนการจัดการดินแบบทาํขัน้บนัไดกลบัหนาดิน  และแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดิน ปลูกถั่ว

เขยีวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2.22 g/cm3 ในขณะที่  ระยะกอนปลูกขาวไร (0 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่

สูงที่สุด 3.89 g/cm3 สวนชวงระยะ (120 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 1.23 g/cm3 (ภาพที่ 3) 

ภาพท่ี 3 คาความหนาแนนรวมดิน  (g/cm3) ท่ีระดับความลึก (0 –10 เซนตเิมตร) ในแปลงขาวไร

แบบทําข้ันบันไดและไมทําข้ันบันได ท่ีระยะเวลา (0, 30, 60, 90 และ 120 เวลา) 

 

 
 

คาเฉลี่ยความหนาแนน 0 วัน 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-120 วัน 

ไมทําขั้นบันได 4.23 1.40 3.75 1.35 1.27 

ขั้นบันไดไมกลับหนาดิน 3.79 1.25 3.68 1.26 1.24 

ขั้นบันไดกลับหนาดิน 3.69 1.23 3.67 1.26 1.22 

ขั้นบันไดกลับหนาดินปลูกถั่วเขียว 3.83 1.25 3.59 1.25 1.17 
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ตะกอนรวมของดิน 

การจัดการดินแบบไมทําขั้นบันไดมีคาตะกอนรวมของดินตํ่าที่สุดเทากับ  14.4 กโิลกรัมตอ

แปลง ในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 34 กโิลกรัมตอแปลง ในชวงระยะ (30 วัน)  

การจัดการดินแบบทําขั้นบันไดไมกลบัหนาดินมีคาตะกอนรวมของดินตํ่าที่สุดเทากับ  10.6 

กโิลกรัมตอแปลงในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 24.9 กโิลกรัมตอแปลง ในชวง

ระยะ (0 วัน)  

การจัดการดินแบบทําขั้นบันได กลับหนาดินมีคาตะกอนรวมของดินตํ่าที่สุดเทากับ  มีคาตํ่า

ที่สุดเทากับ  11 กโิลกรัมตอแปลงในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 24.6 กโิลกรัมตอ

แปลง ในชวงระยะ (0 วัน)  

การจัดการดินแบบทําขั้นบันได กลับหนาดินปลูกถั่วเขียวมีคาตะกอนรวมของดินตํ่าที่สุด

เทากับ  มีคาตํ่าที่สุดเทากับ  11.1 กโิลกรัมตอแปลงในชวงระยะ (120 วัน) และมีคาสูงที่สุดเทากับ 

24.6 กโิลกรัมตอแปลง ในชวงระยะ (0 วัน)  

ตะกอนรวมของดิน ที่มี การจัดการดินแบบ ไมทําขั้นบันได มีคา เฉลี่ย สูงที่สุด (94.50 

กโิลกรัมตอ แปลง ) สวนการจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีคา เฉลี่ย นอยที่สุด (76.30 

กโิลกรัมตอแปลง) (ภาพที่ 4) 

ภาพท่ี 4. คาตะกอนรวมของดิน  (กิโลกรัมตอแปลง) ท่ีระดับความลึก  (0 –10 เซนตเิมตร)  ในแปลง

ขาวไรแบบทําข้ันบันไดและไมทําข้ันบันได ท่ีชวงระยะ เวลาตางๆ 
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วิธีการศึกษา กโิลกรัมตอแปลง 

คาเฉลี่ยปริมาณตะกอน 0-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-120 วัน 

ไมทําขั้นบันได 34.00 23.80 22.30 14.40 

ขั้นบันไดไมกลับหนาดิน 24.90 23.80 18.50 10.60 

ขั้นบันไดกลับหนาดิน 24.60 24.00 16.70 11.00 

ขั้นบันไดกลับหนาดินปลูกถั่วเขียว 24.60 23.80 17.50 11.10 

 

การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

1. คาความเปน กรด-เบส  (pH) ของดิน ที่มีการจัดการดินแบบ ทําขั้นบันไดกลับหนาดิน มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด (5.54) สวนการจัดการดินแบบทําขั้นบันได ไมกลับหนาดินมีคา เฉลี่ยตํ่าที่สุด (5.37) 

ในขณะที่  ชวงระยะหลังการเก็บเกี่ยวขาวไร (120วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (5.63) สวน

ชวงระยะ (60 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (5.24) 

 2. คาเฉลี่ยการนําไฟฟา  (EC) ของดินที่มีการจัดการดินแบบ ไมทําขั้นบันได มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด (327.51µS/cm) สวนการจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีคา เฉลี่ยนอยที่สุด (247.54 

µS/cm) ในขณะที่ ชวงระยะกอนปลูกขาวไร (0 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (355.04 µS/cm) 

สวนชวงระยะ (120 วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (237.59 µS/cm)   

3. คาเฉลีย่ความหนานแนนรวมของดิน  (Db) ที่มีการจัดการดินแบบ ไมทําขั้นบันได มี

คา เฉลี่ย สูงที่สุด (2.40  g/cm3) สวน การจัดการดินแบบทาํขัน้บนัไดกลบัหนาดิน  และ แบบทํา

ขัน้บนัไดกลบัหนาดินปลูกถั่วเขียวมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (2.22 g/cm3) ในขณะที่  ชวงระยะกอนปลูกขาว

ไร (0วัน) ของทุกแปลงมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.89 g/cm3) สวนชวงระยะ ( 120 วัน) ของทุกแปลงมี

คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (1.23 g/cm3)   

4. คาเฉลี่ยตะกอนรวมของดิน ที่มีการจัดการดินแบบ ไมทําขั้นบันได มีคาผลรวม สูงที่สุด 

(94.50 กโิลกรัมตอ แปลง ) สวนการจัดการดินแบบทําขั้นบันไดกลับหนาดินมีคา ผลรวม ตํ่าที่สุด 

(76.30 กโิลกรัมตอแปลง) ในขณะที่  ชวงระยะกอนปลูกขาวไร (0 วัน) ของทุกแปลงมีคาผลรวมสูง

ที่สุด (108.10 กโิล กรัมตอ แปลง) สวนชวงระยะ ( 120 วัน) ของทุกแปลงมีคาผลรวมนอยที่สุด 

(47.10 กโิลกรัมแปลง)   

การทําแปลงแบบขั้นบันไดชวยลดการชะลางพังทลายของดิน และลดปริมาณตะกอนรวม

ของดิน ลดปญหาการเสื่อมโทรมของดิน  อันเนื่องมาจาก  การเกิดการชะลางพังทลายของดิน  การ

สูญเสียหนาดิน  และธาตุอาหารพืช  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา พิพัฒน ไทยกลา  และคณะ( 2535) 

หนา.31 

ขอเสนอแนะ 

 ควรสงเสริมเกษตรกรทาํ แปลงแบบทําขั้นบันได  สามารถ ชวยลดการชะลางพังทลายของ

หนาดิน และลดปริมาณของตะกอนดิน  ทําใหลดการสญูเสยีปริมาณอินทรียวัตถุ ในดินมปีระโยชน
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ตอการเจริญเติบโตของพืช การปลูกขาวไรชวยชะลอปริมาณน้ําฝนลดการ ชะลางพังทลาย หนาดิน 

ลดการสูญเสียหนาดิน สอดคลองกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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