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บทคัดยอ 

 ศึกษาผลของการอนุรักษดินที่แตกตางกันตอปริมาณตะกอนดิน โดยศึกษาสมบัติของดินและตะกอน

ดิน ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุ กรด-เบส และการนําไฟฟา เก็บตัวอยางดินความลึก 0–5 เซนติเมตร 4 วิธี ไดแก 

(1) แปลงท่ีไมมีการอนุรักษดิน (2) แปลงท่ีมีการอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝกสลับเปนแถบ (3) แปลงท่ีมีการ

อนุรักษดินแบบขั้นบันได และ (4) แปลงที่มีการอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝกสลับเปนแถบรวมกับแบบ

ขัน้บันได ในแปลงทดลองขนาด 48 ตารางเมตร ความลาดชัน 32 องศา ชวงเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 

2555 ท่ีศูนยปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร โดยวัดปริมาณ

ตะกอนดินทุกๆ 30 วัน จนถึงวันท่ี 120  

 พบวาการอนุรักษดินที่แตกตางกัน 4 กรรมวิธีสงผลใหเกิดการสูญเสียปริมาณตะกอนดินแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) โดยวิธีท่ี 1 มีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3,146 

กิโลกรัมตอไร สูงกวาวิธีที่ 3 และวิธีที่ 4 ที่มีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยเทากับ 2,453 และ 2,062 

กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตไมสูงกวาวิธีท่ี 2 ท่ีมีการสูญเสียปริมาณตะกอนดินเฉล่ียเทากับ 2,796 กิโลกรัมตอ

ไร นอกจากนี้พบวา วิธีที่ 4 ตะกอนดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ําสุดเฉลี่ยรอยละ 1.99 ต่ํากวาวิธีที ่1 และวิธีที่ 2 

มีคาเฉล่ียเทากับ รอยละ 3.33 และ 2.86 ตามลําดับ แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) แตแตกตางอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีที่ 3 ท่ีมีคาเฉล่ียรอยละ 2.39 ความเปนกรด-เบสทุกวิธีอยูในชวง 7.4-7.8 เปนดาง

เล็กนอย และคาการนําไฟฟา วิธีท่ี 1 ตะกอนดินมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 1.58 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร สูงกวาวิธี

ท่ี 3 และวิธีที่ 4 เทากับ 1.46 และ 1.40 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) 

แตไมสูงกวาวิธีท่ี 2 เทากับ 1.52 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร 

ผลของการอนรัุกษดนิท่ีแตกตางกันตอปริมาณตะกอนดนิ ท่ีสํานักปฏบิัติธรรม 

มหาโพธิวงศาจริยาราม   อําเภอเมือง   จังหวดัแพร 

The Results of Different Soil Conservations at Mahaphothiwongsacariyaram Meditation Center, 

Mueng District, Phrae Province. 
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 แสดงวาวิธีที ่4 สามารถลดการชะลางพังทลายของหนาดินไดดีกวาทุกวิธีไดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ (0.01) ดังนั้นจึงควรมีการอนุรักษหนาดินแบบปลูกหญาแฝกสลับเปนแถบรวมกับแบบขั้นบันไดเพื่อ

ไมใหเกิดการสูญเสียดิน 

Abstract 

 Soil conservation was carried out in bare soil by studying properties of soil and sediment, ie. 

Organic matters, pH and electric conductivity at a depth between 0-5 cm. under 4 processes, namely, (1) the 

plot without soil conservation, (2) the plot with terraced conservation, (3) the plot with striped vertiva grass 

and (4) the plot with combination of (2) and (3). The plot size was 48 sq.m. with 32o slope. The study period 

was from July until November,2012 and was carried out at Mahaphothiwongsacariyaram Meditation Center, 

Muang district, Phrae province. The soil sediment was analyzed every 30 days until 120 days. 

 The study showed a statistical significant difference at 0.01 level in soil loss employing 4 processes 

of soil conservation process caused the most soil loss of 3,146 kg/rai which was higher than those of process 

3 and 4 with the values of 2.453 and 2,062 kg/rai, respectively. However, soil loss under process 2 was 

2,796 kg/rai which was not statistically different at 0.01 level with soil loss under process 1. Moreover, soil 

conservation under process 1 showed the highest loss of organic matter contents of 3.33 % which was 

statistically significantly at 0.01 level these under process 3 and 4 with the values of 2.39 and 1.99 %, 

respectively. However, the organic matter content under process 1 was not significantly different from that 

under process 2 which had the organic matter content of 2.86%. 

 Soil conservation by using striped vertiva grass and terraced system resulted in reducing soil loss 

better than without conservation at 0.01 statistical level. Bare soil without soil conservation results in soil 

loss and organic matter loss. Therefore, it is recommended to promote soil conservation to reduce soil 

losses. 

คําสําคัญ: การอนุรักษหนาดิน (soil conservations), พื้นที่เปดโลง  (bare soil), อินทรียวัตถุ (organic matter), 

การนําไฟฟา (electrical conductivity), หญาแฝก (Vetiver grass) 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

พืน้ทีศู่นยปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม บานนาคูหา ตําบลสวนเขือ่น อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

เปนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันประมาณ 32 องศา เกษตรกรในพื้นท่ีมีการปลูกขาวไรและขาวโพดเปนสวนใหญ ซ่ึง

การทําเกษตรดังกลาวยังขาดวิธีการอนุรักษดินที่ถูกตอง จึงทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน ทําให

สูญเสียธาตุอาหารท่ีสําคัญตอการปลูกพืชสูลําน้าํแมแคมซึง่เปนลําน้าํสายหลักของพื้นทีแ่ละเปนลําน้ําสาขาที่

สําคัญของแมน้ํายม  
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การศึกษาครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาวิธีการอนุรักษดินโดยวิธีการปลูกพืชแบบการปลูกพืชสลับเปนแถบ

โดยแถบของพืชทีป่ลูกคือหญาแฝกรวมกับวิธีการอนุรักษดินโดยวิธีกลแบบการทําขัน้บันไดในแปลงทีมี่การ

เปดโลง (ไมมีการปลูกพืช) ตอการชะลางพังทลายของหนาดินในพื้นที่ศูนยปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยา

ราม บานนาคูหา ตําบลสวนเขือ่น อําเภอเมือง จังหวัดแพร เพือ่เปนแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรดินใน

พื้นท่ีท่ีมีการทําเกษตรกรรมในพื้นท่ีลาดชัน 

วตัถุประสงคของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาผลของการอนุรักษดินท่ีแตกตางกันตอปริมาณตะกอนดิน สมบัติตะกอนดินและดิน  

2) เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปริมาณอินทรียวัตถุของดินกับปริมาณตะกอนดินในแปลงที่มีการ

 อนุรักษดินท่ีแตกตางกัน 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาผลของการอนุรักษดินที่แตกตางกันตอปริมาณตะกอนดินในแปลงเปดโลง ศึกษาในพื้นที่

สํานักปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม  ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร แบงการศึกษาออกเปน 7 

ขั้นตอน ไดแก การวางแผนการทดลอง การทําแปลงทดลอง ระยะเวลาในการศึกษา การวิเคราะหปริมาณ

น้ําฝน การเก็บตัวอยางตะกอนดินและดิน การวิเคราะหสมบัติตะกอนดินและดิน และการวิเคราะหสถิติ  

- การวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ไดแก วิธีที่ 1 

แปลงที่ไมมีการอนุรักษดิน วิธีที่ 2 แปลงที่มีการอนุรักษดินแบบขั้นบันได มวิธีที่ 3 แปลงท่ีมีการอนุรักษดิน

แบบปลูกหญาแฝกสลับเปนแถบ และ วิธีท่ี 4 แปลงท่ีมีการอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝกสลับเปนแถบรวมกับ

แบบข้ันบันได  

- การทําแปลงทดลอง มีขนาดของพื้นที่กวาง 4 เมตร x ยาว 12 เมตร แบงเปนแปลงยอยบน, 

กลาง, และลาง ขนาด 4 x 4 เมตร ทายแปลงทําบอดักตะกอนดิน กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1 เมตร ปลูก

หญาแฝก เวนระยะหางตนละประมาณ 5 เซนติเมตร เปนแถวขวางตามแนวลาดเทของพื้นที่ระยะหางแตละ

แถวประมาณ 1 เมตร 

- ระยะเวลาที่ศึกษา ไดแก วันที่ 0, 30, 60, 90 และ 120 ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 

2555 

- การวิเคราะหปริมาณน้ําฝนสะสม (มิลลิเมตรตอเดือน)  

- ตะกอนดินเก็บทุก 30 วัน ในหลุมดักตะกอนท้ัง 4 แปลง ตัวอยางดินเก็บ 3 จุด บริเวณแปลงยอย

บน, กลาง และลาง แปลงยอยละ 1 จุด ลึก 0–5 เซนติเมตร 1 กิโลกรัม 5 ระยะเวลาคือ วันที่ 0, 30, 60, 90 และ 

120  
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- การวิเคราะหสมบัติตะกอนดินและดิน ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) คาความเปน 

กรด-เบส (pH)  คาการนําไฟฟา (Ec) โดยวิธี Methods of Soil Analysis (Soil Science Society of โดย America 

and American Society of Agronomy, 1996) 

- การวิเคราะหผลทางสถิติ การศึกษาวิเคราะหผลการศึกษาสมบัติของดิน ตะกอนดิน บาง

ประการของดิน ใชหลักการทางสถิติคือ 

1) การวิเคราะหความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) 

2) การวิเคราะหความแตกตางดวยวิธี Duncan’s new multiple range test 

ผลของการศึกษา 

 ปริมาณน้ําฝนสะสม (มิลลิเมตรตอเดือน) ของพืน้ทีศึ่กษา พบวามีปริมาณน้าํฝนสะสมสูงสุดในชวง

ระยะเวลาวันที ่31–60 (  )สิงหาคม  เทากับ 380.89 มิลลิเมตรตอเดือน และปริมาณน้าํฝนสะสมต่าํสุดในชวง

ระยะเวลาวันท่ี 91–120 (ตุลาคม) เทากับ 41.68 มิลลิเมตรตอเดือน (ตารางท่ี 1)   
 

ตารางท่ี 1 : ปริมาณน้ําฝนสะสม (มิลลิเมตรตอเดือน)  

ระยะเวลา (วัน) ปริมาณน้ําฝนสะสม (มิลลิเมตรตอเดือน) 

30 211.42 

60 380.39 

90 246.27 

120 41.68 

  

ปริมาณตะกอนดิน (กิโลกรัมตอแปลงตอเดือน) พบวาแปลงที่มีการอนุรักษดินที่แตกตางกันสงผล  

ตอปริมาณตะกอนดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) โดยวิธีท่ี 1 มีปริมาณตะกอนดินสูงสุด

เฉล่ีย 3,146 กิโลกรัมตอไร สูงกวาวิธีที่ 3 เฉลี่ย 2,453 กิโลกรัมตอไร อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) แตไม

สูงกวาวิธีท่ี 2 เฉล่ีย 2,796 กิโลกรัมตอไร ในขณะทีว่ิธีท่ี 4 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 2,062 กิโลกรัมตอไร ต่ํากวาทุกวิธี

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) (ตารางท่ี 2) 
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     ตารางท่ี 2 : ปริมาณตะกอนดินเฉล่ีย (กิโลกรัมตอไร)  

หมายเหตุ: อกัษรภาษาอังกฤษตัวเลก็ (abc ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

                 อกัษรภาษาอังกฤษตัวใหญ (ABC ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

 

ปริมาณอินทรียวัตถุของตะกอนดิน (รอยละ) พบวาแปลงที่มีการอนุรักษดินที่แตกตางกัน สงผลตอ

ปริมาณอินทรียวัตถุของตะกอนดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) โดยวิธีท่ี 1 ตะกอนดินมี

ปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุดเฉล่ียรอยละ 3.33 สูงกวาวิธีท่ี 3 เฉล่ียรอยละ 2.39 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) 

แตไมสูงกวาวิธีท่ี 2 เฉลีย่รอยละ 2.86 ในขณะที่วิธีท่ี 4 พบวาอินทรียวัตถุในตะกอนดินมีคาเฉลี่ยต่ําสุดรอยละ 

1.99 ซ่ึงต่ํากวาทุกแปลงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) (ตารางท่ี 3) 

     ตารางท่ี 3 : ปริมาณอินทรียวัตถุของตะกอนดิน (รอยละ)  

หมายเหตุ: อกัษรภาษาอังกฤษตัวเลก็ (abc ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

                 อกัษรภาษาอังกฤษตัวใหญ (ABC ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

  

ความเปนกรด-เบสของตะกอนดินของ พบวาแปลงท่ีมีการอนุรักษดินท่ีแตกตางกันสงผลตอความเปน

กรด-เบสของตะกอนดินแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบวาวิธีท่ี 4 มีคาความเปนกรด-เบส

เฉล่ียสูงสุด 7.73 รองลงมาไดแกวิธีท่ี 3, วิธีท่ี 2 และวิธีท่ี 1 มีคาเฉล่ียความเปนกรด-เบส เทากับ 7.68, 7.65 และ 

7.58 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 

วธิี 
ปริมาณตะกอนดิน ระดับนยัสําคัญ 

(กก./แปลง) (กก./ไร) 0.01 0.05 

1. แปลงไมมีการอนุรักษดิน 94.38 3,146 A a 

2. แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 83.88 2,796 AB b 

3. แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 73.60 2,453 BC bc 

4. แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 61.88 2,062 C c 

วธิี 
อินทรียวัตถุของตะกอนดิน  

(รอยละ) 

ระดับนยัสําคัญ 

0.01 0.05 

1.แปลงไมมีการอนุรักษดิน 3.33 A a 

2.แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 2.86 AB b 

3.แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 2.39 BC bc 

4.แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 1.99 C c 
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            ตารางท่ี 4 : ความเปนกรด-เบสของตะกอนดิน  

 คาการนําไฟฟาของตะกอนดิน  พบวาแปลงที่มีการอนุรักษดินที่แตกตางกันสงผลตอคาการนําไฟฟา

ของตะกอนดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  (0.01)  โดยพบวาวิธีที่ 1 ตะกอนดินมีคาการนําไฟฟา

เฉลีย่สูงสุดเทากับ 1.58 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร สูงกวาวิธีที ่3 และวิธีท่ี 4 ตะกอนดินมีคาเฉลีย่การนําไฟฟา

เทากับ 1.46 และ 1.40 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) แตไมสูงกวาวิธีท่ี 

2 ท่ีมีตะกอนดินมีคาเฉล่ียการนําไฟฟาเทากับ 1.52 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร (ตารางท่ี 5)  

 

        ตารางท่ี 5 : คาการนําไฟฟาของตะกอนดิน (มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร)  

หมายเหตุ: อกัษรภาษาอังกฤษตัวเลก็ (abc ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

                 อกัษรภาษาอังกฤษตัวใหญ (ABC ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

 

อินทรียวัตถุของดิน (รอยละ) พบวาแปลงที ่มีการอนุรักษดินที ่แตกตางกันสงผลตอปริมาณ

อินทรียวัตถุของดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) โดยวิธีท่ี 4 มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุดเฉล่ีย

รอยละ 4.05 สูงกวาวิธีท่ี 1 เฉล่ียรอยละ 2.51 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) แตไมสูงกวาวิธีท่ี 3 และวิธีท่ี 2 

เฉล่ียรอยละ 3.72 และ 3.16 ตามลําดับ (ตาราง ท่ี 6) 

 

 

วธิี ความเปนกรด-เบสของตะกอนดิน 

1.แปลงไมมีการอนุรักษดิน 7.58 

2.แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 7.65 

3.แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 7.68 

4.แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 7.73 

วธิี 
คาการนําไฟฟา 

(มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร) 

ระดับนยัสําคัญ 

0.01 0.05 

1.แปลงไมมีการอนุรักษดิน 1.58 A a 

2.แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 1.52 AB ab 

3.แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 1.46 BC bc 

4.แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 1.40 C c 
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     ตารางท่ี 6 : ปริมาณอินทรียวัตถุของดิน )รอยละ(   

หมายเหตุ: อกัษรภาษาอังกฤษตัวเลก็ (abc ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

                 อกัษรภาษาอังกฤษตัวใหญ (ABC ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

 

ความเปนกรด-เบสของดิน พบวาแปลงท่ีมีการอนุรักษดินท่ีแตกตางกันสงผลตอความเปนกรด-เบส  

ของดินแตกตางกันแตไมมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบวาวิธีท่ี 1 และวธีิท่ี 4 มีคาความเปนกรด-เบสเฉล่ีย

สูงสุดเทากับ 7.39 รองลงมาไดแก วิธีท่ี 2 และวิธีท่ี 3 มีคาเฉล่ียความเปนกรด-เบส เทากับ 7.31 และ 7.23 

ตามลําดับ (ตาราง ท่ี 7) 

 

 ตารางท่ี 7 : ความเปนกรด-เบสของดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 คาการนําไฟฟาของดิน พบวาแปลงทีมี่การอนุรักษดินที่แตกตางกันสงผลตอคาการนําไฟฟาของดิน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิง่ทางสถิติ (0.01)  โดยพบวาวิธีที ่1 มีคาการนําไฟฟาเฉลีย่ต่ําสุด 1.18 มิลลิซีเมน

ตอเซนติเมตร ต่ํากวาวิธีท่ี 4 และวิธีท่ี 3  ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.48 และ 1.35 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ 

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) แต ไมต่ํากวาวิธีที่ 2 ที่มีคาเฉลี่ยการนําไฟฟาเทากับ 1.32 มิลลิซีเมนตอ

เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

 

 

 

วธิี 

ปริมาณอินทรียวัตถุของดิน 

)รอยละ(  

ระดับนยัสําคัญ 

0.01 0.05 

1.แปลงไมมีการอนุรักษดิน 2.51 B c 

2.แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 3.16 A bc 

3.แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 3.72 A ab 

4.แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 4.05 A a 

วธิี ความเปนกรด-เบสของดิน 

1.แปลงไมมีการอนุรักษดิน 7.39 

2.แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 7.31 

3.แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 7.23 

4.แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 7.39 
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      ตารางท่ี 8 : คาการนําไฟฟาของดิน (มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร)  

หมายเหตุ: อกัษรภาษาอังกฤษตัวเลก็ (abc ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

                 อกัษรภาษาอังกฤษตัวใหญ (ABC ) หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 คาเฉลี่ยปริมาณตะกอนดินของแปลงวิธีที่ 1 มีปริมาณเฉลีย่สูงสุด 3,146 กิโลกรัมตอไร ซึง่สูงกวา

แปลงวิธีท่ี 3 และวิธีท่ี 4 ที่มีคาเฉลี่ย 2,453 และ 2,062 กิโลกรัมตอไร อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) แต

แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับแปลงวิธีท่ี 2 เฉล่ีย 2,796  กิโลกรัมตอไร  

อินทรียวัตถุและคาการนําไฟฟาของตะกอนดินวิธีที่ 1 มีคาเฉลีย่สูงสุดรอยละ 3.33 และ 1.58 มิลลิซีเมนตอ

เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งคาดังกลาวสูงกวาตะกอนดินวิธีที่ 3 และวิธีท่ี 4 ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยรอยละ 

2.39 และ 1.99 ตามลําดับ และคาเฉลีย่การนําไฟฟาเทากับ 1.46 และ 1.40 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามปริมาณอินทรียวัตถุและคาการนําไฟฟาของตะกอนดินวิธีที่ 2 มีคาเฉลี่ย รอยละ 2.86 และ 1.52 

มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางจากแปลงวิธีที่ 1 ในขณะที่คาความเปนกรด-เบสของทั้ง 4 

วิธีมีคาเฉล่ียแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 อินทรียวัตถุและคาการนําไฟฟาของดินวิธีที่ 1 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดรอยละ 2.51 และ 1.18 มิลลิซีเมนตอ

เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งคาดังกลาวต่ํากวาดินของทุกวิธีที่มีการอนุรักษดินอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) 

ในขณะที่คาความความเปนกรด-เบสของทั้ง 4 วิธี มีคาเฉลีย่แตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกวิธีทีมี่

การอนุรักษดินปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยรอยละ 3.16, 3.72 และ 4.05 ตามลําดับ และคาเฉลี่ยการนําไฟฟา

เทากับ 1.32 1.35 และ 1.48 มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งคาเฉลีย่ดังกลาวของทุกแปลงทีมี่การ

อนุรักษดินมีความแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ขอเสนอแนะ 

 ควรสงเสริมใหเกษตรกรอนุรักษหนาดินแบบทําขั้นบันไดหรือปลูกหญาแฝก  เพราะวิธีดังกลาว

สามารถชวยลดการชะลางพังทลายของหนาดินและรักษาอินทรียวัตถุไวในดิน  

วธิี 

คาการนําไฟฟาของดนิ 

)มิลลิซีเมนตอเซนติเมตร(  

ระดับนยัสําคัญ 

0.01 0.05 

1.แปลงไมมีการอนุรักษดิน 1.18 B c 

2.แปลงอนุรักษดินแบบทําข้ันบันได 1.32 AB b 

3.แปลงอนุรักษดินแบบปลูกหญาแฝก 1.35 A ab 

4.แปลงทําข้ันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก 1.48 A a 
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