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ปรมิาณน า้หยด และการใชว้สัดปุรบัปรงุดนิ 

ทีเ่หมาะสมในแปลงศกึษา 
 

- ช่วงเวลาและปริมาณน ้าที่เหมาะสมในการรดน ้าตน้ไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ระยะเวลา (นาท)ี 
ปรมิาณน า้ทีใ่ช้ 

(ลติร/ตน้/วนั) 

05.00-10.00 น. 15 4-6 

08.00-17.00 น. 20 8.5 

 

      

- การใช้วัสดปุรับปรุงดินที่เหมาะสม 

 

 

 

      

    เนื่องจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีราคาแพง และปุ๋ยเคมีส่งผล 

กระทบต่อโครงสร้างดินและสิ่งแวดล้อม จึงแนะน้าให้ใช้ปุ๋ยคอก    

(ขี ววั) และปุ๋ยหมักใบไม้ในแปลงปลกูต้นไม้ 

 

 

สรปุ 

 

     การพัฒนาการปลูกป่าให้มีสภาพสมบูรณ์ ควรพิจารณาชนิด

และคุณสมบัติของดิน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปริมาณ

น ้าฝน อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ เป็นต้น การบรรเทาปัญหาความ

แห้งแล้ง โดยการให้น ้ากับพืชโดยใช้ระบบน ้าหยด ควรให้น ้าใน

ปริมาณที่ เหมาะสม เป็ นการใช้ทรัพยากรน ้ าอย่ างคุ้ มค่ า                   

การพิจารณาพันธุ์ไม้ปลูกที่เหมาะสมในแต่ละพื นที่เป็นเรื่องที่ส้าคัญ

อย่างยิ่ง รวมทั งการให้ปุ๋ยบ้ารุงดินที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      

และคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการดูแลโดยการคลุม     

โคลนต้นเพือ่รักษาความชื นในช่วงฤดูแล้ง 

 

การสาธติและเผยแพรค่วามรู้ 

การสาธิตและเผยแพร่ความรู้ความเหมาะสมของพันธุ์ไม้ปลูก

บนพื นที่ดินเค็มในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรโดยใช้    

น ้าหยด ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ 

รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการแหล่งสาธติและเผยแพรค่วามรู้ 

ความเหมาะสมของพันธุไ์มป้ลกูบนพื นทีด่นิเคม็ 

ในอทุยานสิง่แวดลอ้มนานาชาติสรินิธรโดยใชน้ า้หยด 

 

 

 

 

 

 

 

         กลุ่มวิจัยและพัฒนาได้ด้าเนินงานโครงการ “ศึกษาความ

เหมาะสมของพันธุ์ไม้ปลูกในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โดยใช้ระบบน ้าหยด” ในปี 2560-2562 ในแปลงปลูกต้นไม้

บริเวณด้านหลังศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการปลูกต้นไม้

ชนิดพันธุ์ต่างๆ โดยใช้ระบบน ้าหยด ทั งนี  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน

บริเวณพื นที่ปลูกมีส่วนส้าคัญมากต่ออัตราการรอดตายและการ

เจริญเติบโตของต้นไม้ จึงได้ด้าเนินการศึกษาเพื่อน้าผลการศึกษา

มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปลูกป่าให้มีสภาพที่สมบูรณ์      

และเป็นแหล่งเรียนรู้ส้าหรับการน้าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมใน

พื นที่อืน่ๆ 
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กลุม่วจิยัและพฒันา  

อทุยานสิง่แวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร 
 

เลขที ่1281 คา่ยพระรามหก ตา้บลชะอา้  

อา้เภอชะอา้ จงัหวดัเพชรบรุ ี76120 

โทรศพัท:์ 032-508-352  

โทรสาร: 032-508-396 

Email: siep@sirindhornpark.or.th 
  Scan QR Code 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

 



สภาพปญัหาในพื นทีก่อ่นใชร้ะบบน า้หยด 

 

 

 

ดินเคม็ แห้งแล้ง น า้น้อย ต้นไม้มีอตัราการรอดตายต่้า 

 

การปลกูตน้ไมโ้ดยใชร้ะบบน า้หยด 

 

 

 

 

 

วธิกีารศึกษาวจิยั 

 

1. การคัดเลือกพื นที่แปลงศึกษาโดยการสังเกตแปลงที่มีการ
เจริญเติบโตและการรอดตายของต้นไม้ในระดับดี (แปลง A)     

ปานกลาง (แปลง B) และน้อย (แปลง C) ขนาดแปลงละ 10x10 

เมตร อย่างละ 3 แปลง รวมจ้านวน 9 แปลง 

 

 

 

2. การวัดการเจริญเติบโตและการรอดตายของพันธุ์ ไม้   

ชนิดต่างๆ 

 

 

3. การเก็บตัวอย่างดินในแปลงศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ

ดิน ค่าความเค็ม และปริมาณอินทรียวัตถุ รวบรวมข้อมูลปัจจัย

สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปริมาณน ้าฝน ค่าความชื นสัมพทัธ์ อุณหภูมิ 

 

 

 

4. ศึกษาปริมาณน ้ าหยดที่ เหมาะสม และทดลองใช้วัสดุ

ปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยคอก (ขี ววั) ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

ปุ๋ยหมักใบไม้ และปุ๋ยเคมี 

 

 

 

ผลการศึกษาวจิยั 
 

พื นทีแ่ปลง A (ดนิเคม็เลก็นอ้ยถงึปานกลาง) 

     ผลการวิเคราะห์ของดิน 

- ลกัษณะเนื อดินเป็นดินทราย 

- ชุดดินหนองแกและมชีุดดินหุบกะพง 
ปะปนบางส่วน 

- ค่าความเค็มเล็กน้อยถึงปานกลาง 

     พันธุ์ไมท้ี่เหมาะสม (อัตราการรอดตายตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป) 

ได้แก่ ขี เหล็ก อินทนิลบก สะเดา กระทิง มะกล่้า กระถินชะอ้า นนทรี 

หางนกยูง ปีบ มะฮอกกานี สัก และมะขาม 

 

 

 

 

     พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายต้่ากว่าร้อยละ 70 แต่มีอัตราการ

เติบโตไดดี้ ไดแ้ก่ จามจุรี ส้าโรง และสะแก 

พื นที่แปลง B (ดินเค็มปานกลาง)  
     ผลการวิเคราะห์ของดิน 

- ลกัษณะเนื อดินเป็นดินทราย 

- ชุดดินหนองแกและมชีุดดินหุบกะพง 
ปะปนบางส่วน 

- ค่าความเค็มปานกลาง 

     พันธุไ์ม้ทีเ่หมาะสม (อัตราการรอดตายตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป) 

ไดแ้ก่ มะฮอกกานี กระทิง จามจุรี ขี เหล็ก พะยูง และอินทนิลน ้า 

 

 

 

     พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายต้่ากว่าร้อยละ 70 แต่มีอัตราการ

เติบโตได้ดี ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ นนทรี มะขาม สะเดา มะค่าโมง และ

ปีบ 

 

พื นทีแ่ปลง C (ดนิเคม็มาก) 

     ผลการวิเคราะห์ของดิน 

- ลกัษณะเนื อดินเป็นดินทราย 

- ชุดดินหนองแกและมชีุดดินหุบกะพง 
ปะปนบางส่วน 

- ค่าความเค็มมาก 

     พันธุ์ไมท้ี่เหมาะสม (อัตราการรอดตายตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป) 

ไดแ้ก่ ส้าโรง ตะโกนา และมะขาม 

 

 

 

 

     พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายต้่ากว่าร้อยละ 70 แต่มีอัตราการ

เติบโตไดดี้ ไดแ้ก่ สัก พฤกษ์ ขี เหล็ก จามจุรี สะเดา เสลา และอินทนิลน ้า 

https://www.svgroup.co.
th/ 

    ปุ๋ยคอก         ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน        ปุ๋ยหมักใบไม้            ปุ๋ยเคมี 
ภาพในป ี2558 ภาพในปจัจุบัน 

    ขี เหลก็              อนิทนลิบก             สะเดา               กระทงิ 
             สา้โรง                  ตะโกนา                 มะขาม 

   มะฮอกกาน ี             กระทงิ                จามจรุี               ขี เหลก็ 

https://www.svgroup.co.th/
https://www.svgroup.co.th/

