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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี6เป็ นการศึกษาผลกระทบทางสิง? แวดล้อมของการปลูกกาแฟอาราบิก้าแบบอินทรีย์และเคมี
ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในป่ าบริเวณพื6นที?บา้ นขุนลาว ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วยการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ ของดินด้วยการวิเคราะห์สมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ และการวิเคราะห์คุณภาพของแหล่งนํ6าทีไ? หลผ่านบริเวณพืน6 ทีเ? พาะปลูก ผลการศึกษาพบว่าการปลูก
กาแฟอาราบิกา้ ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในป่ ามีส่วนช่วยเพิม? ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยช่วยปรับโครงสร้าง
ของดินล่างให้ร่วนซุยขึ6น ทําให้ความเป็ นกรดของดินลดลง เพิ?ม ปริม าณธาตุ อาหารพืช ได้แก่ ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม และแมกนีเซียม และช่วยเพิ?ม ปริม าณจุลินทรีย์ทงั 6 หมดและจุลินทรีย์ท?ีมีประโยชน์ ชนิ ด ตรึง
ไนโตรเจนแบบอิสระในดิน สําหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ6า พบว่านํ6าจากแม่น6ําลาวซึง? ไหลผ่านบริเวณ
พืน6 ทีเ? พาะปลูกพืช เรื?อยลงไปจนถึงชุมชน และจุดทีแ? ม่น6ําลาวไหลไปรวมกับแม่น6ําอื?น ๆ มีค่าการนําไฟฟ้ าสูง
กว่านํ6าในบริเวณต้นนํ6าถึงประมาณ 6 เท่า แต่ค่าดัชนีชว6ี ดั คุณภาพนํ6าทุกค่าของนํ6าในแม่น6ําแม่ลาวตลอดสาย
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ6 าในแหล่งนํ6าผิวดินของกองจัดการคุณภาพนํ6 า กรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.
2540 กล่าวคือ ไม่มผี ลกระทบต่อสิง? แวดล้อมและสิง? มีชวี ติ ในแหล่งนํ6า และแม้การปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาป่ า
ในพืน6 ทีส? งู บริเวณบ้านขุนลาวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของแหล่งนํ6า แต่ควร
ระมัดระวังเรื?องการใช้ปุ๋ยในระบบการผลิตพืชไม่ให้มากเกินไป
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Abstract
This study focused on environmental impacts of mountain shade- grown organic and chemical
Arabica coffee plantation in Ban Khun Lao, Mae Chedi Mai sub-district, Wiang Pa Pao district, Chiang
Rai province. The study included an assessment of soil fertility by physical, chemical and biological
soil analyses, and a measurement of water quality of the Mae Lao stream. Results indicated that coffee
growing under big trees’ shades assisted an improvement of soil fertility by loosing texture of sub-soil,
increasing soil pH, phosphorus, potassium and magnesium, and rising quantity of soil microbes and
free-living nitrogen fixing bacteria. For Mae Lao stream water quality analysis, the results showed that
the water starting at the crop cultivation area down to the Khun Lao community and to the pooled main
stream ( after local communities) presented 6 times higher electrical conductivity ( EC) than the upstream water from forest area. Even though, all values of water quality index of the Mae Lao stream
did not exceed the values stated in the standard of surface water quality, however, human activities
such as crop cultivation and daily chemicals (detergents) use should be taken into consideration.
Keywords: Arabica coffee; soil fertility; water quality

1. คํานํา

ในปริม าณมาก ก่ อ ให้เ กิด การชะล้า งของสารเคมี
ทางเกษตรสูส่ งิ? แวดล้อมซึง? ส่งผลกระทบต่อสิง? มีชวี ติ
ในป่ าและมนุษย์ สําหรับการปลูกกาแฟภายใต้รม่ เงา
ต้นไม้ใหญ่ช่วยบังฝนและพรางแสง เศษใบไม้ทร?ี ่วง
หล่นบนพื6นดินจะเกิดการทับถม ทําหน้าที?คลุมดิน
ช่ ว ยลดปั ญ หาวัช พืช และยัง ย่ อ ยสลายกลายเป็ น
ธาตุอาหารในดิน ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีท?จี ะใช้เพื?อ
การบํา รุ ง ดิน และกระตุ้ น การเจริญ เติบ โตของต้ น
กาแฟ รวมทัง6 ลดการชะล้างพัง ทลายของหน้ า ดิน
(Commission for Environmental Cooperation,
2016)
การปลูกกาแฟอาราบิกา้ ภายใต้ร่มเงามักจะ
พบในชุมชนทีอ? าศัยอยู่ในพืน6 ทีท? เ?ี ป็ นภูเขาสูงชันลาด
เอีย งตามไหล่ เ ขา ในเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ โดย
เกษตรกรมีก ารจัด การปลูก กาแฟทัง6 แบบอินทรีย์
และเคมี โดยแบบเคมีม ัก จะใช้ปุ๋ ยเคมีร่ ว มกับปุ๋ ย
อิน ทรีย์ทํ า ให้ต้ น ทุ น เพิ?ม สูง ขึ6น ขณะที?ร าคาขาย

กาแฟอาราบิก้า เป็ น พืช เศรษฐกิจ ที?สํา คัญ
ชนิดหนึ?งทีท? ํารายได้ให้กบั ประเทศ เนื?องจากความ
ต้องการบริโภคทัง6 ภายในและต่างประเทศเพิม? มาก
ขึ6น ประเทศไทยมีส ภาพอากาศและลัก ษณะภู มิ
ประเทศที?เ หมาะสมต่ อ การปลู ก กาแฟอาราบิก้า
คุณภาพดี โดยเฉพาะในพืน6 ทีส? งู 1,200-1,600 เมตร
จากระดับนํ6าทะเล แหล่งผลิตทีส? าํ คัญ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่ าน และลําปาง
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)
การเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้ามี 2 รูปแบบ
คือ การปลูกแบบกลางแจ้ง และการปลูกภายใต้ไม้
บังร่ม ซึง? แต่ละรูปแบบมีขอ้ ดี ข้อด้อย ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิจ สัง คม และสิ?ง แวดล้อ มบนพื6น ที?สูง
แตกต่างกัน (ธีรเดช และคณะ, 2541) การเพาะปลูก
กาแฟกลางแจ้งแม้จะได้ผลผลิตสูง แต่ ต้องต้องใช้
ปั จจัยการผลิต ได้แก่ ยาปราบศัตรูพชื นํ6 า และปุ๋ ย
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ตากและอบดิ น ให้ แ ห้ ง ร่ อ นผ่ า น
ตะแกรงจนมีขนาดน้อยกว่า 65 µm นําตัวอย่างดิน
ที?เตรียมได้ไปวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่างของ
ดิน โดยใช้ส ัด ส่ ว น ดิน : นํ6 า เท่ า กับ 1 : 1 (Peech,
1965) ค่าการนําไฟฟ้ าสัดส่วน ดิน : นํ6า เท่ากับ 1 : 5
ปริมาณอินทรียวัตถุดว้ ยวิธี potassium dichromate
oxidation (Walkley and Black, 1947) ค่าความจุใน
การแลกเปลี?ย นแคทไอออนของดิน ตามวิธีข อง
Chapman (1965) ป ริ ม า ณ ฟ อ ส ฟ อ รั ส ที? เ ป็ น
ประโยชน์ (Available P) ตามวิ ธีข อง Bray และ
Kurtz (1945) และปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม
แ ม ก นี เ ซี ย ม แ ละ โ ซ เ ดี ย ม ที? แ ลก เ ป ลี? ย น ไ ด้
(exchangeable K, Ca, Mg, Na) ตามวิธขี อง Cope
และ Evans (1985)
2.3.3 การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณจุ ลิน ทรีย์
ทัง6 หมดและจุลนิ ทรียท์ ม?ี ปี ระโยชน์
ตรวจปริม าณจุ ลิน ทรีย์ท ัง6 หมดและ
ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ท?ี มี ป ระโยชน์ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่
จุลนิ ทรีย์ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ จุลนิ ทรีย์ละลาย
ฟอสเฟต และจุลนิ ทรียล์ ะลายโพแทสเซียม ด้วยวิธี
10- fold dilution plating บ น อ า ห า ร plate count
agar, N-free medium, Pikovskaya’s medium และ
Aleksandrov medium ตามลําดับ
2.4 การเก็บตัวอย่างนํ1า
สุ่มเก็บตัวอย่างนํ6 าโดยวิธีการเก็บ แบบ
จ้ ว ง (grab sampling) ตามแนวแม่ น6ํ า ลาว 6 จุ ด
ได้แก่ บริเวณต้นนํ6า จุดทีไ? หลผ่านแปลงปลูกกาแฟ
บริเ วณก่ อ นไหลเข้า ชุ ม ชนบ้ า นขุ น ลาว บริเ วณ
ชุมชนบ้านขุนลาว หลังผ่านชุมชนบ้านขุนลาว และ
บริเวณทีไ? หลไปบรรจบกับลํานํ6าสายอื?นริมทางหลวง
118 โดยเก็ บ ตั ว อย่ า งนํ6 า ปริ ม าตร 1 ลิ ต ร ที? จุ ด
กึง? กลางความกว้างของลํานํ6า จุดเก็บละ 1 ซํ6า
2.5 การวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพนํ1า
การวิ เ คราะห์ ใ นภาคสนาม ตรวจวัด
อุ ณ หภู มิแ ละความเป็ นกรดด่ า งของนํ6 า ด้ ว ย pH

ผลผลิ ต ถู ก กว่ า กาแฟที? ไ ด้ จ ากการจัด การแบบ
อินทรีย์ กอปรกับพืน6 ทีท? ม?ี ปี ลูกกาแฟมักจะเป็ นพืน6 ที?
ต้นนํ6 า ผู้วจิ ยั จึงสนใจที?จะศึกษาผลกระทบของการ
ปลูก กาแฟอาราบิก้า ในพื6นที?ป่าทัง6 ระบบการผลิต
แบบอินทรีย์ และเคมี ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และคุ ณ ภาพของแหล่ ง นํ6 า เพื?อ เป็ น ข้อ มู ล ในการ
ส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิกา้ ภายใต้ร่มเงาในป่ า
อย่างยังยื
? นที?ไม่ส่งผลกระทบต่ อการเปลี?ยนแปลง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของแหล่งต้น
นํ6าของเกษตรกรตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ า
เป้ า จังหวัดเชียงราย เพื?อประโยชน์ของชุมชนทีอ? ยู่
ปลายนํ6าต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ข้อมูลทัวไปของพื
U
น1 ทีUศึกษา
พื6น ที?ศึก ษาเป็ น พื6น ที?ป่ าและแปลงปลูก
กาแฟอาราบิกา้ ในป่ าของเกษตรกร ตัง6 อยู่ในบริเวณ
บ้านขุนลาว ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า
จังหวัดเชียงราย ทําการเก็บข้อมูลทัวไปและข้
?
อมูล
การเขตกรรมกาแฟจากเกษตรกรด้วยการสัมภาษณ์
2.2 การเก็บตัวอย่างดิ น
สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณป่ าที?ไม่มีก าร
ปลู ก กาแฟ และป่ าที?มีก ารเพาะปลู ก กาแฟทัง6 2
ระบบ ได้แก่ ระบบอินทรีย์ และระบบเคมี ระบบละ
2 แปลงปลูก แปลงละ 9 จุด ตามวิธกี ารเก็บตัวอย่าง
ดิน ของกรมพัฒ นาที?ดิน (2559) โดยเก็บ ที?ร ะดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร (ดินบน) และระดับความ
ลึก 15-30 เซนติเมตร (ดินล่าง)
2.3 การวิ เคราะห์สมบัติดิน
2.3.1 การวิเคราะห์เนื6อดิน
วิเ คราะห์เ นื6 อ ดิน ด้ว ยการวิเ คราะห์
เชิงกล ด้วยการแยกอนุ ภาคทราย ทรายแป้ ง และ
ดิน เหนี ย ว แล้ว ตรวจสอบเนื6 อ ดิน ด้ว ยไดอะแกรม
สามเหลีย? มประเภทเนื6อดินตามวิธขี อง Boyd (1995)
2.3.2 การวิเคราะห์สมบัตทิ างเคมี
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ที?การตัดแต่งกิง? และใส่ปุ๋ยประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคม การปลู ก แบบอิน ทรีย์จ ะใส่ เ พีย งปุ๋ ย
อินทรียม์ ูลไก่อดั แท่งประมาณ 300-500 กรัมต่อต้น
ส่ ว นการปลู ก แบบเคมีป ฏิบ ัติเ ช่ น เดีย วกัน แต่ ใ ช้
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100-150 กรัมต่ อต้น
ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ การให้ปุ๋ยเป็ นแบบฝั งกลบรอบ
ทรงพุ่ ม ลึก ประมาณ 10-15 ซม. และให้เ พีย งครัง6
เดียว
3.2 สมบัติของดิ นและการประเมิ นความ
อุดมสมบูรณ์ของดิ น
3.2.1 เนื6อดิน
ดินจากทุกพื6นที?ศึกษาที?ระดับความ
ลึก 0-15 เซนติ เ มตร (ดิน บน) ประกอบด้ ว ยดิน
เหนียว 20-23 % และทรายมากกว่า 45 % จัดเป็ น
ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) ส่วนที?
ระดับ ความลึก 15-30 เซนติ เ มตร (ดิน ล่ า ง) พบ
ความแตกต่างกันของเนื6อดิน โดยดินล่างของป่ าที?
ไม่มีการปลูกกาแฟประกอบด้วยดินที?มดี ินเหนียว
มากกว่า 35 % และทรายมากกว่า 45 % จัดเป็ นดิน
เหนียวปนทราย (sandy clay) แต่ดนิ ล่างของแปลง
ที?มีการปลูกกาแฟเกือบทุกแปลงมีเนื6 อดินเป็ น ดิน
ร่ ว นเหนี ย วปนทรายเช่ น เดีย วกับ ดิน บน ยกเว้น
แปลงปลูกกาแฟอินทรีย์ แปลงที? 1 ที?มดี นิ ล่างเป็ น
ดินเหนียวปนทรายเช่นเดียวกับดินล่างของป่ าทีไ? ม่มี
การเพาะปลูกกาแฟ สรุปโดยภาพรวมดินในพืน6 ทีส? งู
บริเวณบ้านขุนลาวเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย ซึ?ง
คล้ า ยกั บ ข้ อ สรุ ป ของสํ า นั ก สํ า รวจดิ น และวาง
แผนการใช้ทด?ี นิ (2548) ทีว? ่าดินภาคเหนือบริเวณที?
เป็ น ภู เ ขาสูง ชัน มาก (สูง กว่ า ระดับ นํ6 า ทะเล 500
เมตรขึน6 ไป) และมีความลาดชันตัง6 แต่ 3-50 % เป็ น
ดินร่วนปนดินเหนียว สามารถใช้ประโยชน์ทด?ี นิ เพื?อ
การผลิต พืช ได้ เนื? อ งจากดิน มีค วามร่ ว นซุ ย และ
ระบายนํ6าได้ปานกลาง แต่มขี อ้ จํากัดด้านความลาด
ชันของพืน6 ทีท? เ?ี สีย? งต่อการชะล้างพังทลายของดิน

meter ค่าการนําไฟฟ้ าด้วย conductivity meter และ
ปริม าณออกซิเ จนที?ล ะลายในนํ6 า ด้ว ย DO meter
oxygen detector การวิเ คราะห์ใ นห้อ งปฏิบ ัติก าร
ทํ า การตรวจวัด ปริ ม าณออโธฟอสเฟตด้ ว ยวิ ธี
ascorbic acid (APHA, AWWA & WEF No. 4500PE, 1998) ปริ ม าณไนเตรท-ไนโตรเจนด้ ว ยวิธี
Brucine method ( APHA, AWWA & WEF No.
4500-NO3-E, 1998) และปริ ม าณแอมโมเนี ย ไนโตรเจนด้ ว ยวิ ธี distillation method (APHA,
AWWA & WEF, 1995)
2.6 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ข้อ มูล ที?ไ ด้นํ า มาหาค่ า เฉลี?ย วิเ คราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA)
และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี? ย ด้ ว ยวิ ธี Duncan ด้ ว ย
โปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc., 2006)
2.7 ระยะเวลาทําการวิ จยั
ใช้ระยะเวลาในศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล การเก็ บ ตั ว อย่ า ง (ช่ ว งเดื อ นธั น วาคมมกราคม) วิเ คราะห์ข้อ มูล (ช่ ว งเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์พฤษภาคม) สรุ ป อภิ ป รายผล และการจัด ทํ า
รายงานวิจยั ทัง6 สิน6 1 ปี

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3. 1 ข้ อ มู ล พื1 น ทีU ศึ ก ษ า พิ กั ด จุ ด เ ก็ บ
ตัวอย่าง และการเขตกรรม
พื6นที?ศึกษาเป็ นพื6นที?เขาสูงชัน มีความ
สูงจากระดับนํ6 าทะเลประมาณ 1,000-1,200 เมตร
เป็ นป่ าปลูกเสริมมีสภาพเดิมเป็ นป่ าดิบเขา ไม้ชนั 6
บนที?สําคัญ ได้แก่ ยมหิน ตุ้มเต๋ น จําปี ป่า มะหาด
ส้าน ทะโล้ และไม้ก่อ ส่วนไม้พน6ื ล่าง ได้แก่ สาบเสือ
หญ้าคา เอ็นอ้า เอือ6 งหมายนา หญ้ายูง และผักกูด มี
ลํา นํ6 า ที?สํา คัญ คือ แม่ น6ํ า ลาว บริเ วณที?มีก ารเก็บ
ตัวอย่างดินและนํ6าดังแสดงในตารางที? 1 และ 2
การจัดการเพาะปลูกกาแฟอาราบิกา้ เริม?
411

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที 7 • ฉบับที 4 • ฉบับเสริ ม 2561

ตารางทีU 1 พิกดั ละระดับความสูงจากระดับนํ6าทะเลของบริเวณทีม? กี ารเก็บตัวอย่างดินในพืน6 ทีบ? า้ นขุนลาว
แปลงปลูกกาแฟอาราบิกา้
แปลงที? 1
แปลงที? 2
แปลงที? 3
แปลงที? 4
แปลงที? 5

อินทรีย์ แปลงที? 1
อินทรีย์ แปลงที? 2
เคมี แปลงที? 1
เคมี แปลงที? 2
ป่ า

พิกดั
Latitude
N19º 5' 34.7"
N19º 5' 35"
N19º 5' 32.7"
N19º 5' 34.7"
N19º 5' 34.7"

Longitude
E99º 22' 16.8"
E99º 22' 9.9"
E99º 22' 16.9"
E99º 22' 41.7"
E99º 22' 1.9"

ระดับความสูงจาก
ระดับนํ6าทะเล (เมตร)
1082
1079
1097
1192
1196

ตารางทีU 2 พิกดั และระดับความสูงจากระดับนํ6าทะเลของจุดเก็บตัวอย่างนํ6าในพืน6 ทีบ? า้ นขุนลาว
แปลงปลูกกาแฟอาราบิกา้
จุดที? 1
จุดที? 2
จุดที? 3
จุดที? 4
จุดที? 5

บริเวณเขือ? นแม่น6ําลาว
ใกล้กบั แปลงกาแฟเคมี 2
ก่อนถึงชุมชนบ้านขุนลาว
ชุมชนบ้านขุนลาว
หลังชุมชนบ้านขุนลาว

พิกดั
Latitude
N19º 6' 47"
N19º 5' 19"
N19º 5' 34"
N19º 5' 23"
N19º 4' 53"

3.2.2 สมบัตทิ างเคมีของดิน
การศึก ษาพบว่ า ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง (pH) ของดิน ในแต่ ล ะระบบการปลู ก กาแฟ
อาราบิก้ามีความแตกต่างกัน โดยดินในแปลงปลูก
แบบอินทรียม์ คี ่าระหว่าง 5.10-5.70 จัดเป็ นดินกรด
จัด ถึง กรดปานกลาง ขณะที?ดิน ในแปลงปลูกแบบ
เคมีมีค่ า ระหว่ า ง 4.60-5.00 ซึ?ง จัด เป็ น ดิน กรดจัด
มาก ส่ว นดิน ป่ าที?ไ ม่ มีก ารปลูกกาแฟมีค่า pH ตํ? า
ที?สุด (ประมาณ 4.06-4.56) จัดเป็ นดินกรดรุนแรง
มาก ค่าการนําไฟฟ้ าของดิน (EC) อยู่ระหว่าง 1.351.46 mS/m ทุกพื6นที?ท?ีศึกษา ซึ?งจัดอยู่ใ นระดับไม่
เค็ม ค่าความจุในการแลกเปลี?ยนประจุบวกของดิน
(CEC) ในทุกบริเวณมีค่าอยู่ระหว่าง 31-75 cmol/kg
จัดว่าสูงมาก ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในดินมีค่า
ระหว่าง 0.37-0.99 % จัดเป็ นดินที?มีระดับอินทรีย
วัตถุต?ํา สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสที?เป็ นประโยชน์

Longitude
E99º 21' 8"
E99º 22' 64"
E99º 22' 22"
E99º 22' 19"
E99º 23' 3"

ระดับความสูงจาก
ระดับนํ6าทะเล (เมตร)
1266
1189
1076
1021
967

(available P) มี ค่ า ระหว่ า ง 8.20-129.90 mg/kg
โดยดิน ในแปลงปลูก กาแฟแบบเคมีมีร ะดับความ
เป็ นประโยชน์ของ P สูงมาก ส่วนดินป่ าที?ไม่มกี าร
ปลูกกาแฟจัดเป็ นดินที?มรี ะดับความเป็ นประโยชน์
ของ P ค่อนข้างตํ?าถึงปานกลาง สําหรับด่างที?แลก
เปลีย? นได้ในดิน ได้แก่ โพแทสเซียม (exchangeable
K) มีค่ า ระหว่ า ง 77.80-419.40 mg/kg แคลเซีย ม
(exchangeable Ca) มีค่าระหว่าง 338.70-1484.80
mg/kg และแมกนีเซียม (exchangeable Mg) มีค่า
ระหว่าง 122.20-588.90 mg/kg โดยดินในพืน6 ทีก? าร
ปลูกกาแฟทัง6 แบบอินทรีย์และแบบเคมี มีปริม าณ
ธาตุอาหารดังกล่าวในปริมาณที?สูงถึงสูงมาก ส่วน
ดินในพืน6 ทีป? ่ าไม่มกี ารปลูกกาแฟพบในปริมาณทีต? ?ํา
และปริม าณโซเดียม (Na) หรือเกลือในดิน พบว่า
ดิน บนและดิน ล่ า งจากทุ ก พื6น ที?มีป ริม าณเกลือ ไม่
แตกต่างกัน
412

ปี ที 7 • ฉบับที 4 • ฉบับเสริ ม 2561

Thai Journal of Science and Technology

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน
ในพื6นที?ศึกษา จะเห็นว่าดินป่ าที?ไม่มีกิจ กรรมการ
เพาะปลูกกาแฟอาราบิกา้ หรือพืชอื?นบริเวณพืน6 ล่าง
มี ค วามเป็ นกรดจัด มาก ขณะที? ก ารปลู ก กาแฟ
ร่วมกับไม้ใหญ่ช่วยทําให้ดนิ มีค่าความเป็ นกรดลด
น้อยลงมาอยู่ในระดับทีเ? หมาะสมต่อการปลูกพืช ดิน
ในพื6น ที?ศึก ษามีค่ า CEC สู ง มาก แสดงถึง ความ
สามารถของดิ น ในการดู ด ซับ ธาตุ อ าหารไม่ ใ ห้
สูญเสียไปโดยง่าย สอดคล้องกับรายงานของ สํานัก
สํ า รวจดิน และวางแผนการใช้ท?ีดิน (2548) และ
เกษมศรี (2541) ที?ว่ า ดิน บริเ วณภู เ ขาสูง ในภาค
เหนือมีปฏิกริ ยิ าดินเป็ นกรดแก่ถงึ กรดเล็กน้อย และ
มีค่ า CEC สูง แต่ มีอิน ทรีย วัต ถุ ต?ํ า ส่ ว นปริม าณ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที?เป็ นประโยชน์พบใน
ปริม าณที?สูงถึงสูงมากในดินป่ าที?มีการปลูกกาแฟ
ขณะที?ป่ าที?ไ ม่ มีก ารปลู ก กาแฟพบในปริม าณตํ? า

ดังนัน6 อาจกล่าวได้ว่าการปลูกกาแฟอาราบิกา้ ใต้ร่ม
เงาไม้ในป่ าช่วยเพิม? ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3.2.3 ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ท ั ง6 หมดและ
จุลนิ ทรียท์ ม?ี ปี ระโยชน์ในดิน
ปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั 6 หมดในดินป่ าทีม? ี
การปลูกกาแฟอาราบิกา้ มีมากกว่าดินป่ าทีไ? ม่มกี าร
ปลูกกาแฟอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยปริมาณ
จุลนิ ทรียท์ งั 6 หมดในดินแปลงกาแฟทีป? ลูกแบบเคมี
แปลงที? 1 มีปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั 6 หมดสูงทีส? ดุ เท่ากับ
6.45-6.93 logCFU/g ส่วนดินป่ าทีไ? ม่มกี ารปลูก
กาแฟมีปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั 6 หมดน้อยทีส? ดุ คือ 4.625.01 logCFU/g ปริมาณจุลนิ ทรียท์ งั 6 หมดทีต? รวจพบ
ตํ?ากว่าปริมาณจุลนิ ทรียใ์ นดินอุดมสมบูรณ์ซง?ึ มีอยู่
ประมาณ 8.00-9.00 logCFU/g (Soil Science Society
of America, nd.)

ตารางทีU 3 สมบัตขิ องดินป่ าและดินป่ าทีม? กี ารปลูกกาแฟอาราบิกา้ รูปแบบต่าง ๆ บนพืน6 ทีส? งู ในบ้านขุนลาว
ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
ปริมาณธาตุอาหารในดิน
ระบบการผลิต
EC
CEC
OM
P
K
CA
Mg
Na
pH
(mS/cm) (cmol/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (ดินบน)
d
b
ป่ า
4.10
1.44
55.00b 0.78bc 12.00b 77.80c
815.40
141.70c 963.90
อินทรีย์ 1
5.40a
1.44c
36.00c
0.63c 36.20b 419.40a 1338.20 588.90a 1063.90
อินทรีย์ 2
5.70a
1.42a
33.00c 0.76bc 26.20b 202.80b 1756.30 505.60b 1105.50
เคมี 1
5.00b
1.46d
74.00a 0.83ab 37.60b 130.60bc 980.00
383.30b 1116.70
เคมี 2
4.60c
1.40b
38.00c
0.99a 129.90a 161.10b 1484.80 383.30b 997.20
ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร (ดินล่าง)
c
ป่ า
4.10
1.44
61.70b 0.50bc 8.20b
80.50d
338.70c 122.20d 944.40
อินทรีย์ 1
5.10ab
1.43
31.10c
0.37c 21.60b 288.90a 699.60c 500.00a 1063.80
อินทรีย์ 2
5.40a
1.42
32.20c
0.55b 13.00b 188.90b 1754.40a 438.90ab 1075.00
เคมี 1
4.90ab
1.44
75.10a 0.44bc 34.80b 105.50cd 622.10bc 280.60c 1011.10
เคมี 2
4.60b
1.35
33.70c
0.80a 83.90a 166.60bc 1323.30ab 344.40bc 1086.10
หมายเหตุ : ค่าเฉลีย? ทีต? ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตทิ ร?ี ะดับความเชือ? มัน? 95 % ด้วยวิธี DMRT
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สํ า ห รั บ ป ริ ม า ณ จุ ลิ น ท รี ย์ ที? มี
ประโยชน์ ได้แ ก่ จุ ลิน ทรีย์ล ะลายฟอสเฟต และ
จุลนิ ทรีย์ละลายโพแทสเซียม ในดินตัวอย่างพบว่า
ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ยกเว้ น
จุ ลิน ทรีย์ต รึงไนโตรเจนแบบอิส ระจากดิน ที?ระดับ
ความลึก 15-30 เซนติเมตร พบว่า ในดินป่ าทีม? กี าร
ปลูกกาแฟมีปริมาณจุลนิ ทรียก์ ลุ่มนี6มากกว่าดินป่ าที?

ไม่มกี ารปลูกกาแฟ โดยในดินที?มีการปลูกกาแฟมี
ปริมาณจุลนิ ทรีย์ตรึงไนโตรเจนระหว่าง 5.54-4.21
logCFU/g ส่วนดินป่ าทีไ? ม่มกี ารปลูกกาแฟมีปริมาณ
ระหว่ า ง 4.34-3.61 logCFU/g ซึ? ง จุ ลิ น ทรี ย์ ต รึ ง
ไนโตรเจนแบบอิส ระอาจมีส่ ว นช่ ว ยในการเพิ?ม
ไนโตรเจนให้แก่ตน้ กาแฟและพืชอื?น ๆ ได้

ตารางทีU 4 ปริมาณจุลนิ ทรีย์ทงั 6 หมดและจุลนิ ทรีย์ท?มี ปี ระโยชน์ในดินบนและดินล่างของป่ าที?ไม่มกี ารปลูก
กาแฟและป่ าทีม? กี ารปลูกกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ
ระบบการผลิต
ป่ า
อินทรีย์ แปลงที? 1
อินทรีย์ แปลงที? 2
เคมี แปลงที? 1
เคมี แปลงที? 2
ป่ า
อินทรีย์ แปลงที? 1
อินทรีย์ แปลงที? 2
เคมี แปลงที? 1
เคมี แปลงที? 2

ปริมาณจุลนิ ทรีย์ (logCFU/g)
จุลนิ ทรียท์ งั 6 หมด
จุลนิ ทรียต์ รึง N
จุลนิ ทรียล์ ะลาย P
ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (ดินบน)
5.01c
4.34
6.29
bc
5.86
5.20
6.53
bc
5.15
4.84
6.42
a
6.93
5.16
6.37
ab
6.10
5.31
6.51
ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร (ดินล่าง)
c
4.62
3.61d
5.98
ab
a
5.97
5.54
6.54
5.24bc
4.62bc
6.34
a
cd
6.45
4.21
5.06
ab
ab
5.82
5.10
6.56

จุลนิ ทรียล์ ะลาย K
5.32
5.31
5.16
5.36
5.49
5.66
5.09
5.34
5.32
5.41

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย? ทีต? ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตทิ ร?ี ะดับความเชื?อมัน? 95 %
ด้วยวิธี DMRT
3.2.4 คุณภาพนํ6าผิวดินและการประเมิน
คุณภาพนํ6า
การศึกษาคุณภาพนํ6าของแหล่งนํ6 าที?
ไหลผ่ า นบริเ วณบ้า นขุน ลาวและบริเ วณใกล้เคียง
พบว่า อุณหภูมขิ องนํ6าผิวดินมีค่าอยู่ระหว่าง 22.5023.50 องศาเซลเซียส ค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของนํ6า
มีความแตกต่างกัน โดยนํ6 าบริเวณเขื?อนแม่น6ํ าลาว
ซึ?งเป็ นพื6นที?ป่าไม้ มีค่า EC ตํ?าที?สุด เท่ากับ 20.09
µS/cm แต่น6ํ าเริม? ตัง6 แต่พ6นื ทีบ? ริเวณใกล้เคียงแปลง

ปลูก กาแฟแบบเคมี แปลงที? 2 ซึ?ง เป็ น พื6นที?ป่าไม้
ผสมเกษตรกรรม เรื?อยไปจนผ่านชุมชน และไหล
ออกไปบรรจบกับ ลํ า นํ6 า อื?น บริเ วณริม ทางหลวง
หมายเลข 118 มีค่ า EC สูง กว่ า นํ6 า บริเ วณเขื?อ น
แม่ น6ํ า ลาวถึ ง ประมาณ 6 เท่ า คือ มีค่ า 107.00132.00 µS/cm ซึ?ง การที?ค่ า EC ของนํ6 า สูง ขึ6น อาจ
เกิด จากกิจ กรรมการเพาะปลู ก และกิจ กรรมของ
ชุ ม ชน แต่ ย ัง จัด เป็ น นํ6 า ในชัน6 กลุ่ ม C1 คือ นํ6 า ที?มี
เกลือละลายอยู่ใ นปริม าณน้ อย สอดคล้องกับ การ
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5.90-8.30 mg/l
สํา หรับ การตรวจวิเ คราะห์ป ริม าณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนตามวิธี distillation method
ไม่ พ บแอมโมเนี ย -ไนโตรเจนในแหล่ ง นํ6 า แต่ พ บ
ไนเตรท-ไนโตรเจนในปริมาณน้อยมากเมื?อเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน คือ น้ อยกว่า 5.00 mg/l (กองจัดการ
คุณภาพนํ6 า, 2540) โดยนํ6 าเริม? ตัง6 แต่บริเวณที?ไหล
ผ่านพืน6 ทีท? ําการเกษตร เรื?อยไปจนถึงริมทางหลวง
หมายเลข 118 มีค่ามากกว่าต้นนํ6าประมาณ 6 เท่า
ซึง? ระดับไนโตรเจนอาจสูงขึน6 เนื?องจากกิจกรรมของ
มนุษย์ เช่น การชะล้างของปุ๋ ยเคมีลงสูแ่ หล่งนํ6า การ
ทิ6ง ขยะหรือ ปล่ อ ยของเสีย ลงแม่ น6ํ า ส่ ว นปริม าณ
ออโธฟอสเฟต - ฟอสฟอรัสในนํ6าทุกจุดมีค่าค่อนข้าง
ตํ?าและไม่มคี วามแตกต่างกัน

รายงานของ จรินทร์ (2549) ทีพ? บว่าคุณภาพนํ6าผิว
ดิน ของแม่ น6ํ า วัง จัง หวัด ลํ า ปาง มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
19.00-507.00 micromhos/cm. สําหรับค่า pH ของ
นํ6 าในบริเวณเขื?อนแม่น6ํ าลาวและบริเวณใกล้แปลง
ปลู ก กาแฟแบบเคมี แปลงที? 2 มีค่ า ใกล้เ คีย งกัน
(ประมาณ 6.80) ส่วนนํ6 าในพื6นที?ชุมชน ค่า pH อยู่
ระหว่าง 7.00-7.30 สูงกว่านํ6 าในบริเวณพื6นที?ป่าไม้
เ ล็ ก น้ อ ย ป ริ ม า ณอ อ ก ซิ เ จ น ที? ล ะ ลายในนํ6 า
(dissolved oxygen, DO) สูงทีส? ุดพบทีบ? ริเวณเขื?อน
แม่น6ํ าลาว 10.28 mg/l และลดลงเล็กน้อยตลอดลํา
นํ6 า โดยค่ า DO ตํ? า ที?สุด ใกล้แปลงปลูกกาแฟแบบ
เคมี แปลงที? 2 เท่ า กับ 9.08 mg/l แต่ ย ัง เป็ น ค่ า ที?
ค่อนข้างสูงเมื?อเปรียบเทียบกับรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิง? แวดล้อม พ.ศ. 2538-2539 ทีร? ะบุว่าแหล่ง
นํ6าตามธรรมชาติของภาคเหนือมีค่า DO อยู่ระหว่าง

ตารางทีU 5 ปริมาณการตรวจวัดคุณภาพนํ6าผิวดินในพืน6 ทีป? ่ าไม้ พืน6 ทีป? ่ าไม้ผสมเกษตรกรรม และพืน6 ทีช? ุมชน
ในพืน6 ทีบ? า้ นขุนลาว จังหวัดเชียงราย
พืน6 ทีป? ่ าไม้ผสม
พืน6 ทีช? ุมชน
เกษตรกรรม
ดัชนีชว6ี ดั คุณภาพนํ6า
บริเวณเขือ? น
แปลงเคมี
ก่อนถึงชุมชน ชุมชนบ้าน หลังชุมชน ทางหลวง
แม่น6ําลาว
แปลงที? 2
บ้านขุนลาว ขุนลาว บ้านขุนลาว หมายเลข 118
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
22.50
22.50
23.00
23.00
23.00
23.50
ค่าการนําไฟฟ้ า (µs/cm)
20.09
107.00
131.00
130.00
130.00
132.00
ความเป็ นกรด-ด่าง
6.80
6.80
7.00
7.30
7.20
7.00
ปริมาณออกซิเจนทีล? ะลาย
10.28
9.08
9.73
9.52
9.11
9.13
ในนํ6า(mg/l)
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
ND
ND
ND
ND
ND
ND
(mg/l)
ไนเตรท-ไนโตรเจน(mg/l)
0.0028
0.0196
0.0168
0.0140
0.0168
0.0253
ออโธฟอสเฟต (mg/l)
0.0825
0.083
0.0827
0.0824
0.0828
0.0826
พืน6 ทีป? ่ าไม้

หมายเหตุ : ND = non-detected
โดยภาพรวมคุณ ภาพนํ6 า ของแหล่ง
นํ6 า ที?ไ หลผ่ า นบริเ วณพื6น ที?ป่ าไม้ พื6น ที?ป่ าไม้ผ สม
เกษตรกรรม และพื6นที?ชุมชนบริเวณแม่น6ํ าลาว ใน

พื6นที?บ้านขุนลาว พบว่ายังอยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐาน
กํ า หนด เมื?อ เทีย บค่ า ที?ต รวจวัด ได้ก ับ มาตรฐาน
คุณภาพนํ6 าในแหล่งนํ6 าผิวดิน กองจัดการคุณภาพ
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ประเทศไทย (วว.)

นํ6า (2540) แต่ค่าการนําไฟฟ้ าและปริมาณไนเตรทไนโตรเจนของนํ6า เริม? ตัง6 แต่บริเวณทีม? กี จิ กรรมการ
เพาะปลูกและชุมชนมีปริมาณสูงกว่าบริเวณพืน6 ทีป? ่ า
ไม้ถึง 6 เท่ า ซึ?ง แสดงว่ า การทํา เกษตรกรรมและ
กิจกรรมของชุมชนมีผลต่อคุณภาพนํ6าอยู่เช่นกัน จึง
ควรระมัดระวังเรื?องการใช้สารเคมีทางการเกษตร
และสารเคมีในชีวติ ประจําวัน หากมีการใช้มากกว่า
นี6อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนํ6าทีม? ากขึน6 ได้

6. รายการอ้างอิ ง
กรมส่งเสริม การเกษตร, สถิติการปลูกกาแฟอารา
บิกา้ ในประเทศไทย, แหล่งทีม? า : http://www.
agriinfo.doae.go.th, 8 กันยายน 2560.
กองจัดการคุณภาพนํ6า, 2540, เกณฑ์ระดับคุณภาพ
นํ6 า และมาตาฐานคุ ณ ภาพนํ6 า ประเทศไทย,
พิมพ์ครัง6 ที? 2, กรมควบคุมมลพิษ, กรุงเทพฯ.
เกษมศรี ซับซ้อน, 2541, ปฐพีวทิ ยา, พิมพ์ครัง6 ที? 4,
นานาสิง? พิมพ์, กรุงเทพฯ.
จรินทร คงรักษ์, 2549, การศึกษาคุณภาพแม่น6ําวัง
จัง หวัด ลํ า ปาง, เอกสารวิ ช าการกลุ่ ม งาน
ตะกอนและคุณภาพนํ6 า, สํานักอุทกวิทยาและ
บริหารนํ6า, กรมชลประทาน, กรุงเทพฯ.
ประชุม สันทัตการ, เกษม จันทร์แก้ว และนิพนธ์ ตัง6
ธรรม, 2527, การเสื?อมค่าทางเคมีของดิน ป่ า
ดิบเขาภายหลังถูกแผ้วถางเป็ นไร่เลื?อนลอย,
ผลงานวิจ ัย อนุ ร ัก ษ์ วิท ยา เล่ ม ที? 1 คณะวน
ศ า สต ร์ , ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า สตร์ ,
กรุงเทพฯ.
ธีระเดช พรหมวงศ์, นิรุศ ยิม6 แย้ม, วราพงษ์ บุญมา,
นิธิ ไทยสันทัด และประเสริฐ คําอ่อน, 2541,
ผลกระทบของการปลูกกาแฟต่ อการเปลี?ย น
แปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและสิง? แวดล้อมของ
เกษตรกรบนพืน6 ทีส? งู ในภาคเหนือตอนบน, ว.
เกษตร 14(3): 255-262.
สํา นั ก สํา รวจดิน และวางแผนการใช้ท?ีดิน , 2548,
ลักษณะสมบัตขิ องชุดดินในภาคเหนือและทีส? งู
ตอนกลางของประเทศไทย, เอกสารวิชาการ
ฉบับที? 53, กรุงเทพฯ.
สุ ว รรณี แทนธานี , 2555, จุ ลิ น ทรี ย์ เ ทคโนโลยี
ชี ว ภาพเพื? อ การปรับ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น , ว.กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 60(190): 19-29.
สุมติ รา บุญเกิด, 2557, การผลิตกาแฟอาราบิกา้ ใน

4. สรุปผล
เมื?อ เปรีย บเทีย บสมบัติข องดิน ป่ าที?มีก าร
ปลูกกาแฟกับป่ าที?ไม่มีการปลูกกาแฟ พบว่าการ
ปลู ก ต้ น กาแฟภายใต้ ร่ ม เงาป่ ามี ส่ ว นช่ ว ยให้
โครงสร้างของดินล่างดีข6นึ คือ มีความร่วนซุยขึ6น
ระบายนํ6 าและอากาศได้ดมี ากขึน6 และการปลูกต้น
กาแฟภายใต้ร่มเงาป่ า ยังมีส่วนช่วยเพิม? ความอุดม
สมบูร ณ์ ของดิน เช่ น ทํา ให้ค วามเป็ น กรดของดิน
ลดลง ช่วยเพิม? ปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินทัง6
ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที? เ ป็ นประโยชน์ ปริ ม าณ
โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที?
แลกเปลี?ย นได้ ช่ ว ยเพิ?มปริมาณจุ ลินทรีย์ทงั 6 หมด
และจุลนิ ทรียท์ ม?ี ปี ระโยชน์ในดิน แต่ควรมีมาตรการ
ในการควบคุมดูแล จัดการปลูกพืชให้เหมาะสม ไม่
ใช้ปุ๋ยมากจนเกินไป เพราะอาจทําให้เกิดการชะล้าง
ของธาตุ อาหารลงสู่แหล่ งนํ6 ามากขึ6นได้ เนื?องจาก
พื6นที?เพาะปลูกค่อนข้างลาดชันและตรวจพบดัชนีช6ี
วัดคุณภาพนํ6 าบางตัวทีม? คี ่าเพิม? สูงขึน6 มากในแหล่ง
นํ6า

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ยั นี6เสร็จ สมบูรณ์ ได้ด้วยดี เนื?องจาก
ได้ร ับ ทุ น อุ ด หนุ น โครงการสร้า งภาคีใ นการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจําปี งบประมาณ
2560 จากศู น ย์เ ชี?ย วชาญนวัต กรรมเกษตรสร้ า ง
สรรค์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง
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Quality Criteria, A Report of the Committee
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