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บทคัดยอ   
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ทางกายภาพและเคมีของดินชั้นบนและดินชั้นลางในแปลงไผ และ
เพื่อสรางชุดนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
วิทยาศาสตร  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ซ่ึงทําการศึกษา
ระหวางวันที่ 1- 30 เมษายน 2553  โดยศึกษาตัวอยางดินในพื้นที่
แปลงไผ บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
พื้นที่เก็บตัวอยางขนาด 25 × 25 ตารางเมตร จํานวน 5 จุด 
เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาทางกายภาพ ไดแก สมุดเทียบดิน 
(Munsell Soil Color Chart) และ การวิเคราะหหาประเภทของเนื้อ
ดินการทดสอบโดยวิธีการสัมผัส (Feel method) เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาทางเคมี  ไดแก ชุดตรวจธาตุอาหารในดินอยางาย (Soil 
Test Kit) คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1                 

และตรวจสอบดินวัดคากรด–ดางและ pH For Soils ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลการศึกษาพบวาคุณสมบัติทางกายภาพของดินแปลง
ไผ ในระดับดินชั้นบน 0-15 เซนติเมตร มีสีดินเปนสีนํ้าตาลเขม 
(7.5YR 3/3 Dark brown)ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
(Loamy sand) สวนในระดับดินชั้นลาง 15-30 เซนติเมตร เปนสี
นํ้าตาล (7.5YR 5/4 brown) ลักษณะเนื้อดินเปนเหนียว(Clay) 
คุณสมบัติของดินทางเคมีของดินชั้นบนและดินชั้นลาง พบวา        
คาความเปนกรด-ดาง(pH) ของดินชั้นบนอยูในระดับกลาง (7.0 
mg/kg) สวนดินชั้ นล างอยู ในระ ดับกรดปานกลาง (5.5mg/kg)  
ปริมาณธาตุอาหารหลักของดิน  พบวา  ดินชั้นบนมีปริมาณ 
แอมโมเนียมอยูในระดับสูง (21-30 mg/kg)  สวนดินชั้นลางมีปริมาณ
แอมโมเนียมอยูในระดับต่ํา (0-10 mg/kg)  ไมพบปริมาณไนเตรต   
ในดินชั้นบนและดินชั้นลาง ปริมาณฟอสฟอรัสในดินชั้นบนอยูใน
ระดับสูงมาก (10-12 mg/kg) ปริมาณฟอสฟอรัสดินชั้นลางอยูใน
ระดับปานกลาง (4-6 mg/kg) และปริมาณโพแทสเซียม ในดินชั้นบน
และดินชั้นลางมีอยูในระดับต่ํา (0-40 mg/kg)  

จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมี ระหวางดินชั้นบนกับดินชั้นลางของดินแปลงไผ  สามารถนํา
ผลการศึกษาไปปรับใชในการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยการเรียนเร่ือง สมบัติของดิน ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 และบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นตามความเหมาะสม   

 
คําสําคัญ  :  ดินแปลงไผ, คุณสมบัติทางกายภาพ,      
                 คุณสมบัติทางเคมี, ธาตุอาหารหลัก  
 
 

1. บทนํา  
ดินเปนทรัพยากรที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการ

สลายตัวผุพังหรือการแปลงสภาพของหินชนิดตางๆ โดยใชเวลาที่
นานมาก ดินจึงประกอบดวยแรธาตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ นํ้า 
และอากาศที่มีสัดสวนแตกตางกันออกไป การเกิดข้ึนของดินเปนผล
สืบเน่ืองมาจากการกระทํารวมกันของปจจัยตางๆ เชน สภาพ
ภูมิอากาศ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตอวัตถุตนกําเนิดของดิน ในสภาพ
พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง ตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังน้ัน ดินในที่แหงหน่ึง
จึงอาจเหมือนหรือตางไปจากดินในที่อีกแหงหน่ึงได ข้ึนอยูกับ
อิทธิพลของปจจัยเหลานี้สงผลใหดินมีลักษณะเดนเฉพาะตัวและเม่ือ
ปจจัยเปลี่ยนไป ดินจะมีลักษณะหรือสมบัติตางๆ เปลี่ยนแปลงไป
ดวย ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีสวนเกื้อหนุนตอ
ส่ิงมีชีวิต ทําใหส่ิงมีชีวิตสามารถดํารงอยูในโลกได โดยใชผลผลิตที่
เกิดจากดินหรือไดจากใตดิน นอกจากนี้ดินยังเปนแหลงกําเนิดและ
แหลงผลิตปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ซ่ึงไดแก อาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรครวมถึงบริเวณผิวโลกสวนที่
ลึกยังประกอบดวยทรัพยากรที่มีคา เชน ปโตรเลียม แรธาตุชนิด
ตางๆ เปนตน2 
    ไผ นับ เปนพืชที่ มีความสํ าคัญทาง เศรษฐกิจและ
ชีวิตประจําวัน  ปจจุบันมีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดให
ความสําคัญ และทําการศึกษาเกี่ยวกับไผมากข้ึน3  ดวยเหตุน้ีไผ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางทั้งทางตรงคือ ใชหนอ
เปนอาหารและลําในการทําเครื่องจักสานและอุตสาหกรรมกระดาษ2 
และไผเลี้ยงยังเปนไมไผที่มีศักยภาพดานการคา และมีประโยชนใน
การปกคลุมหนาดินและใหความชุมชื้น4 ไผเลี้ยงมีลักษณะลําตนตั้ง
ตรง นิยมใชทําแคร และโครงหลังคา หนอไมมีสีคอยขางเขียว 
รสชาติดี    

 ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรียชีวภาพ ของพอสวาสดิ์  
พุทธรรมา  หมูบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
มีการปลูกไผเลี้ยงนอกฤดู สามารถเก็บผลผลิตไดทุกวัน สรางรายได
ใหกับครอบครัว  ซ่ึงดินในแปลงไผจะตองมีความอุดมสมบูรณเหมาะ
แกการปลูกไผนอกฤดู ผูวิ จัยจึงตองการศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของดินชั้นบนและชั้นลางในแปลงไผ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปเผยแพรใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถขยายผลตอเกษตรกรเพื่อใหเกิดความตระหนักในการ
บํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 
 
 



2. วัสดุ อุปกรณ  
                  การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินในแปลงไผ   
มีอุปกรณที่ใชในการศึกษา  ดังน้ี 

   1. อุปกรณ 
 1.1 อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางดินภาคสนาม  
ไดแก  จอบ เสียม พลั่ว ถุงพลาสติก  และตลับเมตร   
                   1.2 ตะแกรงรอนดิน ขนาด 250 ไมโครเมตร และ
ขนาด 2 มิลลิเมตร 
                   1.3 สมุดเทียบดิน (Munsell Soil Color Chart) 

      1.4 ชุดตรวจธาตุอาหารในดินอยางาย (Soil Test 
Kit) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
3. วิธีการวิจัย 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินชั้นบนและดินชั้นลางในแปลงไผ มีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

3.1 สํารวจพื้นที่ในการเก็บตัวอยางดินในบริเวณ
พื้ นที่ แ ป ล ง ไผ  ห มู บ า นห ว ยชั้ น  ตํ า บลศิ ล า  อํ า เ ภอ เ มื อ ง           
จังหวัดขอนแกน โดยลักษณะพื้นที่มีสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 ทําการเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ตัวอยางขนาด  
25 × 25  ตารางเมตร  พื้นที่ 5 จุด  คือ สวนปลายทั้งสองขางและจุด
กึ่ งกลางของพื้ นที่ ที่ เก็บตั วอย าง  โดยเก็บที่ ร ะดับความลึก              
0-15 เซนติเมตร และระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร จากนั้นนํา
ดินมาผสมใหเขากัน แบงดินออกเปน 4 สวน แลวนําดินมาประมาณ        
1 กิโลกรัม5 เปนตัวอยางดินที่จะนํามาวิเคราะห ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                    3.3 นําตัวอยางดินไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ ดังน้ี 
  3.3.1 การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ  ไดแก  

  3.3.1.1 ตรวจสอบสีดิน โดยใชสมุดเทียบสีดิน 
(Munsell Soil Color Chart) 

  3.3.1.2 การวิเคราะหหาประเภทของเนื้อดิน
การทดสอบโดยวิธีการสัมผัส (Feel  method)6   ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

        3.3.2 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี  ดังตอไปน้ี              

           3.3.2.1 คาความเปนกรด- ดาง (pH) ชุดตรวจ

ธาตุอาหารในดินอยางาย (Soil Test Kit) คณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการตวงตัวอยางดินใสลงในหลุม

พลาสติกประมาณครึ่งหลุม หยดน้ํายาเบอร 10 (นํ้ายาเปลี่ยนสี)    

ลงไปทีละหยดจนดินอิ่มตัวแลวเพิ่มอีก 2 หยดเขยาถาดหลุม        

ไปรอบๆ ตั้งทิ้งไว 5 นาที จนตกตะกอนน้ํามีสีใส เปรียบเทียบสีของ

นํ้ายาโดยดูจากขอบของถาดหลุม กับแบบสีมาตรฐาน ดังแสดง       

ในรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
         3.3.2.2 ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ชุดตรวจ

ธาตุอาหารในดินอยางาย (Soil Test Kit) คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1) การตรวจสอบปริมาณแอมโมเนียม 
                ดูดนํ้าที่กรองไดมา 1 หลอดดูด (2.5 มล.)   

ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 2 ลงไป 1 ชอนเล็ก เติมนํ้ายา
ทําสีเบอร 3 ลงไป 5 หยด ปดฝาหลอดแกวเขยาใหเขากัน ทิ้งไว        
5 นาที และอานคาแอมโมเนียม โดยเปรียบเทียมกับแผนสีมาตรฐาน
แอมโมเนียม  และเม่ือเกิดโทนสีฟาใหเทียบกับแถบสีแบบที่ 1     
หากเกิดโทนสีฟาใหเทียบกับแถบสีแบบที่ 2 

 2) การตรวจสอบปริมาณไนเตรต 
                             ดูดนํ้าที่กรองไดมา 1 หลอดดูด (2.5 มล.)    
ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 4  ลงไป 0.5 มล.และผงทําสี
เบอร 5 ลงไป ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกว เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว  
5 นาที แลวอานคา ไนโตรเจน โดยเปรียบเทียบสีกับแผนเทียบสี
มาตรฐานไนโตรเจน 
  3) การตรวจสอบฟอสฟอรัส  
                            ดูดนํ้าที่กรองไดมา 1 หลอดดูด (2.5 มล.)    
ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 6  ลงไป 0.5  มล. และผงทํา
สีเบอร 7 ลงไป ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกวเขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว  
5 นาที แลวอานคา ฟอสฟอรัส โดยเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผน
เทียบสีมาตรฐานฟอสฟอรัส 

 

    
รูปท่ี 1  บริเวณแปลงไผ 

 

  

 

 

รูปท่ี  3   ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

รูปท่ี 2   การเก็บตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะห 

เก็บตัวอยางดิน ดินชั้นบน ดินชั้นลาง เตรียมตัวอยางดิน

รูปท่ี  4   ชุดตรวจธาตุอาหารในดินอยางาย (Soil Test) 



  4) การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียม  
                            ดูดนํ้าที่สกัดจากดินมา 0.8 มล. เติมนํ้ายา
เบอร 8 จํานวน 2 มล. ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาเบอร 9A  
จํานวน 1 หยด  เขยาใหเขากันแลวเติมนํ้ายาทําสีเบอร 9 จํานวน    
2 หยด(อยาใหเกิน) ผสมใหเขากันโดยเขยาหลอดทดลองตั้งทิ้งไวให
เกิดปฏิกิริยาอยางเต็มที่ 5 นาที ถามีตะกอนเกิดข้ึนใหอานวา         
มีปริมาณ K สูง ถาใสไมตกตะกอนใหเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผน
สีมาตรฐาน ถาเปนสีสมเขม ใหอานวามีปริมาณ K ต่ํา ถาเปน         
สีสมจาง อานวามีปริมาณ K ปานกลาง โดยกอนทําสีโพแทสเซียม
ตองเตรียมนํ้ายาทําสีเบอร 9 กอน โดยดูดนํ้ากลั่นเติมลงในขวดเบอร 
9 ที่มีผงเคมี 3 มล. เขยาใหเขากัน  5 นาที จงผงเคมีละลายหมดเปน
สีนํ้าตาล–สม  ดังแสดงในรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2.4 นําผลการศึกษามาวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 

จากผลของการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน
เพื่อใหผลที่ไดเกิดความเชื่อม่ัน นําผลที่ไดมาประเมินกับตาราง
ดังตอไปน้ี 

 
 
 

การแบงธาตุอาหาร N-P-K ในดินโดยชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว 
(Soils nutrients ranging by N-P-K test kit) 

แอมโมเนียม (NH 
+
4  -N, pmm  หรือ mg/ kg ) 

 แบบที่ 1 
( นํ้าเงิน) 

แบบที่ 1 
( เขียว) 

VL  (ต่ํามาก) 0 0 
L  (ต่ํา) 1-5 0-10 
M  (ปานกลาง) 6-15 11-20 
H   (สูง) 16-30 21-30 
VH (สูงมาก) 31-50 31-50 

 

ไนโตรเจน (N)   (NO3 –N, ppm หรือ mg/kg) 
VL  (ต่ํามาก) 0-10 
M   (ปานกลาง) 11-20 
H   (สูง) 21-30 
VH (สูงมาก) 31-50 

 

ฟอสฟอรัส(P)    (Available P, ppm หรือ mg/kg) 
  L   (ต่ํา) 1-3 
  M   (ปานกลาง) 4-6 
  H   (สูง) 7-9 
  VH (สูงมาก) 10-12 

 

โพแทสเซียม(K)  (Available K, ppm หรือ mg/kg) 
 V  (ต่ํา) 0-40 
 M  (ปานกลาง) 40-80 
 H  (สูง) 80-120 

 
 
4. สรุปผล    

จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ  
และเคมีของดินชั้นบนและดินชั้นลางในแปลงไผ  บานหวยชัน        
ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน โดยทําการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก สีดิน เน้ือดิน ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
ไดแก ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) และคาความเปนกรด-ดาง 
(pH) แสดงไวดังตารางที่  1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดินชั้นลาง 

การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดินชั้นบน 

รูปท่ี 5 วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน  

การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินชั้นบนและดินชั้นลาง 



 
ตารางท่ี  1  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินในแปลงไผ   

 
จากตารางที่ 1  พบวา คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

แปลงไผ ในระดับดินชั้นบนมีสีดินเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5YR 3/3 Dark 
brown) ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Loamy sand) สวนใน
ระดับดินชั้นลางเปนสีนํ้าตาล (7.5YR 5/4 brown) ลักษณะเนื้อดิน
เปนดินเหนียว (Clay) 
         คุณสมบัติของดินทางเคมีของดินชั้นบนและดินชั้นลาง พบวา 
คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินชั้นบน อยูในระดับกลาง 7.0 
(mg/kg) สวนดินชั้นลางมีคาเปนกรดปานกลาง 5.5 (mg/kg)   
 ปริมาณธาตุอาหารหลักของดิน พบวาดินชั้นบนมีปริมาณ
แอมโมเนียมอยูในระดับสูง 21-30 (mg/kg) สวนดินชั้นลางมีปริมาณ
แอมโมเนียมอยูในระดับต่ํา 0-10 (mg/kg) ปริมาณไนเตรตไมมีในดิน
ชั้นบนและชั้นลาง ปริมาณฟอสฟอรัสในดินชั้นบนอยูในระดับสูงมาก  
10-12 (mg/kg) ปริมาณฟอสฟอรัสดินชั้นลางอยูในระดับปานกลาง 
4-6 (mg /kg) และปริมาณโพแทสเซียม ในดินชั้นบนและดินชั้นลางมี
อยูในระดับต่ํา 0-40 (mg/kg)  
               การประยุกตผลการศึกษาเพื่อสรางชุดนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง การเกิดดินและคุณสมบัติ
ของดิน  ดังน้ี  
 
ชื่อหนวย   การเกิดดินและคุณสมบัติของดิน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 8 ชั่วโมง  
องคความรูและมวลประสบการณ 

ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืชซากสัตว ในดินมี
สวนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ นํ้า และอากาศ ในสัดสวนที่
แตกตางกัน ทําใหเกิดดินหลายชนิด พืชแตละชนิดจะเจริญเติบโตใน
ดินที่แตกตางกัน 
สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
         มาตรฐานการเรียนรูที่  6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ          
ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่  8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
            มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา  รูวา
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูใน
ชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
ตัวชี้วัดท่ี ว 6.1 
    ป 4/1  สํารวจและอธิบายการเกิดดิน 
    ป 4/2  ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูกพืชในทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี ว 8.1 
    ป.4/1  ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเร่ืองหรือ สถานการณที่จะ

ศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ         
    ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบหรือศึกษา

คนควาและคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
    ป.4/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ 
    ป.4/4  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผล สรุปผล 
    ป.4/5  สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป 
    ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู 
กระบวนการสอน   
    - วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห 
    - ทักษะการคิดสังเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
    1. นักเรียนแบงกลุมสํารวจพื้นที่สังเกต เก็บขอมูลเกี่ยวกับดิน 
    2. กิจกรรมเปรียบเทียบสีดิน เน้ือดิน 
    3. กิจกรรมการหาคา pH  ของดิน 
    4. กิจกรรมการหาคา N P K  ของดิน 
    5. นําเสนองานกลุม 
    6. สรุปกิจกรรมการเรียนรู 
ส่ือการเรียน / แหลงเรียนรู 
    1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร  ป.4 

ผลการวิเคราะห 

คุณสมบัติของดิน แปลงไผดินชั้นบน 
0-15 cm (mg/kg) 

ระดับการประเมนิ 
แปลงไผดินชั้นลาง 
15-30  cm (mg/kg) 

ระดับการประเมนิ 

ทางกายภาพ    
1.  สีดิน 7.5YR 3/3 Dark brown นํ้าตาลเขม 7.5YR 5/4 brown นํ้าตาล 
2.  เน้ือดิน Loamy sand รวนปนทราย Clay เหนียว 
ทางเคมี    
1.  pH 7.0  (mg/kg) กลาง 5.5   (mg/kg) กรดปานกลาง 
2.  แอมโมเนียม 21-30  (mg/kg) สูง 0-10  (mg/kg) ต่ํา 
3.  ไนเตรต 0   (mg/kg) ไมมี 0   (mg/kg) ไมมี 
4.  ฟอสฟอรัส 10-12  (mg/kg) สูงมาก 4-6  (mg/kg) ปานกลาง 
5.  โพแทสเซียม 0-40   (mg/kg) ต่ํา 0-40 (mg/kg) ต่ํา 



    2. บัตรภาพลักษณะของดิน 
     3. บัตรภาพการแบงชั้นของดิน 
     4. บัตรภาพประเภทของดิน 
     5. บัตรภาพการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ 
     6. เครื่องในการทดสอบดิน ไดแก  
        6.1  อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางดินภาคสนาม  ไดแก  
จอบ เสียม พลั่ว ถุงพลาสติก  และตลับเมตร   
        6.2  ตะแกรงรอนดิน ขนาด 250 ไมโครเมตร และขนาด        
2 มิลลิเมตร 
        6.3  สมุดเทียบดิน (Munsell Soil Color Chart) 
        6.4 ชุดตรวจธาตุอาหารในดินอยางาย (Soil Test Kit)      
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    7. หองสมุด  อินเทอรเน็ต 
    8.  ชุมชน   
    9.  แปลงไผ/แปลงเกษตร  
การประเมินผล 
        1. ผูประเมิน ครู เพื่อน ผูปกครอง 
       2. ส่ิงที่ประเมิน ทักษะการทํางาน การนําเสนอ   
       3. เครื่องมือเกี่ยวกับการประเมิน  ใบงาน  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะ 
       4. นักเรียนผานเกณฑ รอยละ  70 
กิจกรรมบูรณาการ 
      1. กลุมสาระภาษาไทย  การนําเสนอ  การสื่อสาร  
      2. กลุมสาระศิลปะ นักเรียนวาดภาพพื้นที่เก็บตัวอยาง  
ตัวอยางดิน ชั้นดิน  สีดิน   
      3. กลุมสาระคณิตศาสตร การคิดคํานวณตัวเลข การวัด  
ปริมาณดิน การเปรียบเทียบปริมาณ    
      4. กลุมสาระภาษาอังกฤษ การเขียนคําศัพท 
      5. กลุมสาระสังคม การทํางานเปนกลุม    
 
5. ขอเสนอแนะ  
             จากการศึกษาการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของดินชั้นบนกับดินชั้นลางในดินแปลงไผ  สามารถนํา
ผลการศึกษาไปประโยชนดังน้ี  

1. ผูเรียน สามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีไป 
     1.1 นําทักษะกระบวนการทําวิ จัยที่ได ประยุกต       

สูการเรียนรูโดยการทําโครงงาน ไดทุกรายวิชา 
     1.2 องคความรูเกี่ยวกับดิน  การทดสอบคุณสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีของดิน 
     1.3 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง การปฏิบัติ

จริง ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
     1.4 ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ฝงแนน  
2. ชุมชน สามารถนําความรูจากการทําวิจัยในครั้งน้ี     

ไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนดังน้ี 
     2.1 ครู นักเรียน ชุมชน รวมกันสํารวจดินในชุมชน 

ดินในแปลงเกษตร นําขอมูลที่ไดมาเปนฐานความรู ทําใหเกิดแหลง
เ รียนรู ในชุมชน  ที่ ใชประโยชนรวมกันไดทั้ ง นักเรียน  ชุมชน          
และบุคคลอื่นที่สนใจ 

     2.2 เปนแนวทางทําใหเกิดความตระหนักในการรักษา
พื้นดินในชุมชน 
             3. ผูวิจัย ประโยชนที่เกิดข้ึนกับผูวิจัยมีดังน้ี 

     3.1 มีความรู  เกิดทักษะ  และแนวคิด เกี่ ยวกับ
กระบวนการทําวิจัย 

     3.2 นําความรูที่ไดมาปรับประยุกตใชในการพัฒนา
เรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และเผยแพรความรู
แกเพื่อนครู 

     3.3 ได ผ ล ง านทางวิ ช าก า ร  และนวั ตนกร รม           
เชิงประจักษ 

      3.4 ฝกการทํางานเปนกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณกับเพื่อนรวมงานครุวิจัย 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 โครงการวิ จัย น้ีได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยการศึกษา  ในโครงการครุวิจัยส่ิงแวดลอม
ศึกษารุ นที่  5 ประ จําป  พ .ศ . 2553 ขอขอบพระคุณ ผู ช วย -
ศาสตราจารย ดร.ยรรยงค อินทรมวง รองศาสตราจารยดร.อุไรวรรณ 
อินทร ม ว ง  ดร .อั จฉรา  บุปผาพั นธ  นั กวิ จั ยและ นักศึ กษา           
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน     
นายสวาสดิ์ พุทธรรมา ที่ไดใหความรู และถายทอดประสบการณใน
ดานตางๆ จนทําใหผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและสามารถ
ดําเนินการวิจัยจนประสบผลสําเร็จ ผลจากการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในโรงเรียน และถายทอดใหแกผูเรียน 
อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต 
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