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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางเคมีของดินชั้นบนที่ระยะหางจากโคนตนฝร่ัง         50 
เซนติเมตร  และ 100 เซนติเมตร  ในแปลงเกษตรอินทรีย     บาน
หวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และเพื่อสราง
นวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร  ระยะเวลา
ดําเนินการศึกษา 1–30 เมษายน พ.ศ. 2553  วิธีการศึกษา
ประกอบดวย การเก็บตัวอยางดินในแปลงฝรั่ง  จากพื้นที่ทั้งหมด 
28 ตารางเมตร โดยสุมเลือกตัวอยางดินทุกพื้นที่ 4 ตารางเมตร 
จํานวน 7 จุด ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มารวมกัน          
และคลุกเคลาใหเขากันประมาณ 1 กิโลกรัม นํามาวิเคราะห   ความ
เป นกรดด า ง  ปร ิม าณแอมโม เน ียม  ไน เต รต  ฟอสฟอร ัส         
และโพแทสเซียม  โดยใชชุดตรวจสอบดินอยางงาย (Soil Test kit)  
เ อ็ น  พี  เ ค  ก ร ด ด า ง  ภ า ค วิ ช า ป ฐพี วิ ท ย า  คณ ะ เ กษต ร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลการศึกษาพบวาดินในแปลงฝรั่งมาวิเคราะหความอุดม
สมบูรณของดินที่หางจากโคนตน 100 เซนติเมตร มีคาความ     เปน
กรดดางอยูในระดับ pH 7.0 ปริมาณแอมโมเนียมระดับสูง  (21-30) 
ปริมาณไนเตรตระดับต่ํามาก (0-10) ปริมาณฟอสฟอรัสระดับสูง 
(7-9) และปริมาณโพแทสเซียมระดับต่ํา (0-40) และดินที่หางจาก
โคนตน 50 เซนติเมตร  มีคาความเปนกรดดาง อยูในระดับ pH = 
6.5 ปริมาณแอมโมเนียมระดับสูง (21-30) ปริมาณไนเตรตระดับ
ต่ํามาก (0-10) ปริมาณฟอสฟอรัสระดับสูง (7-9)          และ
ปริมาณโพแทสเซียมระดับต่ํา (0-40)  
 จากผลการศึกษาคาความเปนกรดดาง ที่บริเวณรอบ
โคนตนซ่ึงมีวัสดุคลุมดิน  และที่ระยะหางจากโคนตนออกไปซึ่ง     
ไม มีวัสดุคลุมดิน  จะมีค าความแตกตางกัน     สวนปริมาณ          
ธาตุอาหารหลักในดินที่ระยะหางจากโคนตนตางๆ มีคาไมแตกตาง 
ดินแปลงเกษตรอินทรียที่ปลูกฝรั่ง  มีปริมาณไนเตรตต่ําและปริมาณ
โพแทสเซียมต่ํา ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําผลการวิเคราะหปริมาณธาตุ
อาหารหลักในดินไปใชประโยชนในการพัฒนาและการบํารุงดิน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเกษตร และนําไปใชประโยชน    ใน
การพัฒนา 
 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให
นักเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหเต็มศักยภาพของตนเอง 
เชน ใหนักเรียนไดมีการจัดกิจกรรมโครงงาน การเรียนรูเกษตร
อินทรียการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  เปนตน 

 

คําสําคัญ :  ธาตุอาหารหลักในดิน,  ดินแปลงฝร่ัง,                  
                ความเปนกรดดาง,เกษตรอินทรีย, คุณสมบัติทางเคมี                  
 

1. บทนํา  
ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู

บนโลก และมนุษยดินยังแหลงกอใหเกิดปจจัยตางๆ ที่สําคัญคือ 
อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย  ประเทศไทยเปน
ประเทศที่ประชากรสวนใหญ 90 เปอรเซนตมีอาชีพทางดาน
การเกษตรเปนหลัก ความอุดมสมบูรณของดินเปนปจจัยการผลิตที่
สําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและการให ผลผลิต
ของพืช นักวิชาการทําการศึกษาวิจัยพบวา ดินที่ใชในการเพาะปลูก
ที่ภาคอีสาน  มีธาตุอาหารหลักต่ํากวาทุกภาค โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด รวมจํานวนกวา  3 
ลานไร  เพราะที่ผานมาเกษตรกรขาดการบํารุงดิน1 การปลูกพืชให
ไดผลดี จําเปนตองใสปุย หรือเพิ่มธาตุอาหารพืชใหแกดิน เพราะ
ปริมาณธาตุอาหารพืช ที่ไดรับในดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การวิเคราะหดิน เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณซ่ึงสามารถบงบอก
เบ้ืองตน ไดวา ดินมีธาตุอาหารแตละชนิดอยูเทาใด ถาดินมีความ
อุดมสมบูรณ  ก็ไมจําเปนตองใสปุยอีก2  แตถาความอุดมสมบูรณ
ของดินต่ําพืชที่ เพาะปลูกจะไมเจริญงอกงามเทาที่ควรหรือไม
สามารถปลูกพืชชนิดน้ันไดสงผลใหผลตอบแทนของเกษตรกรลดลง3 
ดังน้ันการเพาะปลูกพืชโดยมี    ผลการวิเคราะหคุณภาพของดิน
ประกอบถือเปนการจัดการที่     ชาญฉลาด สามารถวางแผนการ
จัดการใหปุยแกพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพของดินในการใหผลผลิตได
อยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความอุดมสมบูรณของดินใน
พื้นที่น้ันๆ4 คุณภาพดินยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความสําเร็จของการเพาะปลูก ดินจึงเปรียบเสมือนรากฐานของ
ชีวิตเกษตรกรหรือกลาวอีกนัยหน่ึง คุณภาพของดินเทากับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร 5             

 การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินดวยการใสปุยนั้นมี
ทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย  ที่ผานมามีการสงเสริมใหเกษตรกรใช
ปุ ยเคมี เพื ่อเพิ ่มผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการ เพราะ
ปุยเคมีมีปริมาณธาตุอาหารสูงและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชได
อยางรวดเร็ว2  ปจจุบันเกษตรกรใชปุยเคมีมากข้ึนโดยไมไดคํานึงถึง
ผลเสียที่เกิดข้ึนกับดิน แตเน่ืองจากการใชปุยเคมีติดตอกันเปน
เวลานานหลายปสงผลใหคุณภาพของดินเส่ือมลง เกษตรบางกลุมจึง
เร่ิมหันมาสนใจการใชปุยอินทรียมากข้ึน  เพราะการปลูกพืชโดยใช ปุย
อินทรีย  ปุยอินทรียนํ้า หรือปุยชีวภาพก็สามารถเพิ่มผลผลิตและ
ชวยปรับปรุงคุณภาพของดินใหดีข้ึนได   
 จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความ
อุดมสมบูรณของดินโดยศึกษาสภาพความเปนกรดดางและปริมาณ
ธาตุอาหารหลักของพืชในดินจากแปลงเกษตรอินทรีย จากแปลง
ปลูกฝรั่ ง  ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา  เกษตรกรบานหวยชัน     
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีการปรับปรุงดินโดยยึด



  

หลั ก เกษตรอินทรี ย ต ามแนวป รัชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย งที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทย   
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การเปรียบเทียบความเปนกรดดาง ปริมาณธาตุอาหาร
หลักในดิน (N,P,K) ระหวางดินชั้นบนที่ระยะหางจากโคนตน       50 
เซนติเมตร  และ 100  เซนติเมตร ทําการเก็บตัวอยางดินในพื้นที่
แปลงเกษตรอินทรีย ปลูกไมผลฝร่ังของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เกษตรกรบานหวยชัน ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  
โดยมีวัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษาดังน้ี 

1. อุปกรณและเคร่ืองมือ  โดยวัสดุอุปกรณที่ใช   
ในการศึกษา มีดังน้ี 
          1.1  อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางดินภาคสนาม  
ไดแก จอบ  เสียม  ถังพลาสติก  สายวัด เชือกฟาง  ปากาเคมี  
ถุงพลาสติก               
                   1.2  ตะแกรงรอน  ขนาด 2 มิลลิเมตร  

       1.3 ชุดตรวจสอบดิน เอ็น พี เค กรดดาง        (Soil 
Test kit)   ของกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงผลิตโดยภาคปฐพีวิทยา  คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 
 
 
 

 
 

2. วิธีการศึกษา โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
2.1  สํารวจพื้นที่ในการเก็บตัวอยางดินในแปลงปลูก

ฝร่ัง ดังรูปที่ 3 
2.2 เก็บตัวอยางดินในแปลงฝรั่ง จากพื้นที่ทั้งหมด 

28 ตารางเมตร โดยสุมเลือกตัวอยางดินทุกพื้นที่         4 ตาราง
เมตร  จํานวน 7 จุด ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร  นํามา
รวมกันและคลุกเคลาใหเขากันประมาณ 1 กิโลกรัม ดังรูปที่ 4 

2.3 นําตัวอยางดิน ตากในที่รมอากาศถายเท
สะดวก  ประมาณ 7 วัน นําดินที่แหงมาบดใหละเอียด แลวรอนดิน
ผานตะแกรงที่มีขนาด 2   มิลลิเมตร เพื่อนําไปวิเคราะห  ดังรูปที่ 5 

2.4 วิเคราะห ความเปนกรดดาง หาปริมาณธาตุ
อาหารหลักในดิน (N,P,K)  

2.5 นําผลการศึกษามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบหาปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน 
(N,P,K) ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การสกัดดินหรือการละลายธาตุอาหาร จะตองนํา
ดินมาบดใหละเอียดตะแกรงรอนดิน ขนาด  2 มิลลิเมตร ตวงดินใส
ขวดพลาสติกโดยใชชอนตวงที่กําหนดใหไวแลวใสนํ้ายาเบอร 1    
ลงไป ปริมาตร 20 มิลลิเมตร โดยใชกระบอกตวง เขยาใหดิน       
ทําปฏิกิริยากับนํ้ายาสกัด 5 นาที กรองสารละลายดินโดยใชกระดาษ
กรองที่เตรียมไวนําสิ่งที่กรองไดไปตรวจสอบ ไนโตรเจน (อยูในรูป
แอมโมเนียมและไนเตรต) ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม   

ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบ  
การตรวจสอบปริมาณแอมโมเนียม 

ดดูนํ้าที่กรองไดมา 1 หลอดดูด (2.5 มิลลิลิตร)    ใส
ลงในหลอดแกว เติมผงทําสีเบอร 2 ลงไปหน่ึงชอนเล็กและเติมนํ้ายา
ผงทําสีเบอร 3 ลงไป 5 หยด ปดฝาหลอดแกวเขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว  
5 นาที แลวอานคาแอมโมเนียม โดยเปรียบเทียบสีกับแผนเทียบสี
มาตรฐานแอมโมเนียม ถาเกิดโทนสีฟา ใชแถบสีที่ 1 แตถาเกิดโทน
สีเขียว ใชแถบสีที่ 2  

การตรวจสอบปริมาณไนเตรต 
ดูดนํ้าที่กรองไดมา 1 หลอดดูด (2.5 มิลลิลิตร)    ใส

ลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 4 ลงไป 0.5 มิลลิลิตร และ ผง
ทําสีเบอร 5 ลงไป ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกวเขยาใหเขากันตั้งทิ้ง
ไว 5 นาที แลวอานคาไนโตรเจน โดยเปรียบเทียบสีกับ        แผน
เทียบสีมาตรฐานไนโตรเจน 

การตรวจสอบฟอสฟอรัส  
ดูดนํ้าที่กรองไดมา 1 หลอดดูด (2.5 มล.) ใสลงใน

หลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 6 ลงไป 0.5 มิลลิลิตร และผงทําสี
เบอร 7 ลงไป ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกวเขยาใหเขากันทิ้งไว     5 
นาที แลวอานคา ฟอสฟอรัส โดยเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผน
เทียบสีมาตรฐานฟอสฟอรัส 

การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียม  
ดูดนํ้าที่สกัดจากดินมา 0.8 มิลิลิตร เติมนํ้ายาเบอร 

8 จํานวน 2 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาเบอร 9A จํานวน 
1 หยด  เขยาใหเขากันแลวเติมนํ้ายาทําสีเบอร 9 จํานวน 2 หยด 
(อยาให เกิน ) ผสมให เขากันโดยเขยาหลอดทดลองตั้ งทิ้ งไว           
ใหเกิดปฏิกิริยาอยางเต็มที่  5 นาที ถามีตะกอนเกิดข้ึนใหอานวา       
มีปริมาณ K สูง ถาใสไมตกตะกอนใหเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผน
สีมาตรฐาน ถาเปนสีสมเขม ใหอานวา มีปริมาณ K ต่ํา               
ถาเปนสีสมจาง อานวามีปริมาณ K ปานกลาง 

จากผลของการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน
เพื่อใหผลที่ไดเกิดความเชื่อม่ัน นําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับตาราง
ดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 ชุดตรวจสอบดิน 

 
รูปท่ี 1 อุปกรณเกบ็ตัวอยาง 



  

การแบงธาตุอาหาร N,P,K ในดินโดยชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว 
(Soils nutrients ranging byN,P,K test kit) 

ไนโตรเจน (N) 
แอมโมเนียม (NH4 –N, ppm หรือ mg/kg  ) 

ระดับ แบบที่ 1 
ปริมาณ 
(mg/kg) 

แบบที่ 2
ปริมาณ 
(mg/kg) 

 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 

ไนเตรต   (NO3 –N, ppm หรือ mg/kg) 

ระดับ ปริมาณ (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) 

L   (ต่ํา) 0-40 
M   (ปานกลาง) 40-80 
H   (สูง) 80-120 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการทดลอง                                                                

การเปรียบเทียบความเปนกรดดาง ปริมาณธาตุอาหาร
หลัก ไนโตรเจน ซ่ึงอยูในรูปแอมโมเนียมและไนเตรต ฟอสฟอรัส  
โพแทสเซียม พบวา ดินแปลงฝรั่งที่ระยะหางจากโคนตน          100 
เซนติเมตร มีความเปนกรด-ดางระดับ (pH) = 7.0 มีสภาพเปน
กลาง  ความอุดมสมบูรณ ของธาตุอาหารหลักในดินมีปร ิมาณ
แอมโมเนียมระดับส ูง  (21-30) ปริมาณไนเตรตระดับต่ํามาก     
(1-10) ปริมาณฟอสฟอรัสระดัสูง (7-9) และปริมาณโพแทสเซียม
ระด ับ  ต่ํ า  (0-40)  ส วนด ินแปลงฝรั ่งที ่ร ะยะห างจากโคนต น        
50 เซนติเมตรมีความเปนกรด-ดาง (pH) 6.5 มีสภาพเปนกรดออน  
และความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารหลักในดินม ีปร ิมาณ
แอมโมเนียมระดับส ูง  (21-30) ปริมาณไนเตรตระดับต่ํามาก     
(1-10) ปริมาณฟอสฟอรัสระดับสูง (7-9) และปริมาณโพแทสเซียม
ระดับต่ํา (0-40) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1   แสดงความเปนกรด – ดาง ปริมาณแอมโมเนียม ไนเตรต  ฟอสฟอรัส  และโพเทสเซียมของดินแปลงฝรั่ง ที่ระยะหางจากโคนตน    

100  เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร    

NH4 NO3 P K 
ระยะหางจากโคนตน (cm) pH 

ระดับ ปริมาณ ระดับ ปริมาณ ระดับ ปริมาณ ระดับ ปริมาณ 

100 7.0 H 21 - 30 VL 1 - 10 H 7 - 9 L 0 - 40 
50 6.5 H 21 - 30 VL 1 - 10 H 7 - 9 L 0 - 40 

หมายเหตุ :  VL = ระดับต่ํามาก , L= ระดับต่ํา , M = ระดับปานกลาง  H = ระดับสูง 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 3 แปลงฝรั่งที่ทําการวิจัย 

 
รูปท่ี 5  สกัดธาตุอาหารในดิน 

 
รูปท่ี 4   เก็บตัวอยางดิน 

 
รูปท่ี 6   ตรวจสอบดิน 

  

 
รูปท่ี 7  ผลความเปนกรดดาง 

 
รูปท่ี 8 ผลการตรวจสอบดิน 



  

4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
ผลการศึกษาคาความเปนกรดางของดินในแปลงไมผล

ฝร่ัง ซ่ึงมีคาแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ ที่ระยะหางจากโคนตน  
50  เซนติเมตร  มีคาความเปนกรดดางที่ระดับ pH 6.5  มีสภาพเปน
กรดออน  สวนที่ระยะหางจากโคนตน 100 เซนติเมตร มีคาความ
เปนกรดดางที่ระดับ pH 7.0  มีสภาพเปนกลาง ที่เปนเชนน้ีเพราะ
บริเวณรอบโคนตนรัศมีประมาณ 70 เซนติเมตร              นาย
สวาสดิ์ พุทธรรมา ไดดูแลบํารุงดินในแปลง โดยการพรวนดินกําจัด
วัชพืช และการใชเศษวัชพืช ใบไม  หญาแหงคลุมดินใสโบกาฉิและ
นํ้าหมักชีวภาพบริเวณรอบ ๆ โคนตน  เปนตัวเรงการสลาย  ของ
อินทรียวัตถุในดินทําใหคาความเปนกรดดางแตกตางกันซ่ึง     คา 
pH ของดินมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปริมาณอินทรียวัตถุ      
อยางมาก  กลาวคือปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวา 5% คา pH จะอยู
ในชวง 6.0- 7.04 มีสภาพความเปนกรดดางซึ่งเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช6   

ปริมาณธาตุอาหารหลักในดินพบวาที่ระยะหางจาก    
โคนตน ปริมาณไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมมีคาสูง (21–31)          
แตไนเตรตมีคาต่ํา (1–10) เปนเพราะดินในแปลงเกษตรอินทรีย     
ที่ศึกษาเปนดินเหนียวแรดินเหนียว  จะมีประจุลบมากซึ่งสามารถ ดูด
ยึด ธาตุอาหารที่มีประจุบวกไดมาก จึงทําใหปริมาณไนเตรตในดิน
ต่ํา6 แปลงเกษตรอินทรียน้ีควรมีการใสปุยไนโตรเจน ซ่ึงเปนธาตุที่
สําคัญที่สุดก็วาไดในการใหผลผลิตทางเศรษฐกิจของพืช ถาขาดทํา
ใหพืชเจริญเติบโตชาผลผลิตต่ํา2 สวนฟอสฟอรัส  ที่ระยะหางจาก
โคนตน 50 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร มีคาไมแตกตางกัน ซ่ึง
มีคาสูง (7-9) เทากัน เน่ืองจากเกิดการตรึงฟอสฟอรัสในดิน พืชจึง
ไมสามารถดูดธาตุอาหารไปใชประโยชนไดทั้งหมด5 และปญหาการ
ถูกตรึงจะเกิดข้ึนตามมาอยางรวดเร็วทําใหฟอสฟอรัสเปลี่ยนไปอยูใน
รูปสารประกอบไมละลายในที่สุด4 และโพแทสเซียม ที่ระยะหางจาก
โคนตน 50 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร มีคาไมแตกตางกัน ซ่ึง
มีคาต่ํา (0-40) เทากัน เน่ืองจากการสูญเสียจากการชะลาง และพืชมี
การดูดไปใชในปริมาณสูง ดินแปลงเกษตรแหงน้ีควรมีการใสปุย
โพแทสเซียมเพื่อใหธาตุโพแทสเซียมแกพืชที่ปลูกไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ4 

 
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 

จากศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ซ่ึงไดศึกษาสภาพความเปน
กรดดางและปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ของพืชในดินจาก
แปลงปลูกฝรั่งเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกร
บานหวยชัน ตําบลศิลา  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงดินโดยยึดหลักเกษตรอินทรียตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะ      แก
พสกนิกรชาวไทย สามาถนําไปใช ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                 เร่ือง 
ธาตุอาหารหลักพืชในดิน และการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
กระบวนการคิด กระบวนการกลุม และการจัดเรียนการสอนกลุม
สาระอื่น 

นอกจากนี้ยังนําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหดิน 
การจัดการดิน และการจัดทําเกษตรอินทรีย ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนใหครบวงจร ตลอดจนจัดเปน ศูนย
การเรียนรูแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูสนใจตอไป 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 ผูที่สนใจสามาถนําไปประยุกตใชในการหาคุณสมบัติทาง
เคมีของดินเพื่อประเมินสภาพดินและจัดการดินไดเหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชชนิดอื่น  ตลอดจนนําไปใชในการจัดกิจกรรมโครงงาน
และการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม การทําเกษตรอินทรียในโรงเรียน 
ตลอดจนเกษตรกรผูสนใจ 
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