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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพและธาตุอาหารหลักของดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรีย
ในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย  บานหวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน ระยะเวลาดําเนินการศึกษา 1 – 30  เมษายน  
2553 โดยทําการเก็บตัวอยางดินแบบสุมบริเวณพื้นที่รอบขอบบอ
เลี้ยงปลาอินทรีย โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางรอบขอบบอทั้งหมด 
จํานวน  20  จุด โดยเก็บที่ความลึก  15  เซนติเมตร และที่ความลึก 
30  เซนติเมตร  จากนั้นนําดินมาคลุกใหเขากันแลว แบงเปน  4  
สวน แลวนําดินมา 1 สวน ประมาณ 1 กิโลกรัม 1  เปนตัวอยางดินที่
จะนํามาวิเคราะห นําดินตัวอยางมาเทียบสีดินกับ สมุดเทียบสีดิน  
Munsell  Soil  Color  Chart  (Macbeth,1975 2 วิเคราะหเน้ือดิน 
และวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) โดยใชชุดตรวจสอบ
ธาตุอาหารในดินอยางงาย Soil Test  Kit) ของกรมพัฒนาที่ดิน  ซ่ึง
ผ ลิ ต โ ด ย ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี วิ ท ย า   ค ณ ะ เ ก ษ ต ร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3โดยมีบอขนาด กวาง  50  เมตร  และ
ยาว  75  เมตร 

ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติทางกายภาพ คือ ลักษณะ
ของเน้ือดิน (Soil Texture)  บริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่
แปลงเกษตรอินทรียที่มีความลึก  15  เซนติเมตร เปนดินเหนียว 
เน่ืองจากมีเน้ือดินที่ละเอียด และดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรีย
ในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรียที่ความลึก  30  เซนติเมตร ก็มีลักษณะ
เปนดินเหนียว   สีดิน (Soil Color)  ดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลา
อินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย พบวาดินชั้นบนที่ดับความลึก  
15  เซนติเมตร สีของดินมีลักษณะเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5 YR 4/2)   
และสีของดินชั้นลางที่ความลึก  30  เซนติเมตร สีของดินเปนสี
นํ้าตาล  (7.5 YR 4/5) และธาตุอาหารหลักของดินบริเวณขอบบอ
เลี้ยงปลาอินทรียโดยวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลัก  ไดแก  
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  ใชชุดตรวจสอบธาตุ
อาหารในดินอยางงาย (Soil Test  Kits) โดยการแยกศึกษาธาตุ
อาหารหลักของดินชั้นบนกับดินชั้นลางพบวา  พบวา ดินชั้นบนที่
ความลึก 15  เซนติเมตร  พบปริมาณธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) 
มีปริมาณ ต่ํามาก (1-10 mg./kg.)  ฟอสฟอรัส(P) มีปริมาณ สูงมาก 
(10-12 mg./kg.)  และโพแทสเซียม (K) มีปริมาณสูง (80-120 
mg./kg.)  และดินชั้นลางที่ความลึก 30  เซนติเมตร พบปริมาณธาตุ
อาหารหลัก ไนโตรเจน (N) มีปริมาณ ต่ํามาก (1-10 mg./kg.)  
ฟอสฟอรัส (P) มีปริมาณ สูง (7-9 mg./kg.)  และโพแทสเซียม (K) มี
ปริมาณสูง (80-120 mg./kg.) 

จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นเชิงลึกที่สําคัญ อาจจะ
เชื่อมโยงไปถึงเร่ืองของการบริหารจัดการบริเวณพื้นที่รอบบอเลี้ยง

ปลา เชน เร่ืองของการปลูกพืช  การใชพื้นที่เพื่อใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด  ซ่ึงขอมูลน้ีสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงสูการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลดี และเปนประโยชนตอผูเรียน และ
ผูสนใจสืบไป 

 

คําสําคัญ : ดินชั้นบน , ดินชั้นลาง, คุณสมบัติทางกายภาพและเคม ี
              ของดิน , ธาตุอาหารหลักดินขอบบอเลี้ยงปลา 
 
1. บทนํา  

ส่ิงที่มีชีวิตทั้งหลายตองอาศัยดินในการยังชีพและการ
เจริญเติบโต ถาปราศจากดินก็แทบจะกลาวไดวา ไมมีส่ิงมีชีวิต
เหลืออยูในโลกนี้เลย ดินเปนที่มาของปจจัย 4 อันไดแก อาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคของมนุษย   ซ่ึงอาจเปน
การไดมาโดยทางตรง หรือทางออมก็ได  พืชตองอาศัยดินในการ
เจริญเติบโต ตั้งแตเร่ิมงอกออกจากเมล็ด จนกระทั่งโตใหดอกใหผล  
เน่ืองจากดินเปนส่ิงที่ สําคัญส่ิงหน่ึงที่ควบคุมหรือ กําหนดการ
เจริญเติบโตของพืช ดังน้ันในการปลูกพืช จึงจําเปนตองมีความรู
ความเขาใจในเรื่ องของดินพอสมควร  โดยความหมายแลว   
คุณสมบัติทางกายภาพของดิน หมายถึง คุณสมบัติของดินที่เปนส่ิง
ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบไดดวยการแลเห็นหรือจับตองได เชน เน้ือ
ดิน ความโปรงหรือแนนทึบของดิน ความสามารถในการอุมนํ้าของ
ดิน  และสีของดิน เปนตน คุณสมบัติของดินเหลานี้ บางครั้งเรา
เรียกวา คุณสมบัติทางฟสิกส 4 ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิด
หมุนเวียนที่มีสวนเกื้อหนุนตอส่ิงมีชีวิต ทําใหส่ิงมีชีวิตสามารถดํารง
อยูในโลกได โดยใชผลผลิตที่เกิดจากดินหรือไดจากใตดิน นอกจากนี้
ดินยังเปนแหลงกําเนิดและแหลงผลิตปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิต ซ่ึงไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
รวมถึงบริเวณผิวโลกสวนที่ลึกยังประกอบดวยทรัพยากรที่มีคา เชน 
ปโตรเลียม แรธาตุชนิดตางๆ เปนตน5  เน่ืองจากสภาพดินโดยทั่วไป
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนดินทรายมีความสามารถในการ
อุมนํ้าต่ําอีกทั้งการจับยึดกับสารอินทรียหรือการแลกเปลี่ยนประจุ
ของธาตุอาหารก็ต่ําทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับ
กลุมดินชุดที่ 17 มีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน 
สวนดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวสี
นํ้าตาลออนหรือสีเทา พบจุดประสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปน
เหลืองบางพื้นที่พบศิลาแลงออนหรือกอนเหล็กและแมงกานีสสะสม
อยูในดินชั้นลางนี้  ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกรดแกมากคา
ความเปนกรด – ดางอยูระหวาง 4.5 – 5.5 เปนดินที่มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 6  

แปลงเกษตรอินทรียบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา ซ่ึงเปนศูนยการเรียนรู



  

ในเร่ืองของเกษตรอินทรีย ในบริเวณพื้นที่ประมาณ 6 ไร มีการ
บริหารจัดการพื้นที่อยางเปนระบบ ถือไดวาเปนสถานที่ที่นาศึกษา  
อีกทั้งพื้นที่แตละสวน ไดมีการแบงการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  
ไมวาจะเปน แปลงไผนอกฤดู  แปลงไมผล  แปลงปลูกผักอินทรีย 
บอเลี้ยงกบ  บเลี้ยงปลาและพื้นที่ที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึงถือไดวาเปน
การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวของ หลักทฤษฏีใหม เศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน พื้นที่บอ
เลี้ยงปลาอินทรียเปนอีกพื้นที่หน่ึงซ่ึงมีความนาสนใจ เร่ืองของการ
จัดการในการ เลี้ยงซ่ึงอาหารที่ใชเลี้ยงไดจากการหมักจากระบบ
อินทรียทั้งส้ินอีกทั้งบริเวณขอบบอโดยรอบไดมีการบริหารจัดการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด ซ่ึงถือไดวามีการใชประโยชนจากพื้นที่ที่มี
อยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

จากความสําคัญดังกลาวผูวิ จัย จึงสนใจที่จะศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลักของดินบริเวณขอบบอ
เลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย  บานหวยชัน  ตําบล
ศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  เพื่อใชเปนแหลงขอมูลเบ้ืองตน
ในการนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตอไป  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

       วัสดุอุปกรณ 

 จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลัก
ของดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย
บานหวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   
มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษา  ดังน้ี 
 1.  สมุดเทียบสีดิน  Munsell  Soil  Color  Chart  2  

2.  ชุดตรวจสอบพื้นฐานของดิน  ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ซ่ึงผลิตโดยภาควชิาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 3    

3.  ตะแกรงรอนดิน ขนาด  2 มิลลิเมตร 
4.  อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางดินภาคสนาม  ไดแก 

จอบ เสียม พลั่ว ถุงพลาสติก และตลบัเมตร 
     
       วิธีการศึกษา 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลัก
ของดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย
บานหวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  มีวิธีการ
ศึกษา  ดังน้ี 
 1.  สํารวจพื้นที่ในการเก็บตัวอยาง  สัมภาษณ  การ
เตรียมพื้นที่บอเลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย บาน
หวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  โดยลักษณะ
พื้นที่มีสภาพเปนบขนาดใหญ รอบขอบบอมีพันธุไมหลายชนิดและ
หลายขนาด   

2.  ทําการเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ตัวอยางโดยเก็บ
ตัวอยางดินแบบสุมบริเวณพื้นที่รอบขอบบอเลี้ยงปลาอินทรีย โดย
เก็บตัวอยาง  จํานวน  20  จุด  โดยเก็บที่ความลึก  15  เซนติเมตร 
และที่ความลึก 30  เซนติเมตร  จากนั้นนําดินมาคลุกใหเขากันแลว 

แบงเปน  4  สวน  แลวนําดินมา  1  สวน ประมาณ  1  กิโลกรัม 1  
เปนตัวอยางดินที่จะนํามาวิเคราะห    
 3.  นําตัวอยางดินไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ  ดังน้ี 
      3.1  สีดิน  โดยใชสมุดเทียบสีดิน  Munsell  Soil  
Color  Chart    
      3.2 วิเคราะหหาประเภทของเนือ้ดินการทดสอบโดย
วิธีการสัมผัส (Feel method) 7 

          3.3  ปริมาณธาตุอาหารหลัก ( N,P,K )  โดยใชชุด
ตรวจสอบธาตุอาหารในดินอยางงาย (Soil Test  Kit) ของกรม
พัฒนาที่ ดิน   ซ่ึ งผลิตโดยภาควิชาปฐพีวิทยา   คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบ ดังน้ี  

3.3.1  การตรวจสอบดิน   
การสกัดหรือการละลายธาตุอาหาร 

จะตองนําดินมาบดใหละเอียดตะแกรงรอนดิน ขนาด  2 มิลลิเมตร 
ตวงดินใสขวดพลาสติก โดยใชชอนตวงที่กําหนดใหไวแลวใสนํ้ายา
เบอร 1 ลงไป ปริมาตร 20 มิลลิลิตร โดยใชกระบอกตวง เขยาใหดิน
ทําปฏิกิริยากับนํ้ายาสกัด 5 นาที  กรองสารละลายดิน โดยใช
กระดาษกรองที่เตรียมไวนําสิ่งที่กรองไดไปตรวจสอบ N,P,K  ในดิน 

3.3.2  การตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน 
ดูดนํ้าที่กรองไดมา  1 หลอดดูด (2.5 

มิลลิลิตร) ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 4  ลงไป 0.5  
มิลลิลิตร และผงทําสีเบอร 5 ลงไป ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกว
เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว  5 นาที แลวอานคา ไนโตรเจน โดย
เปรียบเทียบสีกับแผนเทียบสีมาตรฐานไนโตรเจน 

3.3.3  การตรวจสอบฟอสฟอรัส  
ดูดนํ้าที่กรองไดมา  1 หลอดดูด (2.5 

มิลลิลิตร) ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 6  ลงไป 0.5  
มิลลิลิตร และผงทําสีเบอร 7 ลงไป ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกว
เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว  5 นาที แลวอานคา ฟอสฟอรัส โดย
เปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนเทียบสีมาตรฐานฟอสฟอรัส 

3.3.4  การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียม  
ดูดนํ้าที่สกัดจากดินมา 0.8 มิลลิลิตร เติม

นํ้ายาเบอร 8 จํานวน 2 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดแกว เติมนํ้ายาเบอร 
9A จํานวน 1 หยด  เขยาใหเขากันแลวเติมนํ้ายาทําสีเบอร 9 จํานวน 
2 หยด (อยาใหเกิน) ผสมใหเขากันโดยเขยาหลอดทดลองตั้งทิ้งไวให
เกิดปฏิกิริยาอยางเต็มที่ 5 นาที ถามีตะกอนเกิดข้ึนใหอานวา มี
ปริมาณ K สูง ถาใสไมตกตะกอนใหเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนสี
มาตรฐาน ถาเปนสีสมเขม ใหอานวามีปริมาณ K ต่ํา  ถาเปนสีสม
จาง อานวามีปริมาณ K ปานกลาง 
4.  นําผลการศึกษามาวิเคราะหและอภิปรายผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
           สภาพพื้นท่ีท่ีเก็บตัวอยางและการเก็บตัวอยางดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบสีดิน และเนื้อดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบปริมาณธาตุอาหารหลัก 
 
3. ผลการศึกษา และอภิปรายผล    
 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลัก
ของดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย
บานหวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  คุณสมบัติ
ทางกายภาพ  ไดแก  สีดิน  โครงสรางของดิน  ศึกษาคุณสมบัติทาง
เคมี  ไดแก  ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P, K)  ไดผลการศึกษาดัง 
ตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  1  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลัก
ของดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรียในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย
บานหวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

ผลการวิเคราะห  
คุณสมบัติดิน ดินชั้นบน

ความลึก 
15  

เซนติเมตร 

ผลการ
ประเมิน 

ดินชั้นบน
ความลึก 

30  
เซนติเมตร 

ผลการ
ประเมิน 

ทางกายภาพ     
    สีดิน 7.5YR 4/3  สีนํ้าตาล

เขม 
7.5YR 4/2  สีนํ้าตาล 

    เน้ือดิน Clay ดิน
เหนียว 

Clay ดิน
เหนียว 

ธาตุอาหรหลัก     
    ไนโตรเจน   
       (N)  

1-10 
mg./kg. 

ต่ํามาก 1-10 mg./kg. ต่ํามาก 

    ฟอสฟอรัส 
       (P) 

10-12 
mg./kg. 

สูงมาก 7-9 mg./kg. สูง 

    โ พ แ ต
สเซียม 
       (K) 

80-120 
mg./kg. 

สูง 80-120 
mg./kg. 

สูง 
 
 

  
จากตารางที่  1  พบวา  คุณสมบัติของดินทางกายภาพ

ในพื้นที่แปลงเกษตรอินทรียบานหวยชันของดินชั้นบน และดินชั้น
ลาง กลาวคือ ดินชั้นบนที่ความลึก 15 เซนติเมตร สีของดินมี
ลักษณะเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5 YR 4/2)   และสีของดินชั้นลางที่
ความลึก  30  เซนติเมตร สีของดินเปนสีนํ้าตาล (7.5 YR 4/5)  เน้ือ
ดิน ทั้งดินชั้นบนที่ความลึก 15 เซนติเมตร และดินชั้นลางที่ความลึก 
30 เซนติเมตร ลักษณะของเนื้อดินไมแตกตาง คือ เปนดินเหนียว  
และธาตุอาหารหลักของดินบริเวณขอบบอเลี้ยงปลาอินทรียโดย
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลัก  ไดแก ไนโตรเจน(N)  ฟอสฟอรัส 
(P)  และโพแทสเซียม (K)  ใชชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินอยาง
งาย (Soil Test  Kits) โดยการแยกศึกษาธาตุอาหารหลักของดินชั้น
บนกับดินชั้นลางพบวา  ดินชั้นบนที่ความลึก  15  เซนติเมตร  พบ
ปริมาณธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) มีปริมาณ ต่ํามาก (1-10 
mg./kg.)  ฟอสฟอรัส (P) มีปริมาณ สูงมาก (10-12 mg./kg.)  และ
โพแทสเซียม (K) มีปริมาณสูง (80-120 mg./kg.)  และดินชั้นลางที่
ความลึก 30  เซนติเมตร พบปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) 
มีปริมาณ ต่ํามาก (1-10 mg./kg.) ฟอสฟอรัส (P) มีปริมาณ สูง (7-9 
mg./kg.) และโพแทสเซียม (K) มีปริมาณสูง (80-120 mg./kg.) 
 
4. สรุปผล    

1. ผลการศึกษาพบวา ดินชั้นบนที่ความลึก 15 
เซนติเมตร สีของดินมีลักษณะเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5 YR 4/2)   และ
สีของดินชั้นลางที่ความลึก  30  เซนติเมตร สีของดินเปนสีนํ้าตาล 
(7.5 YR 4/5) มีความแตกตางเล็กนอย เน้ือดินทั้งดินชั้นบนที่ความ
ลึก 15 เซนติเมตร และดินชั้นลางที่ความลึก 30 เซนติเมตร ลักษณะ

   

   

   



  

ของเน้ือดินเปนดินเหนียวเหมือนกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการขุดบอ
เลี้ยงปลาอินทรีย บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ยังเปนบอใหม อายุของบอประมาณ 1 ป และดินขอบบอ
เปนดินที่ขุดจากกนบอน่ันเอง  และปริมาณธาตุอาหารหลักของดิน
พบวา ดินชั้นบนที่ความลึก  15  เซนติเมตร  พบปริมาณธาตุอาหาร
หลักไนโตรเจน (N) มีปริมาณ ต่ํามาก (1-10 mg./kg.)  ฟอสฟอรัส 
(P) มีปริมาณ สูงมาก (10-12 mg./kg.)  และโพแทสเซียม (K) มี
ปริมาณสูง (80-120 mg./kg.)  และดินชั้นลางที่ความลึก 30  
เซนติเมตร พบปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) มีปริมาณ ต่ํา
มาก (1-10 mg./kg.)    ฟอสฟอรัส (P) มีปริมาณ สูง (7-9 mg./kg.)  
และโพแทสเซียม (K) มีปริมาณสูง (80-120 mg./kg.)  ทั้งน้ี ดินชั้น
บนที่ความลึก 15 เซนติเมตร มีความแตกตาง ดินชั้นลางที่ความลึก 
30 เซนติเมตรคือ ปริมาณฟอสฟอรัส ของดินชั้นบน จะมีมากกวาดิน
ชั้นลาง ดังที่กลาวมา ซ่ึงสอดคลองกับ  การศึกษาการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของดินชั้นบนและดินชั้นลางในแปลง
นาขาว  โดยศึกษาตัวอยางดินในพื้นที่นา หมูบานดอนแดง อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ลักษณะสีดินของดินชั้นบน
เปนสีนํ้าตาลปนแดง  ดินชั้นลางเปนเหลืองปนสีแดง  เน้ือดินชั้นบน
และดินชั้นลางเปนดินรวนปนทราย ปริมาณความชื้นของดินชั้นบน  
คิดเปนรอยละ 0.63 ดินชั้นลางคิดเปนรอยละ 0.82 แสดงวาดินชั้น
ลางมีความชื้นในดินมากกวาดินชั้นบน คุณสมบัติทางเคมี คาความ
เปนกรด-ดาง พบวา ดินชั้นบนมีคา 5.74 เปนกรดปานกลาง ดินชั้น
ลางมีคา 6.34 เปนกรดเล็กนอย คาการนําไฟฟาของดินชั้นบน 0.27 
เดซิซีเมนตตอเมตร ดินชั้นลาง 0.13 เดซิซีเมนตตอเมตร ระดับความ
เค็มมีคานอยกวา 2 เดซิซีเมนตตอเมตร ไมสงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืช คาปริมาณอินทรียวัตถุของดินชั้นบนคิดเปนรอย
ละ 3.16 แสดงวาดินชั้นบนมีอินทรียวัตถุอยูในระดับสูง ดินชั้นลางคิด
เปนรอยละ 1.518 

2.  เพื่อสรางชุดนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1จากการศึกษาดังกลาว สามารถนําผลการศึกษาไปปรับใชในการ
เรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยื(งาน
เกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 เร่ือง คุณสมบัติของดิน 
 
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 

 จากการศึกษาคุณสมบัติของดินบริเวณบเลี้ยงปลาอินทรีย 
บานหวยชัน ตําบลศิลา  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  สามารถนํา
ผลการศึกษาไปปรับใชในการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง 
คุณสมบัติของดิน  และบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นตาม
ความเหมาะสม   
 นอกจากนี้การศึกษาครั้งน้ีเปนแนวทางใหกับเกษตรกรใน
การใชปุยควบคูกับการอนุรักษปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
เหมาะสมในการปลูกขาวระยะยาว และการวิเคราะหดินถือวาเปนส่ิง
ที่สําคัญ เพราะจะทําใหเรารูความอุดมสมบูรณของดิน แตอยางไรก็
ตามการเก็บตัวอยางดินจะตองเก็บใหถูกวิธีและใชวิธีทดสอบดินที่
เหมาะสม และสามารถนําเสนอความรูเผยแพรตอเพื่อนครูตอไป 
 

5. ขอเสนอแนะ 

           การนํากระบวนการขั้นตอนการศึกาษาไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน บางครั้งอาจมีขอจํากัดในเรื่องของ 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนใหจัดการเรียนการสอนในรูปของการศึกษาเฉพาะ
คุณสมบัติของดินทางกายภาพของดิน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน  
       
กิตติกรรมประกาศ  

 โครงการวิ จัย น้ีได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในโครงการครุวิจัยส่ิงแวดลอม
ศึกษา รุนที่  5  ประจําป พ .ศ .2553  ขอขอบพระคุณ ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร. ยรรยงค  อินทรมวง , รองศาสตราจารย  
ดร. อุไรวรรณ   อินทรมวง , ดร.อัจฉรา  บุฟผาพันธ  คณาจารย 
นักวิจัยศูนยวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม คณะพี่เลี้ยง  นักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ    นายสวาสดิ์   
พุทธรรมมา  ที่ไดใหความรู  และถายทอดประสบการณในดานตางๆ  
จนทําใหผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและสามารถดําเนินการวิจัย
จนประสบผลสําเร็จ  ผลจากการทําวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยจะนําความรูที่
ไดรับ  ไปประยุกตใชในโรงเรียน  และถายทอดใหแกผูเรียนอันเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต 
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