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บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้ ง น้ี มีวัต ถุประสงค เพื่ อ เป รียบเทียบ
คุณสมบั ติ ของ ดิน ในแปลง ผักอิ นทรี ย แบบผสมผสานและ            
แบบเชิงเดี่ยว บริเวณศูนยการเรียนรูบานหวยชัน  ตําบลศิลา อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน และ เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู           กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ืองดินนารูโดยศึกษาระหวางวันที่  1-
30 เมษายน 2553 โดยมีข้ันตอนการศึกษา เร่ิมจากการสํารวจพื้นที่ 
เก็บตัวอยางดิน วิเคราะหสีดิน (Soil Color) โดยใชสมุดเทียบสีดิน
(Munsell Soil Color Charts)เน้ือดิน(Soil Texture) โดยวิธีการ
สัมผัส แลวจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน  คุณสมบัติทางเคมี 
คือ คาความเปนกรดดาง (pH) และปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน 
(N,P,K) โดยวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน (N) ในรูปแอมโมเนียม 
(NH4

+) และไนเตรท (NO3
+) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 

ในดิน โดยใชชุดตรวจสอบดิน เอ็น–พี–เค– กรดดาง ซ่ึงเปนชุด
ตรวจสอบแบบรวดเร็ว (Soils nutrients by            N-P-K Test 
Kit)  ซ่ึ ง 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 
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร  ณ  คณะสาธา รณสุ ขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา  

ผลการศึกษาพบวาคุณสมบัติของดินแปลงผักอินทรีย
แบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยว มีคุณสมบัติทางกายภาพคือสีดิน
ในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5YR  3/4 
dark  brown) และแบบเชิงเดี่ยวเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5YR  3/2  dark  
brown) ซ่ึงไมแตกตางกัน แตเน้ือดินมี          ความแตกตางกันคือ
เน้ือดินในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานเปน          ดินรวนปน
เหนียวและเนื้อดินในแปลงผักอินทรียแบบเชิงเดี่ยวเปนดินเหนียว 
สวนคุณสมบัติทางเคมีไดแกคาความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณ
ธาตุอาหารหลัก (N,P,K)  โดยวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน (N) ใน
รูปแอมโมเนียม (NH4

+) และไนเตรท (NO3
+) ฟอสฟอรัส (P) และ

โพแทสเซียม (K)ในดินพบวาคาความเปนกรด-ดางของดินในแปลง
ผักอินทรียแบบผสมผสานเปน           ดางออน (pH 7.5) และแบบ
เชิงเดี่ยวเปนกลาง( pH 7.0) ซ่ึงมีความแตกตางกันเล็กนอย สวน
ปริมาณแอมโมเนียในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานอยูในระดับ
ปานกลาง M (ปริมาณ 11-20 mg/kg) ซ่ึงมีนอยกวาแบบเชิงเดี่ยวที่
อยูในระดับสูง H (ปริมาณ 11-20 mg/kg) สวนปริมาณของไนเตรท 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมทั้งสองแปลงอยูในระดับเทากันคือปริมาณ
ของไนเตรทอยูในระดับต่ํามาก VL (ปริมาณ  1-10 mg/kg) ปริมาณ
ฟอสฟอรัส อยูใน ระดับสูงมาก VH (ปริมาณ 10-12 mg/kg)  
ปริมาณโพแทสเซียม อยูในระดับต่ํา L (ปริมาณ 0-40 mg/kg)   

สรุปผลการศึกษาไดวาคุณสมบัติของดินในแปลงผัก
อินทรียแบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยวมีความแตกตางกันคือ เน้ือ
ดิน ความเปนกรด-ดาง และปริมาณแอมโมเนียม สวนสีดิน ปริมาณ
ไนเตรท ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณโพแทสเซียม            ไม
แตกตางกัน สาเหตุที่ทําใหดินมีคุณสมบัติดังกลาว อาจมาจาก
หลายๆ ปจจัย ซ่ึงสามารถนําองคความรูและกระบวนการวิจัยไปปรับ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อนส า ร ะ                
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยพัฒนาเปนชุดการเรียนรู กลุมสาระ การ
เรียนรูวิทยาศาสตรเร่ืองดินนารูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ บูรณาการ
สูสาระการเรียนรูอื่นๆ รวมทั้งนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในดาน
เกษตรกรรมของตนเอง  ครอบครัว และเผยแพรตอ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  เพื่อนครู และชุมชนตอไป 
 
คําสําคัญ:   เปรียบเทียบ, คุณสมบัติของดิน, แปลงผักอินทรีย,  
 แบบเชิงเดี่ยว,  แบบผสมผสาน 
 
1. บทนํา  
            อาหารเปนหน่ึงในปจจัยส่ีที่สําคัญตอการดํารงชีพของ
มนุษย การเพิ่มจํานวนประชากรของโลกอยางรวดเร็วมีผลตอ  การ
เปลี่ยนแปลงระบบการทําการเกษตรกรรมเปนเกษตรกรรมเคมีที่มุง
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการสงออกเปนหลัก โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางหนักจนกอใหเกิดปญหาในเรื่อง
ความปลอดภัยกับการบริโภค และมีปญหาสุขภาพตางๆ เพิ่มข้ึน1 
ผูบริโภคจึงหันมาใสใจในการเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัยและ
ปราศจากสารเคมีตางๆ ที่เปนพิษตอรางกายดวยเหตุน้ีเกษตรกร
หลายรายจึงคิดหาวิธีการทําเกษตรกรรมแนวใหม เรียกวา เกษตร
อินทรีย (Organic Agriculture)2 ซ่ึงเปนระบบเกษตรที่เนนความ
สมดุลของระบบนิเวศน ธรรมชาติและความหลากหลายของทาง
ชีวภาพ  อาศัยการเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตทั้งในดิน สภาพแวดลอม 
โดยการพยายามประยุกตใชธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดลดการ
ใชปจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชปุยเคมีสังเคราะห 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมนที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืชและ
สัตว  เพื่อชวยลดตนทุน            การผลิต และไดผลผลิตที่เปนที่
ตองการของตลาด วิธีการทําเกษตรแนวนี้จะไมเปนอันตรายตอทั้ง
ผูผลิตและผูบริโภค3 ระบบเกษตรอินทรีย  ดินถือวาเปนกุญแจสําคัญ
และมีความสําคัญสูงสุดเพราะการปรับปรุงบํารุงดินทําใหตนไมไดรับ
ธาตุอาหารอยางครบถวนและสมดุล ซ่ึงจะชวยใหตนไมแข็งแรง มี



    

ความตานทานตอการระบาดของโรคและแมลง อันจะทําใหเกษตรกร
ไมตองพึ่งพา 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ผลผลิตของเกษตรอินทรียยังมีรสชาติดี และ           มี
คุณคาทางโภชนาการที่ครบถวนมนุษยที่บริโภคผลผลิตจากไรนา
อินทรีย ก็จะไดรับอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย4  
   ผู วิ จั ย ได สํ า ร วจข อ มู ล เ บ้ื อ งต นศู นย ก า ร เ รี ยน รู           
บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และ             
การสัมภาษณภูมิปญญาทองถ่ิน5 พบวาพื้นที่การเกษตรอินทรียของ
พอสวาสดิ์  พุทธรรมา  ที่ ไดการทํ า เกษตรอินทรียตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวผสมผสานกัน  มีการจัดการดิน  การจัดการน้ํา และการ
จัดการพืชอยางเปนระบบดวยวิธีการที่หลากหลาย พืชที่ปลูกในพื้นที่
มีหลายชนิดทั้งผัก  ไมผล และไมยืนตน โดยมีการปลูกผักแบบ
ผสมผสานคือมีผักหลายๆ ชนิดในแปลงเดียวกัน หมุนเวียนไป
เร่ือยๆ ตลอดทั้งป และแบบเชิงเดี่ยวคือมีผักชนิดเดียวในพื้นที่
 ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร         
มีความสนใจในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพคือสีดิน เนื้อดิน 
แ ล ะ ค ุณ สมบ ัต ิท า ง เ ค ม ีค ือ ค ว า ม เ ป น ก ร ด -ด า ง  ป ร ิม าณ                
ธาตุอาหารหลักในดิน เพื่อนําความรูประสบการณที่ไดไปปรับ
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและบูรณาการสูสาระการเรียนรูอื่นๆ รวมทั้งนํา              
ผลการศึกษาไปใชประโยชนในดานเกษตรกรรมของตนเอง และ
เผยแพรสูชุมชนตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

 ทําการเก็บตัวอยางดินจากแปลงเกษตรอินทรียของพอ
สวาสดิ์ พุทธรรมา โดยใชวัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา ดังน้ี  
  1. วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ 

1.1 จอบ  
1.2 เสียม 
1.3 ถุงพลาสติก   
1.4 ครกตําดิน   
1.5 ตะแกรงรอนดินขนาด  2 มิลลิเมตร 
1.6 สมุดเทียบสีดิน (Munsell Soil Color Chart)  

      1.7 ชุดตรวจสอบดิน เอ็น – พี- เค – กรดดาง6เปน
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว (Soils nutrients by N-P-K Test Kit) ซ่ึง
ผลิตโดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1 แสดงวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ 
 2. วิธีการศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังตอไปน้ี 

  2.1 สํารวจพื้นที่สภาพทั่วไป โดยเลือกจากพื้นที่ที่
ตองการศึกษา คือแปลงผักเกษตรอินทรียที่ปลูกแบบผสมผสาน และ
แบบเชิงเดี่ยว  
  2.2 เก็บตัวอยางดินที่ตองการศึกษาคือในบริเวณ
แปลงผักอินทรียที่ปลูกแบบผสมผสาน จํานวน 1 แปลง  ขนาด         
9  20 เมตร และในบริเวณแปลงผักอินทรียที่ปลูกแบบเชิงเดี่ยว
เปนแปลงปลูกหอมขนาด 2  4 เมตร แลวสุมเก็บตัวอยางแปลงละ
จํานวน 7 จุด โดยเก็บที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร จากนั้นนํา
ดินมาคลุกเคลาใหเขากัน หลังจากนั้นแบงดินออกเปน 4 สวน เลือก
ดินมาประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อเปนตัวแทนของตัวอยางดินที่จะ
นํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 7  
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  2 แสดงพื้นที่เก็บตัวอยางและการเก็บตัวอยาง 
 

 2.3 นําตัวอยางดินทั้งแบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยว
มาวิเคราะหขอมูลทางดานกายภาพดังน้ี  
   2.3.1 สีดิน คือนําตัวอยางดินมาเทียบสีดินโดย
ใชสมุดเทียบสีดิน ( Munsell Soil Color Chart ) 8 
   2.3.2 เน้ือดินคือนําตัวอยางดินมาวิเคราะหโดย
วิธีการสัมผัส (Feel Method) 8 
  2.4 ตัวอยางดินไปตากในที่รมที่หองปฏิบัติการ
ประมาณ  1 สัปดาหใหดินแหง ทําการบดดินใหละเอียดแลวรอนดิน
ใหตะแกรงรอนดินขนาด  2 มิลลิเมตร  และนําตัวอยางดินที่รอนได
ทั้งสองแปลง มาวิเคราะหขอมูลที่ละแปลงตามลําดับดังน้ี  

2.4.1 วัดคาความเปนกรด–ดาง (pH) โดยใช
ชุดตรวจสอบดิน เอ็น–พี–เค–กรดดาง ซ่ึงเปนชุดตรวจสอบแบบ
รวดเร็ว (Soils nutrients by N-P-K Test Kit) ซ่ึงผลิตโดยภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยตวงตัวอยาง
ดินใสลงในหลุมพลาสติกประมาณครึ่งหลุม หยดน้ํายาเบอร  10 ( 
นํ้ายาเปลี่ยนสี) ลงไปทีละหยดจนดินอิ่มตัวแลวเพิ่มอีก  2 หยด เขยา
ถาดหลุมไปรอบๆ ต้ังทิ้งไว   5  นาที จนตกตะกอนน้ํามีสีใส 
เปรียบเทียบสีของนํ้ายาโดยดูจากขอบของถาดหลุม กับแถบสี
มาตรฐาน  

  2.4.2 ปริมาณธาตุอาหารหลัก(N,P,K) โดยใช
ชุดตรวจสอบดิน เอ็น–พี–เค–กรดดาง ซ่ึงเปนชุดตรวจสอบแบบ
รวดเร็ว (Soils nutrients by N-P-K Test Kit) ซ่ึงผลิตโดยภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามขั้นตอน
ดังน้ี 

1) นําดินมาสกัดดวยนํ้ายาสกัดเบอร 1 จํานวน 
20 มล. แลวกรองดวยกระดาษกรองใหไดนํ้าสกัดเพื่อนําไปใช
ตรวจสอบธาตุอาหารหลักในดิน (N, P, K)  

a อุปกรณเก็บ
ตัวอยาง 

b ต ะ แ ก ร ง
รอนดิน 

 c สมุดเทียบ
สีดิน 

  d ชุดตรวจสอบ
ดิน Test Kit 

b แปลงผัก
แบบ

ผสมผสาน 

c แปลงผัก
แบบ

เชิงเดี่ยว 

d เก็บ
ตัวอยาง
ดิน 

e ตัวอยางดิน
ท้ังสองแปลง 

a ศูนยการ
เรียนรูบานหวย

ชัน 



    

2)  การตรวจสอบปริมาณแอมโมเนียนํา         
นํ้าสกัดปริมาณ 2.5 มล.ใสในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 2 ลงไป 
0.5 มล. และผงทําสีเบอร 3 ลงไป 1 ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกวเขยา
ใหเขากันตั้งทิ้งไว 5 นาที แลวอานคาแอมโมเนียโดยเปรียบเทียบสี
กับแผนเทียบสีมาตรฐานแอมโมเนีย 

3)  การตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน  นํา          
นํ้าสกัดปริมาณ 2.5 มล.ใสในหลอดแกวเติมนํ้ายาทําสีเบอร 4ลงไป 
0.5 มล. และผงทําสีเบอร 5 ลงไป  ½ ชอนเล็กปดฝาหลอดแกวเขยา
ใหเขากันตั้งทิ้งไว  5นาที แลวอานคาไนโตรเจนโดยเปรียบเทียบสี
กับแผนเทียบสีมาตรฐานไนโตรเจน 

4) การตรวจสอบฟอสฟอรัส นําน้ําสกัด
ปริมาณ 2.5มล. ใสในหลอดแกว เติมนํ้ายาทําสีเบอร 6 ลงไป 0.5  
มล.และผงทําสีเบอร 7 ลงไป  ½ ชอนเล็ก ปดฝาหลอดแกวเขยาให
เขากันตั้งทิ้งไว  5 นาที แลวอานคา ฟอสฟอรัส โดยเปรียบเทียบสีที่
เกิดข้ึนกับแผนเทียบสีมาตรฐานฟอสฟอรัส 

5) การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมนํา นํ้า
สกัด ปริมาณ 0.8 มล. เติมนํ้ายาเบอร 8 จํานวน 2 มล.ใสใน
หลอดแกวเติมนํ้ายาเบอร 9A จํานวน 1 หยด  เขยาใหเขากันแลว
เติมนํ้ายาทําสีเบอร 9 จํานวน 2 หยด (อยาใหเกิน) ผสมใหเขากัน
โดยเขยาหลอดทดลองตั้งทิ้งไวใหเกิดปฏิกิริยาอยางเต็มที่ 5 นาที ถา
มีตะกอนเกิดข้ึนใหอานวา มีปริมาณ K สูง ถาใสไมตกตะกอนให
เปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนสีมาตรฐาน ถาเปนสีสมเขมใหอานวา
มีปริมาณ K ต่ํา ถาสีสมจางอานวามีปริมาณ K ปานกลาง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหคณุสมบัติของดินทางกายภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี  4 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหคณุสมบัติของดินทางเคมี 
 
3. ผลการทดลอง  

3.1.คุณสมบัติทางกายภาพของดินไดแก  สีดิน  เน้ือดิน  
พบวาสีดินในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานเปนสีนํ้าตาลเขม  
(7.5YR  3/4 dark  brown) และแบบเชิงเดี่ยวเปนสีนํ้าตาลเขม  
(7.5YR  3/2  dark  brown)  ซ่ึงไมแตกตางกัน แตเน้ือดินมีความ
แตกตางกัน คือเน้ือดินในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานเปน          

ดินรวนปนเหนียวและเน้ือดินในแปลงผักอินทรียแบบเชิงเดี่ยวเปน
ดินเหนียว ดังแสดงไวในตารางที่  1 และ รูปที่ 5 

 
ตารางท่ี 1  แสดงคุณสมบัติของดินทางกายภาพในแปลงผักอินทรีย

แบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยวบานหวยชัน ตําบล
ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

คุณสมบัติของดินทางกายภาพ 
สีดิน เนื้อดิน ดิน 

ในแปลงผักอินทรีย ผลการวิเคราะห 
 

ผลการวิเคราะห 
 

แบบผสมผสาน 7.5YR  3/4   
สีน้ําตาลเขม  
dark  brown 

ดินรวนปนเหนียว 
Clay Loam 

แบบเชิงเดี่ยว 7.5YR  3/2   
สีน้ําตาลเขม 
 dark  brown 

ดินเหนียว 
Clay 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5  แสดงคุณสมบัติของดินทางกายภาพในแปลงผักอินทรียแบบ

ผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยว 
 
3.2 คุณสมบัติทางเคมีไดแกคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

และปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K)โดยวิเคราะหหาปริมาณ
ไนโตรเจน (N) ในรูปแอมโมเนียม (NH4

+) และไนเตรท (NO3
+) 

ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในดิน พบวาคาความเปนกรด-
ดางของดินในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานเปนดางออน (pH 7.5) 
และแบบเชิงเดี่ยวเปนกลาง( pH 7.0) ซ่ึงมีความแตกตางกันเล็กนอย  
สวนปริมาณแอมโมเนียในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานอยูใน
ระดับปานกลาง M (ปริมาณ 11-20 mg/kg) ซ่ึงมีนอยกวาแบบ
เชิงเดี่ยวที่อยูในระดับสูง H (ปริมาณ 11-20 mg/kg) สวนปริมาณ
ของไนเตรท ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมทั้งสองแปลงอยูในระดับเทากัน
คือปริมาณของไนเตรทอยูใน ระดับต่ํามาก VL (ปริมาณ  1-10 
mg/kg) ปริมาณฟอสฟอรัส อยูใน ระดับสูงมาก VH (ปริมาณ 10-12 
mg/kg)  ปริมาณโพแทสเซียม อยูในระดับต่ํา L (ปริมาณ  0-40 
mg/kg)  ดังแสดงในตารางที่  2 และรูปที่ 6   

 
 
 
 
 

 
 

b วัดสีดิน d ศึกษาคนควา
ขอมลเพ่ิมเติม 

c วิเคราะหเนื้อ
ดิน 

b เปรียบเทียบ 
ดิน 

a ตากดินใน
ที่รม 

b รอนดิน e ทดสอบ
ธาตุอาหาร 

d ทดสอบ
คา pH 

c เตรียม
อุปกรณ 

a สีดินแปลงผัก
แบบผสมผสาน 

c เนื้อดินแปลง
ผักแบบ
ผสมผสาน 

d เนื้อดินแปลง
ผักแบบเชิงเดี่ยว 

b สีดินแปลงผัก
แบบเชิงดี่ยว 



    

ตารางท่ี 2    แสดงคุณสมบัติของดินทางเคมีในแปลงผักอินทรีย  
แบบผสมผสานและแบบเชิ ง เดี่ ย วบ านหวยชัน        
ตําบลศิลา อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

คุณสมบัติของดินทางเคมี 
ธาตุอาหารหลักในดิน (N, P, K) ดินใน

แปลง
ผัก

อินทรีย 

คา
ความ
เปน
กรด-
ดาง 

แอมโม 
เนียม 

ไนเตรท ฟอสฟอ 
รัส 

โพแทส 
เซียม 

แบบ
ผสม 
ผสาน 

pH 7.5 
ดาง
ออน 

M 
ปานกลาง 

11-20 
(mg/kg) 

VL 
ต่ํามาก 
1-10 

(mg/kg) 

VH 
สูงมาก 
10-12 

(mg/kg) 

L   
ต่ํา 

0-40 
(mg/kg) 

แบบ
เชิงเดี่ย

ว 

pH 7.0 
เปน
กลาง 

H 
 สูง 

21-30 
(mg/kg) 

VL 
ต่ํามาก 
1-10 

(mg/kg) 

VH 
สูงมาก 
10-12 

(mg/kg) 

L   
ต่ํา 

0-40 
(mg/kg) 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6  คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงผักอินทรีย    
แบบผสมผสานและแบบเชิงเดี่ยว 

 
3.3 ผลการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู กลุมสาระ การ

เรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ดินนารู ซ่ึงเปนการนําองคความรูและ
กระบวนการวิจัยไปปรับประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผู เ รียนเปนสําคัญพบวาองคความรูและกระบวนการวิ จัย
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  สาระที่  3 สารและสมบัติของสาร   สาระที่   6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่  8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2  ว 6.1 และ ว 8.1ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25519 โดยทําเปนแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดังแสดงไวในตารางที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุมสาระ            
               การเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

อง
คค

วา
มร
ูแล

ะม
วล

ปร
ะส
บก

าร
ณ
 

สา
ระ

 

มา
ตร
ฐา
นก

าร
เร
ียน

รู 
ตัว

ชี้ว
ัด 

สา
ระ
กา
รเ
รีย
นร

ู 

กร
ะบ

วน
กา
รเ
รีย
นร

ู 

สื่อ
กา
รเ
รีย
นร

ู 

ว 3.1   3 
 
 
 
 

3 

ว 3.2  1
,
3
,
5 

- การเปล่ียน
สถานะ , การ
เกิดสารละลาย, 
การแยกสาร,
การสกัดสาร,- 
การเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
 

-กระบวน 
การกลุม 
- การทดลอง 
- การสืบคน
ขอมูล 
- การอภิปราย 
- การนําเสนอ 

6 ว 6.1  1
 
,
2 

ดิน  กําเนิดดิน 
องคประกอบ
ดิน , คุณสมบัติ
ของดิน,  
ความสําคัญ
และประโยชน
ของดิน, 
การอนุรักษ
และปรับปรุง
ดิน   

- การศึกษา
นอก
สถานที่ 

- ทักษะทาง
วิทยาศาสตร 
- การสืบคน
ขอมูล 
- การทดลอง 
- การอภิปราย 

- การ
นําเสนอ 

การ
เปรียบ 
เทียบ
คุณสมบั
ติของดิน
แปลงผัก
อินทรีย
แบบ
ผสมผสา
นและ
แบบ
เชิงเดี่ยว 
และ
กระบวน
การวิจัย 

8 ว 8.1  1- 
9 

- การเรียนรู
แบบโครงงาน 
 

- การ
นําเสนอ 
- การจัด
นิทรรศการ 

ชุดการ
เรียนรู 
กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยา 
ศาสตร 
เรื่อง            
ดินนารู 
ประกอบ 
ดวย 
- แผนการ
จัดการ
เรียนรู  
-หนังสือ
อาน
ประกอบ 
เรื่องดินนารู 
- สไลด         
อิเล็กทรอ 
นิกส / 
หนังสือ
อิเลคทรอ    
นิกส 
-บท
ปฏิบัติการ
เรื่องการ
วิเคราะหดิน 

 

4.สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
คุณสมบัติของดินแปลงผักอินทรียแบบผสมผสาน และ

แบบเชิงเดี่ยว มีคุณสมบัติทางกายภาพคือสีดินในแปลงผักอินทรีย                 
แบบผสมผสานเปนสีนํ้าตาลเขม (7.5YR  3/4 dark  brown) และ 
แบบเชิงเดี่ยวเปนสีนํ้าตาลเขม  (7.5YR  3/2  dark  brown) ซ่ึง ไม
แตกตางกัน  แตเน้ือดินมีความแตกตางกัน คือเน้ือดินในแปลงผัก
อินทรียแบบผสมผสานเปนดินรวนปนเหนียวและเน้ือดินในแปลงผัก
อินทรียแบบเชิงเดี่ยวเปน ดินเหนียว สวนคุณสมบัติทางเคมี ไดแก
คาความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) 
โดยวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน (N) ในรูปแอมโมเนียม (NH4

+) 
และไนเตรท (NO3

+) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในดิน 
พบวาคาความเปนกรด -ดางของดินในแปลงผักอินทรียแบบ
ผสมผสานเปนดางออน (pH 7.5)และ แบบเชิงเดี่ยวเปนกลาง           
(pH 7.0) ซ่ึงมีความแตกตางกันเล็กนอย สวนปริมาณแอมโมเนียใน
แปลงผักอินทรียแบบผสมผสานอยูในระดับปานกลาง M (ปริมาณ 
11-20 mg/kg) ซ่ึงมีนอยกวาแบบเชิงเดี่ยวที่อยูในระดับสูง H 
(ปริมาณ 11-20 mg/kg) สวนปริมาณของไนเตรท ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทั้งสองแปลงอยูในระดับเทากันคือปริมาณของไนเตรท
อยูใน ระดับต่ํามาก VL (ปริมาณ 1-10 mg/kg) ปริมาณฟอสฟอรัส

a  คา pH   B แอมโมเนียม c ไนเตรท d ฟอสฟอรัส e โพสแทสเซียม 



    

อยูในระดับสูงมาก VH (ปริมาณ 10-12 mg/kg)  ปริมาณ
โพแทสเซียมอยูในระดับต่ํา L (ปริมาณ 0-40 mg/kg)   
 คุณสมบัติทางกายภาพของดินคือสีของดินในแปลงผัก
อินทรียแบบผสมผสาน และแบบเชิงเดี่ยวเปนสีนํ้าตาลเขม ซ่ึงเปน
ดินสีคล้ําเนื่องจากมีอินทรียวัตถุอยูมากเกิดจากการสลายตัวของ
อินทรียสารซึ่งแสดงวาดินมีความอุดมสมบูรณ8 และสอดคลองกับ
ขอมูลโครงการ GOBLE ของ สสวท.วาดินสีคล้ํามีอินทรียวัตถุอยู
มากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง10 สวนเน้ือดินมีความแตกตาง
กัน คือเน้ือดินในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานเปนดินรวนปน
เหนียว ที่จัดอยูในกลุมของ เน้ือดินละเอียด มีลักษณะรวน มีการอุม
นํ้าและการระบายน้ําดี จัดเปนเน้ือดินที่เหมาะสมกับความตองการ
ของพืชทั่วไป เหมาะที่จะปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด               สวน
เน้ือดินในแปลงผักอินทรียแบบเชิงเดี่ยวเปนดินเหนียวเน้ือดิน
ละเอียด เม่ือแหงจะแข็ง แตเม่ือเปยกจะเหนียวลื่น อุมนํ้าไดดี              
แตระบายนํ้าไดยาก มีธาตุอาหารอยูมากจัดเปนดินที่มีความ            
อุดมสมบูรณดี11  
   คุณสมบัติทางเคมีของดินคือคาความเปนกรด-ดางของ
ดินในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสาน และแบบเชิงเดี่ยว      คา pH 
เ ป น ก ล า ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ  โ จ น ส  ( Jones) 12 ที่ ป ร ะ เ มิ น ว า                           
คา pH 6.6 - 7.5 เปนกลาง ซ่ึงเปนคา pH ที่มีความเหมาะสมกับ               
การเจริญเติบโตของพืช สวนปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน(N,P,K) 
ธาตุไนโตรเจนทําการวิเคราะห 2 รูป คือ แอมโมเนียม (NH4

+) และ     
ไนเตรท (NO3

- ) พบวาแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานมีปริมาณธาตุ
แอมโมเนียมอยูในระดับปานกลาง M (ปริมาณ 11-20 mg/kg)  ธาตุ
ไนเตรทอยูในระดับต่ํามาก VL (ปริมาณ 1-10 mg/kg) และแปลงผัก
อินทรียแบบเชิงเดี่ยวมีปริมาณธาตุแอมโมเนียที่อยูในระดับสูง H 
(ปริมาณ 11-20 mg/kg)ธาตุไนเตรทยูในระดับต่ํามาก VL (ปริมาณ 
1-10 mg/kg) แสดงวาปริมาณของไนโตรเจนต่ําที่เปนเชนน้ีเน่ืองจาก
ดินทั้งสองแปลงเปนดินเหนียวประกอบดวย       แรดินเหนียว จึงทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาการดูดยึดและเปลี่ยนธาตุอาหารตางๆที่ละลายอยูใน
ดินไดมาก 8  ซ่ึงแหลงที่มาของไนโตรเจนในดิน มาจากการผุพัง
สลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน โดยมีจุลินทรียตางๆ เปนผูยอยสลาย 
และปลดปลอยออกมาใหอยูในรูปอนินทรียเคมี พืชจึงนําไปใช
ประโยชนไดดี สภาพดินทั้งสองแปลงมีอินทรียวัตถุมาก มีพืชที่ปลูก
เปนผักหลายชนิด จึงดูดซับไนโตรเจนไปใชไดมาก ประกอบกับธาตุ
ไนโตรเจนสามารถสูญเสียจากดินไดงายโดยธรรมชาติคือ แปรรูป
และสูญเสียในสภาพของกาซ (volatilization) และการชะละลาย 
(leaching) และโดยการกระทําของจุลินทรียบางชนิดในขบวนการ 
Denitrification จะทําใหธาตุไนโตรเจนในดินต่ํา13 สวนปริมาณ
แอมโมเนียมในแปลงผักอินทรียแบบผสมผสานอยูในระดับปานกลาง 
M (ปริมาณ 11-20 mg/kg) ซ่ึงมีนอยกวา แบบเชิงเดี่ยวที่อยูใน
ระดับสูง H (ปริมาณ 11-20 mg/kg) เน่ืองจากแปลงผักอินทรียแบบ
ผสมผสานปลูกพืชผักหลายชนิด สวนใหญเปนผักกินใบ ซ่ึงอาศัย
หลักการความสัมพันธระหวางพืช ส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียตางๆ ที่
เกิดข้ึนในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช 14 ทําใหพืช
ดูดธาตุไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4

+) ไปใชไดมากกวาแปลง
ผักเชิงเดี่ยวซ่ึงปลูกหอมเพียงชนิดเดียวสอดคลองกับผลการประเมิน
ที่วาดินชนิดน้ันธาตุอาหารต่ําหมายความวา พืชที่ปลูกตอบสนองได
ดีตอธาตุอาหารนั้น15  

  ปริมาณฟอสฟอรัส  อยูในระดับสูงมาก VH (ปริมาณ 
10-12 mg/kg) เน่ืองจากแหลงที่มาสําคัญของธาตุฟอสฟอรัสมาจาก
อินทรียวัตถุในดิน ดังน้ันเม่ือดินมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินใน
ระดับสูงมาก จึงสงผลใหปริมาณของฟอสฟอรัสอยูในระดับมาก ซ่ึง
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินข้ึนกับคาpH ของดินเม่ือคา pH ต่ํากวา 6.8 
จะมีฟอสฟอรัสในรูปที่พืชดูดใชงายอยูมาก แตคา pH ของดินทั้งสอง
แปลงสูงกวา ฟอสฟอรัสจะอยูในรูปที่พืชดูดใชไดยากเปนสวนใหญ 
เพราะวาฟอสฟอรัสอยูในรูปของสารประกอบที่ไมละลายนํ้า ไม
ระเหย ถูกชะลางไดยาก16  

  สวนปริมาณธาตุโพแทสเซียมน้ีมีคาอยูในระดับต่ํา L 
(ปริมาณ 0-40 mg/kg) ซ่ึงธาตุโพแทสเซียมที่รากพืชดึงดูดไปใช
ประโยชนได มีกําเนิดมาจากการสลายตัวผุพังของหินและแรตางๆ 
หลายชนิดในดิน ดินที่มีอนุภาคของแรดินเหนียวอยูในปริมาณมาก 
จะมีพื้นที่ผิวใหอนุมูลโพแทสเซียมเกาะยึดอยูไดมาก ซ่ึงดินของ
แปลงผักแบบผสมผสานเปนดินรวนปนเหนียวและดินของแปลงผัก
แบบเชิงเดี่ยวเปนดินเหนียวดังน้ันปริมาณโพแทสเซียมจึงมีมาก แต
เหตุผลหน่ึงที่ผลการวิเคราะหธาตุโพแทสเซียมออกมาในระดับต่ํา 
อาจเนื่องจากพืชดูดโพแทสเซียมไปใชในปริมาณสูงพอๆ กับ
ไนโตรเจน และประมาณ 3-4 เทาของฟอสฟอรัส 8 และโพแทสเซียม
มีความสําคัญในการสรางและการเคลื่อนยายอาหารพวกแปง นํ้าตาล
ไปเลี้ยงสวนที่กําลังเติบโต และสงไปเก็บไวเปนเสบียงที่หัว ผลหรือที่
ลําตน13 เพราะแปลงผักทั้งสองแปลงมีการปลูกพืชหลายชนิดที่มี
ลักษณะดังกลาว คือแปลงผักแบบผสมผสานปลูกผักเชน บวบ
เหลี่ยม  บวบหอม บวบงู นํ้าเตา ถ่ัวฝกยาว มะระข้ีนก  ถ่ัวพู  มะเขือ
เทศ มะเขือพวง  มะเขือเปราะ มะเขือข่ืน สวนแบบแปลงผักแบบ
เชิงเดี่ยวปลูกหอมแดง  
 ผลการนําองคความรูและกระบวนการวิจัยไปจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันพบวาสามารถนําไปใชได
หลายสาระและนําเสนอเปนส่ือการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบอัน
จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงและมีความสุขไดซ่ึง
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22-30 ที่มุงเนนการจัดการศึกษาที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยเนนความสําคัญของการผสมผสานความรู 
คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู  มีบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ของผูเรียน  มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัด 
ความสนใจของผูเรียน เรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลายจากสื่อ
ตางๆสภาพแวดลอม แหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ                 
จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย โดยความรวมมือของบุคลากร 
ชุมชนในทองถ่ินตลอดจนสงเสริมใหครูทํางานวิจัย17  
 
5. การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 ผลจากการศึกษา สามารถนําไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ ไดดังน้ี 

 1. ดานตนเอง และครอบครัว นําวิธีการนี้ไปปฏิบัติ 
ปรับปรุง ใหสอดคลองกับพื้นที่ของตนเองก็จะเกิดผลดีเชนเดียวกับ
แปลงตัวอยางที่ไดทําการศึกษา 

 2. ดานการศึกษา นําองคความรูและกระบวนการวิจัย
ไปจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังน้ี 



    

    2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  สาระที่  6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่  8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ว 3.2  ว 6.1 และ ว 8.1 เนนการปฏิบัติจริง 
การมีสวนรวม การเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีเจต
คติที่ดีแกนักเรียนกอเกิดความมั่นใจ ภูมิใจในผลงาน  

  2.2 บูรณาการสูการเรียนการสอนกลุมสาระ           
การเรียนรูตางๆเชน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในเร่ือง เกษตรอินทรียกับเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในการนําเสนอความรูโดย
รูปแบบตางๆ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สาระการดํารงชีวิตและครอบครัว  สาระเทคโนโลยีสารสนเทศการสราง
ส่ือนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี 

 3. ดานสังคม จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําผลที่ไดสู
สังคมคือ 

  3.1 แจงผลใหพอสวาสดิ์ พุทธรรมา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงดินในการทําเกษตร
อินทรีย และและเผยแพรใหชุมชนตอไป 

        3.2 เผยแพรการบูรณาการสูการเรียนการสอนแด
เพื่อนครู ผูสนใจและผูเกี่ยวของในวงการศึกษา 

 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่ง
จากหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญและผูที่มีสวนเกี่ยวของดังน้ี  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ใหโอกาสและสนับสนุนงบประมาณ การ
ทําวิจัย, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยรรยงค อินทรมวง               รอง
ศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ อินทรมวง ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ และ
คณะนักวิจัยพี่เลี้ยง คณะวิทยากรทุกทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา
ป รึกษา  แก ไขขอบกพรองต าง  ๆ ,คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการทํางานวิจัย และคุณ
พอสวาสดิ์ พุทธรรมา ภูมิปญญาทองถ่ินบานหวยชัน  ตําบลศิลา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่ใหความรูและเอื้อเฟอสถานที่ใน
การศึกษาเก็บขอมูล รวมทั้งเพื่อนครูครุวิจัยวิทยาศาสตรอนามัย
ส่ิงแวดลอม รุนที่ 5 ทุกคนที่สงเสริม ชวยเหลือ ใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน  ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง ซ่ึงผูวิจัยจะนําองค
ความรู  มวลประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชถายทอดแกนักเรียน
ในโรงเรียน  เผยแพรแกเพื่อนครู ผูสนใจ และประชาชน เพื่อรวม
เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
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