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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของสัตว
หนาดินในแปลงเกษตรอินทรีย    ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลง
เกษตรอินทรีย และใชขอมูลจากการศึกษาสรางชุดการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาจากแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  
พุทธรรมา หมูที่ 4 บานหวยชัน  ตําบลศิลา  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่  1-30 เมษายน 2553 โดยการสํารวจ นับ
ชนิด จํานวนของสัตวหนาดินในแปลงผลไมและแปลงผักและตรวจสอบ

คุณสมบัติของดินโดยใชชุดตรวจสอบดินอยาง 
งาย (Soil Test Kit)  
 ผลการศึกษาพบวา สัตวหนาดินที่พบในแปลงเกษตรอินทรียมี
จํานวน 9 ชนิดแตละชนิดมีปริมาณใกลเคียงกัน (EH = 0.75-0.77) และมี
ดัชนีความหลากชนิดอยูระดับปานกลาง ( H' = 1.65-1.66) และดินใน
แปลงเกษตรอินทรียมีคาความเปนกรดเปนดางอยูที่ระดับเปนดางออน 

(pH = 7.5-8.0) มีธาตุไนโตรเจนอยูในระดับต่ํา (NO3 = 1-10 mg/kg) 
ฟอสฟอรัสในระดับสูงมาก (P  =  1 0 - 1 2  m g/k g) และ 
โพแทสเซียมในระดับสูงมาก (K = 120 mg/kg) และคูมือการศึกษาความ
หลากชนิดของสัตวหนาดินในแปลงเกษตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 สามารถใชเปนส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหกับนักเรียนได 
 การศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดินและคุณสมบัติทางเคมี
ในแปลงเกษตรอินทรีย ทําใหเกิดความรู และประสบการณที่สามารถ
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  การสรางชุดการเรียนรูเร่ือง
การศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดิน และ เร่ืองการทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีของดินโดย ใชชุดตรวจสอบดินอยางงาย (So i l  Tes t 
K i t )  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   และใชเปน 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับเกษตรกรสูการวางแผนการจัดการดิน และการ 
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรตอไป 
 

คําสําคัญ :  สัตวหนาดิน  ความหลากชนิด  คุณสมบัติทางเคมี  เกษตร
อินทรีย 
 
1. บทนํา 
 การใชเคมีเพื่อการเกษตรโดยไมคํานึงถึงผลเสียที่เกิดข้ึนกับ
ทรัพยากรดิน  กอใหเกิดความไมสมดุลของแรธาตุและคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน ทําให ส่ิงมีชีวิตที่ มีประโยชนในดินสูญหาย และไร
สมรรถภาพ  ความไมสมดุลที่เกิดข้ึนน้ีจะเปนอันตรายและเกิดความ
เสียหายอยางตอเน่ือง ผืนดินที่ถูกผลาญไปจะสูญเสียความสามารถในการ
ดูดซับแรธาตุ  ทําใหผลผลิตดานการเกษตร มีแรธาตุ วิตามินต่ํา  เปนผล
ใหเกิดการขาดแคลนธาตุอาหารหลักและอาหารรองในพืช พืชจะออนแอ 

ขาดภูมิตานทานโรค ทําใหการคุกคามของแมลง และเชื้อโรค
เกิดข้ึนไดงาย ซ่ึงจะนําไปสูการใชสารเคมีฆาแมลงเพ่ิมข้ึน ดินที่
เส่ือมคุณภาพ จะเรงการเจริญเติบโตของวัชพืชใหแขงกับพืช
เกษตรและนําไปสูการใชสารเคมีกําจัด กอใหเกิดวิกฤติในหวงโซ
อาหารซึ่ง 
สงผลใหเกิดปญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางยิง่   
 มีส่ิงมีชีวิตพวกหน่ึงที่เรามักมอง ขามทั้งๆ ที่มีบทบาท
และเปนองคประกอบที่สําคัญในระบบนิเวศ ในฐานะท่ีเปนผูยอย
สลายทั้งซากพืช ซากสัตว  น่ันก็คือสัตวหนาดิน  สัตวหนาดินที่มี
อยูในธรรมชาติมีหนาที่ตางกันไปบางชนิดเปนผูยอยสลายซาก

พืช ซากสัตวที่ตายไป ทําใหเนาเปอยผุพังจนกระทั่งกลายเปน
โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง โดยอาศยัผูยอยสลายตามลาํดับข้ัน บาง
ชนิดทําหนาที่เปนตัวห้ํา ซ่ึงหมายถึงจะกินส่ิงมีชีวิตอื่นเปนอาหาร 
หรือบางชนิดก็เปนตัวเบียน ซ่ึงอาจทําใหสัตวอื่นที่มันเขาไปอาศัย
อยูเกิดโรคได และในเวลาเดียว กันตัวเบียนก็อาจเปนอาหารของ
สัตวที่มีขนาดใหญกวา การทําหนาที่ของสัตวหนาดินทาํใหเกิด
ความสมดุลในธรรมชาติ เปนตัวชวย ในกระบวนการหมุนเวียน
ของธาตุอาหารในดิน ถายทอดพลังงานภายใตวงจรของหวงโซ
อาหารและสายใยอาหาร เน่ืองจากสัตวหนาดินเปนตัวกลาง
สําคัญในกระบวนการยอยสลาย จึงพบสัตวหนาดินแตละชนิด มี
ถ่ินที่อยูอาศัยที่แตกตางกันออกไป นอกจากนั้นสัตวหนาดินแตละ 
ชนิด ยังมีความสัมพันธกับปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันอีก
ดวย  การทราบ จํานวนชนิด และจํานวนของสัตวหนาดิน
สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธ 

ระหวางสัตวหนาดินกับคุณสมบัติในดานคุณภาพดิน ภาพ
แวดลอม และนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน  ใชเปนเคร่ือง
ชี้บอกความอุดมสมบูรณของดิน  นํ้าและสภาพแวดลอม สัตว

หนาดินจึงเปนองคประกอบหน่ึงที่ใชเปนตัว 
จัดการคุณภาพดิน และการจัดการศัตรูและโรคพืช1  
 เกษตรกรจึงใหความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรีย ซ่ึงมี
ผล  ผลิตที่ปลอดภัยตอผูบริโภค เปนการอนุรักษ และปรับปรุง
สภาพแวดลอม โดยใชหลักการสรางความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบการเกษตรใหอยูในสภาวะที่ผสมผสานเกื้อกูลซ่ึง
กันและกัน  เนนการใชทรัพยากรในพื้นที่เกษตรใหเกิดประโยชน
สูงสุด บนพื้นที่การเกษตรไมมีสารพิษตกคางและการปนเปอน
ของสารเคมี เพื่อสงเสริมความอุดสมสมบูรณของดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนและฟนฟูส่ิงแวดลอมให

กลับคืนสูสมดุลธรรมชาติ โดยไมใชสารเคมีหรือส่ิงที่ไดมาจาก
การตัดตอพันธุกรรม ใชปจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอยาง
เปนระบบในการผลิต ภายใตมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียให
ไดผลผลิต สูงอุดมดวยคุณคาทางอาหารและปลอดสารพิษ



นอกจากนี้  การทําเกษตรอินทรียยังเนนการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใช
แนวทางดานชีวภาพเปนหลักเพื่อการฟนฟูบํารุงดิน และปรับปรุงสมดุล
ของธาตุอาหารในดินไปพรอมกัน นับวาเปนการจัดการทรัพยากรแบบ

อินทรียอยางยัง่ยืนดินในแปลงเกษตรอินทรียจึงมีความ 
อุดมสมบูรณเหมาะสม ตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตหลายชนิดตั้งแต
ขนาดเล็กที่มองดวยตาเปลาไมเห็น จนถึงสัตวขนาดที่มองเห็นไดดวยตา
เปลา ซ่ึงส่ิงมีชีวิตเหลานี้มีบทบาทในการรักษาความอุดมสมบูรณ 
ของดินสรางวัฏจักรของอินทรียวัตถุและปรับปรุงโครงสรางของดิน      
 จากความสําคัญของระบบเกษตรอินทรีย และประโยชนของสัตว
หนาดินที่มีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน ขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความหลากชนิดของของสัตวหนาดิน และคุณสมบัติทางเคมีของดิน
ในเร่ืองความเปนกรด-ดางและปริมาณธาตุอาหารหลัก (N , P , K)  
ในแปลงเกษตรอินทรีย 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดินในแปลงเกษตร
อินทรีย 
 2. เพื่อศึกษาความเปนกรด-ดาง และธาตุอาหารหลัก (N-P-K) 
ของดินในแปลงเกษตรอินทรีย 
 3. เพื่อใชขอมูลจากกระบวนการศึกษาสรางชุดการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 1.  สถานที่ที่ศึกษา   แปลงเกษตรอินทรีย ของนายสวาสดิ์  
พุทธรรมา เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม จังหวัดขอนแกน 
ประจําป 2552 หมูที่  4 บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน   
จังหวัดขอนแกน  
 2. ระยะเวลาที่ศึกษา  ดําเนินการศึกษา  ระหวางวันที่  1-30 
เมษายน  2553  
 3. วิธีการศึกษา  ศึกษาโดยใชวิธีการสํารวจพื้นที่สภาพของแปลง
เกษตรอินทรียในแปลงผักแบบผสมผสาน การสํารวจชนิด  และจํานวน
ของสัตวหนาดิน โดยการสังเกต  นับจํานวน แลวนําขอมูลที่ไดวิเคราะห
คาดัชนีความหลากหลายและการกระจายตัวของสัตวหนาดิน และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของดินโดยใชชุดตรวจสอบดินอยางงาย (S o i l  
Test Kit) โดยมีการบันทึกภาพและขอมูลระหวางดําเนนิการศึกษา  
 
4. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา  
 1. วัสดุอุปกรณ  
 1.1 อุปกรณในการขุดตักดิน ไดแก  เสียม  จอบ  
 1.2 อุปกรณในการจัดเก็บดิน  ไดแก กะละมัง  ถัง   
  และถุงเก็บตัวอยาง 
 1.3 อุปกรณสําหรับวัดไดแก เชือกฟาง และ สายวัด 
 1.4 แวนขยาย 
 1.5 ตะแกรงรอนดินขนาด  2 มิลลิเมตร 
 1.6 ปากกาเมจิก 
 1.7 กลองถายรูป 
 1.8 ชุดตรวจสอบความเปนกรด–ดาง และธาตุอาหารในดิน
อยางงาย (Soil Test Kit)  ของโครงการพัฒนาวิชาการดิน  ปุยและ
ส่ิงแวดลอม  ภาคปฐพีวิทยา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

 2. วิธีการศึกษา  
2 . 1 สํารวจพื้นที่สภาพของแปลงเกษตรอินทรีย 

พบวา แปลงเกษตรมีพื้นที่  5  ไร โดยแยกแปลงงตามกลุมพืชที่
ปลูก คือ แปลงไมผล แปลงไผ แปลงผักชนิดเดี่ยว แปลงผัก

ผสมผสานและ 
แปลงไมผลผสมบนขอบสระ  
  2.2 กําหนดจุดศึกษาและสํารวจโดยการสุมแบบ
เจาะจง  2 แปลงคอืแปลงไมผลและแปลงผักผสมผสาน  (รูปที่ 1-
2) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสัตวหนาดิน  
การวิเคราะหดิน  การเกษตรอินทรียและอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใช
เปนความรูพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิจัย 
 2 . 4   สุมบริเวณที่จะเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน และ
ตัวอยางดิน  โดยสุมแบบแบบเจาะจง  3  จุด  คือ  บริเวณตน
แปลง  กลางแปลง  และทายแปลง   กําหนดตรงจุดที่จะเก็บ
ตัวอยางโดยวัดยะระหางจากขอบแปลง  5  เมตร  และวัดบริเวณ

ที่จะขุดเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 
ขนาด  30 x 30  เซนติเมตร   
 2 . 5  ใชจอบขุดดินแตละจุดลึก  1 5   เซนติเมตร เก็บ
ตัวอยางดิน  3 จุด นําเดินทั้ง 3 จุดมารวมกัน  เกลี่ยหาสัตวหนา

ดินโดยใชแวน 
ขยายชวย  บันทึกชื่อ จํานวน  และบันทึกภาพ  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณ  

 

 

รูปท่ี 1  แปลงไมผล

รูปท่ี 2 แปลงผัก 
        ผสมผสาน 

 รูปท่ี  3 วัดพื้นที่และขุด
ิ

รูปท่ี  4 ตรวจนับสัตว



  
 2.6  เก็บตัวอยางดินจากแตละแปลงสํารวจใสถุงพลาสติก  
กลับไปวิเคราะหคณุสมบัติทางเคมีของดินอยางงายดวยชุดตรวจสอบ
คุณภาพทางเคมีของดินอยางงาย  โดยมีข้ันตอนดังน้ี  
  2.6.1  นําดินมาเกลี่ยเพื่อตากในที่รมเปนเวลา  7 วัน 
  2.6.2  บดตัวอยางดินและรอนดวยตะแกรงรอนขนาด  2  
มิลลิเมตร 

2.6.3  วิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (คาpH) มีข้ันตอนดังน้ี 
 1) ใสดินที่บดละเอียดแลวลงในหลุมพลาสติกประมาณ 

คร่ึงหลุมโดยใชชอนตักที่สะอาด 
   2) หยดน้ํายาทดสอบความเปนกรด- ดางของดินลงไป 

จนอิ่มตัว  แลวเพิ่มลงไปอีก 2 หยด 
   3) เอียงหลุมพลาสติกไปมา  ถาดินเหนียวเกาะกันเปน 

กอนใหใชปลายชอนเข่ียเบาๆ  ระวังอยาใหนํ้าขุนปลอยใหนํ้ายาทํา 
ปฏิกิริยากับดินประมาณ 1 นาที 
    4) เม่ือครบกําหนดเวลาเปรียบเทยีบสีของนํ้ายาบริเวณ 
ขอบหลุมกับแผนเทียบสีมาตรฐาน  อานคา pH ของดินจากแถบสีที่มี 
สีใกลเคียงกนัมากที่สุด 

2.6.4 สกัดสารละลาย N-P-K จากดินเพื่อวิเคราะห  มี 
ข้ันตอน  ดังน้ี (รูปที่ 5) 

   1) นําดินที่ตากแหงแลวมาบดใหละเอียด ตวงดินมา 1  
ชอน โดยเคาะใหแนนแลวปาดหนาดินใหเรียบใสลงในขวดสกัดดิน 

2) ตวงนํ้ายาเบอร 1 มา  20 มล. โดยใชกระบอกตวง   
เทใสในขวดสกัดดินปดฝาใหแนน 
 3) เขยาสวนผสมนี้  5 นาทีแลวกรองผานกระดาษกรอง 
ไดสารละลายใสสําหรับหา NPK ตอไป 

2.6.5 วิเคราะหปริมาณไนโตรเจน (N)  มีข้ันตอนดังน้ี 
 1) ดูดสารละลายที่กรองมาจากิน 1 หลอดดูด  (2.5 มล.) ใส
ลงในหลอดแกว 
 2) เติมนํ้ายาเบอร 4 จํานวน  0.5  มล. (ตามขีดที่กําหนดไว
ในหลอดดูด) 
 3) เติมผงทําสีเบอร 5  จํานวน  1 ชอน (ซอนแสตนเลสใน
ชุดทดลอง)  
 4) ปดจุกหลอดแกว  เขยาใหเขากันทิ้งไว  5 นาที  นํา
หลอดแกวเทียบกบัแผนเทียบสีมาตรฐานถามีไนโตรเจน 
จะเกิดสีชมพู ถึงสีแดงมวง 

2.6.6 วิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส (P) มีข้ันตอนดังน้ี 
 1) ดูดสารละลายที่กรองมาจากิน 1 หลอดดูด  (2.5 มล.)  

ใสลงในหลอดแกว 
 2) เติมนํ้ายาเบอร 6 จํานวน  0.5  มล. (ตามขีดที่กําหนดไว
ในหลอดดูด) 
 3) เติมผงทําสีเบอร 7  ลงไปจํานวน  คร่ึงชอนเล็ก (ซอนแส
ตนเลสในชุดทดลอง)  
 4) ปดจุกหลอดแกว  เขยาใหเขากันทิ้งไว  5 นาที  นํา
หลอดแกวเทียบกบัแผนเทียบสีมาตรฐานถามีฟอสฟอรัส 
จะเกิดสีฟาถงึสีนํ้าเงินเขม 

2.6.7 วิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม (K)  มีข้ันตอนดังน้ี 
 1) ดูดสารละลายที่กรองมาจากดิน 0.8 มล ใสลงใน
หลอดแกว 

 2) เติมนํ้ายาเบอร 8 จํานวน  2  มล. (ตามขีดที่
กําหนดไวในหลอดดูด) 
 3) เติมนํ้ายาเบอร 9A จํานวน  1 หยด 
 4) เติมนํ้ายาทําสีเบอร 9 จํานวน  2 หยดเขยาให
เขากัน 
 5) อานผลทันที ถาหากในหยอดแกวเกิดตะกอนให
ประเมินวามีปริมาณโพแทสเซียมสูง ถาไมมีการตกตะกอนให
เปรียบเทียบกับสีมาตรฐานอาคาตามแถบสีที่ระบุไว 
 2.6.8 ดําเนินการตรวจสอบตามขอ 2.5.5 - 2.5.7  อีก  
2 คร้ัง   นําผลการวิเคราะหเทียบกับเกณฑแปลความหมาย สรุป
และอภิปรายผล 

  
 
  

 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
5.  ผลการศึกษา 
 1. ความหลากชนิดของสัตวหนาดินที่พบในแปลงเกษตร 
อินทรีย  มีผลการศึกษาดังน้ี 
 1.1 แปลงไมผลพบสัตวหนาดิน  9  ชนิดรวม 75  ตัว  

โดย 
พบมดดํามากที่สุด  29  ตัว รองลงมาไดแกมดคันไฟ  24  ตัว  

ปลวก   
แมลงเตาทอง  และตัวออนตะขาบเทากัน  4  ตัว  ดวงงวงและตัว

ออน 
และแมงมุมและตัวออนแมงมุมเทากันจํานวน  5  ตัว ตาม

รายละเอียด 
ในตารางที่ 1 
 1.2 แปลงผักผสมผสานพบสัตวหนาดิน  9  ชนิดรวม 

1 2 3   
ตัว โดยพบมดคันไฟมากที่สุด  58  ตัว รองลงมาไดแก มดดํา 19 

ตัว   
ไสเดือนดิน  16  ตัว  ปลวกและไสเดือนฝอยเทากัน  8  ตัว ดวง

งวง 
และตัวออนเส้ียนดิน  3 ตัว และตัวออนตะขาบ 2 ตัว ตาม

รายละเอียด 
ในตารางที่ 2 

 
 
 
 

 

 

รูปท่ี  5 การสกัด     
       สารละลาย  
       NPK จากดิน

รูปท่ี  6 การตรวจ     
       วัดคุณสมบัติ 
       ทางเคมี 



ตารางท่ี  1 สัตวหนาดินที่พบในแปลงไมผล 

ชนิด
ที่ 

ชื่อสัตวหนาดิน ชื่อวิทยาศาสตร จํานวน
(ตัว) 

1 มดดํา Dolichoderus sp. 29 
2 มดคันไฟ Solenopsis geminata 24 
3 ปลวก Termes sp.  4 
4 แมลงเตาทอง Aspidomorpha miliaris   4 
5 ดวงงวง Sitophilus oryzae (Linnaeus)  3 
6 ตัวออนดวง Scarabaeidae sp.  2 
7 แมงมุม Araneus transmarinus  3 
8 ตัวออนแมงมุม Araneus transmarinus  2 
9 ตัวออนตะขาบ Scutigera sp.  4 

รวม 75 
 

ตารางท่ี  2  สัตวหนาดินที่พบในแปลงผักผสมผสาน 

ชนิด
ที่ 

ชื่อสัตวหนาดิน ชื่อวิทยาศาสตร จํานวน 
(ตัว) 

1 มดดํา Dolichoderus sp. 19 
2 มดคันไฟ Solenopsis geminata 58 
3 ปลวก Termes sp.   8 
4 ไสเดือนดิน Pheretima peguana 16 
5 ดวงงวง Sitophilus oryzae (Linnaeus)   5 
6 ตัวออนดวง Scarabaeidae sp.   4 
7 ตัวออนเส้ียนดิน Dorylus orientalis   3 
8 ไสเดือนฝอย Meloidogyne javanica   8 
9 ตัวออนตะขาบ Scutigera sp.   2 

รวม 123 

 
 1.3  คาดัชนีความหลากชนิด และคาดัชนีการกระจายตัวของ
สัตวหนาดิน พบวา  แปลงไมผล  มีคาดัชนีความหลากชนิด 1.65 ดัชนี
ความกระจายตัว 0.75  และที่แปลงเกษตรผสมผสาน  มีคาดัชนีความ
หลากชนิด 1.66  ดัชนีความกระจายตัว 0.77  ตามรายละเอียดในตารางที่ 
3 
 
ตารางท่ี 3  ดัชนีความหลากชนิด  (H') และ การกระจายตัว (EH) ของ
สัตวหนาดินจําแนกตามพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย 

แปลงไมผล 

ดัชนี 
ความหลากชนิด 
(Diversity index-
H') 

ความกระจายตัว 
(Evenness-EH) 

คา 1.65 0.75 
ความหมาย ปานกลาง มาก 
 แปลงผักผสมผสาน 
คา 1.66 ปานกลาง 
ความหมาย 0.77 มาก 

 
2. คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงเกษตรอินทรีย  มีผล 

การศึกษาดังน้ี 

  2.1 ดินในแปลงไมผลมีคาความเปนกรดเปนดาง 
7.5 ดิน 

อยูในสภาพความเปนดางออน  
  2.2 ดินในแปลงผักผสมผสานมีคาความเปนกรดเปน

ดาง  
8.0 ดินอยูในสภาพความเปนดางออน 
  2.3 ดินในแปลงไมผลมีปริมาณธาตุอาหาร

ไนโตรเจน 
ระดับต่ํามาก (NO3 = 1-10 mg/kg)  ฟอสฟอรัสในระดับสูงมาก 

(P =  
10-12 mg/kg) และโพแทสเซียมในระดับสูงมาก (K = 120 

mg/kg) 
  2.4 ดินในแปลงผักผสมผสานมีปริมาณธาตุอาหาร 
ไนโตรเจนระดับต่ํามาก (NO3 = 1-10 mg/kg)  ฟอสฟอรัสใน

ระดับสูง 
มาก  (P = 10-12 mg/kg) และโพแทสเซียมในระดับสูงมาก (K = 

120  
mg/kg)   ตามรายละเอียดในตารางที ่4 
 
ตารางท่ี  4  คาความเปนกรด-ดางและปริมาณธาตุอาหารหลัก  
                    (N-P-K) ของดินในแปลงเกษตรอินทรีย  

ระดับธาตุอาหาร 
พื้นที่แปลง 

คา 
pH 

แปลคา 
N P K 

ไมผล 7.5 ดางออน ต่ํามาก สูงมาก สูงมาก 
ผักสมผสาน 8.0 ดางออน ต่ํามาก สูงมาก สูงมาก 

 
 3 . ผลการใชขอมูลจากกระบวนการและผลการวิจัย
สรางชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผูศึกษาจัดทํา

เอกสารคูมือ 
การศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดินในแปลงเกษตร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6  ซ่ึงเปนกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระ
การเรียนรูศิลปะและสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในเอกสารคูมือประกอบ ดวย ความนํา สาระความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับดินและสัตวหนาดิน วิธี 
การศึกษาและเกณฑการแปลความหมาย  แบบบันทึก   แนะนํา
แหลงเรียนรูเพิ่มเตมิ และขอมูลผูจัดทํา  
  
6. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปวา   
 1 .  สัตวหนาดินที่พบในแปลงเกษตรอินทรียมีจํานวน  
9  ชนิด แตละชนิดมีปริมาณใกลเคียงกัน (E = 0.75-0.77)  และมี

ดัชนี 
ความหลากชนิดอยูระดับปานกลาง (H' = 1.65-1.66)  
 2 .  ดินในแปลงเกษตรอินทรียมีคาความเปนกรดเปน
ดางอยูที่ระดับ 7 . 5 - 8 . 0  ดินมีสภาพเปนดางออนและมีธาตุ
ไนโตรเจนอยูในระดับต่ํา (NO3 = 1-10 mg/kg)  ฟอสฟอรัสใน



ระดับสูงมาก  (P = 10-12 mg/kg) และโพแทสเซียมในระดับสูงมาก (K = 
1 2 0  m g/k g) 
 3. คูมือการศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดินในแปลง
เกษตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 สามารถใชเปนส่ือในการ
ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนได 
 ขอสรุปที่ไดจากการศึกษามีประเด็นนาสนใจที่ผูศึกษาเหน็วา
ควรนํามาเสนอเพื่อประโยชนตอการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 1 .  สัตวหนาดิน (B e n t h o s) เปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
ที่ชี้ความอุดมสมบูรณของแหลงที่มันอยูอาศัย  แหลงใดที่มีปริมาณ 
สัตวหนาดินมากยอมมีความอุดมสมบูรณและมีผลผลิตสูงนอกจากนั้น 

ยังพบวา สัตวหนาดินมักอาศัยอยูบริเวณที่มีธาตุอาหารจําพวก 
อินทรียสารสูง  น่ันคือถาปริมาณของสารอินทรียในดินสูง มีแนวโนม 
วาจะมีจํานวนสัตวหนาดินสูง นอกจากนั้นยังพบวา ความเปนกรด 
เปนดางและธาตุอาหารยังเปนตัวกําหนดชนิด และจํานวนของสัตว 
หนาดิน และสัตวหนาดินมีประโยชนตอส่ิงแวดลอมและการดํารงชีวิต 
ของมนุษยดังน้ี 2 
 1) สัตวหนาดินเปนผูบริโภคอันดับตนในระบบหวงโซอาหาร
และเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวขนาดใหญอื่นๆ โดยเปนอาหาร
ธรรมชาติที่มีคุณคาทางโภชนาการสงูทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ 
ที่เปนประโยชนและสําคัญยิ่งตอส่ิงมีชีวิตอื่น  
 2) ชนิดและปริมาณสัตวหนาดินเปนดรรชนีแสดงความอุดม
สมบูรณของดินได โดยดินที่มีชนิดและปริมาณสัตวหนาดินมากยอมมีผล
ตอผลิตที่ทําการเกษตร โดยประเทศในเขตรอนจะมีทั้งชนิดและปริมาณ
สัตวหนาดินที่สูงกวาเขตอบอุน 
 3) เปนดัชนีบงบอกความเนาเสียของดินและแหลงนํ้า สัตว
หนาดินหลายชนิดจะไมสามารถทนอยูในดิน หรือแหลงนํ้าที่มีสภาพเนา
เสีย มีออกซิเจนตํ่าหรือมีปริมารสารพิษตกคางสูงได  เชนพวกไสเดือน  
หนอนปลอกน้ํา ดังน้ันหากพบสัตวหนาดินเหลานี ้
ยอมแสดงวาดินดีหรือแหลงนํ้านั้นมีความสะอาดสูง 
 4) ชวยยอยกําจัดซากของเสีย  ควบคุมตะกอนอินทรีย
และอนินทรียหรือสารเคมีบางชนิดไมใหมีมากเกินไป เพราะสัตวหนาดิน
จะนําสารเหลานี้มาใชในการเติบโตโดยการเปลี่ยนสารเคมีตางๆไปเปน

สวนประกอบของเซลล และสัตวหนาดินจะถูกกินตอโดยสัตวขนาดใหญ
กวา ทําใหเปนการเรงวัฏจักรตางๆของแรธาตุใหดําเนินไปตามธรรมชาติ
อยางสมบูรณ ทําใหสายใยในระบบนิเวศนสมบูรณ  
 ปจจัยที่สงผลตอชนิดและจํานวนของสัตวหนาดิน  ไดแก 
  1) สารอินทรยี  ไดแก ซากพืชซากสัตวในดินรวมทั้งอาหาร
ที่เหลือ ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของสารอนิทรียภายในแปลงเกษตร  การยอย
สลายจะเกิดข้ึนจะอยูในสภาวะที่มีออกซิเจนและคา pH ต่ํา  ซ่ึงผลิตที่ได
โดยมากจะเปนในรูปแกสที่เปนพิษตอดิน และสัตวหนา 
ดิน  เชน คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด และฟอสฟอรัส ซ่ึงหากมี
ปริมาณมากเกินไป จะขัดขวางกระบวนการหายใจของสัตวหนาดิน ดังน้ัน
การเพิ่มจํานวนสัตวหนาดิน  ควรปรับปรุงดิน   โดยใชสาร  
อินทรียลงในแปลงเกษตร  
 2) คา pH ที่เหมาะสมควรอยูในชวง 6.5 - 8.5 ซ่ึงอยูในชวง
ที่กวางและสัตวหนาดินยังสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงดานอุณหภูมิใน
ดินไดคอนขางสูง จึงควรปรับสภาพดินโดยอาจใชจุลินทรีย 
 3) ปริมาณออกซิเจนในดิน  (DO) มีความสําคัญมากจําเปน
ตอการหายใจของสัตวหนาดิน ในชวงแรกอาจยังไมมีปญหา 

มากนักแตเม่ือระยะเวลาการทําการเกษตรเพิ่มข้ึน อาจจะทําให
เกิด 

ปญหาการขาดออกซิเจนข้ึนมาได 
 4) ธาตุอาหารในดิน ธาตุอาหารที่จําเปนตอสัตว
หนาดิน ไดแก ไนโตรเจน, โพแทสเซียม และ ฟอสฟอรัส 
 5) สารพิษและแกสพิษ สัตวหนาดินเปนส่ิงมีชีวิตที่
คอนขางจะตอบสนองตอสภาวะทางเคมีรอบๆ ตัวไดเร็ว และมี
ความละเอียดออน ดังน้ันหากในดินมีปริมาณสารพิษหรือสารเคมี
ที่เกิดจากการใชเคมีปรับสภาพดินหรือยาฆาแมลง จะทําใหสัตว

หนาดินในบาง 
กลุมไมสามารถทนอยูได  
 6) วงจรชีวิต สัตวหนาดินบางชนิด  โดยเฉพาะหนา
ดินที่เปนกลุมตัวออนแมลง จะดํารงชีวิตอยูในดินเพียงในชวงตัว

ออน 
หลังหลังจากฟกออกจากไข ประมาณ 12-20 วัน จากนั้นเม่ือมี
การพัฒนาหรือลอกคราบก็จะคอยๆ ปรับตัวข้ึนมาอยูบนบกเปน

แมลง  
และกลับไปวางไขในดินอีก ดังน้ันปริมาณของสัตวหนาดินใน
บางครั้งตองคํานึงถึงสภาพความอุดมสมบูรณแมลงของรอบๆ 
แปลงดวย 
 7) ฤดูกาล ในชวงฤดูฝนเราอาจจะพบวาปริมาณ
สัตวหนาดินในบางชนิดจะมีการลดลง  โดยเฉพาะในสัตวหนาดิน
พวกที่มีความอดทนตอสภาพการเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอมได
นอย เน่ือง จากสภาพเชนน้ีอาจสงผลตอการหายใจและระบบ
ตางๆ  ภายในตัวของสัตวหนาดินได และสัตวหนาดินในพวก
แมลงในตัวเต็มวัยอาจได รับผลจากน้ําฝนที่ตกลงมาทําใหมี

จํานวนลดลงไดทําใหอัตราการผสม 
พันธุวางไขลดลง  
 แปลงเกษตรอินทรียที่ศึกษาพบสัตวหนาดิน  9  ชนิด
แตละชนิดมีปริมาณใกลเคียงกัน และมีดัชนีความหลากชนิดอยู
ระดับปานกลาง (H' =1.65-1.66) แสดงวาดินมีคุณสมบัติเปนดิน
ดี  เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวหนาดิน  น่ันเพราะเปน

แปลงเกษตรอินทรียถาวรที่ผานการปรับปรุงดินดวยอินทรีย
ชีวภาพมาเปนเวลา ประมาณ  8 ป การปลูกพืชทุกและเลี้ยงสัตว
ทุกชนิดใชปุยชีวภาพ เชนใบไมแหง  ปุยโบกาฉิ 2-3   ปุย EM 
Ball  ฉีดพนดวยนํ้าหมักชีวภาพ  กําจัดศัตรู พืชดวยนํ้าสกัดจาก
พืชสมุนไพรจากแปลงเกษตรอินทรีย และใชระบบ 
การปลูกพืชแบบผสมผสาน  และปลูกพืชอายุส้ันแบบหมุนเวียน3 
 2.  คุณสมบัติทางเคมีของดิน  ดินที่เหมาะแกการปลูก
พืช เพื่อการเกษตร ประกอบดวยองคประกอบในสัดสวนที่

เหมาะสมคือ 
แรธาตุรอยละ 45  นํ้าและอากาศรอยละ  50 และอินทรียวัตถุรอย
ละ 5   แรธาตุที่พืชตองการในปริมาณมากเพื่อการเจริญ เติบโต
จัดเปนธาตุอาหารหลักจํานวน 3  ชนิด คือ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K)  
 พืชจะเจริญเติบโตและผลผลิตดีตองไดรับธาตุอาหาร
แตละชนิดในปริมาณที่เพียงพอและสมดุลกัน ขอมูลจาก
การศึกษาพบที่พบในแปลงเกษตรมีคาปฏิกิริยาของดินเปนดาง
ออน (pH= 7.5-8.0) มีธาตุไนโตรเจนต่ํา (NO3 = 1-10 mg/kg)  มี



ธาตุฟอสฟอรัสสูงมาก (P =10-12 mg/kg)  และมีธาตุโพแทสเซียมสูงมาก 
(K=100-120  mg/kg)   แตก็ไมเปนอุปสรรคตอการใชประโยชนของพืช  
เพราะธาตุไนโตรเจนสวนใหญอยูในดินในรูปของสารประกอบอินทรีย และ
การใช ประโยชนของสารอินทรียในดินตองอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียใน
การยอยสลาย ซ่ึงตองอาศยัปฏิกิริยาของดินที่มีคาความเปนกรดเปนดาง 
ในชวง 6.0-8.04 
 พื้นที่ในแปลงเกษตรอินทรียที่ศึกษา จึงมีคุณสมบัติดินดี  ทั้งน้ี 
นาจะสืบเน่ืองมาจากเหตุผลในเร่ืองสัตวหนาดินที่กลาวไปแลว  ประกอบ
กับตัวเกษตรกรเลือกชนิดของพืชที่ปลูกเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อดิน  
มีวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมโดยใสอินทรียวัตถุลงไปทําใหดินโปรง 

ระบายนํ้า  อากาศและอุมนํ้าดีข้ึน  องคประกอบที่เปนอินทรียวัตถุแมจะมี
ปริมาณเพียงรอยละ 5 ของปริมาณของดินแตมีความสําคัญมาก เพราะ
เปนองคประกอบทีใ่หธาตุอาหารแกพืช   และจุลินทรียดิน เปนแหลง
พลังงานสําหรับจุลนิทรียดิน นอกจานั้นยังชวย ทําใหดินอุมนํ้า ดูดซับธาตุ
อาหารและทําใหดนิเกาะตัวเปนกอนซ่ึงชวยระบายนํ้าและอากาศของดิน
ใหดีข้ึน ทําใหพืชสามารถใชประโยชน 
จากธาตุอาหารในดินไดอยางเต็มที่5  
 
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
  1. ใชงานวิจัยน้ี ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  ใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และบูรณาการในกลุมสาระอื่นๆ เชน  
กลุมสารระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการวัด การนับจํานวน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะในเรื่องการวาดภาพ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน
สาระการเขียนและการนําเสนอ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในเร่ืองดิน และการปลูกพืช  สําหรับ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
 2.  ใชกระบวนการและผลที่ไดจากการวิจัย  ไปประยุกตใช 
 2.1  สรางชุดการเรียนรูเร่ืองการศึกษาความหลากชนดิ
ของสัตวหนาดินสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2.2 สรางชุดการเรียนรูเร่ืองการทดสอบคุณสมบัติทาง
เคมีของดินโดยใชชุดตรวจสอบดินอยางงาย (Soil Test Kit) สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 3. ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเกษตรกรสูการวางแผนการ
จัดการดินและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร
ตอไป  
 
7. ขอเสนอแนะ 
 1 .การจัดกิจกรรรมการศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดิน 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาควรศึกษาแคจํานวน ชื่อทองถ่ิน  
และชื่อวิทยาศาสตร เน่ืองจากการวิเคราะหคาดชันีความหลากชนิด 
และคาการกระจายคอนขางยากสําหรับระดับของนักเรียน 
 2 .ควรใหนักเรียนที่ศึกษานับชนิดและจํานวนของสัตวหนาดิน ใน

แปลงเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนเพราะสัตวบางชนิดมีขนาดเล็กและ
เคลื่อนที่เร็ว และชอบซอนตัว  นอกจากนั้นควรใหนักเรียนปองกัน 
อันตรายจากสัตวโดยการสวมถุงมือ  
 3 .  ควรศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดิน และคุณสมบัติ 
ทางเคมีของดินในพื้นที่ที่แตกตางกันในลักษณะการเปรียบเทียบ เพื่อ 
เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาเรื่องการอนุรักษดิน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยดี เพราะ
ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือแนะนําของวิทยากรพี่เลี้ยง  และ
ผูอํานวยการโครงการครุวิจัย ศูนยวิจัยอนามัยส่ิงแวดลอม
มหาวิทยาลัยขอนแกนผูชวยศาสตราจารย ดร.ยรรยงค อินทร
มวง ผูวิจัยขอ ขอบคุณไวเปนอยางสูง  ขอขอบคุณนายสวาสดิ์  
พุทธรรมมา เกษตรกรตนแบบบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ที่อํานวยความ 
ในการเก็บขอมูล และถายทอดประสบการณในการพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย และขอแสดงความขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนอยางสูงที่ใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหกับผูวิจัย ผูวิจัยจะนําความรู และประสบการณที่
ไดรับตลอดโครงการ ไปประยุกตใชกบันักเรียนและครูในโรงเรียน 
และเพื่อนครูตางโรงเรียนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช

กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู 
ใหกับนักเรียนตอไป 
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