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บทนํา  

 

 
....การบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน เปนพื้นฐานที่สําคัญของ

การเกษตรปจจุบัน  แตก็มีคําถามกันอยางมากมายวาดินคืออะไร  มีประโยชนอะไร  

สิ่งใดบางที่มีอิทธิพลกับดิน  มีวิธีการจัดการอยางไรในการที่จะคงรักษาความอุดม

สมบูรณเอาไว  หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดินเอาไว  เพื่อให

เกษตรกร  ประชาชน  และผูที่สนใจในสาขาตาง ๆ ไดทราบถึงพื้นฐานเบื้องตนของ

ดิน  และจะไดมีความเขาใจเกี่ยวกับดินมากขึ้น  เพื่อการพัฒนาทางดานการเกษตร  

และดานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหเหมาะสมและยั่งยืนตอไป...... 

ดิน  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบนโลก
เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยไดใชทรัพยากรดินเปนที่อยูอาศัย เปนแหลง
ผลิตอาหาร ทําการเกษตร คาขาย ทําอุตสาหกรรม เปนแหลงเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภค เปนแหลงสําหรับการพักผอนหยอนใจ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย ในบรรดาทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหลายอันไดแก อากาศ น้ํา แสงแดด ปาไม สัตวปา 
แร ธาตุ  และดินนั้ นอาจจะกล าว ได ว าดิน เปน
ทรัพยากรขั้นมูลฐานใหมนุษยเก็บเก่ียวผลประโยชน
จากทรัพยากรอื่นๆ ไดเพิ่มมากขึ้นอยางมหาศาล  

ดิน  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบนโลก
เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยไดใชทรัพยากรดินเปนที่อยูอาศัย เปนแหลง
ผลิตอาหาร ทําการเกษตร คาขาย ทําอุตสาหกรรม เปนแหลงเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภค เปนแหลงสําหรับการพักผอนหยอนใจ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย ในบรรดาทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหลายอันไดแก อากาศ น้ํา แสงแดด ปาไม สัตวปา 
แร ธาตุ  และดินนั้ นอาจจะกล าว ได ว าดิน เปน
ทรัพยากรขั้นมูลฐานใหมนุษยเก็บเก่ียวผลประโยชน
จากทรัพยากรอื่นๆ ไดเพิ่มมากขึ้นอยางมหาศาล  

ดังจะเห็นไดจากการที่ทรัพยากรดินเปนตัวกลางในการกอปฏิกิริยารวม
ระหวางอากาศ แสงแดด และน้ําอันนํามาซึ่งการเจริญเติบโตของพืชพรรณตางๆ 
และมนุษยไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรเหลานี้ โดยผานสัตวที่กินพืชหรืออาจ
ไดรับโดยการกินพืชนั้นๆโดยตรง 

ดังจะเห็นไดจากการที่ทรัพยากรดินเปนตัวกลางในการกอปฏิกิริยารวม
ระหวางอากาศ แสงแดด และน้ําอันนํามาซึ่งการเจริญเติบโตของพืชพรรณตางๆ 
และมนุษยไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรเหลานี้ โดยผานสัตวที่กินพืชหรืออาจ
ไดรับโดยการกินพืชนั้นๆโดยตรง 
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แตในปจจุบันความกาวหนาทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีอันทันสมัย  
การใชสารเคมี  การใชเครื่องจักรกล  เครื่องทุนแรงตาง ๆ ทําใหเกษตรกรสามารถ
นําปจจัยตาง ๆ มาเรงผลผลิตทางการเกษตรไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูง  
แตก็ตองมีการลงทุนสูงขึ้นมาก  จนบางครั้งการลงทุนไดผลตอบแทนไมคุมคากับ
การลงทุน  แตประเด็นหลักจริง ๆ แลวจะทําใหความอุดมสมบูรณของดินสูญเสียไป  
สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย  ขาดความสมดุลทั้งทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ  
และจะนํามาซึ่งปญหาตาง ๆ อีกมากมายในภายหลัง  

 
 
 
 
 
มนุษยเราจะใชที่ดินเพื่อสนองความตองการของตนตลอดเวลา และนับวัน

จะถูกใชหนักขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้สภาพความสมดุลของดินในหลายพื้นที่ของโลกได
เปลี่ยนแปลงไป ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจะมีประชากรที่มีอาชีพเปนเกษตรกร
แตดวยความรูในการเกษตรแผนใหม การใชที่ดินผิดประเภท การทําลายผิวดินใน
รูปแบบตางๆ เชน การทําไรเลื่อนลอย การทําลายปา การใชปุยเคมีเพื่อปรับปรุงดิน
โดยขาดหลักวิชาการที่ถูกตอง ลวนเปนการทําใหดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ และ
การทําลายดินดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอื่นๆ ใน
ระบบนิเวศดวย  ปญหาของทรัพยากรดินจึงเปนปญหาที่อยูใกลตัวมนุษยที่สุด แต
มนุษยใหความสนใจและเขาใจทรัพยากรนี้นอยมาก มนุษยจึงไดชื่อวาเปนผูทําลาย
และกอใหเกิดปญหาเรื่องดินไมมีที่สิ้นสุด   

   

 



ดิน  
 

 
 .... ดินจําเปนตอการผลิตพืชเพราะวาเปนปจจัยพื้นฐานในการปลูกพืช 

ดินเกิดจากการผุพังของหินและแร ที่กลายเปนอนุภาคเล็ก เชน ทราย หาก

รวมตัวกับเศษซากวัสดุอินทรีย ที่ยอยสลายแลว ผสมคลุกเคลาเขากันอยางดี 

จนกลายเปนวัสดุใหม ที่มีคุณสมบัติ เก็บไดทั้งธาตุปุย อากาศ และน้ํา สัดสวนที่

เกิดขึ้น จะงายตอการนําไปใช .... 
 

 

กําเนิดของดิน  

ดินคือเทหวัตถุตามธรรมชาติ ที่ปกคลุมพื้นผิวโลก 
ประกอบไปดวย อนุภาคทราย อนุภาคทรายแปง 
อ นุ ภ า ค ดิ น เ ห นี ย ว  ผ ส ม ค ลุ ก เ ค ล า ร ว ม กั บ
อินทรียวัตถุที่อยูในดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก ซาก

พืช ซากสัตว ตลอดจนจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตที่อยูในดิน  และเมื่อมีอากาศกับน้ําใน
ปริมาณที่เหมาะสม ก็จะชวยค้ําจุนพรอมทั้งชวยในการยังชีพและการเจริญเติบโต
ออกดอกออกผลของพืช 

 คุณสมบัติของดินจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลักสําคัญ 5 ประการ
ไดแก วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ เวลา และซากสิ่งมีชีวิต 
ที่เรียกวา ฮิวมัส (Humus) รวมไปถึงการใชประโยชนที่ดินของมนุษยดวย 

 
หินและแร 

พืชและสัตว 

การสลายตัว 

การสลายตัว 

วัตถุตนกําเนิดดิน 

ฮิวมัส 
ดิน จุลินทรียดิน  

 
  รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการสรางดิน 
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 กระบวนการเกิดของดินเปนกระบวนการที่ใชระยะเวลา แตจะชาหรือเร็ว
ขึ้นอยูกับขั้นตอนของการเกิด ซึ่งมีลําดับดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 การสลายตัวและผุพัง การสลายตัวจะเกิดขึ้นมากหรือนอยเพียงใด
ขึ้นกับสภาวะแวดลอม ลมฟาอากาศ สภาพภูมิประเทศ และการกระทําของสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งจะมีผลตอการสลายตัวของดินทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ทําใหอนินทรียวัตถุ
สลายตัวไดวัตถุตนกําเนิดดิน และอินทรียวัตถุเกิดการสลายตัวไดฮิวมัส (humus) 

รูปที่ 2 ภาพตัดขวางของดิน ซ่ึงแสดง 
ใหเห็นการทับถมของดิน

 ขั้นที่ 2 การทับถมและการผสมคลุกเคลา
ของอินทรียวัตถุจากบริเวณผิวหนาดินทําใหเกิดชั้นดิน
ตางๆ ขึ้นมา โดยปจจัยที่จะชวยเสริมใหเกิดการทับถม
และการผสมคลุกเคลาดังนี้คือลักษณะของภูมิอากาศ 
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ความสูงต่ําของพื้นที่ วัตถุตนกําเนิด
ดิน และเวลา 
 

 

ความสําคัญของดิน  
 ดินมีประโยชนมากมายมหาศาลตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไดแก  
 1. ประโยชนตอการเกษตรกรรม  เพราะดินเปนตนกําเนิดของการ
เกษตรกรรมเปนแหลงผลิตอาหารของมนุษย ในดินจะมีอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
รวมทั้งน้ํา และอากาศที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช อาหารที่คนเราบริโภคใน
ทุกวันนี้มาจากการเกษตรกรรมถึง 90%  
 2. การเลี้ยงสัตว ดินเปนแหลงอาหารสัตวทั้งพวกพืชและหญาที่ขึ้นอยู 
ตลอดจนเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวบางชนิด เชน งู แมลง นาก ฯลฯ  
 3. เปนแหลงที่อยูอาศัย แผนดินเปนที่ตั้งของเมือง บานเรือน ทําใหเกิด
วัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนตาง ๆ มากมาย  
 4. เปนแหลงเก็บกักน้ํา เนื้อดินจะมีสวนประกอบสําคัญ ๆ คือ สวนที่เปน
ของแข็ง ไดแก กรวด ทราย ตะกอน และสวนที่เปนของเหลว คือ น้ําซึ่งอยูในรูปของ
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ความชื้นในดินซึ่งถามีอยูมาก ๆ ก็จะกลายเปนน้ําซึมอยูในดิน ซึ่งเรียกน้ําใตดิน  
น้ําเหลานี้จะคอย ๆ ซึมลงที่ต่ํา เชน แมน้ําลําคลองทําใหเรามีน้ําใชไดตลอดป  
 

องคประกอบของดิน 

 ดินประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
 1. อนินทรียวัตถุ เปนสวนที่มีมากที่สุด ซึ่งเปนแหลงอาหารของพืช เกิดขึ้น
จากการสลายตัวของ หิน แรธาตุ โดยวิธีทางเคมี ฟสิกส และชีวเคมี มีประมาณ 
รอยละ 45  
  อากาศ 25% แรธาตุ 45%

นํ้า 25%
อินทรียวัตถุ 5%

 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงสวนประกอบของดิน
 
 2. อินทรียวัตถุ ไดแกสวนที่เกิดจากการเนาเปอยผุพังหรือการสลายตัว
ของเศษเหลือของพืช และสัตวที่ทับถมกันอยูบนดิน มีประมาณรอยละ 5 
 3. น้ํา พบอยูในชองวางระหวางกอนดิน ชวยสลายธาตุอาหาร และให
ความชุมชื้นแกพืช มีประมาณรอยละ 25  
 4. อากาศ แทรกอยูในชองวางของดิน โดยอยูปนกับน้ําในดิน เปนแหลง
ออกซิเจนใหแกพืชและจุลินทรียในดิน มีประมาณรอยละ 25 
 โดยทั่วไป แลวสวนประกอบทั้ง 4 ชนิดนี้จะผันแปรไปไดมากตามชนิดของ
ที่ดิน สภาพภูมิประเทศ อากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน และอื่นๆ  ดินที่มีลักษณะเชนนี้
ไดแก  ชั้นดินบนของดินรวนปนดินตะกอน สัดสวนของสวนประกอบของดินในดิน
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ลางจะมีลักษณะแตกตางไปจากนี้ โดยทั่วไปแลวในดินลางจะมีปริมาณของอินทรีย
สาร และอากาศลดลงแตปริมาณของอนินทรียสารและน้ําจะเพิ่มขึ้น  
 

วัตถุตนกําเนิดดิน 
 หินและแรที่หอหุมผิวโลกอยู จะมีการสลายตัวตามธรรมชาติ ซึ่งการ
สลายตัวของหินและแรที่เปนวัตถุตนกําเนิดดินจะมีอัตราการสลายตัวชาหรือเร็ว
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ น้ํา และสิ่งมีชีวิต เปนตน แรที่พบในหินทั่วไป
เรียกวา แรประกอบหิน ไดแก ควอรตซ เฟลดสปาร ไมกา โอลิวีน ไพรอกซัน และ
แอมฟโบล สวนหินประกอบดวยแรหลากชนิดที่พบโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 
ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร วัตถุตนกําเนิดดินจะสลายตัวและจะ
กลายเปนดินในที่สุด 
 
 

ควอรตซ         เฟลดสปาร  

กลุมแรแอมฟโบล         กลุมแรไพรอกซีน                       แรไมกา 

รูปที่ 4 กลุมแรในหินที่พบมากและมีอิทธิพลตอการเกิดของดิน 



สมบัติทางกายภาพของดิน 

 
 

 

 ....สมบัติทางกายภาพของดินเปนสมบัติที่สงผลทั้งทางตรงและ

ทางออมตอการเจริญเติบโตของพืช เพราะลักษณะชองวางในดิน เน้ือดินที่

หยาบหรือละเอียด จะกําหนดใหดินมีสมบัติตอการเก็บนํ้า อากาศ และสะสม

ธาตุอาหารพืช ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการอุมนํ้า การระบาย

อากาศ ความหนาแนนของดิน และสิ่งที่มีชีวิตในดิน เปนตน…. 
 

เนื้อดิน 
 เนื้อดินเปนสมบัติทางกายภาพขั้นพื้นฐานที่สําคัญตอสมบัติดานอื่น เชน 
ความแข็งของดิน ความยากงายตอการไถพรวน ความสามารถในการกักเก็บน้ํา 
และสมบัติทางเคมีบางประการ  
 อนุภาคของดินจะรวมตัวกันเขาเกิดเปนเม็ดดิน อนุภาคเหลานี้จะมีขนาดไม
เทากัน ขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียว อนุภาคขนาดกลางเรียกอนุภาคทราย
แปง อนุภาคขนาดใหญเรียกวา อนุภาคขนาดทราย เนื้อดินจะมีอนุภาคทั้ง 3 กลุมนี้
ผสมกันอยูในสัดสวนที่ไมเทากันทําใหเกิดลักษณะของดิน 3 ชนิดใหญ ๆ ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แผนภาพสามเหลี่ยมมาตรฐานแจกแจงประเภทเนื้อดิน 
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ตารางที่ 1 ลักษณะของดินและกลุมชุดดินที่พบ  
 
  

ลักษณะดิน กลุมชุดดินที่พบ 

ดินเหนียว 1-8, 10-14, 19-31, 37, 45-47, 49 และชุดดินที่ 53-55 

ดินรวนหรือทรายแปง 15-22, 32-36, 38–40, 48, 50-52 และชุดดินที่ 56 

ดินทราย 23 24 41 42 43 และชุดดินที่ 44 

ดินอื่นๆ 9 57 58 59 60 61 62 และชุดดินที่ 99 
 

 1. ดินเหนียว เปนดินที่เมื่อเปยกแลวมีความยืดหยุน ปนเปนกอนหรือคลึง
เปนเสนยาวได เหนียวเหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศไมดี มี
ความสามารถในการอุมน้ําไดดี มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารพืชไดสูง หรือคอนขางสูง เหมาะที่จะใชทํานาปลูกขาวเพราะเก็บน้ําไดนาน  
 2. ดินรวน เปนดินที่มีเนื้อดินคอนขางละเอียดนุมมือ ยืดหยุนไดบาง มีการ
ระบายน้ํ าไดดีปานกลาง  จัดเปนเนื้อดินที่ เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก  
ในธรรมชาติมักไมคอยพบ แตจะพบดินที่มีเนื้อดินใกลเคียงกันมากกวา  
 3. ดินทราย เปนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศดีมาก มีความสามารถใน 
การอุมน้ําต่ํา มีความอุดมสมบูรณต่ํา เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหาร
พืชมีนอย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ํา  

   (ก)                                            (ข)                                                   (ค)

รูปที่ 6 ลักษณะโครงสรางของ (ก) ดินเหนียว (ข) ดินรวนและ (ค) ดินทราย
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ตารางที่ 2 ลักษณะโครงสรางของเม็ดดินแตละชนิด 
 

ลักษณะ ภาพประกอบ ลักษณะเดน 

แบบกอนกลม 
(Granular ) 

มีรูปรางคลายทรงกลม เม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1 - 
10 มิลลิเมตร มักพบในดินช้ัน A มีรากพืชปนอยูมาก เน้ือ
ดินมีความพรุนมาก จึงระบายน้ําและอากาศไดดี 

แบบกอนเหลี่ยม 
(Blocky) 

มีรูปรางคลายกลอง  เม็ดดินมีขนาดประมาณ  1-5 
เซนติเมตร มักพบในดินช้ัน B มีการกระจายของรากพืช
ปานกลาง นํ้าและอากาศซึมผานได 

แบบแผน 
(Platy)

กอนดินแบนวางตัวในแนวราบ และซอนเหลื่อมกันเปนช้ัน 
ขัดขวางรากพืช นํ้าและอากาศซึมผานไดยาก มักเปนดิน
ช้ัน A ที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกล 

แบบแทงหัว
เหลี่ยม 

(Prismatic)

มีผิวหนาแบนและเรียบ เปนแทงหัวเหลี่ยมคลายปริซึม 
สวนบนของปลายแทงมักมีรูปรางแบน เม็ดดินมีขนาด 1 
- 10 ซม.มักพบในดินช้ัน B นํ้าและอากาศซึมไดปานกลาง 

แบบแทงหัวมน 
(Columnar)

สวนบนของปลายแทงมีลักษณะกลมมน ปกคลุมดวย
เกลือ เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 ซม. มักพบในดินช้ัน B และ
เกิดในเขตแหงแลง และมีการสะสมของโซเดียมสูง 

แบบกอนทึบ 
(Massive)

เปนดินเนื้อละเอียดยึดตัวติดกันเปนกอนใหญ ขนาด
ประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไมแตกตัวเปนเม็ด จึงทําใหนํ้า
และอากาศซึมผานไดยาก 

แบบอนุภาคเดี่ยว 
(Single Grained)

ไมมีการยึดตัวติดกันเปนกอน มักพบในดินทราย ซ่ึงนํ้า
และอากาศซึมผานไดดี 

ชั้นหนาตัดของดิน  
 จากลักษณะของดิน จะพบวา ดินที่ขุดจากระดับความลึกตางกันจะมี

ลักษณะตางกัน การผุพังทับถมของแรธาตุและซากพืช ซากสัตวเปนเวลานาน มีผล
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ทําใหเนื้อดินมีลักษณะเปนชั้น และมีสีตางกัน จึงอาจใชลักษณะบางประการของดิน
เปนเกณฑในการแบงชั้นของดิน เชน สี เนื้อดิน เปนตน 
 หนาตัดดิน คือ ผิวดานขางของดินที่ตัดลงไปจากผิวหนาของดินในแนวดิ่ง 
ปรากฏใหเห็นชั้นตางๆ ในดิน ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไปทางสัณฐานวิทยา คือ 
ความหนา สี โครงสราง การยืดตัว หรือเนื้อดิน ซึ่งจะแสดงลักษณะการเกิดหรือ
พัฒนาการของดิน และคุณภาพของดินชนิดนั้น ๆ ดวย  

 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 7 แสดงหนาตัดดิน (Soil profile)
 

ช้ัน A เปนช้ันที่มีการสะสมระหวาง อินทรียวัตถุที่สลายตัว 
          กับสวนที่เปนแรธาตุในดินและดินมีสีคล้ํา  

ช้ัน O เปนช้ันที่มีอินทรียวัตถุ ช้ันของดินหลวม 

ช้ัน E เปนช้ันดินที่มีสีจางและเปนช้ันทีม่ีการชะลางดวยน้ํา
ช้ัน B เปนช้ันที่มีการสะสมของแรดินเหนียวที่เคลื่อนยายลงมา
ช้ัน C เปนช้ันที่หินแข็ง มีการผุพังเปนวัตถุตนกําเนิดดิน
ช้ัน R เปนช้ันของหินแข็งชนิดตางๆ

ช้ัน O 

ช้ัน A 

ช้ัน E 

ช้ัน B 
 

 

ช้ัน C 
 

ช้ัน R 

  

 โดยทั่วไปจะศึกษาหนาตัดดินที่ความลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 2 เมตร 
ในประเทศไทยหนาตัดดินสวนมากจะลึก เนื่องจาการผุพังอยูกับที่ และมีการชะลาง
พังทลายสูงอยางตอเนื่อง  
 ดินแบงตามลักษณะและองคประกอบของดินไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้
 1. ดินชั้นบน อยูชั้นนอกสุดของเปลือกโลกมีความหนาของชั้นดินประมาณ 
6 ถึง 12 นิ้ว ดินมีลักษณะสีเขม เม็ดดินมีขนาดใหญ มีฮิวมัสซึ่งเปนอินทรียวัตถุที่เกิด
จากการยอยสลายของซากพืช ซากสัตว มีธาตุอาหารที่พืชตองการเปนองค 
ประกอบอยูมาก จึงเหมาะในการเพาะปลูกพืช 
 2. ดินชั้นลาง อยูถัดจากดินชั้นบนลงมา ลักษณะของดินมีสีออน เนื้อดิน
คอนขางแข็ง มีอินทรียวัตถุต่ํา จึงมีธาตุอาหารพืชนอย ไมเหมาะสําหรับการปลูกพืช 
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สีของดิน  
 สีของดินจะทําให เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ
ปริมาณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยูและแปรสภาพเปนฮิวมัสในดิน ทํา
ใหสีของดินตางกันถามีฮิวมัสนอยสีจะจางลงมีความอุดมสมบูรณ
นอย  สีพื้นเนื้อดิน  และจุดประสีตางๆภายในดิน  วัดสี โดย
เปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน  ในสมุดเทียบสีที่ใชรหัสสีมันเซลล 
(Munsell soil color charts) 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธของสีดินกับองคประกอบและกระบวนการที่เกิดข้ึนในดิน 

สีดิน องคประกอบ กระบวนการที่เกดิขึ้นในดิน 

1. ดินสีน้ําตาลเขม  
   หรือสีดํา 
 

- อินทรยีวตัถ ุ
- แรตนกําเนิดสีเขม 
    (หินภูเขาไฟ) 
 

-  อายุมาก (พัฒนามานานจนมีพืช + 
   การทับถมของสารอินทรีย) 
-  ดินใหม จากการทับถมของตะกอน 
   ดินเหนียวบริเวณที่ราบลุมที่มีน้ําขัง 
-  การสลายตัวของสารอินทรียชา 

2. ดินสีขาวหรือสีเทาออน
    

- ดินเนื้อหยาบ 
- ปูน ยิปซัม  

-  มีกระบวนการซึมชะ (eluviations) 
-  พบในดินชั้น E 

3. ดินสีเหลืองหรอืสีแดง 
 
 
 
 
 

- เหล็กออกไซด 
- เหล็กและอลูมินัม 

ออกไซด   
- เฟอรริคออกไซด 
 
 

-  มักเกิดในที่สูงตามเนินเขาในเขตรอน 
-  วัตถุตนกําเนิดสลายตัวรุนแรง 
-  มีการระบายนํ้าในหนาตัดดินดีอยู   
    เสมอเพราะดินจับเปนเม็ดโดยสาร 
    เชื่อมพวกเหล็กและอลูมินัมออกไซด 
    จึงมีออกซิเจนเพียงพอในการทํา 
    ปฏิกิริยากับเหล็ก 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ความสัมพันธของสีดินกับองคประกอบและกระบวนการที่เกิดข้ึนในดิน 
 

สีดิน องคประกอบ กระบวนการที่เกิดข้ึนในดิน 

   สีเหลือง 
 

- เหล็กออกไซด 
- ลิโมไนต 
 

-  มีการระบายนํ้าในหนาตัดดินไมคอย 
    ดีเหล็กออกไซดจึงมีน้ําเปนองคประ   
    กอบกลายเปนแรลิโมไนตสีเหลือง 

4. ดินสีเทาปนนํ้าเงิน 
    (gleying) 
 

- มีสารประกอบ 
    เหล็กภายใตภาวะ    
    ขาดออกซิเจน 

-  น้ําขัง (ดินระบายนํ้าไมดี) 
 

5. ดินสีประ (mottled) 
   หลายสีผสมกันมีจุดประ 
   สีเหลืองหรือแดงบนพื้น
   เทา 

- สีประมีออกไซด 
    ของเหล็กภายใต 
    สภาวะมีออกซิเจน 

- สีพื้นมีสารประ     
   กอบเหล็กภายใต 
   ภาวะขาดออกซ ิ
   เจน 
 

-  มีน้ําขังเปนบางชวงของปและแหงใน 
   อีกบางชวงของป 
-  เชน ในดินนาที่สูงจากระดับน้ําทะเล 
   พอควรซึ่งน้ําระบายไดจนแหงในฤดู 
   แลงหลังการเก็บเกี่ยว 
-  มีการปลดปลอยออกซิเจนจากราก 
    ขาวในระหวางฤดูเพาะปลูกทําใหเกิด 
    จุดประ 

 

ชองวางในดิน (PORES) 

 การมีชองวางในดินหรือหิน  เรียกวา  ความพรุน  ของดินหรือหินและจะมี
ความสัมพันธกับความหนาแนนรวม ของดินหรือหิน ซึ่งในดินโดยทั่วไปจะมีการแบง
ออกเปนชั้น ตามความมากนอย ดังนี้   
 1. ดินที่พรุนเล็กนอย  มีความพรุนรวม ประมาณรอยละ 35 โดยปริมาตร 
และมีความหนาแนนรวมประมาณ 1.7 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 2. ดินที่พรุนปานกลาง จะมีความพรุนรวมประมาณรอยละ 35-60 และมี
ความหนาแนนรวมอยูในชวง 1.1-1.7 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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 3. ดินที่พรุนมาก จะมีความพรุนรวมประมาณรอยละ 60 ขึ้นไปและมีความ
หนาแนนรวม 1.1 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตรหรือนอยกวา 
    ช้ันดิน            เนื้อดิน             โครงสราง         ความพรุน     ความหนาแนนรวม         สี 

(Horizon)           (Texture)         (Structure)       (Porosity)       (Bulk density)      (Color)  

                     
 

    
- 

granular 

platy 
 

blocky 

 

massive 

60%

50% 
40% 

 

40% 
 

30% 

0.8

1.3 
1.5 

 

1.5 
 

1.7 

black

brown 
white 

 

light 

brown 

light 

brown

 

loam 

 

clay loam 
 

loam 

loam 

organic 

 
O 

A 

E 
 

B 

 

C 

รูปที่ 8  ตัวอยางสมมติของหนาตัดดิน การจําแนกชั้นดิน และสมบัติตาง ๆของดิน โดยการ 
            อนุมาน (ความหนาแนนรวมมีหนวยเปน กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) 
 

ความหนาแนนของดิน 

 ความหนาแนนของดินจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความหนาแนนรวม
ของดิน (Bulk Density) และความหนาแนนของอนุภาค (Particle Density) ความ
หนาแนนอนุภาคจะเปนจะเปนสมบัติของอนุภาคดิน หรืออนุภาคแรประกอบหิน ซึ่ง
อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ ความถวงจําเพาะ (specific gravity) ซึ่งจะมีความหนาแนน
อนุภาคอยูในชวง 2.6-2.75 Mg/m3   
 

น้ําในดนิ 

 น้ําในดนิหรือความชื้นในดินเปนปจจัยในการเจริญเติบโตของพชืที่สําคัญ 
จัดเปนลําดับตน ๆ เนื่องจากพืชใชน้ําเปนวตัถุดิบในการสังเคราะหแสง และน้ํายัง
เปนตัวพาและตัวทําละลายสารอาหารตางๆ ในดินใหเปนประโยชนตอพืช น้ําในดิน
อาจปรากฏอยูใน 2 ลักษณะ คือ น้ําที่อยูในชองวางระหวางเม็ดดินและน้ํา  
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ระดับความชื้นภาคสนามของดิน 

 ระดับความชื้นภาคสนามของดิน คือ ความชื้นของดินในสนาม หรือแปลง
เพาะปลูก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีมากจนกระทั่งชองวางเต็มไปดวยน้ํา ณ จุด
นั้น เราเรียกระดับความชื้นที่จุดอิ่มตัว ซึ่งเมื่อทิ้งไวน้ําจะคอยๆ ระเหยออกไปจากดิน 
ผนวกกับการใชน้ําของพืชหลังจากการคายน้ําจะทําใหความชื้นของดินคอย ๆลดลง
จนถึงจุดหนึ่งที่พืชไมสามารถดึงดูดน้ําไปใชได หรือ พืชมีแรงดึงน้ํานอยกวาแรงที่ดิน
ดูดยึดไว พืชก็จะขาดน้ําและเหี่ยวไปในที่สุด ระดับความชื้น ณ จุดนั้นเรียกวา จุด
เหี่ยวถาวร (Permanent Wilting point: PWP) 
 

อุณหภมูิของดิน 

 อุณหภูมิดินมีความสําคัญในการ
กําหนดอัตรา  และทิศทางของการเกิด
กระบวนการทางฟสิกส เคมี และชีวภาพในดิน 
กระบวนทางฟสิกส  ไดแก  กระบวนการ
แลกเปลี่ยนมวลและพลังงานระหวางในชั้น
หนาตัดดินและบรรยากาศ มวลที่แลกเปลี่ยน
ระหวางดินและบรรยากาศเชน แกสตางๆที่มี
อยูในชั้นหนาตัดดิน สวนพลังงานคือความรอน สําหรับกระบวนการทางเคมีที่ขึ้นกับ
อุณหภูมิดินไดแกกระบวนการแตกตัว และ การรวมตัว ของสารเคมีในดิน ปจจัยที่มี
ผลตออุณหภูมิของดิน ไดแก ระดับเสนรุง  ความสูงจากระดับน้ําทะเล ความลาดเท
ของผิวดิน ทิศทางลาดเทของผิวดิน สิ่งมีชีวิตที่ปกคลุมผิวดิน สิ่งไมมีชีวิตที่ปกคลุม
ผิวดิน ความรอนจําเพาะของดิน สัมประสิทธิ์การนําความรอน สีของดิน และระดับ
ความชื้นของดิน  

รูปที่ 9 เครื่องวัดอุณหภูมิภาคพื้นดิน 
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ความเปน กรด - ดาง ของดิน 

 ความเปนกรด-ดาง หรือคา pH เปนสมบัติที่สําคัญของดินอีกประการหนึ่ง 
โดยปกติจะมีคาตั้งแต 1 ถึง 14 สารที่มีคา pH นอยกวา 7 แสดงวาเปนกรด สารที่มี
คา pH มากกวา 7 แสดงวาเปนดาง และสารที่มีคา pH เทากับ 7 แสดงวาเปนกลาง 
ในการทดสอบความเปนกรด-ดางจะใชสารทดสอบที่เรียกวาอินดิเคเตอร ซึ่งจะ
เปลี่ยนสีไปเมื่อคาความเปนกรด-ดางเปลี่ยนไป อินดิเคเตอรที่ใชในการทดสอบ
ไดแก 
 1. ใชสารละลายยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร หรือ กระดาษ pH โดยนําดินไป
ละลายน้ํา นําสวนที่ใสมาหยดสารละลายยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร หรือนําสารละลาย
มาแตะกระดาษ pH แลวเทียบสีที่ตลับกระดาษ pH เพื่อเทียบคา pH  
 2. ใช pH มิเตอร โดยใช pH มิเตอรจุมในน้ําที่ละลายดิน จะแสดงคา pH 
เปนตัวเลข ซึ่งไดคาที่ถูกตองมากกวากระดาษ pH 
 3. ชุดน้ํายาตรวจสอบ เชน ฟนอลฟทาลีน ซึ่งปกติใสไมมีสี ดินที่เปนกรด
และเปนกลาง จะไมเปลี่ยนสีฟนอลฟทาลีน ถาดินเปนดางจะเปลี่ยนสีฟนอลฟทาลีน
ซึ่งใสไมมีสีเปนสีชมพู  
 ปจจัยที่ทําใหเกิดความเปนกรด-ดางของดิน ไดแก การเนาเปอยของ
สารอินทรียในดิน การใสปุย และฝนกรด จะกอใหเกิดความเปนกรด และ ความเปน
เบสของดิน เกิดจากการเติมปูนขาว (Ca(OH)2) ลงในดิน ซึ่งความเปนกรด-เบสมี
ผลตอการเจริญเติบโตของพืช กลาวคือ พืชจะดูดซึมแรธาตุที่ตองการในสภาวะที่มี
คา pH เหมาะสม ซึ่งพืชแตละชนิดจะเจริญเติบโตในดินที่มีคา pH ที่เหมาะสม
แตกตางกัน โดยพบวาพืชสวนใหญเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีคา pH อยูระหวาง 5-7 
คือเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 

 



 การสํารวจและจําแนกดิน
 
 
 

 .....การสํารวจดิน จําเปนตอการจัดหมวดหมูเพื่อใหเกิดการจัดกลุม 

และสามารถสื่อสารใหคนทั่วไปเขาใจตรงกัน และบงช้ีใหเขาใจไดวา ดินแตละ

ช้ันมีกําเนิดมาอยางไร เพื่อวางแผนการผลิตพืชไดอยางเหมาะสม.... 

การสํารวจดิน  

 การสํารวจดิน คือการใชวิธีการศึกษาทางสนาม  และขอสนเทศจากแหลง
ตางๆ  มาประมวลเขาดวยกันเพื่อ  แจกแจง  ใหจํากัดความ  และจําแนกชนิดตางๆ  
ของดินในบริเวณหนึ่ง  แบงขอบเขตของบริเวณที่ดินที่แตกตางกันออกเปนหนวยดิน 
ซึ่งอาจจะเปนหนวยเดี่ยว  หรือหนวยผสมบนแผนที่ดิน และแปลความหมายขอมูล
ตางๆ  ที่รวบรวมไดจากการสํารวจ  เพื่อวัตถุประสงคอันเปนประโยชน เชน ศึกษา
ลักษณะที่สําคัญของดิน เพื่อทําการจําแนกดินออกเปนชนิดตางๆ เพื่อทําแผนที่
แสดงอาณาเขตของดินแตละชนิด หรือแตละกลุม รวมไปถึงหาความสัมพันธ
ระหวางดินและพืช และคาดคะเนผลผลิตพืชที่จะไดบนดินนั้น ภายใตการบํารุงรักษา
ที่แตกตางกัน  
 โดยทั่วไปผลของการสํารวจดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง สามารถใช
ประโยชนตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
 1. เปนขอมูลทรัพยากรธรรมชาติใชเปนพื้นฐานในการวางแผนการใชที่ดิน
ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางดานการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และปาไม 
 2 .  ใชประกอบการพิจารณาการจัดการดิน  และการใชที่ ดินใหมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ใชในการถายทอดความรูเก่ียวกับดิน จากบริเวณหนึ่งสูบริเวณหนึ่ง 
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 4. ใชประโยชนในดานวิศวกรรม และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
 5. ใชในการประเมินราคาที่ดิน และการประเมินเก็บภาษีที่ดินได 
 6. เปนขอมูลเชิงวิทยาศาสตร ในการศึกษาที่เก่ียวของกับทรัพยากรดิน  
 

เทคโนโลยีใหมในการสํารวจดิน  และการใชขอมูลดิน 

 1.  การใชเทคนิคการวิเคราะหภาพวีดีโอ ซึ่งสามารถจะวิเคราะหระดับสี 
ในภาพถายทางอากาศที่บอกสี ไดถึง 256 ระดับ  
 2. การใชเรดาหทะลวงพื้น สามารถชวยเพิ่มคุณภาพและลดคาใชจายใน
งานสํารวจดินตางๆ ได 
 3.มีการประยุกตใชเทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
 

 
 
 

 

 

รูปที่ 10 เทคโนโลยีใหมในการสํารวจดิน  และการใชขอมูลดิน 

 

การจําแนกดิน  

 การจําแนกดิน คือ  การแบงดินออกเปนหมวดหมูในระดับตาง ๆ ของความ
คลายคลึงกันของสมบัติของดินและลักษณะการเกิดของดินตามวัตถุประสงคที่
ตองการ โดยใชขอมูลจากการศึกษาดินเปนพื้นฐาน ในการจําแนกดิน สิ่งที่สําคัญ
ที่สุด คือ ลักษณะตางๆ ของดินที่สามารถสังเกตไดชัดเจน หรือวัดไดในสนามและ
หองปฏิบัติการที่สามารถใชเปนพื้นฐานอยางมีหลักการ  
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  ในปจจุบันระบบจําแนกดินที่ยอมรับและอยูในความสนใจของประเทศ
ตางๆ ในโลกคือระบบอนุกรมวิธานดินของสหรัฐอเมริกา ไดมีการปรับใชในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกไมนอยกวา 45 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย  
 กรมพัฒนาที่ดิน ไดรับผิดชอบการดําเนินงานสํารวจดิน และจัดทําแผน
ที่ดินพรอมหนังสือรายงานการสํารวจดินในระดับคอนขางหยาบ ของจังหวัดตางๆ 
ในประเทศไทย โดยจัดพิมพแผนที่ดิน 1 : 100,000 ซึ่งใชหนวยการจําแนกดินใน
ระดับชุดดิน และทําแผนที่ดินประเทศไทย ตลอดจนหนังสือรายงานการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจพรอมแผนที่ดินในขนาดมาตราสวน 1: 50,000 อีกดวย 

อนุกรมวิธานดิน  

 อนุกรมวิธานดินเปนระบบจําแนกดินที่จัดทําขึ้นโดยนักปฐพีวิทยาใน
กระทรวงสหรัฐอเมริกา  ระบบนี้เนนแนวความคิดที่วาดินเปนเทหวัตถุตามธรรมชาต ิ
โดยมีองคประกอบที่เปนประโยชน 2 ประการ คือ ระบบใชสมบัติของดิน (soil 
properties) เปนพื้นฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบยืนยันไดงาย และอนุกรมวิธานดิน 
ซึ่งมีลักษณะการกําหนดชื่อที่มีลักษณะเดน ที่ใหความหมายเฉพาะเจาะจงที่
เก่ียวของกับลักษณะดินที่กลาวถึง ซึ่งทําใหสามารถเขาใจลักษณะเดนๆ ของดินได
จากชื่อของดิน โดยพบวา ดินในประเทศไทยสวนใหญเปนดินที่มีพัฒนาการสูงถึง
ปานกลาง เชน อัลติโซลส และอัลฟโซลส ที่ครอบคลุมรวมกันมีพื้นที่มากกวารอยละ 
50 กับอินเซปติโซลสที่มีอยูถึงกวารอยละ 9 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งการผลิตพืชจะอยู
ในบริเวณของดิน 3 อันดับนี้เปนสวนใหญ 

อันดับ                    11 
อันดับยอย                         47

   กลุมดิน                               230
  กลุมดินยอย                                      1200
       วงศดิน                                          6600

ชุดดิน                                                 16,800  

 
 

 

 

 
รูปที่ 11 แสดงชั้นตางๆในระบบอนุกรมวิธานดินและจํานวนหนวยดิน
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ตารางที่ 3 แสดงอันดับในอนุกรมวิธานดิน และลักษณะเดนของดิน 

อันดับ ภาพประกอบ ลักษณะเดนของดิน 

อัลฟโซลส 
(Alfisols ; alf) 

 มีคาความอิ่มตัวดวยดางปานกลางถึงสูง พบในสภาพ
ภูมิอากาศตั้งแตเย็นจนถึงรอนช้ืน โดยทั่วไปเปนดินที่
ใหผลผลิตพืชดี พบรอยละ  9.16 ของประเทศไทย 
ตัวอยางชุดดินเชน กําแพงแสน นครปฐม เขายอย  
หางดง แมสาย เปนตน 

แอนดิโซลส 
(Andisols ;and) 
 

 เปนดินที่เกิดจากเถาภูเขาไฟที่มีการผุพังอยูกับที่ไมมาก
นัก ซึ่งเปนดินใหมมีความหนาแนนตํ่า  สีคล้ํา ไมมี
หลักฐานวาพบในประเทศไทย เปนดินที่ประกอบดวยแร
ดินเหนียว allophone ซึ่งเปนดินที่ไมมีรูปทรง 

แอริดิโซลส 
(Aridisols ;id) 

 

 พบในพื้นที่แลงจนถึงทะเลทราย  มีช้ันดินบนวินิจฉัยมีสี
จาง  เพราะมี อินทรียวัตถุตํ่า  ไมเหมาะสมตอการปลูก
พืชเศรษฐกิจ และมักจะใชเปนพื้นที่เลี้ยงสัตว เชน แพะ 
แกะ ไมพบในประเทศไทย 

เอนติโซลส 
(Entisols ;ent) 
 

 

 
เปนดินช้ันแรธาตุที่มีพัฒนาการนอยมาก  โดยไมมีช้ัน
ดินลางหรือช้ันดินวินิจฉัยใดๆ สามารถปลูกพืชไดดี  
สวนใหญใชในการทํานา  เปนชุดดินที่มีรอยละ 3.29 
ของดินทั้งประเทศ ไดแก ชุดดินนํ้าพอง พัทยา ทาจีน 
ทามวง 

ฮิสโตโซลส 
(Histosols ;ist) 
 

 เปนดินอินทรีย มีองคประกอบที่เปนสารอินทรีย และมี
อินทรียวัตถุในปริมาณสูงมาก ใชในการปลูกขาว พบ
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใตปาชายเลน ไดแก 
ชุดดิน นราธิวาส และชุดดินกาบแดง  

อินเซปติโซลส 
(Inceptisols;ept) 

 เปนดินแรธาตุที่มี 3 วิวัฒนาการ มีอยูประมาณเกือบ 
9.40 % ของพื้นที่ทั้งประเทศอาจพบเหล็กซัลไฟด เปน
วัตถุตนกําเนิดดิน   สวนใหญใชในการทํานาเพราะสวน
ใหญเปนอนุภาคดินเหนียวเชนชุดดินราชบุรี รังสิต เสนา 
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ตารางที่ 3 (ตอ)  แสดงอันดับในอนุกรมวิธานดนิ และลักษณะเดนของดนิ 

อันดับ ภาพประกอบ ลักษณะเดนของดิน 

มอลลิโซลส 
(Mollisols; oll) 

 เปนดินสีคล้ํา มีความเปนดางสูง พบประมาณ 1.17 % 
ของดินทั้งประเทศ จัดวาเปนดินที่ดีที่สุดดินหน่ึงในดาน
การผลิตพืช ใชประโยชนในการผลิตพืชไร ในบริเวณที่
ลุมใชทํานา พืชสวน และผัก เชนชุดดินตาคลี บางเลน 

ออกซิโซลส 
(Oxisols ;ox) 

 

 เปนดินที่มีการผุพังอยูกับที่คอนขางรุนแรงและดินมักมี
สีแดง  เพราะมีสวนประกอบของเหล็กออกไซด  พืชที่
เหมาะสมคือไมยืนตน เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไดแก 
ชุดดิน โชคชัย ทาใหม และหนองบอน  

สปอดโดโซลส 
(Spodosols;od) 

 

 เปนดินที่ มีสีคล้ําหรือนํ้าตาลเขม อาจมี  เหล็กเปน
องคประกอบ  พบนอยมากโดยอาจพบตามบริเวณ
ชายฝงทะเลเปนสวนใหญ  มีความอุดมสมบูรณตํ่ามาก
เพราะมีการชะลางสูง ไดแก ชุดดินบานทอน ทาอุเทน 

อัลติโซลส 
(Ultisols ; ult) 
 

 เปนดินที่มีคาความอิ่มตัวดวยดางต่ํากวา 35 % (base 
saturation < 35 %) หมายถึง  ดินน้ีจะมีวิวัฒนาการ
สูง  เปนดินเกา และถูกชะลางมามาก เปนอันดับดินที่
พบมากที่สุดในประเทศไทย รอยละ 42.13 ตัวอยาง 
เชน ชุดดินโคราช วาริน สตึก ภาคใต เชน ชุดดินชุมพร 

เวอรติโซลส  เปนดินที่ขาดความชื้นและอาจเกิดจากการแตกระแหง  
ดินจะแยกเปนรองลึก  ซึ่งอาจจะลึกมากกวา 1 เมตรใน
พื้นที่ดอน เวอรติโซลใชปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ออย ขาว 
ขาวโพด บริเวณที่ลุมใชทํานา เชน ชุดดินลพบุรี 

(Vertisols;ert) 
 

 

  

 



การเก็บตัวอยางดิน 
 

 .....การเก็บตัวอยางดิน เพื่อการวิเคราะหในทางการเกษตรนับวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง ผลการวิเคราะหในแตละดานสามารถนําไปแกไขปญหา

ใหเกษตรกรไดอยางถูกตอง ถาเกษตรกรไดรูวิธีการเก็บตัวอยางที่ถูกตอง และ

สามารถนําไปปฏิบัติในไร นา ของตัวเองไดเปนอยางดีปญหาที่ เกิดขึ้น

เกษตรกรจะนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรไดรับผลผลิต

สูงขึ้น กอใหเกิดรายไดมากขึ้น….. 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน ไดพยายามชวยเหลือเกษตรกรในดานการอนุรักษดินและ
น้ํา และปรับปรุงดินเพื่อใหพื้นที่เกษตรกรรมกลับมีความอุดมสมบูรณ โดยไดจัด
หนวยหมอดินประเภทตางๆ ออกบริการเกษตรกรทั่วไปในขณะนี้ ซึ่งในเบื้องตน
จําเปนที่เกษตรกรตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอยางดิน เพื่อการ
วิเคราะหดินจะไดมีความถูกตอง สามารถแกไขปญหาไดอยางตรงตามสภาพความ
เปนจริง 

การเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสําหรับการปลูกพืช 

    1.1 จุดประสงคของการวิเคราะหดิน เพื่อชวยใหเกษตรกรที่สงตัวอยางดิน
ไปวิเคราะหไดทราบถึงความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณธาตุอาหารพืชที่จําเปน
ลักษณะของดิน ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชแตละชนิด ความเปนกรดและดาง
ของดินพรอมกับคําแนะนําถึงชนิด และปริมาณของปุยที่จะตองนํามาใชกับพืช 
รวมทั้งชนิดและปริมาณของวัสดุที่ใชแกความเปนกรดของดิน (เชน ปูนมารล หินปูน 
ฯลฯ) ซึ่งจะชวยใหการปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายไดของเกษตรกรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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    1.2 การเก็บตัวอยางดินที่ถูกตอง ตัวอยางดินที่เก็บมาจะตองเปนตัว
แทนที่ดีที่สุดของดินแปลงนั้น ถาเก็บตัวอยางดินไมถูกตอง ผลการวิเคราะหก็จะไม
ตรงกับคุณสมบัติของดิน คําแนะนําการใชปุยและการจัดการดินจะผิดพลาดทั้งหมด 
หลักสําคัญของการเก็บตัวอยางดินมีดังตอไปนี้ 

1. ควรเก็บตัวอยางหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลว หรือกอนเตรียมดินปลูก
พืชครั้งตอไป คําแนะนําจากผลการวิเคราะหดินหลายอยางจะตองนํามาใชใหทันใน
การเตรียมดินปลูกพืช เชน การใสปูน การไถกลบอินทรียวัตถุ การใสปุยรองพื้น เปน
ตน จะลงมือเก็บตัวอยางดิน เมื่อใดนั้นจะตองเผื่อเวลาสําหรับการสงตัวอยางไป
วิเคราะห ระยะเวลาทํางานของหองปฏิบัติการ จนถึงการสงผลวิเคราะห กลับให
รวมแลวประมาณ 1–2 เดือน 

สําหรับการเก็บตัวอยางดินเพื่อจะใหหนวยวิเคราะหดินเคลื่อนที่มาบริการ
ใหนั้นจะตองเก็บกอนวันนัดหมาย 1 – 2 สัปดาห เพื่อใหตัวอยางดินแหงจึงจะ
วิเคราะหได  

2. พื้นที่ที่จะเก็บตัวอยางดินไมควรเปยกแฉะหรือมีน้ําทวมขังจะทําใหเขา
ทํางานลําบากแตถาแหงเกินไปดินจะแข็ง ดินควรมีความชื้นเล็กนอยจะทําใหขุดและ
เก็บไดงายขึ้น  

3. ไมเก็บตัวอยางดินบริเวณที่เคยเปนบาน หรือโรงเรือนเกา จอมปลวก 
เก็บใหหางไกลจากบานเรือน อาคารที่อยูอาศัย คอกสัตว และบริเวณที่มีปุยตกคาง  

4. อุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางดินตองสะอาด ไมเปอนดิน ปุย ยาฆาแมลง ยา
ปราบศัตรูพืช หรือ สารเคมีอื่น ๆ  

5. ตองบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับตัวอยางดินของแตละตัวอยางตาม
แบบฟอรม “บันทึกรายละเอียดตัวอยางดิน” ใหมากที่สุด เพื่อเปนประโยชนตอการ
ใหคําแนะนําการจัดการดินใหถูกตองที่สุด  
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 1.3 วิธีเก็บตัวอยางดิน 
1. เตรียมอุปกรณที่จําเปน ไดแก เครื่องมือสําหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน เชน 

พลั่ว จอบ และเสียม สวนภาชนะที่ใสดิน เชน ถังพลาสติก กลองกระดาษแข็ง 
กระบุง ผายางหรือผาพลาสติกสําหรับใสตัวอยางดินสงไปวิเคราะห  

2. ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอยางดินไมจํากัดขนาดแนนอนขึ้นอยูกับ
ความแตกตางของพื้นที่ (ที่ราบ ที่ลุม ที่ดิน ที่ลาดชัน เนื้อดิน สีดิน) ชนิดพืชที่ปลูก 
และการใชปุยหรือการใชปูนที่ผานมา แปลงปลูกพืชที่มีความแตกตางดังกลาว 
จะตองแบงพื้นที่เปนแปลงยอย เก็บตัวอยางแยกกันเปนแปลงละตัวอยาง พื้นที่ราบ 
เชน นาขาวขนาดไมควรเกิน 50 ไร พื้นที่ลาดชันขนาดแปลงละ 10 – 20 ไร พืชผัก
สวนครัว ไมดอก ไมประดับ ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่ที่ปลูก  

3. สุมเก็บตัวอยางดินกระจายใหครอบคลุมทั่วแตละแปลง ๆ ละ 15 – 20 
จุด กอนขุดดินจะตองถางหญา กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยูผิวหนาดินออกเสียกอน 
(อยาแซะหรือปาดหนาดินออก) แลวใชจอบ เสียมหรือพลั่วขุดหลุมเปนรูป V ใหลึก
ในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือในระดับชั้นไถพรวน (สําหรับพืชทุกชนิด 
ยกเวนสนามหญาเก็บจากผิวดินถึงลึก 5 เซนติเมตร) แลวแซะเอาดินดานหนึ่งเปน
แผนหนาประมาณ 2 – 3 เซนติเมตรจากปากหลุมถึงกนหลุม ดินที่ไดเปนดินจาก 1 
จุด ทําเชนเดียวกันนี้จนครบ นําดินทุกจุดใสรวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะที่
เตรียมไว  

4. ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือวาเปนตัวอยางดินที่เปนตัวแทนของดิน
แปลงนั้น เนื่องมาจากดินมีความชื้นจึงตองทําใหแหงโดยเทดินในแตละถังลงบนแผน
ผาพลาสติกหรือผายาง แยกกันถังละแผน เกลี่ยดินผึ่งไวในที่รมจนแหง ดินที่เปน
กอนใหใชไมทุบใหละเอียดพอประมาณแลวคลุกเคลาใหเขากันจนทั่ว  

5. ตัวอยางดินที่เก็บในขอ 4 อาจมีปริมาณมาก แบงสงไปวิเคราะหเพียง
ครึ่งกิโลกรัมก็พอ วิธีการแบงโดยเกลี่ยตัวอยางดิน แผใหเปนรูปวงกลมแลวแบงผา
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กลางออกเปนสวนเทากัน เก็บดินมาเพียง 2 สวนหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมใส
ถุงพลาสติกที่สะอาด พรอมดวยแบบฟอรมที่บันทึกรายละเอียดของตัวอยางดิน
เรียบรอยแลว ปดปากถุงใหแนนใสในกลองกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อสงไป
วิเคราะห  

 กอนที่ทานจะเก็บตัวอยางดินเพื่อสงไปวิเคราะห ทานควรปรึกษาหมอ
ดิน หรือหมอดินอาสาที่ออกไปใหคําแนะนําเผยแพร หรือสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
หรือสถานีพัฒนาที่ดินที่มีอยูในจังหวัดตางๆ เสียกอน ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่เหลานี้
อาจมีขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับดินและที่ดินนั้นอยูแลว ตามที่ทานตองการทราบ ซึ่ง
ทานอาจจะไมตองเสียเวลาในการเก็บตัวอยางดินเพื่อไปวิเคราะหอีก 

เมื่อเก็บตัวอยางดินตามวิธีการดังกลาวมาแลวทุกขั้นตอน ใหจัดกรอก
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการวิเคราะห วินิจฉัย ใหคําแนะนําแลวสงตัวอยาง
ดินนั้นใหแก หมอดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน หรือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ใกล
บานของทาน หรือจะสงตรงไปที่ กองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กทม. 10900 
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บันทึกรายละเอียดตัวอยางดิน 
 

1. ชื่อผูสงตัวอยาง………………………………… โทรศัพท……………….... 

   ที่อยูเลขที่…… ..หมู……ตําบล………………...อําเภอ………....................   
     จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย........................................ 
2. ตัวอยางดินที่……รหัสตัวอยาง…………….สถานที่เก็บตัวอยาง หมู……......  
    ตําบล……………อําเภอ………….จังหวัด………………เนื้อที…่…….ไร 

  ลักษณะของพื้นที ่     ที่ลุม     ที่ราบ       ที่ลาดเท       ที่สูง ๆ ต่ํา ๆ      ที่ภูเขา 

  เก็บตัวอยางเมื่อวันที…่…เดือน…………...พ.ศ.…………….. 
3. เคยปลูกพืช……………………..……ผลผลิตตอไร…………….…………. 

  ใสปุยเคมีสูตร……………………………….อัตรา…...……………………. 

  ใสปุยอินทรีย……………………..…………อัตรา……………….………… 

  ปญหาที่เกิดขึ้น……………………………………………………………… 

  พืชที่ตองการจะปลูก………………………………………………………… 

  ปญหาน้ําเพื่อการเกษตร…………………………………………………...... 
4.ปญหาเฉพาะที่ตองการคําแนะนํา……………………………...……………... 
 

เขียนแผนที่ที่เก็บตัวอยางดินโดยสังเขปบอกทิศทาง ถนน ทางเกวียน คลอง และ
อื่นๆ มาดวย 
 



ดินกรด ดินดาง ดินเกลือ 

 
  

 ....ดินกรด ดินดาง และดินเกลือ เปนดินที่มีปญหาในการเพาะปลูก 

เน่ืองจากสมบัติทางเคมีของดินเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโต

ตามปกติของพืช ดินกรดและดินดางทําใหพืชไมสามารถดูดซึมธาตุอาหารไป

ใชไดตามปกติ  ดินเกลือจะทําใหเกิดความเปนพิษกับพืชในการยับยั้งการ

เจริญเติบโต  และหากรุนแรงจะทําใหพืชตายได.... 
 

ดินกรด 

 ดินที่มีปริมาณธาตุประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable cations) 
สวนใหญจะเปนไฮโดรเจนอิออนซึ่งเมื่อธาตุประจุบวกที่เปนกรดเหลานี้แตกตัว
ออกมาจากดินที่ดูดซับไว ก็จะใหอนุมูลอิสระของไฮโดรเจนออกมาในสารละลาย ทํา
ให pH ของดินที่วัดไดมีคาต่ํากวา 7 ดินที่เปนกรดจะมีธาตุอยู 2 กลุม ที่เปนตัวบังคับ 
คือ อะลูมิเนียม (Al) และไฮโดรเจน (H)  
 

ดินกรดและดินเปรี้ยวจัด 

 ดินกรดและดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีคา 
pH วัดไดต่ํากวา 7.0  ดินกรดเปนดินที่ปญหาทางการ
เกษตรเนื่องจากสมบัติที่เปนกรดซึ่งมีผลตอกระบวนการ
เจริญเติบโตของพืชแลวสงผลตอปริมาณผลิตผลทาง
การเกษตร พบวาดินกรดจะมีลักษณะของดินและกระบวนการเกิดดินสามารถแบง
ประเภทของดินได 3 ประเภท ดังนี้  

1.ดินกรด หรือดินกรดธรรมดา เปนดินเกาแกอายุมากซึ่งพบไดโดยทั่วไป 
ดินกรดเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เขตรอนชื้นมีฝนตกชุก ดินที่ผานกระบวนการชะลางหรือ
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ดินที่ถูกใชประโยชนมาเปนเวลานาน ซึ่งจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณต่ําเนื่องจาก
ดินเหนียวและอินทรียวัตถุถูกชะลางไปดวยมีผลทําใหความอุดมสมบูรณโดยทั่วๆ ไป
ของดินต่ําจนถึงต่ํามาก นอกจากนี้ดินยังมีความสามารถในการอุมน้ําต่ําอีกดวย  
 

 2. ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดจัด หรือดินกรดกํามะถัน (Acid sulfate soil) เปน
ดินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ําทะเลหรือตะกอนน้ํากรอย ที่มีสารประกอบของ
กํามะถันซึ่งจะถูกเปล่ียนเปนกรดกํามะถันตาม
กระบวนการธรรมชาติสะสมในชั้นหนาตัดของ
ดินโดยจะเปนดินที่มีความเปนกรดสูง ความ
อุดมสมบูรณต่ํา ขาดธาตุอาหารที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืชอยางรุนแรง เชน ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารบางชนิดเกินความจําเปนซึ่งสงผล
รายหรือเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืชเชน ธาตุเหล็ก อลูมิเนียม เปนตน  

 3. ดินอินทรีย หรือโดยทั่วไปเรียกวา “ดินพรุ” ในประเทศมีดินที่เปน       
ดินอินทรียแพรกระจายอยูหนาแนนอยูตามแนวชายแดนหรือเขตชายแดนไทยและ
มาเลเซียเปนสวนใหญนอกจากนั้นยังพบโดย
ทั่ว ๆ ไปในภาคใตและภาคตะวันออกของ
ประเทศ พื้นที่ที่เปนพื้นที่พรุหรือพื้นที่ดิน
อินทรียนั้น ตามธรรมชาติจะเปนที่    ลุมน้ํา ที่มี
น้ําขังอยูตลอดทั้งปซึ่งเกิดจากการทับถมของ
พืชตาง ๆ ที่เปอยผุพังเปน  ชั้นหนาตั้งแต 40 เซนติเมตร ไปจนถึงมีความหนา
ประมาณ 10 เมตร มีการสลายตัวอยางชาๆทําใหกรดอินทรียถูกปลอยออกมาสะสม
อยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ดินชนิดนี้จะมีปริมาณดินเหนียวต่ํา และมีปริมาณธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จําเปนตอพืชอยูนอย ดินชนิดนี้ที่พบในบริเวณที่
ราบลุมตามชายทะเลจะมีดินเปรี้ยวจัดแฝงอยูในชั้นลางของดิน ถามีการระบายน้ํา
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ออกจากพื้นที่บริเวณพื้นที่พรุจนถึงระดับของดินเปรี้ยวจัดแฝงอยูจะกอใหปญหาใหม
ตามมาคือจะเกิดเปนดินกรดกํามะถันขึ้น ทําใหมีปญหาซ้ําซอนทั้งดินเปรี้ยวจัดและ
ดินอินทรีย ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายในการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขึ้นมาอีก  
 

วิธีการแกไขดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดําริ 

 1. วิธีการควบคุมระดับน้ําใตดิน ปองการเกิดกรดกํามะถันโดยการควบคุม
น้ําใตดินใหอยู เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรทอยู เพื่อปองกันไม ให
สารประกอบไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศหรือถูกออกซิไดซ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

   1) วางระบบการระบายน้ําทั่วทั้งพื้นที่  
   2) ระบายน้ําเฉพาะสวนบนออกเพื่อชะลางกรด  

   3) รักษาระดับน้ําในคูระบายน้ําใหอยูในระดับไมต่ํากวา 1 เมตรจากผิวดิน 
ตลอดทั้งป 
 2. วิธีการ “แกลงดิน " ตามพระราชดําริ 

 วิธีการปรับปรุงดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ "แกลงดิน" สามารถ
เลือกใชได 3 วิธีการตามแตสภาพของดินและความเหมาะสม คือ  
 1) การใชน้ําชะลางความเปนกรด เปนการใชน้ําชะลางดินเพื่อลางกรด  ทํา
ใหคา pH เพิ่มขึ้นโดยวิธีการปลอยน้ําใหทวมแปลง และระบายออกประมาณ 2 – 3 
ครั้ง โดยทิ้งชวงการระบายน้ําประมาณ 1 – 2 สัปดาหตอครั้ง ดินจะเปรี้ยวจัดในชวง
ดินแหง หรือ ฤดูแลง ดังนั้นการชะลางควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการใชน้ําใน
ชลประทาน การใชน้ําชะลางความเปนกรดตองกระทําตอเนื่องและตองหวังผลใน
ระยะยาวมิใชกระทําเพียง 1-2 ครั้งเทานั้น วิธีการนี้เปนวิธีการที่งายที่สุดแต
จําเปนตองมีน้ํามากพอที่จะใชชะลางดินควบคูไปกับการควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยู
เหนือดินเลนที่มีไพไรทมากเมื่อลางดินเปรี้ยวใหคลายลงแลวดินจะมีคา pH เพิ่มขึ้น
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อีกทั้งสารละลายเหล็กและอลูมิเนียมที่เปนพิษเจือจางลงจนทําใหพืชสามารถ
เจริญเติบโตไดดี  
 2) การแกไขดินเปรี้ยวดวยการใชปูนผสมคลุกเคลากับหนาดิน ซึ่งมีวิธีการ
ดังขั้นตอนตอไปนี้คือ ใชวัสดุปูนที่หาไดงายในทองที่ เชน ใชปูนมารลสําหรับภาค
กลาง หรือปูนฝุน สําหรับภาคใต หวานใหทั่ว 1-4 ตันตอไร แลวไถแปรหรือพลิกกลบ
ดิน ปริมาณของปูนที่ใชขึ้นอยูกับความรุนแรงของความเปนกรดของดิน  
 3) การใชปูนควบคูไปกับการใชน้ําชะลางและควบคุมระดับน้ําใตดิน เปน
วิธีการที่สมบรูณที่สุดและใชไดผลมากในพื้นที่ซึ่งเปนดินกรดจัดรุนแรงและถูกปลอย
ทิ้งใหรกรางวางเปลาเปนเวลานาน    

 

พื้นที่ดินกรดและดินเปรี้ยวในประเทศไทย 

พื้นที่ดินกรดในประเทศไทย 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีความ
รุนแรงในการเกิดดินกรดอยูในระดับนอยมากหรือเปนดินที่มีคาปฏิกิริยาดินตั้งแต 
6.1 – 6.5 จํานวน 108.17 ลานไร คิดเปนรอยละ 33.67 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 
321.27 ลานไร  สําหรับพื้นที่ที่มีความรุนแรงในการเกิดดินกรดอยูในระดับรุนแรง
มากหรือเปนดินที่มีคาปฏิกิริยาดินนอยกวา 4.5 พบวามีพื้นที่ทั้งหมด 21.41 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 6.66 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยเรียงขนาดพื้นที่จากมากไปนอย ไดแก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.33 ลานไร (หรือรอยละ 4.15 ของพื้นที่ทั้งประเทศ) 
ภาคใต 4 ลานไร (หรือรอยละ 1.25 ของพื้นที่ทั้งประเทศ) ภาคตะวันออก 2.92 ลาน
ไร (หรือรอยละ 0.91 ของพื้นที่ทั้งประเทศ) ภาคเหนือ 1.1 ลานไร (หรือรอยละ 0.34 
ของพื้นที่ทั้งประเทศ) ภาคกลาง 0.024 ลานไร (หรือรอยละ 0.007 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ) และภาคตะวันตก 0.017 ลานไร (หรือรอยละ 0.005 ของพื้นที่ทั้งประเทศ)  
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แผนที่ 1 ความรุนแรงของดินกรดในประเทศไทย 
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ตารางที่ 4 พื้นที่ในแตละระดับความรุนแรงของการเกิดดินกรด 

พื้นที่ในแตละระดับความรุนแรงของการเกิดดินกรด (ลานไร) 

ภาค เปนกลาง 

ถึงดางจัด
นอยมาก นอย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รวม 

เหนือ 3.48 46.54 31.14 19.49 5.89 1.11 107.66 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
11.25 34.33 21.86 11.04 12.95 13.33 104.77 

กลาง 3.52 4.02 1.62 2.53 0.94 0.02 12.65 
ตะวันออก 0.00 6.32 5.94 4.91 3.41 2.92 23.50 
ตะวันตก 1.71 11.28 8.93 6.32 0.47 0.02 28.73 
ใต 0.00 5.68 10.82 15.48 7.98 4.01 43.96 

รวม 19.96 108.17 80.32 59.77 31.63 21.41 
 

321.27 

พื้นที่ดินเปรี้ยวในประเทศไทย 

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จะพบในเฉพาะภาคกลาง  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
และภาคใต รวมทั้งส้ิน 31 จังหวัด พบวาประเทศไทยมีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดทั้งหมด 
4,758,779 ไร คิดเปนรอยละ 1.48 ของพื้นที่ทั้งประเทศ สําหรับพื้นที่ที่มีความ
รุนแรงในการเกิดดินเปรี้ยวจัดอยูในระดับเปรี้ยวจัดหรือเปนดินที่มีคาปฏิกิริยาดิน
นอยกวา 4.5 และพบจาโรไซตในระดับความลึกดิน 0 – 50 เซนติเมตร พบวามีพื้นที่ 
3,355,438 ไร คิดเปนรอยละ 1.04 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 321.27 ลานไร โดยเรียง
ขนาดพื้นที่จากมากไปนอย ไดแก  ภาคใต 2,092,072 ไร หรือรอยละ 0.65 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ ภาคตะวันออก 815,935 ไร หรือรอยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ภาค
กลาง 436,327 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และภาคตะวันตก 11,104 
ไร หรือรอยละ 0.004 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  
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แผนที่ 3  พื้นทีด่ินเปรี้ยวจัดบรเิวณภาคใตตอนบนของประเทศไทย
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แผนที่ 4  พื้นทีด่ินเปรี้ยวจัดบรเิวณภาคใตตอนลางของประเทศไทย
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ตารางที่ 5 พื้นที่ในแตละระดับความรุนแรงของการเกิดดินเปรี้ยวจัด 

พื้นที่ในแตละระดับความรุนแรงของการเกิดดินเปรี้ยวจัด (ไร) 
ภาค 

รุนแรง รุนแรงมาก รวม 

กลาง 1,087,045 436,327 1,523,372 
ตะวันออก 83,722 815,935 899,656 
ตะวันตก 60,745 11,104 71,849 
ใต 171,830 2,092,072 2,263,902 

รวม 1,403,341 3,355,438 4,758,779 
 

ดินเค็ม 

 ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยูในสารละลายดินมาก
เกินไปจนมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทําใหพืชเกิด
อาการขาดน้ํา และมีการสะสมไอออนที่เปนพิษในพืชมากเกินไปนอกจากนี้ยังทําให
เกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืชดวย 

ลักษณะการเกิดและการแพรกระจายดินเค็ม 

 ดินเค็มในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ดินเค็มบกและดินเค็ม
ชายทะเล ดินเค็มบกมีทั้งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดินเค็มภาคกลาง  
ดินเค็มแตละประเภทมีสาเหตุการเกิด ชนิดของเกลือ การแพรกระจาย แตกตางกัน
ตามลักษณะสภาพพื้นที่ และตามลักษณะภูมิประเทศดวย ดังนี้  

ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พื้นที่ดินเค็มสวนใหญของประเทศไทยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  
มีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบทั้งหมดประมาณ  29,957,556  ไร (คิดเปนพื้นที่รอยละ 
28.59 ของประเทศ) โดยแบงเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเกลือในระดับตางๆ  
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ดังตารางที่ 6 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สูงที่มีชั้นหินเกลือรองรับอยูขางลางอีกประมาณ  
20,380,734  ไร  หรืออีกประมาณรอยละ 19.45 ของพื้นที่ประเทศไทย  

ตารางที่ 6 แสดงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเกลือในระดับตาง ๆ 

ระดับความรุนแรงของ 

ผลกระทบจากเกลือ 
พื้นที่ (ไร) 

พื้นที่รอยละ 

ของประเทศ 

ไดรับผลกระทบจากเกลือมากที่สุด 132,664 0.13 
ไดรับผลกระทบจากเกลือมาก 224,577 0.21 
ไดรับผลกระทบจากเกลือปานกลาง 4,144,149 3.95 
ไดรับผลกระทบจากเกลือเล็กนอย 25,957,556 24.29 

รวม 29,957,556 28.59 

 
แหลงเกลือมาจากหินเกลือใตดิน น้ําใตดินเค็มหรือหินทราย หินดินดานที่

อมเกลืออยู ลักษณะอีกประการหนึ่งคือ ความเค็มจะไมมีความสม่ําเสมอในพื้นที่
เดียวกันและความเค็มจะแตกตางกันระหวาง
ชั้นความลึกของดินซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาล ลักษณะของดินเค็มที่สังเกตไดคือ 
จะเห็นขุยเกลือขึ้นตามผิวดิน และมักเปนที่วาง
เปลาไมไดทําการเกษตร หรือมีวัชพืชทนเค็ม 
เชน หนามแดง หนามพุงดอ เปนตน  
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ดินเค็มภาคกลาง 

 พื้นที่ดินเค็มบริเวณภาคกลางมีประมาณ 1.13 ลานไร  แหลงเกลือเกิดจาก
ตะกอนน้ํากรอย หรือเค็มที่ทับถมมานานหรือเกิดจากน้ําใตดินเค็มทั้งที่อยูลึกและอยู
ตื้น เมื่อน้ําใตดินไหลผานแหลงเกลือแลวไปโผลที่ดินไมเค็มที่อยูต่ํากวาทําใหดิน
บริเวณที่ต่ํากวานั้นกลายเปนดินเค็ม ทั้งนี้
ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ  สาเหตุการเกิด
แพรกระจายออกมามาก สวนใหญเกิดจาก
มนุษยโดยการสูบน้ําไปใชมากเกินไป เกิด
การทะลักของน้ําเค็มเขาไปแทนที่ การทํา
คลองชลประทานรวมทั้งการสรางอางเก็บ
น้ําเพื่อใชในไรนาบนพื้นที่ที่มีการทับถมของตะกอนน้ําเค็ม หรือจากการขุดหนาดินไป
ขายทําใหตะกอนน้ําเค็มถึงจะอยูลึกนั้น กลายเปนแหลงแพรกระจายเกลือได  

ดินเค็มชายทะเล 

 มีพื้นที่ประมาณ 3.6 ลานไร  สาเหตุการเกิดดินเค็มชายทะเลเนื่องมาจาก
การไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเลโดยตรง องคประกอบของเกลือในดิน
เค็มเกิดจากการรวมตัวของธาตุที่มีประจุบวกพวกโซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม 
รวมกับธาตุที่เปนประจุลบ เชน คลอไรด ซัลเฟต ไบคารบอเนต และคารบอเนต ดิน
เค็มที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู
ในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) 
คลายคลึงกับดินเค็มชายทะเล แตดินเค็ม
ชายทะเล มีแมกนีเชียมอยูในรูปคลอไรด
และซัลเฟตมากกวา สวนชนิดของเกลือใน
ดินเค็มภาคกลางมีหลายรูปมีหลายแหงที่
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ไมใชเกลือ NaCl แตมักจะพบอยูในรูปของเกลือซัลเฟตคลอไรด ไบคารบอเนต หรือ 
คารบอเนตของแมกนีเซียม แคลเซียม และโซเดียม  

สาเหตุการแพรกระจายดินเค็ม 

 เกลือเกิดขึ้นเปนเกลือที่ละลายน้ําไดดี น้ําจึงเปนตัวการในการพาเกลือไป
สะสมในที่ตาง ๆ ที่น้ําไหลผาน ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดการแพรกระจายดินเค็ม  

 1. สาเหตุจากธรรมชาติ 

 หินหรือแรที่อมเกลืออยูเมื่อสลายตัวหรือผุพังไป โดยกระบวนการทางเคมี
และทางกายภาพ ก็จะปลดปลอยเกลือตางๆ ออกมา เกลือเหลานี้อาจสะสมอยูกับที่
หรือเคลื่อนตัวไปกับน้ําแลวซึมสูชั้นลางหรือซึมกลับมาบนผิวดินไดโดยการระเหย
ของน้ําไปโดยพลังแสงแดด หรือถูกพืชนําไปใชน้ําใตดินเค็มที่อยูระดับใกลผิวดินเมื่อ
น้ํานี้ซึมขึ้นบนดิน ก็จะนําเกลือขึ้นมาดวยภายหลังจากที่น้ําระเหยแหงไปแลวก็จะทํา
ใหมีเกลือเหลือสะสมอยูบนผิวดินและที่ลุมที่เปนแหลงรวมของน้ํา น้ําแหลงนี้
สวนมากจะมีเกลือละลายอยูเพียงเล็กนอยก็ไดนานๆเขาก็เกิดการสะสมของเกลือ
โดยการระเหยของน้ําพื้นที่แหงนั้นอาจเปนหนองน้ําหรือทะเลสาบเกาก็ได  
 

 

 

 

 

 
รูปที่ 20 แสดงชั้นหินเกลือและการเกิดดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 2. สาเหตุจากการกระทําของมนุษย 

 การทํานาเกลือ ทั้งวิธีการสูบน้ําเค็มขึ้นมาตากหรือวิธีการขูดคราบเกลือ
จากผิวดินมาตม เกลือที่อยูในน้ําทิ้งจะมีปริมาณมากพอที่จะทําใหพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงกลายเปนพื้นที่ดินเค็มหรือแหลงน้ําเค็ม การสรางอางเก็บน้ําบนพื้นที่     
ดินเค็มหรือมีน้ําใตดินเค็ม ทําใหเกิดการยกระดับของน้ําใตดินขึ้นมาทําใหพื้นที่
โดยรอบและบริเวณใกลเคียงเกิดเปนพื้นที่ดินเค็มได การชลประทานที่ขาดการ
วางแผนในเรื่องผลกระทบของดินเค็มมักกอใหเกิดปญหาตอพื้นที่ซึ่งใชประโยชน
จากระบบชลประทานนั้นๆ แตถามีการคํานึงถึงสภาพพื้นที่และศึกษาเรื่องปญหาดิน
เค็มเขารวมดวย จะเปนการชวยแกไขปญหาดินเค็มไดวิธีหนึ่งและการตัดไมทําลาย
ปา ทําใหสภาพการรับน้ําของพื้นที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดปญหาตามมาอยาง
มากมายจากสภาพทางอุทกธรณีของน้ําเปลี่ยนแปลงไป แทนที่พืชจะใชประโยชน
กลับไหลลงไปในระบบสงน้ําใตดินเค็มทําใหเกิดปญหาดินเค็มตามมา  
 

แนวทางการจัดการดินเค็ม 

 การปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายดินเค็มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ตอง
พิจารณาจากสาเหตุการเกิด ดําเนินการไดโดยวิธีการทางวิศวกรรม วิธีทางชีววิทยา 
และวิธีผสมผสานระหวางทั้งสองวิธี  
 วิธีทางวิศวกรรม จะตองมีการออกแบบพิจารณาเพื่อลดหรือตัดกระแส
การไหลของน้ําใตดินใหอยูในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด ไมใหเพิ่มระดับน้ําใตดิน
เค็มในที่ลุม  
 วิธีทางชีววิทยา โดยใชวิธีการทางพืชเชนการปลูกปาเพื่อปองกันการ
แพรกระจายดินเค็ม มีการกําหนดพื้นที่รับน้ําที่จะปลูกปา ปลูกไมยืนตนหรือไมโตเร็ว
มีรากลึก ใชน้ํามากบนพื้นที่รับน้ําที่กําหนด เพื่อทําใหเกิดสมดุลการใชน้ําและ        
น้ําใตดินในพื้นที่ สามารถแกไขลดความเค็มของดินในที่ลุมที่เปนพื้นที่ใหน้ําได  
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 วิธีผสมผสาน การแกไขลดระดับความเค็มดินลงใหสามารถปลูกพืชได โดย
การใชน้ําชะลางเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน ดินที่มีเกลืออยูสามารถกําจัด
ออกไปไดโดยการชะลางโดยน้ํา การใชน้ําสําหรับลางดินมีทั้งแบบตอเนื่องและแบบ
ขังน้ําเปนชวงเวลา แบบตอเนื่องใชเวลาในการแกไขดินเค็มไดรวดเร็วกวาแตตองใช
ปริมาณน้ํามาก สวนแบบขังน้ําใชเวลาในการแกไขดินเค็มชากวา แตประหยัดน้ํา 
การใชพื้นที่ดินเค็มใหเกิดประโยชนตามสภาพที่เปนอยู ไมปลอยใหพื้นดินวางเปลา 
โดยการคลุมดินหรือมีการเพิ่มผลผลิตพืชโดยเปลี่ยนพืชเปนพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม 
เชนพืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ  เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 21 แสดงแนวทางในการจัดการดินเค็ม 



ปูนและการใชปูน 

 

 .....ดินที่มีสภาพเปนกรดมากๆ จัดเปนดินที่มีปญหาทางการเกษตร ใน

การแกไขและปรับปรุงดินพวกนี้ จําเปนตองใชสารที่เปนดางหรือทําใหเกิดดาง

เม่ือใสลงไปในดิน เพื่อยกระดับความเปนกรดของดินใหเปนกลาง  สารพวกนี้

เราเรียกวา “ปูน” ซึ่งจัดเปนวัสดุปรับปรุงดิน อยางหน่ึง ในดินที่เปนกรดธาตุ

ปุยในดินจะไมสามารถถูกนําไปใชประโยชนได.... 
 
 

ปูนทางการเกษตร (Lime) ปูนทางการเกษตร (Lime) 

 ปูนทางการเกษตรที่ใชในการแกไขกรด
นั้น หมายถึง สารประกอบออกไซด ไฮดรอกไซด 
และ คารบอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียม
เทานั้ น  สารประกอบอื่นๆ  ที่ เปนดาง  เชน 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด หรือโซเดียมไฮดรอก
ไซด เราไมจัดวาเปนปูนเพราะหายาก ราคาแพง
และอาจจะกอใหเกิดผลเสียดานอื่นเมื่อใสลงไปในดิน 

 ปูนทางการเกษตรที่ใชในการแกไขกรด
นั้น หมายถึง สารประกอบออกไซด ไฮดรอกไซด 
และ คารบอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียม
เทานั้ น  สารประกอบอื่นๆ  ที่ เปนดาง  เชน 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด หรือโซเดียมไฮดรอก
ไซด เราไมจัดวาเปนปูนเพราะหายาก ราคาแพง
และอาจจะกอใหเกิดผลเสียดานอื่นเมื่อใสลงไปในดิน 
  

ชนิดของปนูทางการเกษตร ชนิดของปนูทางการเกษตร 

 สารประกอบที่จัดวาเปนปูนทางเกษตร แบงออกได 3 ชนิด ดังนี ้ สารประกอบที่จัดวาเปนปูนทางเกษตร แบงออกได 3 ชนิด ดังนี ้
 1. คารบอเนต มี 4 อยางคือ   1. คารบอเนต มี 4 อยางคือ  
 1) หินปูน (Limestone) มีองคประกอบเปนแรแคลไซต (CaCO3) มาจาก
ภูเขาหินปูนซึ่งมีอยูทั่วไปในประเทศ ภูเขามักมีลักษณะเปนหนาผาสูงชัน หินปูนสวน
ใหญถูกนํามาบดเปนวัสดุกอสราง ทําถนน และใชในการผลิตปูนซีเมนต หินปูนที่

 1) หินปูน (Limestone) มีองคประกอบเปนแรแคลไซต (CaCO3) มาจาก
ภูเขาหินปูนซึ่งมีอยูทั่วไปในประเทศ ภูเขามักมีลักษณะเปนหนาผาสูงชัน หินปูนสวน
ใหญถูกนํามาบดเปนวัสดุกอสราง ทําถนน และใชในการผลิตปูนซีเมนต หินปูนที่
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บดละเอียดเพื่อใชแกไขดินกรดนั้น เรียกวา ปูนทางการเกษตร ความบริสุทธิ์ของ
หินปูนโดยทั่วไปจะอยู ประมาณ 75 – 99 % 
 2) หินโดโลไมต (Dolomite) โดยปกติหินโดโลไมตมักจะเกิดปะปนกับหนิปนู
และมีปริมาณของแมกนีเซียมแตกตางกันออกไป มีการแบงชนิดของหินโดโลไมต
และหินปูนตามปริมาณของแมกนีเซียมดังนี้ 
 Dolomite  มี Mg เปนองคประกอบ 11.7 – 13.1 % 
 Calcitic dolomite  มี Mg เปนองคประกอบ 6.5 – 11.7 % 
 Dolomitic limestone  มี Mg เปนองคประกอบ 0- 1.3 % 
 3) ดินมารล (Marl) องคประกอบสวนใหญเปนหินปูน และ ดินเหนียว ที่พบ
ในประเทศไทย มักจะมีสีขาวๆ ปนน้ําตาล มีลักษณะรวนซุย สะสมเปนชั้นอยูใตดิน ที่
พบเปนแหลงใหญจะอยูใตผิวดินประมาณ 1 เมตรของชุดดินลพบุรี และชุดดินตาคลี 
จ.นครสวรรค จ. ลพบุรี และ จ.สระบุรี สําหรับบริเวณอื่นๆ ที่มีหินปูนก็อาจจะพบได
เชนกัน 
 4) วัสดุอื่นๆ  ที่มีสารประกอบพวกคารบอเนตของ  แคลเซียมและ
แมกนีเซียม ซึ่งมีอยูหลายชนิดและสามารถนําไปใชเปนวัสดุแกไขดิน กรดได เชน 
เปลือกหอย ฝุนจากโรงงานผลิตซีเมนต ตะกอนจากโรงงานกระดาษ เปนตน 
 2. พวกออกไซด สารประกอบพวกนี้ไดแก CaO และ MgO แตที่หาไดงาย
โดยทั่วไปจะเปน CaO สารพวกนี้มักเรียกวา “ปูนสุก” เพราะมีปฏิกิริยาไว กัดมือเมื่อ
ชื้น และเตรียมไดจากการเผาปูนพวกคารบอเนต 

 สารประกอบพวกนี้โดยทั่วไปจะมีความบริสุทธิ์ราว 85-98 % เมื่อออกจาก
เตาเผาใหมๆ จะยังคงรูปกอนหินเดิม และยังมีความแข็งมากอยู จะตองใชเครื่องบด
ใหเปนผงเสียกอนนําไปใช 
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 3. พวกไฮดรอกไซด สารประกอบพวกนี้ไดแก แคลเซียมไฮดรอกไซด และ
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งมักเรียกรวมกันวา “ปูนขาว” ปูนขาวนี้จะกัดมือเมื่อ
เปยกชื้น ทําปฏิกิริยาไว มีความบริสุทธิ์โดยทั่วไปประมาณ 95-96 % 
 
 

ความตองการปูน ของดินกรด (lime requirement) 
 ปริมาณดางที่เหมาะสมเพื่อใชในการแกความเปนกรดของดินนั้น เรียกวา 
ความตองการปูน  
 การหาความตองการปูนของดินที่เปนกรดที่ใชกันอยูนั้นมีหลายวิธี บางทีก็
ใชวิธีที่เรียกวา serial titration คือ นําดินที่เปนกรดใสลงไปในบีคเกอร 5 ใบๆ ละ
เทาๆ กัน จากนั้นก็เติมน้ํากลั่นพรอมกับดางในปริมาณตางๆ กัน ซึ่งดางอาจจะเปน 
แคลเซียมไฮดรอกไซด หรือ แบเรียมไฮดรอกไซด ก็ได คนใหเขากัน ทิ้งไวใหทํา
ปฏิกิริยาจนถึงที่สุด หลังจากนั้นก็ทําการวัดพีเอช จากคาตางๆ ของพีเอช ที่วัดได 
และปริมาณตาง ๆ ของดางที่ใสลงไป 
 

สรุปประโยชนของปูนที่มีตอพืช 

 1. เปนอิทธิพลโดยตรงจากการเพิ่มระดับแคลเซียม และแมกนีเซียมที่อยู
ในปนูใหแกพืช 

 2. สิ่งที่เปนพิษตางๆ ซึ่งมีอยูมากในดินที่เปนกรดนั้นถูกทําใหลดนอยลงจน
ไมเปนอันตรายตอพืช ดังนั้นพืชจึงเจริญเติมโตไดดีขึ้น 

 3. โรคพืชบางชนิดที่มักระบาดในดินกรดจะเจริญลุกลามไดชาลงเมื่อมีการ
ใสปูน 

 4. การใชปูนกับดินกรดชวยทําใหระดับความเปนประโยชนตอพืชของธาตุ
บางธาตุในดินสูงขึ้น 

 5. ปูนชวยทําใหกิจกรรมของจุลินทรียดําเนินไปไดดีขึ้น ซึ่งในที่สุดก็มีผลทํา
ใหมีการปลดปลอยธาตุอาหารที่พืชจะใชเปนประโยชนไดมากขึ้น 
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ปญหาสภาพเกินปูน (overliming) 

1. ทําใหระดับของเหล็ก และ แมงกานีสในดินลดต่ําลงมากจนเกินไป ถึง
ขั้นที่ทําใหเกิดการขาดแคลนสําหรับพืชได 

2. ทําใหระดับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชลดลงดวย เพราะเกิดเปน
สารประกอบฟอสเฟตของแคลเซียมที่ละลายน้ํายาก 

3. การดูดึมฟอสฟอรัส และการใชฟอสฟอรัสในกระบวนการเมแทบอลิซึม
ตางๆ ในพืชดําเนินไปไดไมสะดวก 

4. การดูดดึงโบรอนขึ้นมาใชไมสะดวก ทําใหระดับของโบรอนที่เปน
ประโยชนตอพืชลดลง กระบวนการเมทาบอลิซึมของโบรอนในพืชดําเนินไปไม
ราบรื่น 

5. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง pH ในดินอยางมากและรวดเร็ว ซึ่งเปน
อันตรายตอพืช 
 

วิธีการใสปูน 

 การใสปูนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ จะใสทุกครั้งที่ตรวจพบวา คา 
พีเอชของดินต่ํากวาระดับที่พืชตองการ ซึ่งอาจเปนกระทําทุกปหรือปเวนป แตที่
แนะนําโดยทั่วไปควรกระทําทุกๆ 5 ป แตสําหรับแปลงทุงหญาการใสปูนอาจกระทํา
ทุกๆ 8-10 ป 
 ถาสามารถกระทําได การใสปูนควรจะใสลวงหนากอนการปลูกพืชไมต่ํา
กวา 3 เดือน เพื่อใหเวลาในการทําปฏิกิริยาของปูนกับดินถึงจุดสมดุลเสียกอน นา
ขาวหากจะตองใสปูน ควรใสในระหวางฤดูแลง กอนการเตรียมแปลงเพื่อขังน้ําและ
กอนปลูกขาวประมาณ 3 เดือนเชนกัน 
 การใสจะตองพยายามใหเม็ดปูนไดสัมผัสกับอนุภาคดินใหมากที่สุด ทั่วถึง
ในระดับของชั้นไถพรวน ดังนั้นในการแนะนําจึงมักใสปูนกอนแลวไถพรวน แลวทิ้งไว
เพื่อรอการปลูกพืชตอไป 
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  ในดินที่ตองการปูนเปนจํานวนมากๆ เชน ดินเหนียวเปรี้ยวจัด อาจ
จําเปนตองใสสูงถึง 1-2 ตันตอไรขึ้นไป ก็มักจะแนะนําใหแบงปูนเปน 2 สวนเทา ๆ 
กัน โดยสวนแรกจะใสกอนการไถดิน สวนที่เหลือก็จะใสในขณะพรวนดิน เพื่อการ
กลบและผสมคลุกเคลา 
 อยางไรก็ตามในระบบของการปลูกพืชที่มีการเตรียมดินนอยที่สุด การใส
ปูนโดยหวานใหกระจายทั่วไปทั้งพื้นที่ โดยไมมีการพรวนคลุก พบวา ดินที่มีเนื้อเปน
ทรายแปงแลว ประสิทธิภาพปูนที่ใสแบบไมคลุก จะใหผลที่ดีกวาการใสแบบคลุก  
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แผนที่ 6 ปริมาณความตองการปูนของพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

 



 สิ่งมีชีวิตในดิน
 

 .....สิ่งมีชีวิตในดิน ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงของดิน  

มีหนาที่สําคัญในการยอยสลายเศษซากพืช  ซากสัตวใหกลายเปนสารประกอบ

ที่สําคัญในดิน ที่เรียกวาอินทรียวัตถุ  ซึ่งจะผสมคลุกเคลากับเศษหิน  แรธาตุ  

นํ้า  และอากาศ  จนกลายเปนดินในที่สุด 

 หากขาดสิ่งมีชีวิตในดินแลว  จะไมมีการยอยสลายสารอินทรีย  ดินก็

จะขาดคุณสมบัติในการกักเก็บธาตุอาหารของพืช  และจะเปนสาเหตุสําคัญ  

ทําใหความอุดมสมบูรณของดินสูญหายไปดวย.....   

สิ่งมีชีวิตในดิน  

 ดินโดยทั่วๆ ไป นอกจากจะประกอบไปดวย แรธาตุ ซากพืช ซากสัตว น้ํา
และอากาศแลว ยังมีสวนประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ  สิ่งมีชีวิตในดิน อัน
ไดแก พวกสัตวตางๆ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ จนถึงขนาดเล็กมากจน
มองดวยตาเปลาไมเห็น ซึ่งแตละชนิดก็มีความสําคัญตอดินและความอุดมสมบูรณ
ของดินมากนอยแตกตางกันไป 

 ดินโดยทั่วๆ ไป นอกจากจะประกอบไปดวย แรธาตุ ซากพืช ซากสัตว น้ํา
และอากาศแลว ยังมีสวนประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ  สิ่งมีชีวิตในดิน อัน
ไดแก พวกสัตวตางๆ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ จนถึงขนาดเล็กมากจน
มองดวยตาเปลาไมเห็น ซึ่งแตละชนิดก็มีความสําคัญตอดินและความอุดมสมบูรณ
ของดินมากนอยแตกตางกันไป 

ชนิดและความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในดิน ชนิดและความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในดิน 

 1.สัตว 1.สัตว

 1.1 สัตวขนาดใหญในดิน  

 สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีแหลงที่อยูอาศัยบนผิวดินหรือภายในดิน 
ประกอบดวย สัตวประเภทฟนแทะ สัตวเลื้อยคลาน แมลง ตัวไร ตะขาบ ก้ิงกือ 
ไสเดือน เปนตน 
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รูปที่ 22 สิ่งมีชีวิตขนาดใหญในดิน

 

บทบาทหลักของสัตวในดินสวนใหญเก่ียวกับการขุดคุยเพื่อหาอาหารหรือ
เปนที่อยูอาศัยและบทบาทที่เก่ียวของกับการกินอาหารอื่นๆ เชน การกัดยอย
ชิ้นสวนอินทรียวัตถุ การกัดกินรากพืช หรือจับส่ิงมีชีวิตอื่นเปนอาหาร กิจกรรม
ดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินไดมาก ทั้งทางดานกายภาพ  
และทางเคมี เชนการขุดคุยชอนไชดินของมด ทําใหดินเกิดชองวางมีอัตราการ   
ซาบซึมน้ําสูง ถายเทอากาศดี การขุดคุยทําใหเกิดการคลุกเคลาระหวางดินบนกับ
ดินลาง การกัดกินซากพืชซากสัตวโดยพวกแมลง ไร ไสเดือนดิน ทําใหอินทรียวัตถุมี
ขนาดเล็กลง ทําใหจุลินทรียยอยสลายไดงาย    

 

 

 

 

 รูปที่ 23 กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญในดนิ
 

1.2 สัตวขนาดเล็กในดิน 

 สัตวพวกนี้มีขนาดเล็กมากจนไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได ไดแก 
พวกหนอนพยาธิตัวกลม โปรโตซัว และโรติเฟอร เปนสัตวเล็กๆ ในดินที่กินจุลินทรีย
หรืออินทรียวัตถุเปนอาหาร 
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(ก) (ก) 

(ข) (ข) (ข) 

(ค) (ค) (ค) 

          

 
 รูปที่ 24  สัตวขนาดเล็กตาง ๆ ในดิน (ก) หนอนตัวกลม  (ข) โปรโตซัว   (ค) โรติเฟอร  

 ซึ่งสัตวเล็กๆ เหลานี้มีความสําคัญในแงของการยอยสลายแปรสภาพของ
แรธาตุ และสารอินทรียตางๆ ในดิน และมีบทบาทในการควบคุมปริมาณของ 
จุลินทรียบางชนิด  

 2.พืช (plant หรือ flora)

 พืชขนาดใหญ  มีอิทธิพลอยางย่ิงตอสิ่งมีชีวิตในดิน เพราะเปนพวกหลักที่
ทําหนาที่เก็บกักพลังงานจากแสงอาทิตยมาสราง
เปนสารอินทรีย เมื่อสารอินทรียเหลานี้คลุกเคลาลง
ในดิน  ก็จะเปนแหลงพลังงานสําคัญของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ภายในดิน ตลอดจนเปนแหลงสะสมธาตุ
อาหารของพืช เชน   ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
กํามะถัน นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโดยตรงตอคุณสมบัติของดิน โดยเฉพาะการ
เจริญเติบโตหยั่งรากลึกลงในดิน จะกอใหเกิดผลกระทบมากมายจากการแทรกตัว
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ของราก การดูดและการคายน้ํา การดูดธาตุอาหาร 
การหายใจ การปลดปลอยสารอินทรียออกจากราก 
การยอยสลายของราก ตลอดจนการแผก่ิงใบปก
คลุมผิวดิน ฯลฯ   ลวนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ เชน การเกิดโครงสรางดิน การเกิดชองวาง 
การเปลี่ยนแปลงความชื้น การเปลี่ยนแปลง pH 
การเพิ่มหรือลดของธาตุอาหาร เปนตน ดังนั้นทั้ง
ช นิ ด แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข อ ง พื ช ที ป ก ค ลุ ม ดิ น  จึ ง มี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับคุณสมบัติของดินและ
กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในดิน 

 3.จุลินทรียดิน  

 เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่อาศัยอยูในดิน มีบทบาทในการทําใหเกิด
กระบวนการหรือกิจกรรมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุด สิ่งมีชีวิต
เหลานี้อาจแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 

1) แบคทีเรีย  

แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่มีความสําคัญมากที่สุดตอความอุดมสมบูรณของ
ดิน มีหนาที่หลักในการยอยสลายอินทรียวัตถุ และเปลี่ยนแปลงสารอนินทรียในดิน 
สวนใหญแบคทีเรียมีการยึดติดอยูบนอนุภาคตางๆ ในดิน ขยายพันธุเร็ว และมี
ปริมาณมาก 

 

 

 (ก) (ก) (ข) 

รูปที่ 25  จุลินทรียดินชนดิตางๆ  (ก) แบคทีเรีย   (ข) แอกทีโนไมซีท
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2) แอกทีโนไมซีท 

 เปน จุลินทรียที่ มี รู ปร างคล ายแบคที เรี ยและรา  คือมีขนาดและ
องคประกอบคลายกับแบคทีเรีย ลักษณะรูปรางยืดยาวเปนเสนใยคลายเชื้อรา แต
จะมีขนาดเล็กและสั้นกวามาก  แอกทีโนไมซีท สวนใหญจะเจริญเติบโตโดยใช
อินทรียวัตถุ เปนอาหารบางชนิดสามารถทําใหเกิดปมรากกับพืช แลวตรึงไนโตรเจน 
(N) จากอากาศได 

 3) เชื้อรา 

 เปนจุลินทรียที่มีรูปรางเปนเสนใย เจริญเติบโตโดยการยืดยาว และแตก
แขนงของเสนใยเปนหลัก ใชสารอินทรียเปนอาหารมีบางชนิดเจริญเปนเซลลเดี่ยว
ทรงกลมขยายพันธุโดยการแตกหนอ เชน ยีสตบางพวกสามารถเจริญขึ้นมาเปน
ดอกเห็ด   

 

 

 
(ก) (ข)(ก) 

 
รูปที่ 26  จุลินทรียในดินประเภท  (ก) เชื้อรา และ (ข) ยีสต

 

 บทบาทของเชื้อราในดินสวนใหญจะเกี่ยวของกับการยอยสลาย
อินทรียวัตถุ รวมกับแบคทีเรีย และสงเสริมการเกิดโครงสรางของดิน การเกิด ไม
คอรไรซา ในพืช 

 4) จุลินทรียอื่นๆ  

 - สาหรายในดิน ไดแกพวก สาหรายสีเขียว สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว 
สาหรายสีเขียวแกมเหลือง และไดอะตอม สาหรายเหลานี้ดํารงชีพโดยการ
สังเคราะหแสง  เปนทั้งพวกที่มีเซลลเดียว หรือเปนเสนสายยาวๆ  
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รูปที่ 27  สาหรายในดินชนดิตางๆ 

เปนจุลินทรียที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง บทบาท
โดยทั่วไปในดิน คือการเพิ่มอินทรียวัตถุ ใหกับดิน สงเสริมการเกิดโครงสรางที่ดีใน
บริเวณผิวดิน บางชนิด มีความสามารถในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศได 

 - ไวรัส เปนสิ่งมีชีวิตในดินที่มีขนาดเล็กที่สุด 
โดยทั่วไปบทบาทไมคอยชัดเจนนัก ไมมีผลกระทบตอ
กระบวนการตางๆ ในดินโดยตรง แตไปมีผลกระทบ
ตอระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตมากกวา 
  

 หากกลาวโดยสรุปแลว บทบาทและความสําคัญของสิ่งมีชีวิตในดิน คือการ
ยอยสลายอินทรียวัตถุ การแปรสภาพสารอนินทรีย การตรึงไนโตรเจน การเกิด    
ไมคอรไรซา และการยอยสลายสารเคมี กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในดินเหลานี้จะ
สงผลอยางมากตอคุณสมบัติและระบบนิเวศของดิน รักษาสมดุลในสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสม มีการหมุนเวียนเปนวัฏจักรของแตธาตุตางๆ และเอื้ออํานวยตอการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในโลก 

รปูที่ 28 สิ่งมีชีวิตในดิน ไวรัส 

 



อินทรียวัตถุในดิน  

 

 

 .....อินทรียวัตถุเกิดจากการสลายตัวของสารอินทรียโดยกระบวนการ

ตาง ๆ มีความสําคัญในแงของการเปนแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน และมี

ผลอยางมากตอคุณสมบัติดานตาง ๆ ของดิน หากปราศจากอินทรียวัตถุในดิน

แลว ดินจะขาดแหลงธาตุอาหารของพืช ขาดความอุดมสมบูรณ นํามาซึ่งความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และจะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่

เกี่ยวของดวย.... 
  

อินทรียวัตถุ (Organic Matter) อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

 คือ สิ่งที่ไดจากการยอยสลายของสารอินทรีย ซากพืช ซากสัตว รวมถึงส่ิงขับถาย 
ของมนุษยและสัตว รวมไปถึงเซลลของจุลินทรียที่ตายแลว มีความสําคัญในแงของการ
ควบคุมคุณสมบัติของดิน ทั้งทางดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ ตลอดจนเปนแหลง
อาหารของพืชและจุลินทรียในดิน 

 คือ สิ่งที่ไดจากการยอยสลายของสารอินทรีย ซากพืช ซากสัตว รวมถึงส่ิงขับถาย 
ของมนุษยและสัตว รวมไปถึงเซลลของจุลินทรียที่ตายแลว มีความสําคัญในแงของการ
ควบคุมคุณสมบัติของดิน ทั้งทางดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ ตลอดจนเปนแหลง
อาหารของพืชและจุลินทรียในดิน 

    

  

  

  

  
    รูปที่ 29 อินทรยีวัตถุ (Organic Matter)
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แหลงกําเนิดของอินทรียวัตถุในดิน 

1. จากการยอยสลายตัวของซากพืชและซากสัตวโดยเชื้อจุลินทรียตาง ๆ  
จุลินทรียที่ ย อยสลายอินทรียวัต ถุ ไดมีหลายชนิด  ที่ สํ า คัญคือ  แบคที เรีย              
แอกติโนมัยซีท และรา  

2. จากการยอยสลายตัวของเศษชิ้นสวนของพืชที่ไถ สับกลบ ลงไปในดิน 
เชน ตอ ซัง เศษวัสดุของพืช หลังจากเก็บเก่ียวแลว หรืออาจเปนพืชที่ปลูกเพื่อ      
ไถกลบโดยเฉพาะ เชน ปุยพืชสด 

3. จากการสลายตัวของสิ่งขับถายทั้งหลายจากคนและสัตว 

4. จากการสลายตัวของปุยคอก หรือปุยหมัก ที่ใสลงไปในดิน 

5. จากเซลลของจุลินทรียในดิน ที่ยังมีชีวิตอยูหรือตายแลว รวมถึงสารที่ 
จุลินทรียในดินสังเคราะหขึ้น 
 

ปจจัยที่ควบคุมการสลายตัวของอินทรียวัตถุ 

การสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ 
ไดแก  

1. อุณหภูมิ อุณหภูมิจะควบคุมปริมาณของจุลินทรียดินแตละชนิด บาง
ชนิดเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิต่ํา บางชนิดเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิสูง ความ
รวดเร็วในการสลายตัวของอินทรียวัตถุขึ้นอยูกับความสามารถในการยอยสลาย
ของจุลินทรียดินที่เจริญเติบโตไดดีในชวงอุณหภูมินั้น ๆ  นอกจากนี้แลวอุณหภูมิยังมี
ผลตอปฏิกิริยาตางๆ อีกดวย โดยทั่วไปแลวอุณหภูมิที่จัดวาเหมาะสมในการสลายตัว
ของอินทรียวัตถุอยูระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส  

 

 

 



   ดินเพื่อประชาชน   56 

 

น้ํา+กาซคารบอนไดออกไซดฮิวมัสพลังงาน

กิจกรรมของจุลินทรียในดิน 

 

- เศษวัชพืช – ฟางขาว แกลบ – ตนถั่ว เปลือกถั่ว 

- ตนขาวโพด   ซังขาวโพด  - ใบออย กากออย 

- ขี้เลื่อย  – เปลือกผลไม - อื่นๆ 

แปงและน้ําตาล (50%)   

 โปรตีน (10 – 30%) 

ลิกนิน (10 – 30%) 

สารปรับปรุงดิน สารเรงการเจริญเติบโตของพืช 

ฮอรโมน วิตามิน เอนไซม 

ชนิดของอนิทรยีวัตถุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่  30 ขบวนการยอยสลายตัวของอินทรียวัตถุ 

 
2. การถายเทอากาศ จุลินทรียมีทั้งประเภทที่เจริญเติบโตไดดี ในสภาพที่มี

อากาศ (aerobic condition) และสภาพที่ไมมีอากาศ (anaerobic condition) 
ดังนั้นการถายเทอากาศจึงมีสวนควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรียทั้ง 2 ประเภท
นี้อยางมาก โดยทั่วไปแลวอินทรียวัตถุในดินจะถูกยอยสลายไดเร็วโดยจุลินทรีย
ประเภทที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มีอากาศ 



   ดินเพื่อประชาชน   57 

3. ความชื้นในดิน จะมีสวนควบคุมอัตราความเร็วในการสลายตัวของ
อินทรียวัตถุอยางมาก เพราะการเจริญเติบโตของจุลินทรียดินนั้นขึ้นอยูกับความชื้น 
นอกจากนี้ความชื้นในดินยังมีสวนควบคุมการถายเทอากาศในดินอีกดวย  ความชื้น
ที่เหมาะสมในการสลายตัวของอินทรียวัตถุคือ เมื่อดินมีความชื้นประมาณรอยละ 
60-80 ของความชื้นที่ดินจะสามารถอุมเอาไวได 

4. ความเปนกรดเปนดางของดิน การที่จุลินทรียแตละชนิดจะเจริญเติบโต
ไดดีนั้น จําเปนจะตองมีความเปนกรดเปนดางอยูในชวงที่เหมาะสม โดยทั่วไปการ
ยอยสลายอินทรียวัตถุจะเกิดขึ้นไดดีในชวงพีเอช 6-7 การใชปูนเพื่อลดความเปน
กรดของดินจึงทําใหการสลายตัวของดินหรือวัตถุเร็วขึ้นดวย 

5. ปริมาณธาตุอาหาร การที่จุลินทรียดินยอยอินทรียวัตถุก็เนื่องจาก
ตองการพลังงานและธาตุคารบอนสําหรับสรางเซลลใหม  ในการสรางเซลลใหม
ของจุลินทรียนั้น  จุลินทรียยังตองการธาตุอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ดังนั้นการที่   
จุลินทรียจะทําการยอยอินทรียวัตถุไดเร็วหรือชาเพียงไรขึ้นอยูกับปริมาณธาตุ
อาหารตางๆที่มีอยูในดินดวย การใสปุยลงไปในดินจึงทําใหการสลายตัวของ
อินทรียวัตถุเร็วขึ้น 

6. อัตราสวนระหวางคารบอนกับไนโตรเจน (C/N ratio) ของอินทรียวัตถุ
ในการสรางเซลลของจุลินทรียดิน  คารบอนเปนสวนประกอบสําคัญของ
คารโบไฮเดรต สวนไนโตรเจนเปนสวนประกอบที่สําคัญของโปรตีนและสารประกอบ
อื่นๆ ดังนั้นการที่จุลินทรียจะยอยสลายอินทรียวัตถุไดดีนั้น ปริมาณของคารบอน
และไนโตรเจนของอินทรียวัตถุนั้นจะตองอยูในสัดสวนที่เหมาะสม สัดสวนนี้นิยม
เรียกกันวา  C/N ratio (อานวา ซี – เอ็น- เรโซ) โดยทั่วไปอินทรียวัตถุที่มี C/N 
ratio กวางจะสลายตัวไดชากวาอินทรียวัตถุที่มี C/N ratio แคบ เชน ฟางขาวและ
หญาแหง ซึ่งมี C/N ratio ประมาณ  80 : 1 จะสลายตัวไดชากวาพืชตระกูลถ่ัว ซึ่งมี  
C/N ratio  ประมาณ  20:1 เปนตน   
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อิทธิพลของอินทรียวัตถุที่มีตอสมบัติทางกายภาพของดิน 

1.อินทรียวัตถุชวยลดการชะลางของเม็ดฝนบริเวณผิวดิน 

 2.ชวยเพิ่มชองวางและลดความหนาแนนรวมของดิน  

 3.อินทรียวัตถุชวยลดการระเหยของ
น้ําในดิน ในดินที่ปกคลุมผิวดินเปนวัสดุที่ชวย
ปองกันไมใหแสงแดดสองถึงผิวดินโดยตรง  

4.ชวยทําใหดินอุมน้ําไดมากขึ้น  

5.สีของดิน ทําใหสีของดินเปลี่ยนเปน
สีน้ํ าตาลถึงสีดําฉะนั้นดินที่มีสีน้ํ าตาลหรือสีดําถือไดวาเปนดินที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูง 

อิทธิพลของอินทรียวัตถุที่มีตอสมบัติทางเคมีของดิน 

 1.เปนแหลงธาตุอาหารของพืชเนื่องจากขบวนการยอยสลายของ
สารอินทรียที่ไดจากปุยอินทรียจะปลดปลอยธาตุอาหารพืชออกมาโดยกิจกรรมของ
จุลินทรียดิน 

     2.เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวก มีผลทําใหธาตุอาหารพืชที่ใสลงไปใน
ดินในรูปปุยเคมีหรือธาตุอาหารพืชที่มีอยูในดิน
ตามธรรมชาติถูกดูดซับไวไมใหสูญเสียไปโดย
กระบวนการชะลาง ซึ่งทําใหประสิทธิภาพการดูด
ใชธาตุอาหารของพืชเปนไปไดดีย่ิงขึ้นและเปนการ รูปที่ 31 ปญหาดินเค็มเกิดจาก 

การขาดอินทรียวัตถุในดิน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมี 
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 3.ชวยลดความรุนแรงของความเค็มในดิน  

อิทธิพลของอินทรียวัตถุที่มีตอสมบัติทางชีวภาพของดิน 

 1.เปนแหลงอาหารของจุลินทรียในดิน เนื่องจากการแปรสภาพของธาตุ
อาหารพืชในดินสวนใหญเปนผลจากกิจกรรมของ
จุลินทรีย   

 2.ชวยควบคุมโรคพืชบางชนิดในดิน 
เนื่องจากอินทรียวัตถุที่ใสลงไปในดินในรูปของปุย
หมักจะมีผลชวยเพิ่มจุลินทรียลงไปในดิน และ
เชื้อจุลินทรียในดินที่เพิ่มขึ้นเหลานี้จะมีบทบาท
สําคัญตอการควบคุมปริมาณและกิจกรรมของ
เชื้อรา ซึ่งเปนสาเหตุของโรคพืชที่อาศัยอยูในดิน   
  

สาเหตุที่จําเปนตองใสอินทรียวัตถุลงในดิน  

สาเหตุที่จําเปนตองใสอินทรียวัตถุลงในดินเพราะดินที่เหมาะสมในการปลูก
พืชจะตองมีองคประกอบตางๆ คือ แรธาตุ 45% อากาศ 25% น้ํา 25% และ
อินทรียวัตถุ 5% และลักษณะของดินในประเทศไทยนั้น อินทรียวัตถุนั้นสามารถ
สลายไปไดงาย เนื่องจาก 

1.ประเทศไทยอยูในเขตรอนและมีลมมรสุม ฝนตกชุก ทําใหจุลินทรียยอย
สลายอินทรียวัตถุไดงาย 

2.เกษตรกรใชพื้นที่ทําเกษตรกรรมติดตอกันมาเปนระยะเวลานานโดยไมมี
การเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินเลย 

3.การบุกเบิกพื้นที่ ตัดไมทําลายปา ตลอดเวลาทําใหอินทรียวัตถุ ใน
ธรรมชาติลดนอยลงไปเรื่อยๆ  
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4.ขาดมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ทําใหอินทรียวัตถุถูกน้ํา    
ชะลางลงสูแมน้ําลําคลองตลอดเวลา 

5.สภาพดินของแตละทองที่ ดินที่เปนดินทราย เมื่อขาดอินทรียวัตถุ เมื่อ
ดินไมสามารถเกาะตัวกันไดทําใหน้ําและปุย สูญหายไปจากดินอยางรวดเร็ว สวน  
ดินเหนียวหากขาดอินทรียวัตถุ ดินจะแนนทึบ น้ําไมสามารถซึมผานไปได แรธาตุ
อาหารของพืชจึงถูกน้ําพัดพาไป เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 32 การขาดอินทรียวัตถุในดินทําใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
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ธาตุอาหารพืช  

 

  

 .....ธาตุอาหารของพืช เปนสิ่งที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 

ธาตุอาหารบางชนิดพืชตองการในปริมาณมาก บางชนิดตองการในปริมาณ

นอย ขึ้นอยูกับพืชแตละชนิด หากพืชไดรับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมพืช

จะเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูง เกษตรกรจึงตองทราบวาธาตุอาหารพืช

แตละชนิดมีความสําคัญอยางไร และตองมีการจัดการอยางไรใหพืชไดรับธาตุ

อาหารที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน.... 
  

ในการเจริญเติบโตของพืชนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายๆ  อยาง 
ประกอบกัน ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละชนิดพันธุ และสภาพแวดลอม พืชจะ
เจริญเติบโตไดดีอยางไร ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เหลานี้ 

ในการเจริญเติบโตของพืชนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายๆ  อยาง 
ประกอบกัน ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละชนิดพันธุ และสภาพแวดลอม พืชจะ
เจริญเติบโตไดดีอยางไร ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เหลานี้ 

 1.พันธุกรรม (genetic factor)  1.พันธุกรรม (genetic factor) 

 เปนการถายทอดคุณลักษณะ ของพืชไมวาจะเปน ขนาด รูปราง ลักษณะตาง  ๆ
ของตนพอพันธุ แมพันธุ ไปยังลูก  ๆที่เกิดขึ้นใหม 
 เปนการถายทอดคุณลักษณะ ของพืชไมวาจะเปน ขนาด รูปราง ลักษณะตาง  ๆ
ของตนพอพันธุ แมพันธุ ไปยังลูก  ๆที่เกิดขึ้นใหม 

 2.สภาพแวดลอม (environmental factors)  2.สภาพแวดลอม (environmental factors) 

 2.1 แสงสวาง ใชเปนแหลงพลังงานในกระบวนการสังเคราะหแสง
ของพืช  
 2.1 แสงสวาง ใชเปนแหลงพลังงานในกระบวนการสังเคราะหแสง
ของพืช  

 2.2 อุณหภูมิ มีอิทธิพลในการควบคุมกระบวนการตางๆ ภายในพืช  2.2 อุณหภูมิ มีอิทธิพลในการควบคุมกระบวนการตางๆ ภายในพืช 

 2.3 ความชื้น น้ําเปนองคประกอบที่สําคัญในการสังเคราะหแสง 
และกระบวนการตางๆ ภายในพืช เชนชวยในการขนยายธาตุอาหารจากรากไปสูใบ 
ควบคุมอุณหภูมิภายในลําตน เปนตน 

 2.3 ความชื้น น้ําเปนองคประกอบที่สําคัญในการสังเคราะหแสง 
และกระบวนการตางๆ ภายในพืช เชนชวยในการขนยายธาตุอาหารจากรากไปสูใบ 
ควบคุมอุณหภูมิภายในลําตน เปนตน 
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 2.4 ชนิดและปริมาณของกาซในบรรยากาศ ในอากาศสวนใหญจะ
ประกอบดวย กาซไนโตรเจน กาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซอื่นๆ 
ที่มีปริมาณนอย พืชจะใชกาซคารบอนไดออกไซด ในการสังเคราะหแสง กาซ
ออกซิเจนในการหายใจในเวลากลางคืน แตถาหากบางแหงมีกาซที่เปนพิษ เชนกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด กาซไฮโดรเจนฟลูออไรด ในปริมาณมากก็จะสงผลเปนพิษตอพืช
ไดเชนกัน  

 2.5 ชนิดและปริมาณของกาซตางๆ ในดิน สวนใหญประกอบดวย 
กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซอื่นๆ ที่มีปริมาณ
นอย ซึ่งกาซแตละชนิดจะมีอิทธิพลตอพืชตางกัน เชน กาซออกซิเจนพืชจะใชหายใจ 
ถาหากมีไมเพียงพอ รากจะไมเจริญเติบโต ถามีกาซคารบอนไดออกไซดมากเกินไป 
จะเปนพิษตอพืช เปนตน 

  2.6 ปฏิกิริยาความเปนกรดดางของดิน จะมีอิทธิพลตอปริมาณธาตุ
อาหารในดิน และความสามารถของพืชในการนําธาตุอาหารในดินไปใช 

 2.7 โรคและแมลงศัตรูพืช 

  2.8 ชนิดและปริมาณธาตุอาหาร 

ธาตุอาหารที่สําคัญของพืช 

 ธาตุอาหารของพืชนั้นสวนใหญเปนสารอนินทรีย ซึ่งประกอบไปดวยแร
ธาตุตาง ๆ จากดิน น้ํา และอากาศ โดยธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืชนั้นที่สําคัญมี
อยูดวยกัน 16 ชนิด โดยสามารถแยกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 

 พวกแรก  เปนธาตุอาหารที่ไดจากน้ําและอากาศ ไดแก คารบอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)  
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 พวกที่สอง เปนธาตุอาหารหลัก ที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช
และพืชตองการในปริมาณที่มาก โดยไดจากดิน ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกํามะถัน (S) 

 พวกที่สาม  เปนธาตุอาหารที่พืชตองการ ในปริมาณที่นอย  แตจะขาดไมได  
ไดแก   เหล็ก  (Fe) แมงกานีส  (Mn) สังกะสี  (Zn) ทองแดง  (Cu) โบรอน  (B)  
โมลิบดินัม (Mo) และคลอรีน (Cl) 

นอกจากนี้ธาตุบางชนิดที่พบในพืช ไดแก วานาเดียม (V) ไอโอดีน (I) 
โบรมีน (Br) ฟลูออรีน (F) อะลูมิเนียม (Al) นิกเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) ซิลิเนียม 
(Se) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) หากมีสะสมอยูในพืชเปนปริมาณมากเกินพอก็
จะเปนพิษตอพืช และยังทําใหเปนพิษตอสัตวที่กินพืชเหลานี้เขาไปดวย  

 พืชชั้นสูงจะไดรับธาตุคารบอน  ไฮโดรเจน และธาตุออกซิเจน  ซึ่งเปน
สวนประกอบที่สําคัญของเซลลของพืช  เกือบทั้งหมดจากอากาศและน้ําโดยตรง  
ธาตุคารบอนจะเขาสูพืชในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดทางปากใบ  สวนธาตุ
ออกซิเจน  จะเขาสูพืชในรูปของกาซออกซิเจนทั้งทางปากใบและทางผิวของราก  
สวนธาตุไฮโดรเจนนั้นพืชไดจากไฮโดรเจนอะตอมที่เปนสวนประกอบในโมเลกุลของ
น้ําในกระบวนการสังเคราะหแสง สวนธาตุที่เหลือนั้นพืชไดมาจากดินทั้งส้ิน  ยกเวน
ธาตุไนโตรเจนบางสวนที่พืชตระกูลถั่วไดมาจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของไร
โซเบียมที่อาศัยอยูที่ราก  

 สวนธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตที่พืชตองการเปนปริมาณมาก
มีอยูดวยกัน 6 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
กํามะถัน   และธาตุอาหารที่พืชตองการ ในปริมาณที่นอยแตจะขาดไมได  คือ เหล็ก 
แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ธาตุอาหารเหลานี้สวน
ใหญพืชจะดูดซึมมาจากดิน 
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ธาตุอาหารพืชไนโตรเจน 

ธาตุไนโตรเจนปกติจะมีอยูในอากาศในรูปของกาซไนโตรเจนเปนจํานวน
มาก แตไนโตรเจนในอากาศในรูปของกาซนั้น พืชนําเอาไปใชประโยชนอะไรไมได 
(ยกเวนพืชตระกูลถ่ัวเทานั้นที่มีระบบรากพิเศษ สามารถแปรรูปกาซไนโตรเจนที่พืช
ทั่ว ๆ ไปดึงดูดขึ้นมาใชประโยชนได) ธาตุไนโตรเจนที่พืชทั่ว ๆ ไปดึงดูดขึ้นมาใช
ประโยชนไดนั้น จะตองอยูในรูปของอนุมูลของสารประกอบ ธาตุไนโตรเจนในดินที่
อยูในรูปเหลานี้จะมาจากการสลายตัวของสารอินทรียวัตถุในดินโดยจุลินทรียในดิน
จะเปนผูปลดปลอยให นอกจากนั้นก็ไดมาจากการที่เราใสปุยเคมีลงไปในดินดวย  

แหลงที่มาของธาตุไนโตรเจนในดิน จะมาจากการผุพังสลายตัวของ
อินทรียวัตถุในดินพืชโดยทั่วไปมีความตองการธาตุไนโตรเจนเปนจํานวนมาก เปน
ธาตุอาหารที่สําคัญมากในการสงเสริมการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของพืช พืชที่
ไดรับไนโตรเจนอยางเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว และทําใหพืช
ออกดอกและผลที่สมบูรณ เมื่อพืชไดรับไนโตรเจนมาก ๆ บางครั้งก็ทําใหเกิดผลเสีย
ไดเหมือนกัน เชน จะทําใหพืชอวบน้ํามาก ตนออน ลมงาย โรคและแมลงเขารบกวน
ทําลายไดงาย คุณภาพผลิตผลของพืชบางชนิดก็จะเสียไปได เชน ทําใหตนมันไมลง
หัว มีแปงนอย ออยจืด สมเปรี้ยว และมีกากมาก แตบางพืชก็อาจทําใหคุณภาพดีขึ้น 
โดยเฉพาะพวกผักรับประทานใบ ถาไดรับไนโตรเจนมากจะออน อวบน้ํา และกรอบ 
ทําใหมีเสนใยนอย และมีน้ําหนักดี แตผักมักจะเนางาย และแมลงชอบรบกวน  
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รูปที่ 33  วัฏจักรไนโตรเจน

 

ไนโตรเจนเปนองคประกอบสําคัญของกรดอะมิโนซึ่งเปนองคประกอบของ
โปรตีนทุกชนิดในสิ่งมีชีวิต พืชใชไนโตรเจนไดใน 2 รูป คือแอมโมเนียม 
(ammonium หรือNH4 

+) และไนเตรท (nitrate หรือ NO3
-) และแมวาใน

บรรยากาศจะประกอบดวยไนโตรเจนถึง 80% แตอยูในรูปกาซไนโตรเจน (N2) ซึ่ง
พืชไมสามารถนํามาใชได ไนโตรเจนสามารถเขาสูวัฏจักรไนโตรเจนของระบบนิเวศ
ได 2 ทางคือ 

 1. ฝนชะลางไนโตรเจนกลายเปนแอมโมเนียมและไนเตรต ไหลลงสูดิน 
และพืชใชเปนธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตโดย 

           2. การตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) ซึ่งมีเพียงแบคทีเรียบางชนิด
เทานั้นที่สามารถใชกาซไนโตรเจนในบรรยากาศเปลี่ยนเปนไนโตรเจนในรูปที่พืช
สามารถนํามาใชไดแบคทีเรียพวกนี้มีทั้งที่อยูในดินและที่อยูในสิ่งมีชีวิต เชน          
ไรโซเบียมในปมรากถั่ว และแบคที เรียในเฟรนน้ํ าพวกแหนแดง (Azolla) 
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นอกจากนั้นยังมีแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ําเงินในน้ําบางชนิด ในปจจุบันการผลิตปุย
ไนโตรเจนใชในเกษตรกรรมก็เปนแหลงไนโตรเจนสําคัญที่เติมไนโตรเจนสูระบบ
นิเวศ 

         อยางไรก็ตามแมวาปริมาณไนโตรเจนที่หมุนเวียนในระบบนิเวศที่กลาวถึง
ทั้งหมดนี้จะมีปริมาณนอยมาก แตวัฏจักรไนโตรเจนในธรรมชาติก็สมดุลดวย
ปฏิกิริยาซึ่งเกิดโดยพืชและการยอยสลายของแบคทีเรีย พืชบางชนิดมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหแตกตางจากพืชอื่นๆ เชน พืชกินแมลงซึ่งสามารถ
เจริญเติบโตไดในดินที่ขาดธาตุอาหารสําคัญอยางไนโตรเจน ในประเทศไทยมีพืช
หลายสกุล ที่มีวิวัฒนาการในการดักจับสัตวมาเปนอาหารเชน กาบหอยแครง หยาด
น้ําคาง และหมอขาวหมอแกงลิง หมอขาวหมอแกงลิงมีสวนของใบทําหนาที่
เปลี่ยนไปเพื่อดักแมลง  ที่ปลายใบมีกระเปาะเปนรูปคลายหมอทรงสูงยาว  และมี
น้ํ าหวานลอแมลง   ภายในมี เอมไซม เพื่ อสลายสิ่ งมีชีวิต เปนสารอินทรีย               

สารอนินทรีย และแรธาตุ 

 
 
 
 
     หยาดน้ําคาง                กาบหอยแครง            หมอขาวหมอแกงลิง 

รูปที่ 34   พืชกินแมลงซึ่งสามารถเจริญเติบโตไดในดนิที่ขาดธาตุอาหารไนโตรเจน  
 

 

  ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส (Phosphorus) 

 ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
พืชตองการมากพอๆกับไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบสําคัญของ
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สารประกอบที่ถายถอดพลังงานในพวกพืช  การดึงดูดธาตุอาหารและการ
เคลื่อนยายธาตุอาหารภายในพืช การสังเคราะหโมเลกุล ของสารประกอบหลาย
อยาง นอกจากนี้ฟอสฟอรัสยังเปนองคประกอบสําคัญใน กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก 
(DNA) ซึ่ งมีบทบาทในการถายทอดทางพันธุกรรมทั้ งในพืชและสัตว  เปน
องคประกอบในการสรางโปรตีน จะเห็นไดวาฟอสฟอรัสนั้นมีบทบาทสําคัญตอ
กระบวนการเมตาโบลิซึมหลายขบวนการในพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 35 วัฏจักรฟอสฟอรัส

 

แหลงที่มาของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิ 

ธาตุฟอสฟอรัสในดินมีกําเนิดมาจากการสลายตัวผุพังของแรบางชนิดใน
ดิน การสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินก็จะสามารถปลดปลอยฟอสฟอรัสออกมา
เปนประโยชนตอพืชที่ปลูกได 
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รูปที่ 36  แหลงที่มาของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิ 

มาจากการสลายตัวของหินแรในดิน

 

 

ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน  

ปริมาณทั้งหมดของฟอสฟอรัสในดินชั้นไถพรวนโดยปกติจะต่ํากวาของ
ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ฟอสฟอรัสถูกปลดปลอยออกมาในรูปที่ละลายน้ํา จาก
ขบวนการผุพังของแรปฐมภูมิที่มีฟอสฟอรัสอยูดวยและจากการใสซากพืชและปุย  
ในดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดที่สม่ําเสมอตลอดทุกความลึก ปกติชั้น A ตอนลาง
หรือชั้น B ตอนบนจะมีเปอรเซ็นตฟอสฟอรัสต่ําสุด เขาใจวาเปนผลมาจากการที่พืช
ดูดไปใชและการสูญเสียโดยขบวนการชะลาง การที่ผิวดินมีฟอสฟอรัสมากกวาสวน
ที่อยูถัดไปนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่สวนหนึ่งของฟอสฟอรัสที่พืชดูดกลับสูดิน และ
จากการที่ดินบริเวณผิวดินดึงดูดฟอสฟอรัสไมใหฟอสฟอรัสเคลื่อนที่ลงเร็วโดย
ขบวนการชะลาง 

การตรึงฟอสฟอรัสในดิน 

การตรึงฟอสฟอรัสเปนขบวนการเปลี่ยนสภาพฟอสฟอรัสในดินจากรูปที่
พืชใชประโยชนได ไปอยูในรูปที่พืชใชประโยชนไมไดหรือใชไดยาก ไดมีการศึกษา
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พบวาปุยฟอสฟอรัสที่ใสลงไปในดิน 75-90 เปอรเซ็นต จะถูกตรึงในรูปตางๆ จึง
เหลือเพียง 10 -25 เปอรเซ็นตเทานั้นที่เปนประโยชนตอพืช  การตรึงฟอสฟอรัสจะ
ทําใหพืชที่ปลูกในฤดูนั้นใชประโยชนไมได แตบางสวนอาจถูกปลดปลอยกลับมาอยู
ในรูปที่พืชใชประโยชนไดในฤดูกาลตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 37  แสดงการสูญเสียฟอสฟอรัสโดยการตรึงฟอสฟอรัสในดิน

 

 ธาตุอาหารพืชโพแทสเซียม  

 โพแทสเซียมเปนธาตุที่ไดชื่อวาเปนตัวเรงปฏิกิริยาในพืช  ในบรรดาธาตุปุย
ทั้งสามธาตุคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โพแทสเซียมเปนเพียงธาตุ
เดียวที่ ไมไดเปนองคประกอบในโครงสรางของเซลลพืชหรือในโมเลกุลของ
สารอินทรียอยางใดอยางหนึ่งในพืช แตจะอยูในสารละลายเซลลทําหนาที่สําคัญใน
ขบวนการเมตาโบลิซึมของพืชหลายอยาง  ปริมาณโพแทสเซียมในน้ําหนักแหงของ
พืชมากกวาในฟอสฟอรัส แตนอยกวาไนโตรเจน  

โพแทสเซียมเปนธาตุที่ชวยทํากิจกรรมมากกวาเปนธาตุที่เปนองคประกอบ 
ของสารอินทรียในพืช โดยจะเปนตัวเรงการทํางานในกระบวนการ ตาง ๆ เชน การ
สรางแปง น้ําตาล เนื่องจากโพแทสเซียมสามารถเคลื่อนยายผานผนังเซลลพืชได
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งายมาก จึงสามารถเคลื่อนยายผานจากใบแกไปยังใบออนไดดี อาการของ
โพแทสเซียมในพืชจึงเห็นไดชัดที่ใบแก 
 สําหรับปริมาณของโพแทสเซียมในดินที่ทําการเกษตรจะแตกตางออกไป
ขึ้นอยูกับชนิดของหินและแรที่ใหกําเนิดดิน และระดับการผุผังของหินและแรดินที่
เกิดจากหินและแรที่ผุผังไปแลวจนเหลือแตซาก จะมีโพแทสเซียมในดินต่ํากวาดินที่
ไดจากหินและแรชนิดเดียวกันที่ผุผังยังไมหมด 
 สําหรับดินในประเทศไทย ปญหาเกี่ยวกับการขาดธาตุโพแทสเซียมไมคอย
พบบอยนัก เนื่องจากดินมีแรธาตุตาง ๆ ที่มีโพแทสเซียมเปนองคประกอบอยูเปน
จํานวนมาก พืชจึงสามารถนําไปใชไดอยางชา ๆ เชน แรดินเหนียวหลายบริเวณที่มี
แรอิลไลท (illite) อยูเปนจํานวนมาก แรพวกนี้มีโพแทสเซียมเปนองคประกอบอยู
ดวย ดังนั้นเมื่อใสปุยโพแทสเซียมใหแกนาขาว จึงมักจะไมทําใหผลผลิตขาวสูงขึ้น 
แมวาดินนั้นจะใชปลูกขาวมานานนับสิบป ก็ตาม  ทั้ งนี้ เนื่องจากขาวไดรับ
โพแทสเซียมจากดินเปนปริมาณที่เพียงพออยูแลวนั่นเอง 
 

การสูญเสียโพแทสเซียมในดิน 

 โพแทสเซียมในดินมีทางจะสูญเสียไปไดหลายทาง คือ 
1.ถูกพืชดึงดูดไปใช เนื่องจากโพแทสเซียมเปนธาตุที่พืชดูดขึ้นไปไดงาย 

บางครั้งถาระดับโพแทสเซียมในดินสูงมาก ๆ พืชบางชนิด เชน หญาจะดูดขึ้นไป
สะสมไวในตนมากจนเกินความตองการ โดยไมทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อเก็บ
เก่ียวพืชนั้นโพแทสเซียมที่สะสมในพืชนี้ก็จะสูญเสียไปโดยไมจําเปน 

2.ถูกชะลาง โดยน้ําที่ซึมผานดินใหสูญหายไป ปริมาณที่สูญเสียจะมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับเนื้อดิน ถาเนื้อดินหยาบ เชน ทราย ดินรวนปนทราย โพแทสเซียมจะ
สูญหายไปไดมากและเร็วกวาดินที่มีเนื้อละเอียด การใชปูนที่มากเกินไปเพื่อปรับ pH 
ของดินจะทําใหโพแทสเซียมสูญหายเร็วขึ้น  
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3.ถูกตรึง โพแทสเซียมที่ใสลงไปในดินบางสวนจะถูกตรึงละลายออกมา
เปนประโยชนตอพืชชาลง อยางไรก็ตามโพแทสเซียมที่ถูกตรึงจะถูกปลดปลอย
ออกมาใหพืชใชได เมื่อโพแทสเซียมที่พืชใชไดทันทีในดินลดนอยลง การตรึง
โพแทสเซียมอาจถือวาไมไดทําใหโพแทสเซียมสูญเสียไปจากดิน เปนแตเพียงการลด
ความเปนประโยชนของโพแทสเซียมลงเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 38 วัฏจักรโพแทสเซียม
 
 

   ธาตุรอง     

คือธาตุอาหารที่พืชตองการปริมาณมาก แตในดินเพาะปลูกทั่วไปมักมี
เพียงพอแกความตองการของพืช จะพบวาขาดสําหรับพืชในดินบางแหงแตไม
บอยครั้งเหมือนพวกแรก ธาตุรองมีอยู 3 ธาตุ คือ กํามะถัน แมกนีเซียม และ
แคลเซียม ซึ่งหนาที่ในระดับโมเลกุลของแตละธาตุแตกตางกันอยางมาก 

 



                     ดินเพื่อประชาชน             72 

 

 กํามะถัน (S) 

         กํามะถันที่เปนองคประกอบในอินทรียสารของพืชชั้นสูงมาจากดินและ
อากาศ ดินเปนแหลงสําคัญของธาตุนี้และรูปที่เปนประโยชนตอพืช  คือ  ซัลไฟ
ไอออน  (SO4

2- ) ในสารละลายดิน ซัลเฟตเกิดจากการสลายตัวของวัตถุตนกําเนิดดิน
และอินทรียวัตถุ ดังนั้นปริมาณซัลเฟตที่รากพืชดูดมาจากดิน จึงขึ้นอยูกับปริมาณ
ของกํามะถันในวัตถุตันกําเนิดและปริมาณอินทรียวัตถุในดินนั้นดวย และปจจุบันมี
การใชน้ํามันเปนแหลงพลังกันมาก การเผาไหมของน้ํามันทําใหกํามะถันซึ่งเปน
องคประกอบกลายเปนแกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ลอยไปในอากาศ แลวละลาย
น้ําฝน เมื่อฝนตกซัลเฟตสวนนี้ก็ลงสูดิน 

         แมวาพืชสามารถดูด SO2 ทางใบและใชประโยชนไดโดยตรง แตถาแกสนี้มี
ความเขมขนสูงจะเปนอันตรายตอพืช กลาวคือเมื่อใบพืชดูด SO2 ซึ่งมีความเขมขน
เกิดกวา 0.3 มิลลิกรัมตอลิตรเปนเวลานานกวา 8 ชั่วโมง ใบจะไหมและเสียหาย
อยางรุนแรง เนื่องจากเมื่อแกสนี้เขาไปและละลายกับของเหลวภายในเซลลจะเกิด
กรดมากจนพืชไมอาจทนได (marschner, 1995)   

            กํามะถันเปนองคประกอบของอินทรียสารที่สํ า คัญของพืช  เปน
องคประกอบของโปรตีน  พืชที่ขาดกํามะถันจึงสังเคราะหโปรตีนไดนอย  สําหรับใบ
พืชสีเขียวโดยทั่วไปโปรตีนสวนมากอยูในเซลล  คลอโรฟลลภายในเซลลนี้ก็เกาะอยู
กับโปรตีน   พืชที่ขาดกํามะถันจึงมีคลอโรฟลลนอยลงมี  

  แมกนีเซียม (Mg) 

           แมกนีเซียมในดินสวนมากอยู ในรูปของหินและแร   สําหรับแรที่มี
แมกนีเซียมเปนองคประกอบไดแก  ออไจต  ไบโอไทต เซอรเพนทีน แมกนีไซต และ
โดโลไมต  เมื่อหินและแรสลายตัวจะปลดปลอยแมกนีเซียมออกมา  นอกจากนั้นยังมี
แมกนีเซียมอีกจํานวนหนึ่งซ่ึงอยูในรูปอิสระในสารละลายดินซึ่งมีอยูเปนจํานวนนอย
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กวามากเมื่อเทียบกับที่อยูในรูปแคตไอออนแลกเปลี่ยนได (exchangeable Mg) 
แมกนีเซียมจึงมีอยูในดิน 3  รูปคือ 1)  แมกนีเซียมไอออนในสารละลายดิน  2) 
แมกนีเซียมแลกเปลี่ยนได ซึ่งดูดซับอยูกับผิวของคอลลอยดดินพืชสามารถ ดูดใช
แมกนีเซียมทั้งสองรูปนี้เปนประโยชนไดโดยงาย  3)  เปนองคประกอบของเกลือ 
อนินทรียและแรตาง ๆ ในดิน  

               แมกนีเซียมมีบทบาทสําคัญยิ่งในพืชสีเขียวเนื่องจากเปนองคประกอบ
ของโมเลกุลคลอโรฟลล  สัดสวนของธาตุนี้ในคลอโรฟลลขึ้นอยูกับปริมาณที่ไดรับ 
นอกจากนี้แมกนีเซียมทําหนาที่ในการเคลื่อนยายภายในเซลล ทําหนาที่เชื่อมโยง
และ-หรือทําปฏิกิริยาไดสารประกอบเชิงซอนหลายชนิดซึ่งมีเสถียรภาพแตกตางกัน 
อีกทั้งยังมีบทบาทควบคุมใหเอนไซมมีขนาดและรูปทรงอันเขากันไดดีที่สุดกับตัวทํา
ปฏิกิริยา และยังชวยควบคุมสภาพกรดดางในเซลลใหพอเหมาะอยูเสมอพืชจึง
ตองการธาตุนี้คอนขางมาก   

แคลเซียม (Ca) 

        แคลเซียมในดินมาจากการสลายตัวของหินและแรสําหรับแรที่มีแคลเซียม
เปนองคประกอบหลักไดแก เฟลดสปาร อะพาไทต แคลไซต และยิปซัม ดินใดมีแร
เหลานี้มากกก็สามารถสนองแคลเซียมใหแก  พืชไดอยางเพียงพอ  ดินดางมี
แคลเซียมมากกวาดินกรด    ดินที่มักขาดแคลเซียมแกดินกรดและดินซึ่งผานการชะ
ลางมาชานาน การใสปุย   โพแทสเซียมอัตราสูงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหรากพืชดูด
แคลเซียมไดนอยลง และอาจขาดธาตุนี้ 

ดินเปนแหลงของแคลเซียมที่รากพืชดูดไปใชและพืชจะไดรับธาตุนี้อยาง
เพียงพอเมื่อรูปซึ่งเปนประโยชนมีอยูในระดับที่เหมาะสม  สําหรับหนาที่ของ
แคลเซียมในพืชมีอยูหลายดานทั้งนี้เนื่องจากเปนธาตุทีมีสมบัติเฉพาะตัวบาง
ประการ 
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แคลเซียมจัดเปนธาตุที่ไมคอยเปนพิษตอพืชและพืชทั่วไปสามารถปรับตัว
ใหสอดคลองกับปริมาณที่ไดรับ ธาตุนี้มีอยูมากในผนังเซลล เนื่องจากในผนังเซลลมี
บริเวณที่เหมาะสมแกการเกาะยึดแคลเซียมมาก ที่ทําใหผนังเซลล เนื้อเยื่อ และตน
พืชแข็งแรง และความสําคัญตอการสุกของผลไม 

         แคลเซียมภายนอกรากทําหนาที่เก่ียวกับการยืดตัวของราก คือ คอย
ถวงดุลและปองกันมิใหธาตุอื่นซึ่งมีอยูในความเขมขนสูงในสารละลายมากอผล
เสียหายใหเย่ือหุมเซลล การเจริญและยืดตัวของหลอดเรณู นอกจากนี้ยังมีผลตอ
กระบวนการทางสรีระสําคัญอีกคือการปดและเปดปากใบ  การการสังเคราะห
ซูโครส  มีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด  
 

 ธาตุอาหารปริมาณนอย  

เปนธาตุที่มีความสําคัญทัดเทียมกับ 2 พวกแรก ซึ่งพืชจะขาดเสียมิได แต
พืชตองการในปริมาณเพียงเล็กนอย จึงไมคอยปรากฏวาขาดธาตุเหลานี้ในดินที่ทํา
การเพาะปลูกทั่ว ๆ ไป มี 7 ธาตุ ไดแก  

 ธาตุเหล็ก (Fe) 

  มีหนาที่ชวยเสริมสรางคลอโรฟลล ชวยในขบวนการหายใจ เปน
องคประกอบของสารเฟอรรอกซิน ใชในการลดและเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาชีวเคมี 
เปนสารประกอบของฮีโมโกลบิน ซึ่งมีสวนสําคัญในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
โดยพวกแบคทีเรีย ไรโซเบียม เหล็กจึงมีความสําคัญตอพืชตระกูลถั่วเปนอยางมาก 

ธาตุแมงกานีส (Mn) 

  มีความสําคัญตอระบบการหายใจของพืช เปนตัวการทําใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน และรีดักชัน ของเหล็กและไนโตรเจนในขบวนการเมตาโบลิซึม ชวยการ
สรางคลอโรฟลล การเปลี่ยนแปงเปนพลังงานในพืช  
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ธาตุสังกะสี (Zn) 

  มีความสําคัญตอการสรางฮอรโมนและเอนไซมตาง ๆ ในพืช ชวยการดูดใช
ธาตุอาหารอื่น เชน ธาตุฟอสฟอรัสมีความสัมพันธกับธาตุสังกะสีในการดูดซึมธาตุ
อาหารในพืช เปนตน 

 ธาตุทองแดง (Cu) 

  เปนตัวกระตุนการทํางานของเอนไซมตาง ๆ เชน ไทโรซิลเลส แลคเตส ฯลฯ 
ชวยในขบวนการสังเคราะหแสงในพืช ใบพืชบางชนิด เชน ขาวโพด ทองแดงมี
ความสําคัญในการสะสมธาตุเหล็ก และมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการเมตาโบลิซึมของ
พวกไขมัน ในขบวนการและปฏิกิริยาของระบบหายใจ 

 ธาตุโบรอน (B) 

  เก่ียวของกับการทํางานของเอนไซม แตหนาที่และความสําคัญยังไมมีการ
อธิบายที่แนชัด ชวยการดูดและการใชธาตุแคลเซียม ควบคุมการดูดธาตุฟอสฟอรัส 
ควบคุมอัตราสวนระหวางธาตุโพแทสเซียมตอแคลเซียม ควบคุมการแบงเซลลและ
สรางโปรตีน แปงและน้ําตาล พืชใบเลี้ยงคูจะมีความตองการธาตุน้ีมากกวาพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว 

 ธาตุโมลิบดีนัม (Mo) 

  มีความสําคัญในระบบเมตาโบลิซึมของพืช เชน ชวยในการสรางสารที่ใชใน
การสรางสารประกอบพวกกรดอะมิโน ชวยจุลินทรียในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
เชน จุลินทรียในปมพืชตระกูลถ่ัว เปนตัวเรงการทําปฏิกิริยาของเอนไซมบางชนิดในพืช   
จุลินทรียในดินที่อาศัยในปมรากพืชตระกูลถั่วมีความตองการธาตุน้ีในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ ซึ่งพืชจะใชประโยชนไดตอไป 
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ธาตุคลอรีน (Cl) 

  มีความสําคัญในขบวนการสังเคราะหแสงของพืช พบเล็กนอยในโมเลกุล
อินทรียของพืช ชวยรักษาความเตงตึงของเซลล พืชสามารถใชธาตุน้ีทั้งจากในดิน ใน
นํ้าฝน รวมทั้งในอากาศ  

  ธาตุคลอรีนพบมากในดินที่มีนํ้าทะเลทวมถึง ในดินที่มีการใชนํ้าชลประทานที่
มีธาตุน้ีผสมอยูมาก ดินในที่ลุมที่ไดรับนํ้าจากบริเวณใกลเคียงและมีการระบายน้ํา
เลว รวมทั้งดินที่มีการถูกชะลางนอย 

การแสดงอาการของพืชเมื่อขาดธาตุอาหาร 

การดูอาการผิดปกติของพืชเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยบอกใหรูวา  พืชขาดธาตุ
อาหารอะไร ดินที่ใชปลูกพืชนั้นๆ มีลักษณะอยางไรมีธาตุอาหารเพียงพอ
หรือไม  และจะทําการแกไขอยางไร  อยางไรก็ตามวิธีนี้มีขอควรระวังหลายประการ 
เชน 

• อาการขาดธาตุชนิดเดียวกันในพืชแตละชนิดอาจมีลักษณะตางกัน  
• การขาดธาตุ ถาขาดไมมากพืชมักจะไมแสดงอาการผิดปกติ แตมีผลทําให

ผลผลิตลดลง  
• ถาเปนพืชอายุสั้น  เมื่อพืชแสดงอาการผิดปกติ  มักจะแกไขไมทันการ  
• ถาขาดธาตุมากกวาหนึ่งธาตุจะสังเกตอาการผิดปกติไดยากขึ้น  
• มีลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุอื่น เชน พืชขาดน้ํา ดินเค็ม  

โรค และแมลงตางๆ อาจมีลักษณะคลายๆ กับอาการขาดธาตุอาหาร ทําให
เขาใจผิดวาพืชขาดธาตุอาหาร 
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สามารถแบงกลุมการขาดธาตุอาหารตามลักษณะและบริเวณที่พืชแสดงอาการ
ได 3 กลุม คือ 

1.  ถาพืชแคระแกร็น  มีอาการแสดงออกเฉพาะที่ใบแก  ใบรวงเร็ว  แสดง
วานาจะขาดธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือ โพแทสเซียม นอกจากนี้
การขาดแมกนีเซียม  ก็แสดงอาการที่ ใบแกเชนกัน  อยางไรก็ตามในดินที่มี
อินทรียวัตถุมากไมนาจะขาดไนโตรเจน  ดินเหนียวไมนาจะขาดโพแทสเซียม  และ
ดินที่ไมเปนกรดนาจะมีแมกนีเซียมเพียงพอ  

2. ถาพืชแสดงอาการที่สวนยอดและลุกลามมายังใบที่โตเต็มที่แลวอาการ
แบบนี้มักจะเกิดจากการขาดธาตุ กํามะถัน ทองแดง สังกะสี โมลิบดินัม หรือ 
คลอรีน  แตโดยปกติคลอรีนมีมากในดินและน้ํา  พืชจึงไมคอยขาดคลอรีน  อาการ
ขาดธาตุพวกนี้จะคลายๆ กันคือใบพืชจะขาดสีเขียว  ใบเหลืองดางหรือขาว
เหลือง  ในดินที่เปนดางจะขาดทองแดงและสังกะสี  

3. ถาพืชแสดงอาการเฉพาะที่สวนยอด ซึ่งมักจะเกิดกับพืชที่โตแลวแสดง
วาพืชอาจจะขาดธาตุอาหารพวก แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส หรือ โบรอน  ซึ่งถาจะ
แยกวาขาดอะไรใหดูอาการและลักษณะของดินประกอบ เชน  ถาดินเปนดางไม
นาจะขาดแคลเซียม  ถาขาดเหล็ก ใบออนจะเปนสีขาวเหลืองแตเสนใบเขียว
ชัดเจน  ถาขาดโบรอนอาจมีใบขาดวิ่นหรือตน-หัวมีจุดสีน้ําตาล  
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รูปของธาตุอาหารทั้ง 16 ชนิดทีพ่ืชสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

ธาตุอาหาร สัญลักษณของธาตุ ไอออนที่เปนประโยชนตอพืช 

คารบอน C CO2

ออกซิเจน O O2, H2O 

ไฮโดรเจน H H2O 

ไนโตรเจน N NH4
+, NO3

-

ฟอสฟอรัส P H2PO4
-, HPO4

=

โพแทสเซียม K K+

แมกนีเซียม Mg Mg+

แคลเซียม Ca Ca++

กํามะถัน S SO3
-, SO4

=

ทองแดง Cu Cu+, Cu++

สังกะส ี Zn Zn++

แมงกานีส Mn Mn++, Mn++++

โบรอน B B4O7
=, H3BO3

เหล็ก Fe Fe++, Fe+++

คลอรีน Cl Cl-

โมลิดินัม Mo MoO4
=
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ตารางที่ 7 แสดงธาตุอาหาร หนาที่และการขาดธาตุของธาตุอาหารพืชที่สําคัญชนิดตาง ๆ  

ธาต ุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาต ุ ภาพประกอบ 

ไนโตรเจน 

N 

เปนองคประกอบของกรดอะมิ โน   โปรตีน  
คลอโรฟลล  กรดนิวคลีอิก  และเอนไซมในพืช  
สงเสริมการเจริญเติบโตของยอดออน  ใบและ
กิ่งกาน 

โตชา  ใบลางมีสีเหลืองซีดทั้งแผนใบ  ตอมา
กลายเปนสีน้ําตาลแลวรวงหลน  หลังจากนั้น  
ใบบน ๆ ก็มีสีเหลือง 

 

 

ใบลางเริ่มมีสีมวงตามแผนใบ ตอมาใบเปนสี
น้ําตาลและรวงหลน ลําตนแกร็น ไมผลิดอกออก
ผล 

ฟอสฟอรัส 

P 

ชวยในการสังเคราะหโปรตีนและสารอินทรียที่
สําคัญในพืช  เปนองคประกอบของสารที่ทํา
หนาที่ถายทอดพลังงานในกระบวนการตาง ๆ 
เชน การสังเคราะหแสงและการหายใจ  

 

โพแทสเซียม 
ใบลางมีอาการเหลืองแลวกลายเปนสีน้ําตาล
ตามขอบใบแลวลุกลามเขามาเปนหยอม ๆ ตาม
แผนใบ อาจพบวาแผนใบโคงเล็กนอย  ราก
เจริญชา ลําตนออนแอ  ผลไมเติบโต 

 ชวยในการสังเคราะหน้ําตาล  แปง  และโปรตีน  
สงเสริมการเคลื่อนยายของน้ําตาลจากใบไปสู
ผล  ชวยใหผลเจริญเติบโตเร็ว  พืชแข็งแรง  มี
ความตานทานตอโรคบางชนิด 

K 
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ตารางที่ 7 (ตอ) แสดงธาตุอาหาร หนาที่และการขาดธาตุของธาตุอาหารพืชที่สําคัญชนิดตาง ๆ  

ธาต ุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาต ุ ภาพประกอบ 

แคลเซียม 

Ca 

ใบที่เจริญใหม จะหงิก ตายอดไมเจริญ อาจมีจุด
ดําที่เสนใบ รากสั้น ผลแตก และมีคุณภาพไมดี  

เปนองคประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลลให
ติดกัน  ชวยในการแบงเซลล  การผสมเกสร  
การงอกของเมล็ด  และชวยใหเอนไซมบางชนิด
ทํางานไดดี 

 

 

แมกนีเซียม 

Mg 

ใบแกจะเหลือง ยกเวนเสนใบ และจะเปลี่ยนเปน
สีขาว สีน้ําตาล ใบรวงหลนเร็วและตายในที่สุด 

เ ป น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค ล อ โ ร ฟ ล ล  ช ว ย
สังเคราะหกรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ําตาล 
ทําใหสภาพกรด ดาง ในเซลลพอเหมาะ ชวยใน
การงอกของเมล็ด  

 

 

กํามะถัน 

S 

เปนองคประกอบของกรดอะมิโน  โปรตีนและ
วิตามิน 

เริ่มแสดงอาการจากยอดกอนโดยใบจะมี สี
เหลืองซีดและตนออนแอลงและชะงักการ
เจริญเติบโต 
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ตารางที่ 7 (ตอ) แสดงธาตุอาหาร หนาที่และการขาดธาตุของธาตุอาหารพืชที่สําคัญชนิดตาง ๆ 

ธาตุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุ ภาพประกอบ 

โบรอน 

ชวยในการออกดอกและการผสมเกสร  มี
บ ท บ า ท สํ า คั ญ ใ น ก า ร ติ ด ผ ล แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนยายน้ําตาลมาสูผล  การเคลื่อนยาย
ของฮอรโมน การใชประโยชนจากไนโตรเจน
และการแบงเซลล 

B 

เริ่มจากยอดหรือสวนที่ออนที่สุดเกิดการ
ชะงักการเจริญเติบโต มีจุดสีน้ําตาลหรือดํา
ตายอดตายแลวเริ่มมีตาขาง  แตตาขางจะ
ตายอีก  ลําตนไมคอยยืดตัว  กิ่งและใบจึงชิด
ติดกัน  ใบเล็ก หนา โคงและเปราะ 

 

ทองแดง 

Cu 

ตายอดชะงักการเจริญเติบโตและกลายเปนสี
ดํา   ใบออนเหลือง   พืชทั้งตน  ชะงักการ
เจริญเติบโต  

ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล   การ
หายใจ  การใชโปรตีนและแปง  กระตุนการ
ทํางานของเอนไซมบางชนิด   

 

 

คลอรีน 

Cl 

มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอรโมนพืช พืชเหี่ยวงาย  ใบสีซีดและบางสวนแหงตาย 
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ตารางที่ 7 (ตอ) แสดงธาตุอาหาร หนาที่และการขาดธาตุของธาตุอาหารพืชที่สําคัญชนิดตาง ๆ 

ธาตุ หนาที่สําคัญ อาการขาดธาตุ ภาพประกอบ 

เหล็ก 

Fe 

ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล   มี
บทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสงและ
หายใจ 

เริ่มเปนจากยอดลงมาโดยใบออนจะมีสีขาวซีด
ในขณะที่ใบแกยังเขียวสด 

 

 

แมงกานีส 

Mn 

ชวยในการสังเคราะหแสงและการทํางาน
ของเอนไซมบางชนิด 

ใบออนมีสีเหลืองในขณะที่เสนใบยังเขียวสด  
ตอมาใบที่มีอาการดังกลาวจะเหี่ยวแลวรวง 

 

โมลิบดินมั 

Mo 

ชวยใหพืชใชไนเตรตใหเปนประโยชนใน
การสังเคราะหโปรตีน 

พืชมีอาการคลายขาดไนโตรเจน  ใบลางจะดางๆ 
ตอมาจะแหงตาย ขอบใบหงิกงอ ใบมีลักษณะ
โคงคลายถวย เปนจุดเหลือง ๆ ตามแผนใบ 

 

สังกะสี  ใบออนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาว ๆ 
ประปรายตามแผนใบ  โดยเสนใบยังเขียว  ใบ
เล็กแคบ ไมออกผล 

ชวยในการสังเคราะหออกซิน (ฮอรโมน
พืชชนิดหนึ่ง) คลอโรฟลล  และแปง  

Zn 
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วิธีการแกไข 

 1) ถาพืชขาดธาตุอาหารหลักพวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 
นิยมใสปุยใหทางดิน  เพราะพืชตองการมาก  การใหปุยทางใบโดยปกติจะชวยเสริม
ใหสามารถแกไขไดทันทวงทีในชวงแรกๆ  ปุยที่ใชควรเลือกสูตรใหเหมาะสมตาม
ลักษณะที่พืชขาด  ตัวเลขสูตรปุย เชน 30-20-10 หมายถึงปริมาณของ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ในปุยนั้นตามลําดับ  
 2) ถาพืชแสดงอาการขาดแคลเซียม หรือ แมกนีเซียม ซึ่งโดยปกติจะพบใน
ดินที่เปนกรด  แกไขไดโดยการใสปูน  ถาขาดแคลเซียมอาจใชปูนมารล ปูนขาวหรือ
หินปูนบด  แตถาขาดแมกนีเซียม ดวยควรใชปูนโดโลไมต เพราะมีทั้ง แคลเซียม 
และ แมกนีเซียม  
 3) ถาพืชขาดจุลธาตุ  ควรปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน pH ใหมี
คาประมาณ 5.5-7 เพราะดินในสภาพนี้ จุลธาตุจะละลายออกมาใหพืชใชได
พอเหมาะไมมากหรือนอยเกินไป  แตถาดินมีธาตุเหลานี้นอยนิยมเพิ่มในรูปของปุย
อินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก  เพราะปุยพวกนี้มีธาตุเหลานี้อยูดวย อยางไรก็ตาม
การใสปุยใหทางดินอาจจะชาแกไขไดไมทันการ  ดังนั้นอาจมีการฉีดพนใหทางใบ
ดวย  ในปจจุบันมีปุยที่มีพวกจุลธาตุผสมอยูมาก  เชน ปุยน้ําหรือปุยเกร็ดละลาย
น้ํา  แตถาทราบวาขาดจุลธาตุเพียง 1 หรือ 2 ตัว ก็อาจหาซื้อปุยที่มีเฉพาะธาตุนั้นๆ 
มาฉีดใหทางใบก็ได  เชน เหล็กคีเลทใหธาตุเหล็ก แมงกานีสซัลเฟตให แมงกานีส
และกํามะถัน ซิงซัลเฟตใหสังกะสีและกํามะถัน คอปเปอรซัลเฟตใหทองแดงและ
กํามะถัน โบแร็กซใหโบรอน แอมโมเนียม โมลิบเดทใหโมลิบดินัมและไนโตรเจน และ
อื่นๆ อีกมาก  
 



ปุยและการใชปุย  

 
 

 .....การเกษตรกรรมในปจจุบันธาตุอาหารของพืชในดินมักมีปริมาณที่

ไมเพียงพอกับความตองการของพืช เน่ืองจากมีการใชประโยชนที่ดินติดตอกัน

มานานโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน และสภาพของดินสวนใหญไมเอื้ออํานวย

ตอการที่พืชจะนําธาตุอาหารไปใช การใสปุยจึงจําเปนตอการทําเกษตรกรรมที่

ตองการผลผลิตพืชเปนจํานวนมากเพื่อการแขงขัน..... 
 

พืชจะเจริญเติบโตอยางปกติได จําเปนตองดูดธาตุอาหารตาง ๆ ในปริมาณ
เพียงพอ และในสภาพที่สมดุลกัน โดยปกติพืชจะดูดธาตุอาหารตาง  ๆ จากดิน แต
เนื่องจากการปลูกพืชซ้ําในที่เดิม ประกอบกับการนําผลิตผลของพืชไปจากแหลง
ปลูก ธาตุอาหารตาง ๆ ในดินจึงถูกนําออกไปจากดินดวย จึงทําใหธาตุอาหารมี
ปริมาณลดลง และสูญเสียความสมดุลไป 

พืชจะเจริญเติบโตอยางปกติได จําเปนตองดูดธาตุอาหารตาง ๆ ในปริมาณ
เพียงพอ และในสภาพที่สมดุลกัน โดยปกติพืชจะดูดธาตุอาหารตาง  ๆ จากดิน แต
เนื่องจากการปลูกพืชซ้ําในที่เดิม ประกอบกับการนําผลิตผลของพืชไปจากแหลง
ปลูก ธาตุอาหารตาง ๆ ในดินจึงถูกนําออกไปจากดินดวย จึงทําใหธาตุอาหารมี
ปริมาณลดลง และสูญเสียความสมดุลไป 

  ดังนั้น ถาตองการใหพืชเจริญเติบโตอยางปกติ ใหคุณภาพผลผลิตดี และ
ใหผลผลิตสูงอยางถาวร จึงจําเปนที่จะตองเพิ่มเติมธาตุอาหารใหแกพืช เพื่อใหมีอยู
ในปริมาณที่พอเพียงและสมดุลกันโดยการใสปุย  

  ดังนั้น ถาตองการใหพืชเจริญเติบโตอยางปกติ ใหคุณภาพผลผลิตดี และ
ใหผลผลิตสูงอยางถาวร จึงจําเปนที่จะตองเพิ่มเติมธาตุอาหารใหแกพืช เพื่อใหมีอยู
ในปริมาณที่พอเพียงและสมดุลกันโดยการใสปุย  
  

ประเภทของปุย ประเภทของปุย 

เราอาจจําแนกตามการกําเนิดของปุยออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ เราอาจจําแนกตามการกําเนิดของปุยออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  1. ปุยอินทรีย คือ ปุยที่มีสวนประกอบของสารอินทรียชนิดตางๆ จากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรหรือวัสดุพืชสด หรืออนินทรียพวกแรจากธรรมชาติ ซึ่งได
ผานการยอยสลายสมบูรณแลวโดยการทํางานหรือการดําเนินกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กในดิน ไดแก จุลินทรียและสัตวเล็กๆ ในดินจนกระทั่งไดสารอินทรียมีสี
น้ําตาลปนดํามีความยุยละเอียด ไมมีกลิ่นหรือคลายกลิ่นดินธรรมชาติ หรือไดเปน

  1. ปุยอินทรีย คือ ปุยที่มีสวนประกอบของสารอินทรียชนิดตางๆ จากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรหรือวัสดุพืชสด หรืออนินทรียพวกแรจากธรรมชาติ ซึ่งได
ผานการยอยสลายสมบูรณแลวโดยการทํางานหรือการดําเนินกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กในดิน ไดแก จุลินทรียและสัตวเล็กๆ ในดินจนกระทั่งไดสารอินทรียมีสี
น้ําตาลปนดํามีความยุยละเอียด ไมมีกลิ่นหรือคลายกลิ่นดินธรรมชาติ หรือไดเปน
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สารอินทรียในรูปของเหลวที่เกิดจากการหมักวัสดุลักษณะสดในภาพไมมีอากาศซึ่ง
เปนประโยชนตอการปรับปรุงโครงสรางของดิน และใหธาตุอาหารหลายชนิด 
รวมถึงกรดอินทรีย สารเสริมการเจริญเติบโต และวิตามินบางชนิด ซึ่งถูกปลดปลอย
ออกมาหลังจากการยอยสลาย สําหรับเปนประโยชนตอพืชได    

2. ปุยอนินทรีย ไดแก ปุยที่มีตนกําเนิดมาจากสิ่งที่ไมมีชีวิตหรืออยูในรูป 
ของอนินทรียสาร หรือแรธาตุเปนสารประกอบทางเคมี และสวนมากจะอยูในรูป
ของเกลือ ซึ่งหาไดจากธรรมชาติโดยการขุดหรือผลิตจากโรงงาน เพื่อนํามาใชเปน
ปุยโดยเฉพาะ หรือไดจากผลพลอยไดของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ปุยประเภทนี้
เราเรียกวาปุยเคมี ตัวอยางปุยพวกนี้ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ดับเบิลซูเปอร
ฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด และปุยผสมซึ่งไดจากการนําปุยดังกลาวขางตนมา
ผสมเขาดวยกัน เปนตน  
 

ปุยอินทรีย 

  การเรียกชื่อปุยอินทรียมักนิยมเรียกตามวัสดุ แหลงที่มา และกรรมวิธีใน
การทําปุยอินทรีย ไดดังนี้  

     1. ปุยมูลสัตว ไดแกวัสดุที่ไดจากสิ่งขับถายของสัตว ทั้งในรูปของแข็งและ
ของเหลว รวมทั้งวัสดุอินทรียอื่น ๆ ที่อาจมีผสมอยูดวย      

 

 

 

 

 
รูปที่ 39  ปุยอินทรียจากมูลสัตว



   ดินเพื่อประชาชน   86 

2. พืชปุยสด ไดแก พืชที่ปลูกและไถกลบลง
ไปในดินในขณะที่พืชยังสดอยู เพื่อใหเปนปุยแกพืชที่
จะปลูกตอไป สวนมากใชพืชตระกูลถ่ัวเปนปุยพืชสด 
และไถกลบลงดินในขณะพืชกําลังออกดอก เนื่องจาก
เปนชวงที่มีไนโตรเจนอยูสูง   

3. ปุยหมัก ไดแก การนําอินทรียสารจากพืชสวนใหญมาหมัก โดยผาน
ขบวนการยอยสลายของจุลินทรียดิน  

รูปที่ 40 โสนอัฟริกัน 

 

 

 

 รูปที่ 41  การนําเศษวัสดุจากการเกษตรมาทําปุยหมัก
 
4. ปุยอินทรียน้ํา เปนปุยอินทรียในรูปของเหลวที่ไดจากการยอยสลายวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรที่มีลักษณะสด ไดแก เศษปลา หอยเชอรี่ ผักและผลไม เปน
การหมักในสภาพของเหลวและไมตองการอากาศโดยการทํางานของจุลินทรียได
เปนของเหลวสีน้ําตาลซึ่งประกอบดวย ฮอรโมน กรดอินทรีย กรดอะมิโน กรดฮิวมิก 
น้ํายอย และวิตามิน 

 

 

 

 
รูปที่ 42 การทําปุยหมักน้ํา  
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5. พืชคลุมดิน ไดแกพืชที่ปลูกหรือปลอยใหขึ้นปกคลุมดินเพื่อปองกันน้ําฝน
ชะหนาดิน การพังทลายของดิน หรือการชะลางธาตุอาหารไปจากดิน เมื่อไถลงกลบ
ดินก็เปนปุยอินทรียชนิดหนึ่ง พืชคลุมดินถาไถกลบในขณะที่พืชกําลังออกดอกก็เรียก
ปุยพืชสด ถาไถกลบหลังจากที่พืชแหงตายแลวก็ถือวาเปนเศษซากพืช  

 

 

 

 

 
 รูปที่ 43 พืชคลุมดินชนิดตางๆ 

6. เศษซากพืช ไดแกชิ้นสวนของพืชที่ตกคางในไรนา เมื่อถูกไถกลบลงใน
ดินก็ถือเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่ง  

    

 

 

 
รูปที่ 44 เศษวัสดุในพืน้ที่เกษตรกรรม และการไถกลบ

 

7. ของเหลือใชจากอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแกวัสดุอินทรียที่เปนผล
พลอยไดจากขบวนผลิตภัณฑทางเกษตร ซึ่งอาจอยูในสภาพเดิมหรือไมก็ตาม  

 

 

 

รูปที่ 45 เศษวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมการเกษตร 
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วิธีการใสปุยอินทรีย 

เนื่องจากปุยอินทรียมีคุณสมบัติและลักษณะแตกตางกัน เพื่อใหการใชปุย
ประเภทนี้เปนประโยชนตอพืชที่ปลูกไดเต็มที่ ควรรูจักเลือกวิธีใชใหเหมาะสมกับปุย
แตละชนิด  

     ก. ปุยหมักและปุยคอก ถาใสอัตราเกินหนึ่งตัน/ไร ใสโดยวิธีหวานใหทั่ว
แปลงแลวไถพรวนใหคลุกเคลากับดินใหทั่วกอนปลูกพืช ถาใสนอยกวาหนึ่งตัน/ไร 
ควรใชวิธีโรยกนรองพรอมปลูก หรือโรยขางแถวพืชพรอมพูนโคนขณะตนยังเล็ก  

 

 

 

 

 
รูปที่ 46 การใสปุยหมักและปุยคอก

      

ข. ปุยพืชสด ทําไดโดยปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชน ถ่ัวพุม หรือปอเทือง แลวไถ
กลบในขณะพืชกําลังออกดอก กอนการปลูกพืชหลักประมาณ 15 วัน  

ค. ตอซังพืชและของเหลือใชจากอุตสาหกรรมการเกษตร ถาใชในปริมาณ
มากเกินหนึ่งตัน/ไร ใชโดยวิธีหวานแลวไถกลบกอนปลูกพืชประมาณหนึ่งเดือน  
 

ปุยอนินทรียหรือปุยเคมี 

 ปุยอนินทรียหรือปุยเคมี เราอาจจําแนกออกเปนพวกใหญ ๆ ตามความ
ตองการธาตุอาหารในพืช และตามคุณสมบัติของปุยบางชนิด เชน ปุยใหธาตุอาหาร
หลัก ปุยใหธาตุอาหารรอง ปุยใหธาตุอาหารปริมาณนอย ปุยสลายตัวชา เปนตน 
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. ปุยใหธาตุอาหารหลัก 

  ปุยใหธาตุอาหารหลัก ไดแก ปุยพวกที่ใหธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส 
และธาตุโพแทสเซียม ปุยเคมีสวนใหญอยูในประเภทนี้ 

  เนื่องจากพืชตองการธาตุอาหารทั้ง 3 
ชนิดในปริมาณมาก จึงทําใหคาใชจายในการใช
ปุ ยพวกนี้ สู งควรที่ จะศึกษาถึงชนิดของปุ ย 
คุณสมบัติตาง ๆ ของปุย วิธีการใช ตลอดจนถึง
ประโยชนที่จะไดรับเพื่อใหเกิดการประหยัดและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปุยประเภทนี้มีทั้งปุยให
ธาตุอาหารเดี่ยวๆ หรือชนิดที่ผสมครบทั้ง 3 ธาตุ 
โดยระบุรอยละธาตุอาหารรับรองใหทราบ เชน ปุยเกรด 14-14-14 หมายถึงปุย
หนัก 100 หนวย มีธาตุไนโตรเจน (N) 14 หนวยฟอสฟอริคแอซิด (P2O5) 14 หนวย 
และโพแทสเซียมออกไซด (K2O) 14 หนวย เปนตน  

1. ปุยใหธาตุไนโตรเจน (Nitrogenous Fertilizers)  

 ปุยใหธาตุอาหารไนโตรเจนสวนมากอยูในรูปของสารประกอบแอมโมเนีย 
แหลงที่มาของปุยไนโตรเจนสวนใหญไดมาจากการสังเคราะหจากอากาศ จาก
อุตสาหกรรมน้ํามันเชื้อเพลิง จากอุตสาหกรรมถานหิน จากโรงงานสังเคราะหเสนใย
เทียมหรือไดจากธรรมชาติแหลงอื่น ๆ  

  พืชตองการไนโตรเจนเปนจํานวนมาก และเปนธาตุอาหารที่พบวาขาดอยู
บอย ๆ ดังนั้นปุยไนโตรเจนจึงมีความสําคัญย่ิงตอการกสิกรรมเปนอันดับแรก       
ปุยไนโตรเจนในปจจุบันมีหลายชนิดดังตอไปนี้  
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      ปุยแอมโมเนีย (NH3) 

     ปุยแอมโมเนียไดจากการสังเคราะห หรือผลพลอยไดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม มีไนโตรเจนอยูรอยละ 83 จัดไดวาเปนปุยที่มีไนโตรเจนสูงสุด   ขอควร
ระวังในการใสปุยแอมโมเนีย คืออยาใสใหใกลเมล็ดหรือตนพืชมากเกินไป และควร
ใสกอนการปลูก 1-2 สัปดาห เนื่องจากแอมโมเนียกาซจะเปนอันตรายตอเมล็ดที่
งอกหรือตนพืชได สําหรับในประเทศไทยการใชปุยแอมโมเนียยังไมมีผูปฏิบัติกัน แต
อาจมีการใชปุยประเภทนี้ในอนาคต  

      ปุยยูเรีย [CO(NH2)2] 

     ปุยยูเรียมีลักษณะเปนเม็ดกลมสีขาว ละลายน้ําไดดีมาก มีไนโตรเจนสูง
รองจากแอมโมเนีย ดูดความชื้นในอากาศไดมาก ดังนั้นถาทิ้งไวในอากาศปุยจะ
เปยกชื้นเร็ว ปุยยูเรียมีสารพิษบิวเรท (biuret) ผสมอยูดวย ซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมวิธี
ในการผลิต ดังนั้นควรระวังเมื่อมีการใชในอัตราสูง ปุยนี้มีไนโตรเจนทั้งหมดอยู 44-
46 % 

     ปุยยูเรียสามารถใหทางดินหรือทางใบก็ได ปุยนี้เหมาะที่จะใหกับพืชใน
ขณะที่พืชตองการ เนื่องจากพืชจะดูดไปใชไดทันทีถาใหทางใบหรือทางดินโดยการ
คลุกเคลาปุยใหดี ปุยนี้จะถูกเปลี่ยนไปอยูในรูปของแอมโมเนียม หรือไนเตรททันทีที่
สัมผัสกับความชื้นในดิน ทําใหพืชสามารถดูดปุยไปใชในเวลารวดเร็ว 

      ปุยแอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3) 

ปุยแอมโมเนียมไนเตรท   เปนผลึกสีขาว   ผลิตขึ้นจากแอมโมเนีย  ทํา
ปฏิกิริยากับกรด ไนตริก สามารถใชทําวัตถุระเบิด มีไนโตรเจนอยูรอยละ 33.5-35% 
และอยูในรูปของแอมโมเนียม-ไนเตรทอยางละครึ่ง ละลายน้ําไดหมด 

     ปุยแอมโมเนียมไนเตรทมีคุณสมบัติพิเศษคือระเบิดได ถาอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การผสมกับกํามะถันก็เปนตนเหตุใหเกิดระเบิดได การใช
จึงตองระวังอยางย่ิงยวด 



   ดินเพื่อประชาชน   91 

     ขอดีของปุยแอมโมเนียมไนเตรท คือ ละลายน้ําไดหมดและอยูในรูปของ
แอมโมเนียม และไนเตรท ซึ่งพืชจะนําไปใชเปนประโยชนไดทันทีที่ละลายอยูใน
สารละลายของดิน จึงเหมาะอยางย่ิงสําหรับพืชที่อาจใชไนโตรเจนไดทั้งสองรูป เชน 
หญา ถ่ัวลิสง และพืชอื่น ๆ หลายชนิด 

     ขอเสียของการใชปุยชนิดนี้ คือทําใหดินเปนกรดเพิ่มขึ้น แตก็แกไดโดยใส
ปูนขาวในปริมาณ 60 % ของน้ําหนักปุยที่ใช 

      ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต [(NH4)2SO4] 

     ปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปนผลึกสีขาวคลายเกร็ดน้ําตาลทราย ละลายน้ํา
ไดดี เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมถานโคก และโรงงานผลิตเสนใยเทียม มี
ไนโตรเจน 21 % และกํามะถัน 22-24 % 

      ปุยแอมโมเนียมซัลเฟตมีคุณสมบัติทําใหดินเปนกรด หากใสปุยนี้ในดิน
นาน ๆ เขาอาจทําให เหล็ก อะลูมิเนียม และแมงกานีส เปนประโยชนมากยิ่งขึ้น แต
ถาธาตุเหลานี้ละลายออกมาในปริมาณมากเกินไป ก็จะเปนอันตรายได  การใสปุย
ชนิดนี้ทางผิวดิน อาจทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินเสื่อมลง โดยเฉพาะดินที่มี
เนื้อละเอียด มีปริมาณอินทรียวัตถุนอยและมีสภาพดินฟาอากาศที่ไมอํานวยตอ
ขบวนการ ไนตริฟเคชั่น (nitrification) ดังนั้นจึงควรใสปูนขาว หรือปุยคอกชวย
เพื่อใหดินรวนซุยอยูเสมอ 

      แอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) 

     ปุยแอมโมเนียมคลอไรด เปนผลพลอยไดจากโรงงานทํา แอมโมเนียมโซดา 
และผงชูรส เปนเม็ดละลายน้ําไดดี มีไนโตรเจนอยู 26 % ใชผสมกับปุยซูเปอร-
ฟอสเฟต และปุยโพแทสเซียมได ไมทําใหจับกันเปนกอน สามารถใชไดดีกับพืชหลาย
ชนิด ยกเวนยาสูบที่ตองการธาตุคลอรีนเปนจํานวนนอย 

การใชแอมโมเนียมคลอไรด จะทําใหดินเปนกรดเทาๆ กับการใชปุย
แอมโมเนียมซัลเฟต เนื่องจากปุยนี้มีคลอไรดเปนปริมาณมากการใสควรระวังและ
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ตองเลือกใสเฉพาะพืชที่ทนตอปริมาณของคลอไรดไดดีดวย การใสปุยชนิดนี้นานๆ 
อาจจะทําใหดินสะสมคลอไรดไวสูง โดยเฉพาะดินที่มีการระบายน้ําใตดินเลว อาจ
เปนอันตรายตอพืชได  
  

  โซเดียมไนเตรท (NaNO3) 

     ปุยโซเดียมไนเตรท มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ไดจากธรรมชาติซึ่งอาจมีธาตุ
อาหารปริมาณนอยผสมอยูบาง เชน โบรอน และชนิดที่ไดจากการผลิตจากโรงงาน 
ซึ่งเปนปุยบริสุทธิ์ มีไนโตรเจนอยู 16 % ละลายน้ําไดหมด และเนื่องจากดินไมดูดซับ
ไนเตรท จึงทําใหมีการสูญเสียไนเตรทไดงาย โดยเฉพาะในดินทรายจัด และจะเพิ่ม
มากขึ้นถามีการเปดดินลางใหลึกขึ้น ดังนั้นจึงควรใสปุยชนิดนี้ในขณะที่พืชตองการ
ใช หรือทําการแบงใส 2-3 ครั้ง 

     ปุยโซเดียมไนเตรท เหมาะที่จะใชกับดินที่เปนกรด และกับพืชที่ตองการทั้ง
ธาตุอาหาร โซเดียม และไนโตรเจน  

 แคลเซียมไซยานาไมด (CaCN2) 

     ปุยแคลเซียมไซยานาไมด เปนผงหรือเม็ดสีดํา มีไนโตรเจนทั้งหมดอยูราว 
21-22 % ผลตกคางในดินจะทําใหดินเปนดาง จึงเหมาะกับดินกรด ปุยแคลเซียม ไซ
ยานาไมดไดจากการสังเคราะหไนโตรเจนจากอากาศ 

     ปุยชนิดนี้ควรใสกอนปลูก 2-3 สัปดาห เนื่องจากแคลเซียมไซยานาไมด 
และสารที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาในดินอาจเปนพิษตอพืช ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหปุยอยูในรูปที่จะเปนประโยชนตอพืช จึงตองรอให
ปุยนี้ทําปฏิกิริยากับดินอยางสมบูรณเสียกอนจึงจะปลูกพืช 
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  ปุยแคลเซียมไนเตรท [Ca(NO3)2] 

     ปุยแคลเซียมไนเตรท ไดจากการทําปฏิกิริยาของปูนขาวกับกรดไนตริก ถา
ใช โดโลไมท อาจมีแมกนีเซียมไนเตรทผสมอยูดวย เปนปุยเม็ดสีขาว มีไนโตรเจนอยู 
15.5 % และ แคลเซียมออกไซด (CaO) 27 % ละลายน้ําไดหมด มีฤทธิ์เปนดาง 

     ปุยแคลเซียมไนเตรทใชไดกับพืชไรทั่ว ๆ ไป และจะเปนประโยชนตอพืช
ทันทีหลังการใสปุยและยังใหธาตุแคลเซียมอีกดวย จึงเหมาะกับพืชที่ตองการธาตุ
อาหารนี้ในปริมาณมากและยังใชไดดีในดินดางที่มีภูมิอากาศแหงแลง ซึ่งสะดวกตอ
การหวานปุยดวย  

      ปุยไนโตรเจนอื่น ๆ (Other Nitrogen Carriers) 

     เนื่องจากการใชปุยไนโตรเจนไดเพิ่มปริมาณมากขึ้นเปนลําดับ จึงไดมีการ
ปรับปรุงและคิดคนหากรรมวิธีใหม ๆ เพื่อผลิตปุยชนิดนี้ใหพอกับความตองการของ
ตลาด 

     ตัวอยางปุยไนโตรเจนอื่น ๆ ก็มี แอมโมเนียมไนเตรท-ซัลเฟต แคลเซียม
แอมโมเนียมไนเตรท ปุยสลายตัวชา เชน CDU แอมโมเนียในปุยซูเปอรฟอสเฟต ไน
เตรทในปุยโพแทช เปนตน  

     

 

 

 

รูปที่ 47 ตัวอยางปุยที่มีธาตุไนโตรเจน 

พืชจะไดรับประโยชนจากปุยไนโตรเจนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย
หลายชนิด ขอควรคํานึงในการใชปุยไนโตรเจนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้  
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 ก. คุณสมบัติของปุย  

     ปุยไนโตรเจนเกือบทุกชนิดมีคุณสมบัติประจําตัวคือ ละลายน้ําไดดีที่สุด 
และเคลื่อนตัวไดดีในดิน พืชจะนําไปใชประโยชนไดทันทีภายหลังการใสปุยแลว การ
สูญเสียของปุยจึงเกิดขึ้นไดมากและรวดเร็ว 

     ข. ความเปนกรดเปนดางของดิน 

     เนื่องจากความเปนกรดเปนดางของดินเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการ
ควบคุมความเปนประโยชนตอพืชของธาตุอาหารชนิดตาง ๆ และปุยไนโตรเจนมี
สวนเกี่ยวของกับ pH ของดินมาก ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงเวลาในการเลือกใชชนิดปุย
ไนโตรเจน 

      ค. เวลาการใสปุยไนโตรเจนที่เหมาะสม  

     พืชตองการไนโตรเจนชวงการดํารงชีพแตกตางกัน สําหรับในระยะแรกที่
เพิ่งงอกและตนยังออนอยูจะมีการเจริญเติบโตทางใบมากพืชจะมีความตองการเปน
ปริมาณมากในระยะหลังการเจริญทางใบแลวพืชตองการในอัตรานอยลง ดังนั้นการ
ใสปุยอยางมีประสิทธิภาพ คือ เลือกใสในจังหวะเวลาที่ถูกตอง นั่นคือ การใสใน
ระยะแรก ๆ ที่พืชตองการนําอาหารนี้ไปชวยเรงการเจริญเติบโตทางใบ และกิ่งกาน  
การใสปุยไนโตรเจนนิยมแบงใส 2-3 ครั้ง เพื่อชวยการเจริญในระยะแรก และเพื่อ
เรงการเจริญในระยะที่สอง และเพื่อรักษาระดับธาตุอาหารในระยะที่สาม การใส
ครั้งแรกอาจใสแบบรองกนหลุม หรือขางแถวพืชแลวพรวนดินกลบ สวนในครั้งหลัง 
ๆ ก็แลวแตความสะดวก เชน โรยขางแถว ใสพรอมกับการใหน้ําชลประทาน หรือฉีด
ใหทางใบ เปนตน  
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 ง. ขอควรระวังในการใชปุยไนโตรเจน  

     อันตรายอาจเกิดขึ้นไดกับเมล็ดหรือตนออน เนื่องจากใสปุยไนโตรเจนใกล
เกินไป โดยเฉพาะแอมโมเนียเหลว ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
ยูเรีย โซเดียมไนเตรท สารพิษในปุย เชน บิวเรท ซึ่งพบในยูเรีย อาจเปนอันตรายได 
(ปกติไมควรมี บิวเรทเกิน 0.25 %) 

     ระยะความลึกของการใสปุยที่ถือวาปลอดภัย และมีประสิทธิภาพดีคือ     
ใสลึกกวาเมล็ดพืชราว 2 นิ้ว และอยูดานขาง 2 นิ้ว โดยใสพรอมกับการปลูก การใส
แบบหวานมักใหประสิทธิภาพต่ํา สําหรับดินทรายที่มีการชะลางหนาดินสูงในฤดูฝน 

     ถาใหทางใบก็ควรระวังอยาใหสารละลายเขมขนเกินไป เพราะอาจทําใหใบ
ไหมได เชน ยูเรีย ควรละลายน้ําฉีดในอัตราความเขมขน 4-5 % ของน้ําหนัก 
สําหรับพืชบางชนิด เชน ฝายอาจใชความเขมขนสูงไดถึง 10 % ในการฉีดแตละครั้ง 
โดยไมทําใหใบไหม      

  ปุยใหธาตุฟอสฟอรัส  

     ปุยใหธาตุอาหารฟอสฟอรัส สวนมากเราเรียกรวม ๆ วา ปุยฟอสเฟต ปุยที่
ใหธาตุนี้นับวามีความสําคัญมาก เพราะดินสวนใหญในเขตรอนมักพบวาขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสรองจากการขาดไนโตรเจน ดังนั้นปุยฟอสเฟตจึงมีความสําคัญเปนอันดับ
สองรองลงมาจากปุยไนโตรเจนก็วาได สําหรับปุยฟอสเฟตมีหลายชนิดดังนี้ คือ  

       หินฟอสเฟต (Rock Phosphate) 

     หินฟอสเฟต ขุดไดจากดินแลวนํามาบดใหเปนผงละเอียด มีฟอสฟอรัส
ทั้งหมดอยูในชวงประมาณ 28-41%(P2O5) ในจํานวนนี้จะมีฟอสเฟตที่เปนประโยชน
ประมาณ 10 % เทานั้น นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นผสมอยูดวย เชน แคลเซียม, กํามะถัน
, คลอรีน, ฟลูออไรด, ซิลิกอน เปนตน 
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   ปุยซูเปอรฟอสเฟต 

     ปุยซูเปอรฟอสเฟต เปนปุยที่เกาแกที่สุดในประวัติการใชปุยของโลก เกิด
จากการนําหินฟอสเฟตมาทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริค ฟอสฟอริค หรือซูเปอร
ฟอสฟอริค ทําใหไดปุยซิงเกิลซูเปอรฟอสเฟต (20% P2O5) ดับเบิลซูเปอรฟอสเฟต 
(40%P2O5) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (45-48% P2O5) และซูเปอรฟอสเฟตชนิด
เขมขนพิเศษ (54%P2O5) ปุยซูเปอรฟอสเฟตจะมีโมโนแคลเซียมฟอสเฟต  
เปนองคประกอบอยู เปนสวนใหญ  รองลงไปเปนสารประกอบพวกยิปซัม 
(CaSO4.2H2O) ปุยพวกนี้มีคุณสมบัติในการละลายน้ําไดดี (80%) จึงมีประสิทธิภาพ
ในการใหฟอสฟอรัสแกพืชสูง นอกจากนี้ก็ยังใหอาหารธาตุกํามะถันและแคลเซียมไป
ในตัว 

   ปุยโพลีฟอสเฟต 

     ปุยโพลีฟอสเฟต บางครั้งนิยมเรียกกันวา โพลีซูเปอรฟอสเฟตเปนปุยที่มี
คุณสมบัติก่ึงกลางระหวางหินฟอสเฟตและซูเปอรฟอสเฟต ทําจากการนําหิน
ฟอสเฟตบดมาทําปฏิกิริยากับสารที่ใหฤทธิ์เปนกรดอยางชาๆ และมีการเติมสาร
ควบคุมปฏิกิริยาบางประเภทเขาไปดวย เพื่อใหแคลเซียมฟอสเฟตกลายสภาพไป
เปนสารประกอบควบแนนจําพวกแคลเซียมโพลี่ฟอสเฟต ปรกติปุยชนิดนี้มีฟอสเฟต
ที่เปนประโยชนประมาณ 14-17 % และมีปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด 28-40 % ขึ้นอยู
กับชนิดหินฟอสเฟตที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ ปุยนี้มีธาตุอาหารรองครบถวนคือ Ca, 
Mg และ S และใชหวานแบบเดียวกับหินฟอสเฟต มีความละเอียดตั้งแต 100 เมช 
(mesh) ขึ้นไป เหมาะกับดินที่เปนกรด (pH ต่ํากวา 5.5) ขอดีของปุยนี้ก็คือมี
คุณสมบัติที่ละลายตัวชา ไมถูกตรึงในดินโดยงายเหมือนปุยฟอสเฟตชนิดอื่น 
ฟอสเฟตจะถูกปลดปลอยออกมาเปนประโยชนกับพืชอยางชา ๆ ในระยะ 7-14 
เดือน หลังจากใส มีประสิทธิภาพการถูกดูดใชโดยพืชสูงกวาปุยชนิดอื่น จึงเหมาะกับ
การปลูกพืชไมยืนตน หรือพืชไรที่ปลูกติดตอหรือหมุนเวียนในระยะเวลายาวนาน 
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เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตปุยนี้มีฟลูโอไรดเหลือปนอยูดวย จึงมีประโยชนอีกอันหนึ่ง
ในการชวยเพิ่มใหพืชมีความตานทานตอโรคและแมลงสูงขึ้น ปุยชนิดนี้นิยมใชกันใน
ประเทศยุโรป  
 

  ปุยแอมโมเนียมฟอสเฟต 

     ปุยแอมโมเนียมฟอสเฟต ผลิตออกมาในรูปของฟอสเฟต 2 ชนิด คือ ชนิด
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) ซึ่งมีหลายเกรด เชน 11-48-0, 12-61-0, 13-
39-0 และ 16-20-0 และชนิดไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) ผลิตออกมาในเกรด 
16-48-0 และ 18-46-0 ปุยแอมโมเนียม-ฟอสเฟตทั้งสองชนิดละลายน้ําไดดี  
(98-100%) ปุยนี้ใหธาตุไนโตรเจนไปในตัวจึงถือเปนปุยไนโตรเจนดวย  
 

       ปุยซูเปอรฟอสเฟตที่ใสแอมโมเนีย 

     ปุยชนิดนี้ไดจากการนําแอมโมเนียมาทําปฏิกิริยากับซูเปอรฟอสเฟตทําให
องคประกอบของปุยชนิดนี้อยูในรูปโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเปนสวนใหญ
องคประกอบรองลงไปก็คือไดแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งทําให
คุณสมบัติในการละลายน้ําของปุยชนิดนี้ลดลง 

     ประสิทธิภาพของปุยนี้ขึ้นอยูกับชนิดของซูเปอรฟอสเฟตที่นํามาใชในการ
ผลิต แตโดยทั่วไปแลวปุยชนิดนี้ ไมวาจะใชซูเปอรฟอสเฟตชนิดไหน จะให
ประสิทธิภาพเทากัน      

 ปุยไนตริกฟอสเฟต 

     ปุยชนิดนี้ไดจากการนําหินฟอสเฟตมาทําปฏิกิริยากับกรดไนตริก หรือกรด
ผสมของไนตริกกับกรดอื่น องคประกอบของฟอสฟอรัสอยูในรูป โมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟต  ไดแคลเซียมฟอสเฟต และไตรแคลเซียมฟอสเฟต  จึงใหทั้งไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสแกพืช ปุยชนิดนี้ละลายในน้ําไดตั้งแต 10-70% และจากการทดลอง
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พบวา ประสิทธิภาพของปุยชนิดนี้ขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตการละลายไดในน้ํา และ
เหมาะกับดินที่เปนกรด หรือดินที่ปลูกพืชขามฤดูนาน ๆ เชน ทุงหญา  
 

  ปุยฟอสเฟตอื่น ๆ  

     สําหรับปุยที่ใหธาตุอาหารฟอสฟอรัสอื่น ๆ 
อาจศึกษาไดจากปุยชนิดอื่นที่มีองคประกอบของ
ฟอสฟอรัสอยูดวย เชน พวกเบสิคสแลค ก็จัดเปนปุยที่
ใหธาตุฟอสฟอรัสเชนกัน  

รูปที่ 48 ตัวอยางปุยฟอสเฟต 
      

ขอควรคํานึงในการใชปุยฟอสเฟตเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด มีดังนี้  

     ก. คุณสมบัติของปุย  

     ปุยฟอสเฟตที่ละลายน้ําไดดีจะเปนประโยชนตอพืชไดเร็ว และนับวามี
ประสิทธิภาพดี ปุยพวกนี้ไดแกพวกซูเปอรฟอสเฟตตาง ๆ  

     ปุยฟอสเฟตที่ละลายน้ํายากจะมีฟอสฟอรัสในรูปของไดแคลเซียม หรือ 
ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ปุยนี้มีประสิทธิภาพต่ํา ตัวอยางก็คือ หินฟอสเฟต 

     สําหรับปุยที่ละลายน้ําไดหมด ถามีขนาดเม็ดโตก็จะเปนประโยชนตอพืชได
มากขึ้นในดานประสิทธิภาพของปุยหมายความวาพืชดูดปุยมาใชจากเม็ดใหญ
มากกวาปุยที่มีขนาดเล็ก เพราะขนาดเม็ดเล็กฟอสฟอรัสจะทําปฏิกิริยากับดินหรือ
ถูกตรึงเสียกอนที่พืชจะดูดเอาไปใช 

     ข. คุณสมบัติและสภาพของดิน  

     ในดินกรด เหล็กและอะลูมินัม จะทําปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส เกิดเปน
สารประกอบซับซอนที่ไมละลายน้ํา สวนในดินดาง แคลเซียมจะเปนตัวทําปฏิกิริยา
และเกิดสารในรูปที่ละลายไดนอยเชนกัน ดินในเขตรอนสวนใหญเปนกรด ดังนั้นจึง
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ควรใสปูนขาวเพื่อรักษาระดับ pH ของดินใหอยูในระหวาง 6.5-7.0 ซึ่งในชวงนี้
ฟอสฟอรัสจะเปนประโยชนตอพืชมากที่สุด 

     ในดินกรด การใสปุยพวกหินฟอสเฟตสําหรับพืชที่ปลูกในระยะยาว มักจะ
ใหผลดีกวาปุยฟอสเฟตอื่น ๆ ที่ละลายน้ําดี แตในระยะชวงสั้นแลว ปุยที่ละลายงาย
จะมีประสิทธิภาพสูงกวาเสมอ 

     ความชุมชื้นของดินทําใหการใชปุยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดินเหนียวที่อุมน้ํา
ไดดีและนาน จะดีกวาดินทรายที่มีระดับความชื้นต่ํากวา เพราะความเปนประโยชน
ของฟอสฟอรัสขึ้นอยูกับความชื้นของดินโดยตรง และความเขมขนของปุยรอบ ๆ 
บริเวณรากพืช  

     ค. เวลาและวิธีการใสปุย  

     ปุยฟอสเฟตอาจใสกอนปลูกพืชได โดยเฉพาะหินฟอสเฟต ถาจําเปนตองใส
กอนเปนเวลานาน ก็จําเปนจะตองใสปุยฟอสเฟตที่ละลายน้ําไดดีใสรองกนหลุมขณะ
ปลูก เพื่อชวยการเจริญเติบโตในระยะแรกการใสปุยฟอสเฟตที่ละลายน้ําไดดีไมควร
ใสกอนปลูกนานนัก เนื่องจากฟอสฟอรัสจะทําปฏิกิริยากับดิน และปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนก็จะลดลงเรื่อย ๆ 

     โดยทั่ว ๆ ไปเวลาการใสปุยสําหรับพืชไร มักนิยมใสขณะปลูกพืช หรือเมื่อ
พืชขึ้นแลว 2-4 สัปดาห การใชปุยฟอสเฟตจึงนิยมใชปุยที่มีการละลายน้ําดี  
 

  ปุยใหธาตุโพแทสเซียม 

     แหลงตนกําเนิดของวัสดุที่นํามาผลิตเปนปุยโพแทสเซียม สวนใหญไดจาก
ดินซึ่งมีการสะสมโพแทสเซียมในรูปของเกลือคลอไรด ซัลเฟต หรือไนเตรท 
โพแทสเซียมอาจนํามาจากน้ําทะเล หรือสามารถผลิตไดจากตะกอนทะเล (marine 
deposit) สวนใหญพบอยูในรูปของเกลือคลอไรดมากกวาเกลือซัลเฟตหรือไนเตรท 
ปุยใหธาตุอาหารโพแทสเซียมอาจเรียกรวม ๆ วาปุยโพแทช  
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  ปุยโพแทสเซียมคลอไรด 

     ปุยโพแทสเซียมคลอไรด มี K2O อยูประมาณ 60% และคลอรีน 40 % มีสี
ตางกันไป เชน ขาว ชมพู ขนาดของเม็ดปุยก็แตกตางกันเล็กนอย แลวแตแหลงที่มา
และกรรมวิธีการผลิต เปนปุยละลายน้ําไดหมด เปนปุยเดี่ยวที่ใหธาตุโพแทสเซียม 
ปุยชนิดนี้ไดมาจากการขุดจากดิน 

      เนื่องจากปุยโพแทสเซียมคลอไรดมีฤทธิ์เปนกลาง ดังนั้นการใสปุยชนิดนี้
โดยปกติจะไมทําให pH ของดินเปลี่ยนแปลงไป  

      ปุยโพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 

     ปุยโพแทสเซียมซัลเฟตไดจากการขุดหรือผลิตโดยใชโพแทสเซียมคลอไรด
ทําปฏิกิริยากับเกลือหรือกรดอื่นที่มีอนุมูลซัลเฟตเปนองคประกอบ มี K2O ประมาณ 
48 %, S 17.6 % และ Cl ไมเกิน 2.5 % ละลายน้ําไดหมด มีฤทธิ์เปนกลาง การผลิต
และใชนอยกวาปุยโพแทสเซียมคลอไรด เพราะตนทุนในการผลิตสูงกวา 

 ปุยโพแทสเซียมอื่น ๆ (Other Potassium Carrier) 

     ปุยโพแทสเซียมชนิดอื่น ๆ ยังไมนิยมใชกันเปนที่แพรหลาย ไดแก  
ปุยโพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟต (K2SO4.MgSO4) ประกอบดวย K2O 22%, 
MgO 13% และ S 18% โพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) มี K2O 44% และ N 14% 
โพแทสเซียมแมกนีเซียมคารบอเนต มี K2O 20% และ MgO 20%  

      

 

 

 

 รูปที่ 49 ปุยที่มีธาตุโพแทสเซียม
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ดินในประเทศไทย สวนมากจะไมขาดธาตุอาหารโพแทสเซียม ยกเวนดิน
ทรายจัด การใสปุยโพแทสเซียมจึงใสในกรณีที่มีการขาดธาตุนี้จริง ๆ เทานั้น หรือใน
กรณีที่ประสงคจะใหเกิดความสมดุลระหวางไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การใชปุยนี้มี
ขอควรคํานึงในดานการเพิ่มประสิทธิภาพของปุยหลายขอดวยกัน คือ  

     ก. คุณสมบัติของปุย 

     ปุยโพแทสเซียมโดยทั่วไปละลายน้ําไดดีมาก แตการเคลื่อนตัวในดินจะ
นอยกวาไนโตรเจนและดีกวาฟอสฟอรัส ความเปนประโยชนของปุยจึงขึ้นอยูกับ
ความเขมขนบริเวณของรากพืช การใสปุยควรใสแบบฝงกลบเพื่อกันการชะลางหนา
ดิน เนื่องจากปุยนี้ละลายน้ําไดดี การแบงใสปุยหลายๆครั้งในดินจะชวยทําให
ประสิทธิภาพการใชปุยสูงขึ้น  

     ข. เวลาและวิธีการใสปุย  

     จะใสกอนหรือหลังการปลูกพืชก็ได การใสกอนก็สะดวก โดยใชวิธีหวาน
หรือวิธีใสเปนแถว สําหรับการใสแบบฝงกลบนิยมใสรวมกับปุยไนโตรเจนและ
ฟอสเฟต เพราะสะดวกโดยปกติอัตราสวนที่พืชนําไปใชใหเปนประโยชน จะสูงกวา
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในปุยนี้บางสวนจะถูกยึดอยูกับอนุภาคดิน
เหนียว แตก็สามารถแลกเปลี่ยนไดกับโพแทสเซียมในสารละลายดิน ซึ่งก็นับวาเปน
ประโยชนตอพืชได ดังนั้นวิธีการใสเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไมตองจําเพาะ
เจาะจงเหมือนกับปุยฟอสเฟต ขอควรระวังก็คือเมื่อใสในดินทรายที่มีความลาดเอียง
ของพื้นที่พอสมควร ควรกลบดินดวยเพื่อกันมิใหปุยไหลไปตามหนาดินขณะฝนตก
โดยปกติมักนิยมใสรวมกับปุยอื่น เชนพวกปุยผสม โพแทสเซียมมักไมนิยมใสเดี่ยวๆ
แตเพียงชนิดเดียว 

     สําหรับพืชไร การใสปุยนี้ในขณะปลูกพืชหรือใสเมื่อพืชขึ้นเปนตนออน  
(2-4 สัปดาห) ไมทําใหประสิทธิภาพของการใชปุยแตกตางกัน สําหรับดินทรายและ
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กับพืชอายุยาว เชน ออย และมันสําปะหลัง การใสจํานวนมากครั้งเดียวอาจมี
ประสิทธิภาพสูการแบงใสจํานวนนอยไมได  

 2. ปุยใหธาตุอาหารรอง  

     ปุยที่มีความสําคัญรองถัดมาจากปุยธาตุอาหารหลักไดแก ปุยธาตุอาหาร
รอง คือ แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน ธาตุอาหารเหลานี้ พืชตองการใน
ปริมาณนอยกวาธาตุอาหารหลัก และพืชมักไมแสดงอาการขาดอยางรุนแรงเหมือน
ปุยธาตุอาหารหลัก แตมีความจําเปนเทา ๆ กับธาตุอาหารหลัก และถามีอยูไม
เพียงพอพืชก็จะไมเจริญเติบโตอยางปกติ ถาพืชขาดธาตุอาหารรองเหลานี้แลวก็จะ
ไมสามารถเจริญเติบโตจนถึงขั้นออกดอกออกผลได  

 ปุยใหธาตุแคลเซียม 

     ธาตุนี้สวนมากไดจากการใสหินปูนหรือปูนขาวเพื่อแกความเปนกรดของ
ดิน ถือวาเปนแหลงใหแคลเซียมที่ถูกที่สุด นอกจากนี้ แคลเซียม ก็ยังไดมาจากการ
ใชปุยธาตุอาหารหลักบางชนิด เชน แคลเซียมไนเตรท (Ca 19.4%) แอมโมเนียมไน
เตรทไลม (Ca 8.2%) แคลเซียมไซยานาไมด (Ca 38.5%) ยิปซัม (Ca 22.3%) หิน
ฟอสเฟต (Ca 33.1%) ซูเปอรฟอสเฟต (Ca 14.3-19.6%) 

     การใสปูนสวนมากจะใชวิธีหวานใหทั่วแปลงแลวไถกลบคลุกเคลาใหเขากับ
ดินกอนใสปุยและปลูกพืช ควรไถแลวทิ้งไว 2-3 สัปดาห เพื่อใหปูนทําปฏิกิริยากับ
ดินจนหมดเสียกอน การใสยิบซัมไมทําใหปฏิกิริยาของดินเปลี่ยนแปลง และเปนตัวที่
ใหธาตุแคลเซียมและกํามะถันในเวลาเดียวกัน การเพิ่มแคลเซียมใหแกดินที่มีฤทธิ์
เปนกลางจึงนิยมใชยิปซัมแทนปูนขาว 
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  ปุยใหธาตุแมกนีเซียม 

     วัสดุที่ใหธาตุอาหารแมกนีเซียม ไดแก ปูนโดโลไมท ไลมสโตน ซึ่งใชในการ
ลดความเปนกรดของดิน สารประกอบเกลือของแมกนีเซียม  เชน แมกนีเซียม
ซัลเฟต (Mg 9.6%) นอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีปะปนในวัตถุอื่น เชน เบสิคสแลค 
(Mg 3.4%) แคลไนโตร (Mg 4.4%)โพแทสเซียม แมกนีเซียมซัลเฟต (Mg 11.1%) 
และปุยเคมีผสมที่ใชกับพืชพวกยางพาราเปนตน 

     ขอควรระวังในการใสปุยแมกนีเซียมอยางเดียวก็คือ อาจเปนอันตรายตอ
พืชได ทั้งนี้เนื่องจากทําใหเสียความสมดุลของ Ca/Mg และ K/Mg ซึ่งอัตราสวนนี้
แตกตางกันไปตามชนิดของพืช แตโดยทั่วไปแลวพืชตองการ Ca มากกวา Mg 
เสมอ 
 

       ปุยใหธาตุกํามะถัน 

     ปุยธาตุกํามะถันอาจใหกับพืชในรูปของ ผงกํามะถัน หรือในรูปของยิปซัม 
(S 18.6%) นอกจากนี้ก็ไดจากปุยธาตุอาหารหลักอื่นอีกมากมายหลายชนิด เชน 
แอมโมเนียมซัลเฟต (S 24.2%) ดับเบิลซูเปอรฟอสเฟต (S 5.5%) โพแทสเซียม
ซัลเฟต (S 18%) และยูเรียเคลือบกํามะถัน (S 19%) ฯลฯ ความจําเปนในการใสปุยก็
ขึ้นอยูกับปริมาณกํามะถันในดินและชนิดของพืช โดยปกติพืชตระกูลถ่ัว และพืช
ตระกูลมัสตารด พืชพวกหัวหอม กะหลํ่า ตองการธาตุกํามะถันมากกวาพืชชนิดอื่นๆ 

     ประโยชนที่ไดจากการใสปุยกํามะถัน นอกจากเปนธาตุอาหารที่จําเปนของ
พืชแลวยังสามารถแกความเปนดางของดินไดอีกดวย ในการใชปุยกํามะถันกับพืช
นิยมใสโดยตรงกับดินใชใสแบบหวานหรือฝงกลบก็ได ใสกับพืชไรไมควรเกิน 5 กก./
ไร ของเนื้อธาตุ โดยปกติใช 3 กก./ไร ก็เปนการเพียงพอ  
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 3. ปุยใหธาตุอาหารปริมาณนอย (Minor-Element Fertilizers) 

ความสําคัญในการใชปุยธาตุอาหารปริมาณนอย นับวันจะมีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการเกษตรแผนปจจุบันนิยมการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดป ธาตุ
เหลานี้จะติดไปกับผลผลิตพืช ซึ่งนําออกจากไรเปนจํานวนมาก ประกอบกับกรรมวิธี
ในการผลิตปุยเคมีในปจจุบันมีความ บริสุทธิ์มากขึ้น ปุยเคมีเหลานี้จึงมีปริมาณเจือ
ปนของธาตุปริมาณนอยลดลงมาก 

  ธาตุปริมาณนอยมีความสําคัญเทากับธาตุอาหารอื่น ๆ เพียงแตพืช
ตองการในปริมาณนอยมากเทานั้น ดังนั้นเพื่อประกันวาพืชจะไดธาตุอาหารเหลานี้
ครบถวน จึงจําเปนตองการใสปุยพวกนี้ดวย แตก็ควรจะระวังไวดวยวาธาตุปริมาณ
นอยอาจจะเปนพิษตอพืชไดงายถาใสมากเกินไป จึงควรใสแตนอย ๆ หรือเมื่อพืช
ตองการจริง ๆ จะใสทางดินโดยผสมกับปุยเคมีหรือใสตางหาก โดยฉีดทางใบก็ได 

ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการใชปุยพวกนี้ก็มี คุณสมบัติของดิน ปริมาณน้ําฝน 
ตลอดจนความตองการของพืชแตละชนิดดวย 

ปุยที่ใชทั่วไปก็ไดแกสารเคมีชนิดตาง ๆ ที่มีธาตุนั้นๆ เปนองคประกอบ ปุย
ธาตุปริมาณนอยที่สังเคราะหขึ้นทางเคมีที่เรียกวาปุยคีเลตนั้น ไดจากการนําธาตุ
อาหารปริมาณนอยแตละชนิดมารวมกับสารคีเลตเหลานี้ เพื่อใหอยูในรูปที่พืชจะ
นําไปใชไดดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปุยพวกนี้เวลาใชก็ใชแตเพียงอัตรานอย ๆ เมื่อ
เทียบกับปุยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง สําหรับปุยคีเลต พืชดูดขึ้นไปใชได
ทั้งโมเลกุลโดยไมตองมีการแตกตัวแตอยางใด ปุยธาตุปริมาณนอยมีหลายชนิดดังนี้  

      ปุยใหธาตุเหล็ก 

     ไดแกสารพวกเหล็กคีเลท เชน Fe-EDTA, Fe-EDDHA, Fe-DTPA 
หรือสารพวก เฟอรัสซัลเฟต ใสโดยละลายน้ําพนทางใบ หรือจะใสลงดินโดยวิธีหวาน
หรือผสมกับปุยเคมีก็ได อัตราใส  4-6  กก./ไร ในรูปสารประกอบ สําหรับพวกคีเลท
อาจใชเพียง 1-3 กก. ตอไร ก็เพียงพอสําหรับพืชไร  
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      ปุยใหธาตุแมงกานีส 

     ไดแกแมงกานีสซัลเฟต และพวกคีเลทของแมงกานีสกับพวก Fritted 
manganese อัตราการใชสําหรับพืชไรไมควรเกิน 5 กก./ไร  ของสารประกอบ หรือ
ถาใหทางใบอาจใช 1-5 กก./ไร การใชคีเลทใชในอัตรา 1-3 กก./ไร  ก็เปนการ
พอเพียง  

      ปุยใหธาตุสังกะสี  

     ไดแก สังกะสีซัลเฟต สังกะสีออกไซด และสังกะสีคีเลท ฯลฯ อัตราใช
สําหรับพืชไรทั่วไป ไมควรเกิน 5 กก./ไร ของสารประกอบ  ปุยชนิดนี้เหมาะที่จะพน
ใหทางใบ เนื่องจากสังกะสีเคลื่อนตัวไดนอยในดิน โดยปกติไมควรใสผสมกับปุย
ฟอสเฟต เพราะจะทําใหการละลายลดลง เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเปน
สังกะสีฟอสเฟตซึ่งไมละลาย  

      ปุยใหธาตุทองแดง 

     ไดแกจุนสีหรือทองแดงซัลเฟต ทองแดงออกไซด ทองแดงคีเลท ฯลฯ 
อัตราการใชสําหรับพืชไรทั่วไปไมควรเกิน 5 กก./ไร  ของสารประกอบ ปุยชนิดนี้ถา
ใหมากเกินไปจะทําใหพืชมีลักษณะใบไหมและผลผลิตลดลง นิยมฉีดทางใบ หรือใส
กับปุยเคมีก็ได  

     ปุยใหธาตุโบรอน 

     โบแรกซ โคลมาไนท แคลเซียมบอเรท จัดเปนปุยใหธาตุอาหารชนิดนี้ โดย
ทั่ว ๆ ไป ใสประมาณ 1-2 กก./ไร ของสารเหลานี้ ก็พอเพียงสําหรับพืชไร  
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  ปุยใหธาตุโมลิบดีนัม 

     ปุยชนิดนี้ไดแก เกลือโมลิบเดท ของแอมโมเนียมและโซเดียม อัตราการใช
สําหรับพืชไรทั่วไปไมควรเกิน 0.5 กก./ไร ปุยชนิดนี้อาจใสคลุกเมล็ดกอนปลูกก็
ได  และนิยมใสกับแมปุยอื่น ๆ เนื่องจากใสในปริมาณนอยมากจึงตองใสกับแมปุย 
หรือผสมกับวัตถุพวก filler เชน ทราย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอทั้งแปลง 
ปุยนี้ใสในอัตราสูงไมเปนอันตรายกับพืช  
 

วิธีใชปุย 

พืชผักหรือสวนครัว ถาใชปุยเกรดผสมชนิดเดียว ใหแบงใส 2 ครั้ง โดยใส
ปุยครึ่งหนึ่งหลังจากถอนแยกหรือยายกลาแลวประมาณ 5 วัน หรือเมื่อกลาตั้งตัวดี
แลว ปุยอีกครึ่งที่เหลือใสหลังจากครั้งแรกประมาณ 10 วัน ถาใชปุยเดี่ยวหรือปุยแม 
ใหใสปุยฟอสฟอรัสและปุยโพแทสเซียมเมื่อเตรียมดินกอนปลูกหรือกอนยายกลา 
สวนปุยไนโตรเจน ใหแบงใสสองครั้งเชนเดียวกับปุยเกรดผสม การใสปุยหลังจาก
ปลูกพืชแลว โรยปุยใหทั่วแปลงหรือรอง ระวังอยาใหปุยคางอยูที่ใบพืช เพราะจะทํา
ใหใบพืชที่ถูกปุยเหี่ยวเปนรอยไหม 

นาขาว ถาใสปุยเกรดผสมใหแบงใสปุยเปนสองครั้ง ใสปุยครั้งหนึ่งกอนปก
ดํา 1 วัน สวนปุยอีกครึ่งที่เหลือใสหลังจากครั้งแรกประมาณ 35 วัน ถาใชปุยเกรด
ผสมแตจําเปนตองใสปุยไนโตรเจนเพิ่มเติม เชน แอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียม
คลอไรด หรือยูเรีย ใหใสปุยผสมทั้งหมดกอนปกดํา 1 วัน แลวจึงใสปุยไนโตรเจน
สวนที่ตองใชเพิ่ม เปนปุยแตงหนาหลังจากปกดําแลวประมาณ 40 วัน 

พืชไร พืชไรทั่วไปอาศัยน้ําฝนและมีฤดูเพาะปลูกสั้น การใสปุยพืชไรถาเปน
ปุยเกรดผสมชนิดเดียว นิยมใสเมื่อเตรียมดินกอนปลูกพืช ถาตองการใชปุย
ไนโตรเจนเพิ่มใหใสหลังจากปลูกแลวประมาณ 1 เดือน เนื่องจากดินที่ปลูกพืชไรสวน
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ใหญเปนดินรวนหรือดินทรายการใสปุยใหไดผลดีนั้นถาดินมีระดับธาตุอาหารพืชอยู
ใน “ระดับปานกลาง” จะใชวิธีหวานแลวคลุกเคลาใหทั่วกับดิน หรือจะใสเปนแถว
ระหวางแถวปลูกพืชแลวกลบก็ได แตถาดินนั้นมีระดับธาตุอาหารพืชอยูใน “ระดับ
ต่ํา” ควรใสปุยเปนแนวระหวางแถวปลูกพืช สวนการใสปุยไนโตรเจนแตงหนานั้น 
ควรใสเปนแถวขางตนพืชหรือหยอดขางตนแลวกลบ 

ไมยืนตนและไมผล ในพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานตลอดปใหแบงใสปุยสองครั้ง 
ใสปุยครึ่งหนึ่งหลังจากเก็บผลผลิตและตัดแตงก่ิงแลว สวนปุยอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือใส
หลังจากครั้งแรกประมาณ 3-4 เดือน ในพื้นที่อาศัยน้ําฝนใหใสปุยครึ่งแรกในตนฤดู
ฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน) อีกครึ่งที่เหลือใสปลายฤดูฝน (ประมาณ
เดือนตุลาคม) หรือหลังจากใสปุยครั้งแรกแลวประมาณ 3-4 เดือน ปริมาณปุยที่
แนะนําสําหรับ ไมยืนตน ไมอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป ถาเปนตนไมที่เริ่มปลูกหรืออายุ
นอยกวา 5 ป ใหลดปริมาณปุยตามสวนของแตละป เชน แนะนําใหใสปุย 1 กก.(10 
ขีด) ถาเปนไมเริ่มปลูกปแรกก็ใสเพียง 2 ขีด ถาเปนตนไมอายุ 3 ป ก็ใส 6 ขีดตอตน
ตอป วิธีใสปุยไมยืนตนหรือไมผลใหไดผลดี โดยใชไมหรือเสียมเจาะดินรอบๆ รัศมี
ของทรงพุมลึกประมาณ 15-20 ซม. ตนละ 5-10 หลุม แบงใสปุยแตละหลุมใหทั่วถึง 
แลวกลบดินปดปากหลุมไว การพรวนดินตื้นๆ รอบๆ รัศมีทรงพุมแลวโรยปุยและ
กลบปุยก็นิยมปฏิบัติเชนกัน แตตองระวังอยาพรวนดินลึกเกินไปจะทําใหรากพืช
กระทบกระเทือนหรือขาดได 

สนามหญาหรือทุงหญาเลี้ยงสัตว ใสปุยทุกครั้งหลังตัดหญา หรือหลังจาก
ปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป ปริมาณปุยที่ใสแตละครั้งก็แบงเปนสวนๆ จากปริมาณที่
แนะนําใหใชตอป ตามจํานวนครั้งที่ตัดหญา หรือที่ปลอยสัตวเขาไปในแตละป 

การใสปุยอินทรียรวมกับปุยวิทยาศาสตรจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใช

ปุยของพืชไดดีขึ้น และยังชวยทําใหดินรวน ดูดซับน้ําไวไดมากขึ้น การใสปุยอินทรีย
ทําไดสะดวกโดยสามารถนํามาคลุกกับปุยวิทยาศาสตรใสพรอมในเวลาเดียวกัน 
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สวนปริมาณที่ใชนั้นขึ้นอยูกับปุยอินทรีย แตละชนิด ในทางปฏิบัตินิยมใชปุยอินทรีย
กับไมกระถางและพื้นที่เพาะปลูกแปลงขนาดเล็ก เชน ไมดอกไมประดับและสวนครัว 
ใส 200-250 กก. ตอ 100 ตารางเมตร ไมผลไมยืนตน ใส 20-30 กก.ตอวัน โรยให
ทั่วรัศมีทรงพุม 
 อัตราปุยที่แนะนําจากผลการวิเคราะหดินนี้ เปนปริมาณปุยเคมีหรือปุย
วิทยาศาสตรที่ใชสําหรับดินและพืชแตละชนิด ที่คาดวาจะใหผลผลิตสูงสุด ดังนั้น
การใชจริงๆ จะตองคํานึงถึงผลกําไร ซึ่งขึ้นอยูกับราคาผลผลิต ราคาปุยและ
คาใชจายอื่นๆ ในการผลิตถาราคาพืชต่ํา หรือตนทุนการผลิตสูงก็ลดปริมาณปุยที่จะ
ใชลง แตปริมาณปุยเคมีที่ใชไมควรต่ํากวา 60 % ของปริมาณที่แนะนําไวนี้ ใหใสปุย
ที่แนะนําไวนี้ติดตอกัน 3-4 ป จะทําใหการใชปุยและการปรับปรุงดินไดถูกตองยิ่งขึ้น 
 



การชะลางพังทลายของดิน 

 

 ......การชะลางพังทลาย เกิดขึ้นจากกระบวนการแตกกระจายของดิน 

และการพัดพา โดยมีนํ้าเปนหลัก ทําใหเกิดการสูญเสียหนาดิน ซึ่งมีแรธาตุที่

เปนประโยชน ทําใหดินไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช และอาจกอใหเกิด

กอใหเกิดความเสียหายแกสิ่งกอสราง ระบบการคมนาคม และผลผลิต

ทางดานเกษตรกรรม เปนตน..... 
 

รูปที่ 50 การชะลางพังทลายของดิน 

 การชะลางพังทลายของดิน  หมายถึง  กระบวนการแตกกระจาย 
(detachment) และการพัดพาไป  (transport 
ation) ของดินโดยตัวการกัดกรอน  (erosive 
agents) ซึ่งไดแก น้ําและลม ซึ่งการชะลาง
พังทลายของดินนี้อาจเกิดจากการกรอนดินโดย
ธรรมชาติ หรือเกิดจากอิทธิพลของมนุษยและ
สัตวเปนตัวเรง โดยในประเทศไทยน้ําจะเปนตัวการ 
สําคัญในการชะลางพังทลายของดิน แบงเปน 2 ประเภทไดแก 
 1. การชะลางพังทลายโดยธรรมชาติ หมายถึง การกัดกรอนซึ่งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติโดยมีทั้งน้ําและลมเปนตัวการ เชน การชะละลาย  แผนดินเลื่อน  การ
กรอนแบบนี้เปนแบบที่ปองกันไมไดและมักใชเวลานาน แบงเปน 4 ชนิดคือ 

1) การชะละลาย (leaching) หมายถึง การกรอน
ดินชนิดที่แรธาตุตางๆ ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ
ถูกทําลาย หรืออยูในสภาพแขวนลอยแลวไหลลงสู
สวนลางของหนาตัดดินไปกับน้ําที่ซึมผาน ซึ่งใน
ที่สุดจะไหลลงสูทะเล การสูญเสียของดินแบบนี้

รูปที่ 51 การกรอนโดยการชะละลาย
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เกิดขึ้นเปน ประจํา และพบมากที่สุดในการกรอนดินในธรรมชาติ 

2) การชะลางพังทลายที่พื้นผิวดินโดยน้ํา (surface 
erosion by water) หมายถึง การพัดพาหนาดิน
หรือหินซึ่งขาดพืชพรรณปกคลุมในน้ํา การขาดพืช
พรรณปกคลุมนั้น เนื่องมาจากสภาพแวดลอมใน
ธรรมชาติ เชน ลม ฟา อากาศ ความสูงต่ําของภูมิ
ประเทศ 

รูปที่ 52 การกรอนพื้นที่ผิวดินโดยน้ํา 

3) แผนดินเลื่อน และดินเลื่อน (landslides and soil creep)  

 - แผนดินเลื่อน คือ การถลมตัวของแผนดินจากที่สูงลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว 
จะเกิดไดเมื่อมีปจจัย 3 ประการคือ ก) พื้นที่จะตองมีความลาดเทพอสมควร ข) ดิน
หรือหินชั้นลางมีการไหลซึมของน้ําชามาก ค) และดินชั้นบนไมเกาะกัน เพราะอิ่มตัว
ดวยน้ํา 

 - ดินเลื่อน คือ การเลื่อนของดินบนที่ถูกน้ําชะจนเปนโคลนลงสูที่ต่ําตาม
ความลาดเทดวยแรงโนมถวงของโลก แตเนื่องจากยังมีความหนืดระหวางชั้นของ
ดินที่มีความชื้นตางกัน ดังนั้นดินจึงคอยๆ เลื่อนลงมาโดยปกติแลวดินที่เลื่อนจะหนา
ไมเกิน1เมตร 

 4. การกรอนโดยลม ในบริเวณที่มีลมแรงและ
ขาดสิ่ งปกคลุมโดยธรรมชาติประกอบกับ
อุณหภูมิสูง เชน ในทะเลทรายหรือริมฝงทะเล 
ลมจะเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดการสูญเสีย
ดิน 

รูปที่ 53 การกรอนโดยลม
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 2. การชะลางพังทลายที่มีตัวเรง (accelerate) หมายถึง การกรอนดินที่
มนุษยหรือสัตวเลี้ยงเขามาชวยใหมีการกัดกรอนเพิ่มขึ้นจากการชะลางพังทลายโดย
ธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลว แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1) การชะลางพังทลายโดยน้ํา คือ การ
แตกกระจายและพัดพาดินไปโดยน้ํา ดินมีความ
ยากงายในการที่จะเกิดการชะลางพังทลาย
แตกตางกันออกไป ซึ่งขึ้นอยูกับสมบัติของดินที่
ไดรับมาจากวัตถุตนกําเนิดจากระบบการใชที่ดิน 
และการจัดการดิน 

รูปที่ 54  การกรอนโดยน้ํา

 ชนิดของการชะลางพังทลายโดยน้ํา สรุปไดดังนี้ 
  การกรอนแบบแผน เปนการชะลางพังทลายซึ่งเกิดจากแรงปะทะของ
เม็ดฝน ทําใหผิวดินแตกกระจายและพัดพาไปเปนแผนบางๆ ซึ่งจะสังเกตไดยาก จะ
เกิดเปนบริเวณกวางบนพื้นที่คอนขางมีความลาดเทสม่ําเสมอ 
  การชะลางพังทลายแบบ Internal เปนการชะลางพังทลายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากแรงกระทบของเม็ดฝนแตกกระจายออกจากกัน อนุภาคที่มีขนาดเล็กก็จะ
ไหลปะปนกับน้ําลงไปในรอยแตกราวหรือตามชองวางในดินลงสูดินลาง ทําใหดิน
แนนตัวโดยทั่วไปแลวการชะลางพังทลายแบบนี้ไมไดกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรง 
  การกรอนแบบรอง จะเกิดการกรอนดินเมื่อมีน้ําในปริมาณมากๆ มา
รวมตัวกันแลวไหลลงสูที่ต่ําทําใหเกิดเปนรองขึ้น แบงไดเปน 3 ชนิดคือ ก) การกรอน
แบบริ้ว  ข) การกรอนแบบรองธาร ค) การกรอนในธารน้ํา 
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                  (ก)                                             (ข)                                             (ค)
 

รูปที่ 41 การกรอนแบบรองชนิดตางๆ  

 

 การเคลื่อนที่ของดินแบบเปนกลุมกอน เกิดขึ้นโดยการกรอนดิน
ธรรมชาติที่มนุษยและสัตวเลี้ยงเขามาเกี่ยวของดวย แบงออกเปน 3 ชนิด คือ  
ก) แผนดินเลื่อน ข) ดินเลื่อน ค) soil terraces คือ การยุบตัวของดินตามไหลเขาอัน
เนื่องมาจากน้ําหนักของสัตวเหยียบยํ่าในขณะที่ดินเปยกทําใหดินยุบตัว 
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2) การกรอนดินโดยลม (wind erosion) คือ การที่ทําใหอนุภาคดิน
เคลื่อนยายจากจุดหนึ่ งไปสูอีกจุดหนึ่ งโดยการกระทําของลมโดยปกติมัก
ประกอบดวยกระบวนการที่ทําใหดินหลอมตัว(destabilization)กระบวนการกัด
กรอนและกระบวนการตกลงมารวมตัวและคงตัว(stabilization) ในวัฏจักรของการ
กรอนดินโดยลม ชนิดของการเคลื่อนที่ของอนุภาคดินโดยลม แบงได 3 ชนิดคือ  
การกระดอน การฟุงกระจาย และการกลิ้งไปบนผิวดิน 
  

ความเสียหายที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการกรอนดินโดยน้ําและลม  นั้นสง
ผลกระทบโดยตรงกับมนุษย และธรรมชาติ เชน กอใหเกิดความเสียหายแก
สิ่งกอสราง ระบบการคมนาคม และทําใหผลิตทางดานเกษตรกรรม เปนตน มนุษย
จึงตองชวยกันปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน 
โดยลดขบวนการอันทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินใหมากที่สุด รักษาปริมาณ
แรธาตุและอินทรียวัตถุในดินใหคงสภาพ 
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แผนที่ 7 ระดับความรุนแรงการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ
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แผนที่ 8 ระดับความรุนแรงของแผนดินถลมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย
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แผนที่ 9 พื้นที่เสี่ยงตอภาวะการเปนทะเลทรายของประเทศไทย

 



ภาวะมลพิษของดิน 

  

 …..ภาวะมลพิษ เกิดจากการปนเปอนของสารพิษตางๆ เชน สารกําจัด

ศัตรูพืช ธาตุโลหะหนัก และธาตุอื่นๆ ทําใหพื้นที่ปลูกพืชขาดประสิทธิภาพตอ

การผลิตพืช นอกจากนี้พืชดูดซับสารพิษเขาไปในลําตนซึ่งจะสงผลตอสุขภาพ 

อนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว.....  
 

 ภาวะมลพิษของดิน (soil pollution) หมายถึง ภาวะการปนเปอนของดิน
ดวยสารมลพิษ (soil pollutant) มากเกินขีดจํากัด จนมีอันตรายตอสุขภาพ อนามัย 
ตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว 

ในสภาพปจจุบัน ดินนอกจากจะทําหนาที่เปนแหลงอาหาร เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรค อยางที่เคยเปนมาแตโบราณแลว ดินยังตองเปนแหลงรองรับส่ิง
ปฏิกูลแหงเทคโนโลยีทั้งหลาย นอกจากนั้นดินยังไดรับผลขางเคียงจากการใช
สารเคมีในการเกษตร ผลกระทบจากการใชประโยชนจากดินในสภาพปจจุบัน จึง
สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมดานอื่น ๆ ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง คุณภาพน้ํา 
และอากาศ อันเปนพื้นฐานสําคัญของคุณภาพชีวิต 

แหลงกําเนิดสารมลพิษ และสารมลพิษในดิน 

 สารมลพิษในดินมีแหลงกําเนิดมาจาก
กิจกรรมของมนุษยเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง กิจกรรมดานการเกษตร การอุตสาหกรรม 
วัสดุเหลือใช และน้ําทิ้งจากชุมชน จะเห็นไดวา 
แหลงกําเนิดสารมลพิษแตละแหลง ทําใหเกิดสาร
มลพิษที่แตกตาง การใชสารเคมีฆาศัตรูพืชทําใหดินเปนแหลงสะสมสารเคมีที่มีผล
ตกคางนาน เชน สารประเภทคลอรีนอินทรีย เปนตน สารกําจัดศัตรูพืชประเภท 
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อนินทรียมักจะใชธาตุพิษเปนองคประกอบหลัก เชน สารหนู ทองแดง ปรอท ฯลฯ 
ซึ่งเปนธาตุที่อยูในรูปของสารพิษในดินไดนาน 

การใชปุยเคมี และการไถพรวนที่ไมเหมาะสม เปนการแพรกระจายธาตุปุย 
และอนุภาคแขวนลอยสูแหลงน้ํา ซึ่งการชะลางพังทลายของดินจากการใชที่ดินไม
เหมาะสม เชน การเพาะปลูกพืชที่ขาดสิ่งปกคลุมผิวหนาดิน การทําเหมืองเปด ฯลฯ 
ก็ทําใหเกิดการแพรกระจายดังกลาวไดเชนกัน นอกจากนั้นแลวการชะลางพังทลาย
หนาดินในปริมาณมากจะทําใหอนุภาคขนาดทราย หรือกรวด เคลื่อนทับถมทางน้ํา 
ทําใหการระบายน้ําลดลง และอาจรุนแรงถึงขั้นทําลายที่อยูอาศัย หรือสถานท่ี
วางไขของปลาไดเชนกัน 

  

 

 

 
 

 

การใชดินที่ไมถูกตอง ที่ทําใหเกิดการเรงใหดินเปนกรด-ดาง เชน การใช
ปูนที่มากเกินไป หรือการใชปุยทีมีฤทธิ์ตกคางเปนดางเวลานาน การทํานาเกลือ ฯลฯ 
อาจทําใหเกิดการสะสมเกลือบริเวณผิวหนาดิน ทําใหไมสามารถปลูกพืชไดผล ทําให
แหลงน้ําในบริเวณดังกลาวมีคุณภาพลดลงจนถึงขั้นไมอาจนํามาใชประโยชนได 
นอกจากนั้น ในกรณีที่มีเกลือบริเวณผิวดินมาก เมือมีการไหลของเกลือไปกับน้ําไหล
บา จะทําใหดินและแหลงน้ําขางเคียงมีการสะสมเกลือเพิ่มขึ้นได ในสภาพที่ดินเปน
กรด หากดินนั้นมีปริมาณซัลเฟตในดินสูงจะทําใหดินและน้ําในแหลงนั้นเปนกรดจัด 
ทําใหธาตุอาหารพืชที่ละลายไดนอยในสภาพกรด โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัส เกิด
การขาดแคลน และในสภาพเชนนี้ เหล็ก และอะลูมินัม ซึ่งละลายไดดี อาจมีมากใน
สารละลายดิน จนถึงระดับเปนพิษตอพืชได 
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 การใชดินเปนแหลงทิ้งวัสดุเหลือใช และการทิ้งน้ําทิ้งที่มีสารมลพิษใน
ปริมาณสูงลงไปในดิน เปนการสะสมสารมลพิษในดินไดเชนกัน สวนสารมลพิษจะ
เปนชนิดใดยอมขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุเหลือใชหรือน้ําทิ้งชนิดนั้น ตัวอยางเชน วัสดุ
เหลือใชในการเกษตร หรือน้ําทิ้งจากบานเรือน อาจเปนการสะสมสารพิษประเภท
อินทรียของไนโตรเจน  หรือฟอสฟอรัส แตหากเปนวัสดุเหลือใชจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือขยะจากตัวเมือง หรือน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม อาจเปนการ
สะสมธาตุพิษ หรือสารพิษประเภทอนินทรียในดินดวย เปนตน 

  ปจจัยที่ทําใหเกิดมลพิษทางดิน 

1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

- วัตถุตนกําเนิดดินมีองคประกอบของเกลือแรหรือสารประกอบของโลหะ  

- ดินเปรี้ยว ดินเค็ม หรือมีโลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท 

2. พื้นดินที่ถูกทอดทิ้ง    

 2.1 เปนพื้นที่ที่เลิกใชเนื่องจากอยูในสภาพทรุดโทรม 

- มีสิ่งกอสรางหรือกองวัสดุที่ถูกทอดทิ้ง 

- พื้นที่ที่เคยมีสิ่งกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 เปนพื้นที่ที่ใชทําเหมืองแรและบอหิน ลักษณะพื้นที่จะเปนอุโมงค กอง
ดินสูง 

2.3 เปนพื้นที่ที่เคยใชวางรางรถไฟ ทําถนน 

2.4 เปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมแกการเพาะปลูก หรือการอนุรักษ 

3.  พื้นดินที่ จัด เปนที่ทิ้ งสารเคมีและสารกัมมันตรังสีจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  

4. พื้นดินที่ใชทําการเกษตรโดยมีการใชสารเคมีประเภทตาง ๆ  
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 ในที่นี้ขอกลาวถึง ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชโดยมุงเนนเฉพาะสาร
ประเภทเคมีอินทรีย เนื่องจากปจจุบันมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชเปนปริมาณมาก 
เมื่อสารเหลานี้ตกลงสูดิน นอกจากสารกําจัดศัตรูพืชอันเปนกลุมเปาหมายแลวสาร
เหลานั้นหากยังคงอยูในดินโดยไมเสื่อมฤทธิ์หรือเปลี่ยนรูปเปนสารที่ปลอดภัย ยอม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่เปนกลุมนอกเปาหมายในดิน ตัวอยางเชนเกิดการ
สะสมในไสเดือนซึ่งยอมเกิดผลของการสะสมตอมาในนกและสัตวน้ํา และเมื่อสาร
กําจัดศัตรูพืชเคลื่อนยายออกจากดินก็ยอมแพรกระจายสูสภาพแวดลอม เกิดผล
กระทบไดในวงกวาง 

ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช 

สารกําจัดศัตรูพืชมีหลายชนิด ขึ้นกับการแบงลักษณะดังนี้ 

1.  แบงโดยสภาพการออกฤทธิ์ภายในและภายนอกเซลลพืช จะมีได 2 
ชนิด คือ 

       1) สารกําจัดศัตรูพืชประเภทสัมผัสตาย (contact pesticide) หรือ
ประเภทไมดูดซึม (nonsystemic) สารประเภทนี้จะฉาบเคลือบอยูที่ผิวภายนอก
เซลลพืชออกฤทธิ์โดยการสัมผัสกับกลุมเปาหมาย 

               2)  สารกําจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึม (systemic pesticide) ซึ่งจะออก
ฤทธิ์โดยการดูดซึมเขาสูเซลลพืช สารจะถูกดูดซึมเขาไปในพืช และมีกลไกในการ
ออกฤทธิ์ทําลายหลังจากนั้น 

2.  แบงโดยอาศัยกลุมเปาหมาย ไดแก 

   1)  สารฆาแมลง เปนกลุมสารพิษที่ใชสําหรับฆาแมลง 

   2)  สารฆารา เปนกลุมสารประกอบที่เปนพิษตอเชื้อรา 

   3)  สารฆาวัชพืช เปนกลุมสารพิษที่ใชกําจัดวัชพืช 

   4) อื่นๆเชนสารฆาสัตวฟนแทะ สารฆาไสเดือนฝอย เปนตน 
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3.  แบงโดยโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของสาร 

สารเคมีฆาศัตรูพืชในปจจุบันมีอยูถึง 600 ชนิด ซึ่งเปนจํานวนมากเกินกวา
ที่หนังสือจะกลาวถึงไดจึงขอกลาวถึงเฉพาะที่สําคัญและมีใชกันมากไดแก 

   1)  กลุมไฮโดรคารบอนคลอรีน หรือคลอรีนอินทรีย  

   2)  กลุมฟอสเฟตอินทรีย  

   3)  กลุมกรดคลอโรฟน็อกซี  

     4)  กลุมคารบาเมต  

     5)  กลุมไตรอะซีน  

      6)  กลุมแทนที่ยูเรีย 
 

การแพรกระจายของสารกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม 

 การใชสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยมีมานานไมนอยกวาสามทศวรรษ 
โดยที่ปริมาณการใชมิไดลดลง มีแตจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิต เพื่อที่จะศึกษาถึง
ผลตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม จึงไดมีการเก็บตัวอยางทดสอบในป 
พ.ศ. 2519 จากสัตวน้ํา นก ผลผลิตการเกษตร เลือดมนุษย และนมมารดา พบวา ใน
ปลาและแพลงกตอนพืชที่ใชศึกษาคือ ปลาหางนกยูง ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียน
ขาว ปลายี่สกเทศ และแพลงกตอนพืชคือ Chlorella sp. Ankistrodesmus sp. 
และ Scenedesmus sp. สารกําจัดศัตรูพืชที่มีผลรายแรงที่สุดคือสารพวกดีลดริน 
และดีดีที พวกที่มีผลนอยตอสัตวและพืชเหลานี้คือพาราควอตและบีเอชซี แตที่มีผล
ตอแพลงกตอนพืชสวนใหญคือสารปราบวัชพืช สําหรับในนก มีรายงานวาในจํานวน
นก 30 ชนิด ที่จับมาศึกษาที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีนกถึง 14 ชนิดที่มี
สารพิษตกคางประเภทอินทรียคลอรีน โดยที่นกแตละตัวมีสารพิษหลายชนิดรวมกัน
อยู และมีการสะสมที่ไขมันมากที่สุด สําหรับดินและน้ําที่ใชศึกษาพบวา น้ํา ดิน และ
ตะกอนดินกวา 2,000 ตัวอยาง ทั่วประเทศไทยมีสารกําจัดศัตรูพืชในระดับที่ตรวจ
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พบได สวนใหญเปนสารกลุมคลอรีนอินทรียพวกดีดีทีและดีลดริน และอาจพบสารใน
กลุมฟอสเฟตอินทรียและคารบาเมตในบางทองที่ สําหรับพืชผัก ผลไม พืชไร พืช
น้ํามัน พืชอาหารสัตว และไขที่ทําการสํารวจตั้งแตป พ.ศ. 2515 ถึง 2530 รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ตัวอยาง พบวา ในจํานวนตัวอยางเหลานี้มีการปนเปอนดวย
สารกลุมคลอรีนอินทรีย และฟอสเฟตอินทรียมากกวา 2,000 ตัวอยาง (มากกวา 
70%)  

ผลขางเคียงของสารกําจัดศัตรูพืช 

 จากการแพรกระจายของสารกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอมดังกลาว ทําให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนมากมายหลายประการ เชน เพิ่ม
ปญหา เมื่อมีการใชสารเคมีฆาศัตรูพืชโดยการทําลายลางเผาพันธุชนิดหนึ่งใหหมด
ไป เทากับเปนการลดการแกงแยงกับเผาพันธุอื่นที่อยูในระบบนิเวศนนั้น แมลงหรือ
พืชที่ไมไดเปนอันตรายจากสารเคมีชนิดดังกลาวก็จะเติบโตแทนที่อยางรวดเร็ว ซึ่ง
อาจกอใหเกิดศัตรูพืชพันธุใหมที่ผิดไปจากเดิมโดยระดับความรุนแรงอาจเทากับหรือ
มากกวาเดิมก็ได จึงอาจกลาวไดวามนุษยทําลายลางเผาพันธุหนึ่งใหหมดสิ้นไป อาจ
เปนการกระตุนใหเกิดเผาพันธุใหมเขามาแทนที่ 

 การจัดการผลตกคางสารกําจัดศัตรูพืชในดิน 

 หากมีการตกคางของสารเคมีไมเปนที่พึงประสงคแลว การกําจัดจะทําได
ยากมาก ซึ่งหากจําเปนที่จะลดปริมาณสารเคมีฆาศัตรูพืชที่ตกคางในดินลงจนเหลือ
ในระดับที่ไมกอผลกระทบตอพืชหลักอาจมีการจัดการวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้คือ 

 1. ปลูกพืชทนตอสารพิษชนิดนั้น หรือพืชที่ไมเปนอันตรายจากสารกําจัด
ศัตรูพืชดังกลาว และเก็บเกี่ยวนําออกไปจากพื้นที่ 
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 2.  การไถลึกกลับหนาดิน เพื่อลดระดับความเปนพิษของสารจากผิวดิน วิธี
นี้มีขอเสียคือการสลายตัวของสารกําจัดศัตรูพืชในดินลางจะเปนไปโดยเชื่องชากวา
เมื่อสารนั้นอยูดินบน เพราะทําใหปจจัยการเสื่อมสภาพของสารทางชีวเคมีลดลง 

 3. การใชระบบชลประทานเพื่อชะลางสารนั้นออกจากพื้นที่ และ
เคลื่อนยายลงลึกเลยระบบรากพืช วิธีเชนนี้ควรฝงทอระบายน้ําดักอยูใตผิวดิน 

 4.  การใชสารดูดซับ สารเคมี เชน activated carbon อาจใชคลุกเคลากับ
ดินเพื่อลดระดับความเปนพิษของสารกําจัดศัตรูพืช 

 5.  การใชสารเคมีหรือจุลินทรียเพื่อลดสภาพพิษ เชน ปริมาณดีดีทีในดินจะ
ลดลงอยางรวดเร็ว หากมีการคลุกเชื้อแบคทีเรีย Aerobacter erogenes และให
ดินอยูในสภาพน้ําขัง 

ธาตุพิษ 

 ธาตุพิษ (toxic element) โดยทั่วไปมักจะหมายถึงธาตุโลหะหนัก และธาตุ
อื่น ซึ่งเปนสารมลพิษที่สําคัญในดิน ธาตุพิษเหลานี้เปนสารมลพิษไดเนื่องจากมีการ
นํามาใชประโยชนในรูปสารประกอบและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ แลวมีการ
ปนเปอนสูสภาพแวดลอม 

 ธาตุอื่นในที่นี้ อาจรวมถึงธาตุที่เปนจุลธาตุอาหารพืช และที่ไมใชจุลธาตุ
อาหาร สําหรับจุลธาตุอาหารที่เปนพิษไดก็เนื่องมาจากระดับปริมาณความเหมาะสม
ในพืชมีชวงจํากัดมาก ถามีนอยเกินไปก็ขาด มีมากเกินไปก็เปนพิษ 

แหลงที่มาและการสะสม 

 แหลงของสารมลพิษสูดินมีไดหลายแหลงคือ จากสารเคมีในการเกษตร 
(เชน ปุยและสารฆาแมลง) โรงถลุงแร การเผาไหมน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม ของ
เหลือใชจากโรงงานและจากชุมชน ตลอดจนการใชที่ดินเปนที่ถมวัสดุเหลือใช 
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 การกําจัดน้ําเสียจากตัวเมือง อาจทําไดโดยทําบอพักน้ําติดตอกัน เพื่อทํา
ใหสารอินทรียแขวนลอยถูกจุลินทรียนําไปใชจนในบอสุดทายจะไดน้ําสะอาดที่
สามารถเลี้ยงปลาและตบแตงเปนสถานที่พักผอนหยอนใจได 

 อีกระบบหนึ่ง อาจทําไดโดยนําน้ําเสียดังกลาวเขาใชในไรสวนการเกษตร 
หรือนําไปรดตนไมในปาปลูก แตหากนําไปใชในการนี้ น้ําเสียดังกลาวตองมีการ
กําจัดธาตุพิษใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งเสียกอน 

 กากตะกอนน้ําโสโครกมีคุณคาทางอาหารพืชสูงกวาขยะหรือปุยหมัก
เทศบาล ของเสียชนิดนี้มีปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสมากพอที่จะนําไปใชใน
เปนปุยได แตหากตะกอนน้ําโสโครกจากตัวเมืองหรือโรงงานใดมีจุลธาตุอยูใน
ปริมาณมากเกินไป ยอมมีความจําเปนที่จะตองกําจัดเสียกอน และถาจําเปนตองใช
กากตะกอนในแงปุย จะตองไมทําใหธาตุพิษในดิน เชน แคดเมียม ตะก่ัว และปรอท 
มีคาสูงกวาระดับปรกติในดินเกินสองเทา ซึ่งโดยทั่วไปในดินปรกติจะมีธาตุ
แคดเมียมประมาณ 0.5 ppm ตะกั่ว 20 ppm และปรอท 0.1 ppm 

มาตรการควบคุมการแพรกระจายของจุลธาตุ 

 ในปจจุบันการควบคุมการแพรกระจายธาตุพิษเหลานี้ไดรับความสนใจจาก
ผูมีหนาที่ควบคุมอยูมาก แตกลไกในการทํางานเปนอีกเรื่องหนึ่งที่จะตองพิจารณา
ปรับปรุงอยูเสมอ 

 เมื่อคํานึงถึงมาตรการในการควบคุมการแพรกระจายแลวมาตรการที่
นาจะเปนไปไดควรมีดังนี้ 

1. กําหนดคามาตรฐานของธาตุพิษในน้ําทิ้ง และควรเปนคาสากล 

2. กําหนดคามาตรฐาน (อันเปนสากล) ของชนิดและปริมาณละออง
อนุภาคธาตุพิษในควันและไอเสีย 
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3. กําหนดคามาตรฐานของธาตุพิษในตะกอนน้ําเสีย ที่นําไปใชเพื่อ
การผลิตอาหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณ แคดเมืยม  โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว 
ปรอท นิเกิล สังกะสี ในตะกอน 

4. กฎเกณฑพิเศษเพื่อควบคุมการใชแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทใน
การอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตที่เก่ียวของกับการแพรกระจายธาตุพิษในน้ํา
ทิ้ง หรือไอเสีย เชน การเติม lead alkyl ในน้ํามัน หรือสารกําจัดศัตรูพืชที่มีสวนผสม
ของปรอท 

5. หามการใชจุลธาตุในสัตวเลี้ยงเพื่อเรงการเจริญเกินความจําเปน
ตอสรีระของสัตว เชนการใชทองแดงและสังกะสี ในอาหารสุกรมากเกินจําเปน 

6. กระตุนใหโรงงานมีระบบการนําธาตุโลหะในของเสียกลับนํามาใช 

สงเสริมใหมีระบบการกําจัดของเสียแบบอื่น นอกเหนือจากการเผาทิ้ง การทําปุย
หมัก และการทิ้งลงสูดิน เชน โดยระบบการแยกสลายดวยความรอน เปนตน 
 



การอนุรักษและการจัดการดิน 

 

 .....การอนุรักษดินและน้ํา เปนวิธีการลดการชะลางพังทลายของดิน

ไมใหสูญเสียหนาดิน รวมทั้งการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ ซึ่งแบงเปน 3 วิธี

หลักคือ วิธีการดานวิศวกรรม เชน ทําคันดิน  วิธีการปลูกพืช เชน ปลูกหญา

แฝกในแนวพื้นที่ลาดเอียง และวิธีการผสมผสาน..... 

 การอนุรักษดินและน้ํา คือ วิธีการใชที่ดินและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ใหเกิดผลกําไรสูงสุดและในขณะเดียวกันก็ตองพยายามใหทรัพยากรดินและน้ํามี 
ความเสียหายนอยที่สุด ซึ่งวิธีการนี้ จะเปนการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
รวมทั้งการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ และความสามารถในการใหผลผลิตของดิน
ใหดีขึ้นกวาเดิม 
 สาเหตุสําคัญที่ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ไดแก  
 1. การแผวถางพืชที่ปกคลุมดินจนเตียน ทําใหน้ําฝนที่ตกลงมาชะเอา
ผิวหนาดินที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณไปไดงาย 
 2. การทําเกษตรกรรมบนเนินที่มีความลาดเอียงมาก ถาไถเปนรองจากที่
สูงลงสูที่ต่ําแลว เมื่อเวลาฝนตกลงมาจะชะผิวหนาดินที่มีความอุดมสมบูรณไปได
งาย 
 3. การปลูกพืชชนิดเดียวกันซํ้าซากบนพื้นที่เดียวกัน ทําใหปุยและแรธาตุ
บางอยางหมดไป 
 4. การเผาพืชหรือหญาที่ขึ้นในไรนา ทําใหแรธาตุที่มีประโยชนตอพืชและ 
จุลินทรียในดินซึ่งชวยทําใหดินดีขึ้นตองถูกทําลายไป 
 5. การขาดความรูในเรื่องการใชปุยที่ถูกตอง ทําใหดินเสื่อมคุณภาพลง
เรื่อยๆ  
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หลักการอนุรักษดินและน้ํา 

 1.ปรับสภาพของดินใหสามารถทนทานตอการถูกชะลางกัดเซาะ หรือถูก
พัดพาใหเคลื่อนที่โดยแรงของน้ํา 
 2. ปกคลุมดินใหพนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและลม 
 3.บรรเทาความรุนแรงของกระแสลมและอัตราการไหลบาของน้ํา 
 4. หาวิธีการที่ปลอดภัยในการที่จะระบายน้ําที่ไหลบาไปยังแหลงสะสมน้ํา 
โดยปองกันมิใหมีการพังทลายของดิน 
 

วิธีการอนุรักษและพัฒนาที่ดิน 

 การอนุรักษและพัฒนาที่ดิน ทําใหดินมีคุณภาพดีและมีความสมบูรณ
ตลอดไป มีวิธีการดังนี้คือ 
 1. การปลูกพืชคลุมดิน คือ การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือมีระบบรากแนน 
เพื่อคลุมและยึดดิน เชน พืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูลหญา ซึ่งทําได 2 วิธี คือ  
 1) การปลูกพืชตามแนวระดับ เปนการใช
วิธีการไถพรวน หวาน ปลูก และเก็บเก่ียวพืชใหขนาน
ไปตามแนวระดับเดียวกัน โดยใหขวางกับความลาด
เอียงของพื้นที่  
  รูปที่ 56 การปลูกพืชคลุมดิน 

 2) การปลูกพืชแบบขั้นบันได เปนการใชวิธีการสรางคันดินหรือแนวหินให
ขวางความลาดเอียงของพื้นที่ใหเปนลักษณะขั้นบันได แลวปลูกพืชบนขั้นบันไดนั้น 
  

 การปลูกพืชทั้งสองวิธีนี้จะชวยชะลอการชะลางพังทลายของดินไดดังนี้ คือ  
 1) ชวยลดความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกลงมากระแทกกับผิวดิน 
 2) ชวยควบคุมการไหลบาของน้ําไดทั้งปริมาณและความเร็ว 



   ดินเพื่อประชาชน   128 

 3) เพิ่มความตานทานของดินไมใหแตกตัวไดเร็ว 

รูปที่ 57 การอนรุกัษและพัฒนาทีด่นิวิธีตางๆ 
  

 2. การปลูกพืชหมุนเวียน คือ การปลูกพืชตางชนิดกันบนพื้นที่เดียวกัน
หมุนเวียนกันไป โดยไมปลอยใหดินที่วางเปลา ซึ่งจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ 
ลดการระบาดของศัตรูพืช และชวยเพิ่มผลผลิตของพืชใหมากขึ้น ชนิดของพืช
หมุนเวียนที่นํามาปลูกตองคํานึงถึง อายุของพืช ฤดูกาล และสภาวะแวดลอม 
 3. การเพิ่มสารอินทรียในดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยหมักใน
ดิน ซึ่งจะชวยใหดินมีความสามารถอุมน้ําไดดีขึ้น อากาศสามารถแทรกซึมไดสะดวก 
และลดอัตราการสูญเสียหนาดิน 
 4. การทําคันดิน โดยการสรางคันดินหรือหินขวางความลาดเทของพื้นที่ 
 5. การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  
 

วิธีการจัดการดินและน้ําทั่วไปเพื่อทําการเกษตรกรรมใหถูกตอง 

 1.การใชประโยชนที่ดิน ควรมีการจัดการโดยใชดินตามสมรรถนะของที่ดิน 
การจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว การจัดการปาไม พื้นที่ลาดชันเกินกวาจะปลูกพืช หรือ
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ทําทุงหญาเลี้ยงสัตว ควรจะกระทําการปลูกปา และตองเลือกตนไมชนิดที่โตเร็ว โดย
ตองการธาตุอาหารและความชื้นนอย  
 2. การจัดการน้ํา โดยควบคุมความชื้นในดินโดยวิธีตางๆ ซึ่งใชปองกันการ
ชะลางพังทลายโดยน้ําและโดยลม  และใชน้ําที่มีอยู ในดินใหมีประสิทธิภาพ 
บํารุงรักษาดินไมใหแหงหรือเปยกเกินไป  
 3. การจัดการอินทรียวัตถุ ซึ่งจะเปนแหลงพลังงานและคารบอนสําหรับ 
จุลินทรีย เพิ่มขนาดเม็ดดิน จึงจําเปนตองผลิตเศษซากพืชที่มีคุณภาพสูงๆ มากๆ 
โดยการคัดพันธุที่ยอมรับแลว ทําการไถพรวนใหเหมาะสม และใสปุยใหเพียงพอ 
และทําใหการสลายตัวของเศษเหลือของพืชเหลานั้นชาลง และใชวิธีการพิเศษใน
การอนุรักษดินโดยเฉพาะ เชน การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การคลุม
ดิน การปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับเปนแถว การทําคันดิน และการ
ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เปนตน 
 



 เกษตรอินทรีย  
 

 
 

......เกษตรอินทรีย เปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการใชสารเคมี 

มาเปนการไมใชสารเคมีใดๆ ซึ่งปจจุบันผูบริโภคจํานวนมากใหความสําคัญกับ

การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มาจาก

เกษตรอินทรีย รัฐบาลจึงเรงสนับสนุน และผลักดันใหมีวาระแหงชาติเกษตร

อินทรียขึ้น....... 

การทําเกษตรกรรมของไทยมักประสบปญหาการขาดทุน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุ
ของปญหานี้เกิดจากรายจายในการจัดซื้อสารเคมีจํานวนมากมาใชเพื่อเรงผลผลิต 
อยางไรก็ตาม หากผลผลิตที่ไดมีราคาตกต่ํา การขาดทุนก็ยังคงมีอยูอยางไมจบไม
สิ้น ในปจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเริ่มมีมากขึ้น ทําให
ผูบริโภคหันมาใสใจในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตาง ๆ ที่
เปนพิษตอรางกาย ดวยเหตุนี้เกษตรกรหลายรายจึงคิดหาวิธีการทําเกษตรกรรม 
แนวใหม เรียกวา เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) เพื่อชวยลดตนทุนการ
ผลิตและไดผลผลิตที่เปนที่ตองการของตลาด โดยการพยายามประยุกตใช
ธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการใชปจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีสังเคราะห ซึ่งวิธีการทําเกษตรแนวนี้จะไมเปนอันตรายตอทั้งผูผลิต
และผูบริโภค  

ปจจุบันผูบริโภคจํานวนมากใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่มี
คุณภาพจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย อยางไรก็ตาม 
อาจกลาวไดวาการบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนการบริโภคอยางมีคุณคาและ
มีคุณภาพ เพราะนอกจากจะเปนผลดีตอสุขภาพแลว ยังโยงใยไปถึงเกษตรกรผูผลิต
และสิ่งแวดลอมอีกดวย ประการสําคัญผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนตัวแปร
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สําคัญในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตลาด และรูปแบบการผลิตของ
เกษตรกรใหไปสูการทําการตลาดและการทําการผลิตที่มีความรับผิดชอบตอสุขภาพ
ของผูบริโภค และสิ่งแวดลอมมากขึ้นอีกดวย 

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศ  

       โดยที่ในสภาพการณปจจุบัน ประชาคมโลกมีความ
ตองการสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น  อันเนื่องจากเกษตร
อินทรียเปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ และมีความปลอดภัยตอสุขภาพ
อนามัยซึ่งในระดับสากลก็ ไดมีขอกําหนดมาตรฐานการ
ผลิต และสงออกสินคาอาหารที่สํ า คัญแหงหนึ่ ง ในโลก
จําเปนตองสรางมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ดังกลาว เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันในระดับนานาชาติ  หนวยงานที่เก่ียวของจึงออกประกาศการผลิตพืช
อินทรียดังตอไปนี้  

   1. แผนการผลิตเกษตรอินทรียและการบันทึกขอมูล 

         ผูมีความประสงคจะทําการผลิตพืชอินทรีย จะตองจัดทําแผนการทําฟารม
เกษตรอินทรียและการเก็บขอมูลเพื่อการตรวจสอบ และพิจารณายื่นตอหนวย
รับรองระบบการผลิตพืชอินทรีย ตามแบบที่กําหนด โดยแผนการดังกลาวมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

       1.1 ชนิดพืชที่จะผลิต ตองระบุชนิดพืชที่จะทําการผลิตทุกชนิด รวมถึงพืชปา  
       1.2 พื้นที่ผลิต ตองมีเอกสารและขอมูลแสดงที่ตั้งของฟารม แผนผังของ
ฟารม ชนิดของเงิน ประวัติการปลูกพืช การใชที่ดิน สภาพแวดลอมรอบฟารม และ
บริเวณที่จะอนุรักษพืชปา  
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       1.3 แนวกันชนระหวางพืช เปนมาตรฐานการปองกันการปนเปอนของ
สารเคมีทางลม ทางน้ํา ทางอากาศ และอื่นๆภายในฟารม ระหวางฟารมรวมทั้ง
บริเวณรอบนอกและตองมีขอบเขตและวิธีการปฏิบัติที่ยอมรับตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 

       1.4 แผนการจัดการดินเพื่อการผลิตพืชอินทรีย ตามระบบเกษตรอินทรียที่
เหมาะสม เปนแผนในดานการปลูกพืชหมุนเวียนการใชปุยอินทรีย ปุยพืชสด การ
จัดการเศษเหลือจากการเกษตร การปองกันการชะลางของปุยและการพังทลาย
ของดิน  

       1.5 พันธุพืชที่ใช ตองระบุชื่อแหลงที่มา วัสดุการปลูก หามใชพันธุพืชที่ไดจาก
การตัดตอสารพันธุกรรมและจากวิธีการอื่นๆ ที่ไมสอดคลองกับการเกษตรอินทรีย  
       1.6 การปลูก ดูแลรักษา และเก็บเก่ียว ตองแสดงแผนที่จัดการที่สอดคลอง
กับหลักการผลิตพืชอินทรีย และยึดหลักเกษตรที่เหมาะสมในขั้นตอนการเตรียม
แปลง การปลูก การใหน้ํา การใสปุย การกําจัดวัชพืช การควบคุมศัตรูพืช การ
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการเก็บเกี่ยว  

       1.7 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตองแสดงวัสดุอุปกรณที่ใชวิธีปฏิบัติ
แผนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว วิธีวิเคราะหและควบคุมการปนเปอนของสาร
ตองหามในขั้นตอนการขนยาย การแปรรูปขั้นตน การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา
และการขนสงวิธีปฏิบัติและขอยกเวนในการผลิตพืชอินทรียใด ๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ผูรับรองคุณภาพกําหนด  

2. การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมาเปนแบบเกษตรอินทรีย 

2.1 เกษตรกรจะตองเสนอแผนการจัดการฟารมที่ชัดเจน เก่ียวกับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตอหนวยรับรองระบบการผลิตพืชอินทรีย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

          2.2 แผนการปรับเปลี่ยนจะตองมีขอมูลที่ชัดเจน ดังตอไปนี้  
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- ประวัติฟารม  

- แผนการปรับเปลี่ยนและชวงระยะเวลา 

- การวิเคราะหผลตกคางของสารเคมีในดิน 

- ประวัติการใชสารเคมี  

- ประวัติการใชดิน 

              2.3 ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน  

          - พื้นที่ทําการเกษตรอยูกอนแลว ใชระยะเวลาในการปรับเปล่ียน 1 ป 
สําหรับพืชลมลุก และ 3 ป สําหรับพืชยืนตน 

            - พื้นที่เปดใหมอาจไดรับการยกเวนระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหผลตกคางของสารเคมีในดินและในผลผลิต ทั้งนี้ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของหนวยรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย  

            - ผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่อยูในระหวางการปรับเปลี่ยน และไดปฏิบัติ
ตามวิธีการของเกษตรอินทรีย เปนเวลาอยางนอย 1 ป เรียกวา ผลิตผลหรือ 
ผลิตภัณฑกําลังปรับเปลี่ยน  

3. แผนการเก็บเก่ียวพืชปาและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดลอม 

ผูที่เก็บรวบรวมหรือเก็บเก่ียวพืชปา ซึ่งประสงคจะขอหนังสือรับรองวา
เปนผลิตผล หรือผลิตภัณฑอินทรีย จะตองทําแผนปฏิบัติการ ย่ืนตอหนวยรับรอง
ระบบการผลิตพืชอินทรียตามแบบที่กําหนด เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการมี
องคประกอบดังนี้ 

 3.1 แผนที่และประวัติการใชพื้นที่ (ตองไมมีการใชสารตองหามอยางนอย 
3 ป ยอนหลัง)  

 3.2 ชนิดพืชที่จะทําการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว  
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 3.3 ขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการ 

 3.4 วิธีการเก็บรวบรวม หรือการเก็บเก่ียวที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และไม
กระทบกระเทือนตอความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

 

 

 
 

4. การวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผล 

 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียนั้น ถาไดผลผลิตขึ้นจากระบวนการผลิตที่
ผานการรับรองและตรวจสอบจากหนวยออกใบรับรองและตรวจสอบมาตรฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียมาโดยตลอดแลวไมจําเปนตองใชวิธีวิเคราะหทางเคมีตรวจสอบ
สารพิษตกคางในผลิตผล หรือผลิตภัณฑ เวนแตเปนการวิเคราะหตามมาตรฐาน
ของประเทศคูคาหรือตามที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

5. การออกใบรับรอง 

ผูประสงคจะขอใบรับรองเพื่อแสดงวาผลิตผลหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ไดผาน
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย  ใหย่ืนคําขอตามแบบที่
กําหนดตอหนวยออกใบรับรอง และตรวจสอบมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย 
เมื่อไดรับคําขอแลวใหเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ สถานที่ผลิต 
วิธีการผลิต บันทึกขอมูลการผลิตและหรือเก็บสุมตัวอยางมาวิเคราะห เพื่อพิจารณา
ออกใบรับรอง  
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6. การติดฉลาก 

6.1 คุณสมบัติของผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่จะ
ไดรับการติดฉลากวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรีย
จะตองเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตตาม
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียและไดมีการตรวจและ
รับรองจากหนวยออกใบรับรองและตรวจสอบมาตรฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย 

6.2 ฉ ล า ก ต อ ง มี ข อ ค ว า ม ว า ผ ลิ ต ผ ล ห รื อ
ผลิตภัณฑปรับเปลี่ยนหรือผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรีย
อยางใดอยางหนึ่งซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทของผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ สวนรายละเอียดตางๆ บนฉลากใหเปนไปตามที่
กําหนด 

 เนื่องจากประเทศไทยกําลังอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนาการเกษตรเขา
สูระบบเกษตรอินทรียตองมีการศึกษาคนควาทางวิชาการเพิ่มเติม โดยเปน
การศึกษาเชิงบูรณาการในหลากหลายมุมมองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ในที่นี้จะเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยในลักษณะการพิจารณากลุมตาง ๆ  
(value chain) ที่อยูภายในระบบเศรษฐกิจเกษตรอินทรีย อันไดแก ผูบริโภค สังคม 
การคา ขบวนการผลิต และฟารม (ผูผลิต) โดยพิจารณาวาในแตละกลุมจะใหการ
ตอบสนองตอการพัฒนาเกษตรอินทรียโดยผานปจจัยใดบาง (การพิจารณาในเชิง
คุณภาพ) เพื่อพิจารณาและเสนอแนะเปนแนวทางการวิจัยที่เหมาะสมตอไป 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการทําเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

กลุม การพิจารณาในเชิงคุณภาพ แนวทางการวิจัย 

1. ผูบริโภค - มูลคาจากการใชประโยชน 
– มูลคาจากการไมไดใช

ประโยชน 
- กลยุทธที่แตกตางกัน 

- ผูบริโภคจะสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสินคาเกษตรอินทรียไดหรือไม 
(ความเชื่อมั่นของผูบริโภค) 

- ความตระหนักของผูบริโภคตอ
ผลกระทบภายนอก (externalities) 
จากการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
(มูลคาเพิ่มจากการเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม) 

2. สังคม ผลกระทบภายนอก :  
คุณภาพน้ํา  การลดลงของ
มลพิษ  การลดลงของสารพิษ
ตกคางในอาหาร  ชวยเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- รัฐบาลจะสามารถชดเชยผลจากความ
ลมเหลวของระบบตลาดไดหรือไม 

- แตละกลุมมีบทบาทในการเพิ่มประโยชน
จากการเกษตรอินทรียไดอยางไร 

3. การคา “การคาเสรี” ภายใตความ
รับผิดชอบของสังคม เมื่อ
พิจารณาในแงของ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

- เราจะรับรองคุณภาพของสินคาเกษตร
อินทรียไดอยางไร 

- เราจะสามารถสรางการคาที่นาเชื่อถือ
ไดหรือไม 

4. ขบวนการผลิต มาตรการจัดการและควบคุม
คุณภาพสินคา บริการ และ
ขบวนการผลิต  เชน  
ISO 9001  HACCP 
(Hazardous Critical 
Control Points) เปนตน 

  เราจะสรางและควบคุมการผลิตที่มี
คุณภาพสูงไดอยางไร 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการทําเกษตรอินทรียในประเทศไทย 

กลุม การพิจารณาในเชิงคุณภาพ แนวทางการวิจัย 

5. ฟารม ตรารับรองมาตรฐาน เชน 
GOAP (Good Organic 
Agricultural Practice)  

- การปรับปรุงคุณภาพดิน 
- การตรวจสอบการตกคางของสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช และการปนเปอนของ
โลหะหนัก 

- การจัดการขยะอินทรีย 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ําและดนิ ดวย 

GIS และ modeling 
- การพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

จากระบบเกษตรอินทรีย 

 กลุมผูบริโภค ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียก็ตอเมื่อผูบริโภค
มองเห็นคุณคาของสินคานั้นทั้งโดยมูลคาจากการใชประโยชน (เชน การนําไป
บริโภค) และมูลคาจากการไมไดใชประโยชน (เชน ระบบเกษตรอินทรียชวยรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) ทําใหผูบริโภคตกลงใจซื้อ
สินคาเกษตรอินทรีย แตผูบริโภคก็ตองการความเชื่อมั่นวาสินคานั้นเปนสินคา
เกษตรอินทรียจริง ดังนั้นแนวการวิจัยควรศึกษาความเชื่อมั่นของผูบริโภค มีปจจัย
ใดที่สงผลใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินคา และผูบริโภคมีความตระหนักใน
ผลกระทบภายนอกจากขบวนการผลิตตาง ๆ มากนอยเพียงใด เปนตน 

 สังคม มีการพิจารณาถึงผลกระทบภายนอกจากการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย ทั้งทางบวกและทางลบ ตอสังคมในวงกวาง เชน คุณภาพน้ําจะดีขึ้นหรือ
ลดลงจากการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งโดยปกติระบบตลาดจะไมมีการนําผลกระทบ
ภายนอกมาสะทอนเปนตนทุน หรือราคาสินคา สงผลใหเกิดสภาวะการลมเหลวของ
ระบบตลาด หากรัฐไมหานโยบายมาดําเนินการแกไขผลกระทบดังกลาว (เชน  
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การใชมาตรการภาษีมลพิษ โดยการปลอยมลพิษจากการผลิต 1 หนวย เสียภาษี  
x บาท เปนตน) จะไมเกิดสวนตางของราคาระหวางสินคาที่มีการปนเปอนสารเคมี
และสินคาเกษตรอินทรีย และในระยะยาวผูผลิตจะยกเลิกการผลิตดวยระบบเกษตร
อินทรียในที่สุด ดังนั้นการวิจัยควรมุงเนนการศึกษาผลกระทบภายนอกจากการผลิต
ทั้งระบบเกษตรอินทรียและเกษตรเคมี เพื่อนํามาหามาตรการควบคุมและจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในภาพรวมของสังคมมากที่สุด 

 การคา พิจารณาในแงที่ประเทศไทยกําลังเขาสูยุคการเปดเสรีทางการคา 
ควรมุงเนนศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาทั้งในแงของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-tariff 
barrier) เชน สหภาพยุโรปตองการเฉพาะสินคาที่ที่ปลอดสารพิษ ไมมี GMO สินคา
เกษตรอินทรียตามมาตรฐานตาง ๆ การสุมตรวจคุณภาพสินคา เปนตน จึงมีคําถาม
วาประเทศไทยพรอมแลวหรือยังในสภาวะการแขงขันทางการคาดังกลาว 
โดยเฉพาะคุณภาพของสินคาเกษตรอินทรีย ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่เปนประเทศ
คูคา ประเทศคูคาตองการตรารับรองมาตรฐานใดบาง เปนตน ซึ่งควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมตอไป 

 ขบวนการผลิต มักจะพิจารณาที่มาตรฐานของขบวนการผลิตซึ่งปจจุบันมี
มาตรฐานของขบวนการผลิตหลายประเภท โดยมีตั้งแตมาตรฐานการผลิตทั้งระบบ 
และมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา เชน ISO 9001 และ HACCP (Hazardous 

Critical Control Points) เปนตน ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยควรทําในขั้นตอนตอไปคือ
การวางรากฐานการผลิตที่ ไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย สงเสริมการผลิตที่มี
มาตรฐาน และติดตามควบคุมตรวจสอบขบวนการผลิตและสินคาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในสินคาเกษตรอินทรียภายใตตราสินคา
ไทย 
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 ฟารม จะพิจารณาในมุมมองของผูผลิต ที่จําเปนจะตองผลิตใหไดตรา
มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนสิ่งยืนยันถึงความนาเชื่อถือของสินคาเกษตร
อินทรีย ซึ่งมีหลากหลายตรามาตรฐาน เชน GOAP (Good Organic Agricultural 
Practice) IFOAM BioAgri เปนตน โดยมีการวิจัยที่จะชวยสนับสนุนใหเกษตรกร
สามารถไดตรามาตรฐานดังกลาว  ไดแก การตรวจสอบคุณภาพน้ําและดิน  
การตรวจสอบการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการปนเปอนของโลหะหนัก 
การจัดการขยะอินทรีย เปนตน โดยควรมีการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินทาง
เศรษฐกิจจากระบบเกษตรอินทรียดวย เพราะในการพัฒนาเกษตรอินทรียนั้น
เกษตรกรจําเปนตองมีเงินเพียงพอตอการดํารงชีพ การลงทุนในธุรกิจ และเพียงพอ
ตอการดําเนินการเพื่อขอตรามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 

 

การดําเนินงานศูนยขอมูลเพื่อขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย 

 จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย 
เพื่อใหเกษตรกรเรงการปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรีย ซึ่ง
ปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม หนวยงานตาง ๆ ที่อยูภายใตกระทรวง
เกษตรและสหกรณจึงเรงสรางแผนงานเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว กรมพัฒนา
ที่ดินในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งที่เก่ียวของโดยตรง จึงใหความสําคัญในการสงเสริม
และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหมีการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  
โดยมีนโยบายจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ ชุมชน และจัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อ
ขับเคลื่อนวาระแหงชาติเพื่อเตรียมความพรอมและปลูกฝงแนวทางการจัดการดิน 
ตลอดจนอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการแนะนําการใชปุยเคมีที่เหมาะสม
และประหยัดใหกับเกษตรกร โดยมีพื้นที่เปาหมายในการจัดตั้งศูนยฯ ครอบคลุมพื้นที่
รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และแตงตั้งเกษตรกร 15 รายเปนผูดําเนินการดูแล
บริหารจัดการภายในศูนยฯ ซึ่งวางเปาหมายในการจัดตั้งศูนยขอมูลประมาณ 1,000 
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แหงทั่วประเทศ ในการสรางโรงงานจําเปนตองศึกษาถึงศักยภาพของพื้นที่ และ
ความสามารถในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ จากเศษวัสดุการเกษตรไวใชเองใน
ทองถิ่น 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานศูนยขอมูลที่เหมาะสมกับสภาพ
ของพื้นที่ จําเปนตองมีการนําขอมูลทางดานกายภาพ และเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจาก
การเกษตรในทองถิ่นมาคํานวณเพื่อหาอัตราการผลิต เพื่อจะไดประเมินศักยภาพใน
การผลิต และนําไปปรับปรุงขนาดของโรงปุย และการจัดการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม และในศูนยตองมีแผนปฏิบัติการ (แนวทางการจัดการและการปฏิบัติการ
ศูนยขอมูลและฝกปฏิบัติการการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ) โดย
วางแผนปฏิบัติการใหเกษตรกรสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง พึ่งพาตนเอง ทั้ง
การผลิต การดูแลจัดเก็บ การบัญชี การตลาด การรวมกลุม ซึ่งจะกอกอใหเกิดการ
จัดตั้งกลุมชุมชนที่เขมแข็ง และการทําการเกษตรที่ย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
รูปที่ 58 โรงผลิตปุยเพื่อผลิตสารอินทรียทดแทนเคมี



   ดินเพื่อประชาชน   141 

กรอบแนวคิดในการคํานวณปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อนําไปผลิตปุยอินทรีย 



ผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตรของ 

กรมพัฒนาที่ดิน

 

 

 

 ….ผลิตภัณฑสารเรงประเภทจุลินทรีย หรือ 9 มหัศจรรย ประกอบไป

ดวย พด.1 สารเรงทําปุยหมัก พด.2 ทําปุยอินทรียนํ้า พด.3 ผลิตเช้ือจุลินทรีย

ควบคุมเช้ือสาเหตุโรครากเนา และโคนเนาของพืช พด. 4 สารปรับปรุงบํารุง

ดิน พด. 5 สารกําจัดวัชพืช พด.6 สารบําบัดนํ้าเสีย พด.7 สารปองกันแมลง

ศัตรูพืช ปุยพืชสด และหญาแฝก เปนการผลิตเพื่อสงเสริมใหเกษตรกร ลดการ

ใชสารเคมี ลดตนทุนเพิ่มผลผลิตพืช และเพื่อใหเกิดการใชดินอยางยั่งยืน.....  

ษตรของ 

 

 จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเรงการผลิตและการรณรงคการ
ใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพใหแพรหลาย โดยใหถือวาเปนวาระแหงชาติ และ
มุงเนนในการหยุดใชสารพิษ เปลี่ยนระบบการผลิตในแบบอินทรียชีวภาพ กรม
พัฒนาที่ดินจึงไดทํายุทธศาสตรการใชปุยอินทรียและผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
ทดแทนการใชปุยเคมีและสารเคมี เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ 
ลดตนทุนและรักษาสิ่งแวดลอมใหกับเกษตรกร  โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดแก 

 จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเรงการผลิตและการรณรงคการ
ใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพใหแพรหลาย โดยใหถือวาเปนวาระแหงชาติ และ
มุงเนนในการหยุดใชสารพิษ เปลี่ยนระบบการผลิตในแบบอินทรียชีวภาพ กรม
พัฒนาที่ดินจึงไดทํายุทธศาสตรการใชปุยอินทรียและผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
ทดแทนการใชปุยเคมีและสารเคมี เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ 
ลดตนทุนและรักษาสิ่งแวดลอมใหกับเกษตรกร  โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดแก 

1. ปุยพืชสด เปนปุยอินทรียที่ไดจากการไถกลบพืชตระกูลถ่ัวที่ยังเขียวสด
ในชวงกําลังออกดอกลงไปในดิน และปลอยใหเกิดยอยสลายโดยกิจกรรมของ 
จุลินทรียดินในชวงระยะเวลาหนึ่งทําใหเกิดการปลดปลอยธาตุอาหารที่เปน
ประโยชนตอพืชโดยเฉพาะอยางย่ิงไนโตรเจนซึ่งไดมาจากการตรึงไนโตรเจนโดย        
จุลินทรีย ไรโซเบียมในดิน รากพืชหรือลําตนของพืชตระกูลถ่ัว ปุยพืชสดจะชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหกับดินและใหธาตุไนโตรเจนแกดินมาก รวมถึงโพแทสเซียม พืชปุยสด
ที่มีความเหมาะสมในการไถกลบเปนพืชปุยอินทรียใหกับดิน ไดแก โสนอัฟริกัน ปอ
เทือง ถ่ัวพรา ถ่ัวพุม ถ่ัวแปบ และถั่วมะแฮะ เปนตน การปลุกพืชปุยสดมีความ

1. ปุยพืชสด เปนปุยอินทรียที่ไดจากการไถกลบพืชตระกูลถ่ัวที่ยังเขียวสด
ในชวงกําลังออกดอกลงไปในดิน และปลอยใหเกิดยอยสลายโดยกิจกรรมของ 
จุลินทรียดินในชวงระยะเวลาหนึ่งทําใหเกิดการปลดปลอยธาตุอาหารที่เปน
ประโยชนตอพืชโดยเฉพาะอยางย่ิงไนโตรเจนซึ่งไดมาจากการตรึงไนโตรเจนโดย        
จุลินทรีย ไรโซเบียมในดิน รากพืชหรือลําตนของพืชตระกูลถ่ัว ปุยพืชสดจะชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหกับดินและใหธาตุไนโตรเจนแกดินมาก รวมถึงโพแทสเซียม พืชปุยสด
ที่มีความเหมาะสมในการไถกลบเปนพืชปุยอินทรียใหกับดิน ไดแก โสนอัฟริกัน ปอ
เทือง ถ่ัวพรา ถ่ัวพุม ถ่ัวแปบ และถั่วมะแฮะ เปนตน การปลุกพืชปุยสดมีความ



   ดินเพื่อประชาชน   143 

เหมาะสมสําหรับใชประโยชนในพื้นที่ปลูกขาว พืชไร หรือปลูกในพื้นที่ระหวางแถวที่
เริ่มตนปลูกไมผล 

 

 

 

 

 
รูปที่ 59 การปลูกถั่วพราในสวนปาลมน้ํามัน และปอเทือง

 

2.หญาแฝก (Vetiver grass) เปนพืชตระกูลหญา สามารถแพรพันธุไดตาม
ธรรมชาติและเจริญเติบโตไดในทุกสภาพพื้นที่ และทุกสภาพอากาศ หญาแฝกเปนพืชที่มี
ระบบรากลึก เจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกวาออกทางดานขางและมีจํานวนรากมากจึงเปน
พืชที่ทนแลงไดดี รากจะประสานติดตอกันหนาแนนเสมือนมานหรือกําแพงใตดิน สามารถ
กักเก็บน้ําและความชื้นได ระบบรากแผขยายกวางเพียง 50 ซม. โดยรอบกอเทานั้น ไม
เปนอุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียง จัดเปนมาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีหนึ่งที่สามารถ
ชวยใหดินมีความชื้นและรักษาหนาดินทําใหเปนดินที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซ่ึงเกษตรกร
สามารถดําเนินการไดเอง ในประเทศไทยพบอยู 2 ชนิด ไดแก   

หญาแฝกลุม  หรือแฝกหอม หรือแฝกทองขาว  พบในที่ราบลุมน้ําทวมขัง จนถึง
ในพื้นที่ภูเขาสูง ข้ึนอยูทั่วไปในปา ธรรมชาติของประเทศมีความสูงของกอประมาณ 1.0 
ถึง 2.0 เมตร ใบแบนยาว 40 ถึง 100 เซนติเมตร ปลายในแหลม ขอบใบคม ชอดอกเกิด
จากตนที่ข้ึนเปนลํา ชอดอกยาวประมาณ 20 ถึง 50 เซนติเมตร ดอกสีมวงปน แดง รากมี
กลิ่นหอมมาก ซ่ึงรากสามารสกัดเปนน้ํามันหอมเพื่อใชเปนสวนผสมของน้ําหอมได ใชราก
ทํายาสมุนไพร ใชในพิธีกรรมทางศาสนา เชน ทําดอกไมจันทน เปนตน 

หญาแฝกดอน (Vetiveria nemoralis A.Camus) พบขึ้นทั่วไปตามที่ดอน ดิน
ลูกรังปะปนกับตนปรงและเปงในปาเต็งรัง และตามทางน้ําธรรมชาติบนที่ดอนและภูเขา 
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ประโยชนหญาแฝก 

           1. ชวยปองกันการสูญเสียหนาดินไดอยางมีประสิทธิภาพ ตะกอนดินที่ถูกน้ํา
กัดเซาะและพัดพามา โดยจะถูกกอหญาแฝกดักไวเมื่อเวลาผานไปหลาย ๆ ปจะ
กลายเปนขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ 

       2. ชวยลดความรุนแรงและความเร็วของน้ําไหลบา เมื่อน้ําไหลมาปะทะแนว
กอแฝกแลวน้ําจะซึมลงสูดิน น้ําบางสวนจะไหลผานแนวกอแฝกอยางชา ๆ 

       3. ชวยเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามแนวตลิ่ง ฝายกั้นน้ํา ทางระบายน้ํา 
คลองสงน้ํา ริมถนนสูง 

       4. ใชเปนวัสดุคลุมดินรักษาความชุมชื้นและควบคุมวัชพืช 

       5. ใบนอกจากใชทําตับหญามุงหลังคาแลวยังใชทําเครื่องประดับ เชน กระเปา 
พัด ไมแขวนเสือ สวนรากใชทําน้ํามันหอม สบู ยาสมุนไพรรักษาโรคบางชนิด เชน 
รากบดละเอียดผสมน้ําแกไข แกโรคเกี่ยวกับน้ําดี รากตมดื่มชวยละลายนิ่วใน
กระเพาะปสสาวะ เปนตน 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 60 การใชประโยชนจากหญาแฝก 

 

 

3. สารเรง พด.1 เปนกลุมจุลินทรียที่มีความ สามารถสูงในการยอยสลาย
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อผลิตปุยหมักในชวงระยะเวลาอันสั้น ประกอบดวย
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เชื้อแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และรา ซึ่งมีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลู
เลสไดสูง ประกอบดวยจุลินทรีย 8 สายพันธุ ดังนี้ 

 ๏ แบคทีเรีย 2 สายพันธุ อยูในสกุล Bacillus spp. 
 ๏ แอคติโนมัยซีส 2 สายพันธุ อยูในสกุล Streptomyces spp. 
 ๏ รา 4 สายพันธุ ไดแก Scopulariopsis spp., Helicomyces spp., 
Chaetomium spp. และ Trichoderma spp. 

 
 
 
 
 

 ประโยชนของจุลินทรียในสารเรง พด.1 

(1) เปนจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายวัสดุเศษพืชทาง
การเกษตร ไดในระยะเวลาอันสั้น ทําใหไดปุยหมักทันตอการเพาะปลูก 

(2) ความรอนภายในกองปุยหมัก ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการยอยสลาย
ของจุลินทรีย มีผลตอการทําลายหรือยับย้ังการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืช ที่
ติดตามมากับเศษวัสดุพืชที่ใชในการหมัก รวมถึงทําลายไขของแมลงศัตรูพืชดวย 

(3) เชื้อจุลินทรียยอยสลายเศษพืช มีความสามารถผลิตสารปฏิชีวนะ 
ซึ่งทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชได 

(4) เชื้อจุลินทรียบางสายพันธุที่ยอยสลายเศษพืช มีความสามารถใน
การผลิตสารเสริมการเจริญเติบโต 

 

4. สารเรง พด.2 เปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติ ในการยอยสลายวัสดุ
การเกษตร ลักษณะเปยกหรือมีความชื้นสูง เพื่อผลิตปุยอินทรียน้ํา โดยดําเนิน
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กิจกรรมการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน ทําใหกระบวนการหมักดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบดวยจุลินทรีย 3 สายพันธุ ดังนี้ 
 ๏ ยีสตผลิตแอลกอฮอล กรดอินทรีย และวิตามินบี Saccharomyces spp. 

 ๏ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก Lactobacillus spp. 
 ๏ แบคทีเรียยอยสลายโปรตีน Bacillus spp. 

  

 

 

 
รูปที่ 61  สารเรงพด. 2 

       ประโยชนของจุลินทรียในสารเรง พด.2 

(1)  เปนจุลินทรียที่มีความสามารถยอยสลายวัสดุเหลือใชลักษณะ
เปยกไดดี 

(2)  เชื้อยีสตจะผลิตแอลกอฮอลเพื่อชวยในการสกัดสารอาหารที่เปน
ประโยชนจากวัสดุหมักนอกจากนี้ยีสตจะผลิตวิตามินบี และฮอรโมนออกซิเจน ไซโต
ไคนิน เปนประโยชนตอการสงเสริมการเจริญเติบโตใหกับพืช และสิ่งมีชีวิตในดิน
ดวย 

(3)  เชื้อ Lactobacillus spp. ผลิตกรดแลคติก ซึ่งเปนประโยชนตอ
การเสริมการเจริญเติบโตของพืช และสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 

(4)  เชื้อแบคทีเรียยอยสลายโปรตีน จะทําใหไดกรดอะมิโน และกรด
ฮิวมิก เปนแหลงไนโตรเจน และฮอรโมนออกซิน ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตใหกับ
พืช 

(5)  เชื้อยีสต และ Lactobacillus spp. จะผลิตกรดอินทรีย ออกมา
หลายชนิด เปนสารอินทรียระเหยชวยขับไลแมลงศัตรูพืชได 
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5. สารเรง พด.3 เปนกลุมจุลิน 
ทรียที่มีความสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุ
โรคพืช โดยมีคุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อ
สาเหตุโรคพืชในดิน และมีความสามารถ
ปองกัน  หรือยับย้ังการเจริญ  หรือการ
ระบาดของเชื้อโรคพืช หรือการเขาทําลาย
เซลลของเชื้อโรคพืชโดยตรง และหรือการ
สรางสารปฏิชีวนะ ยับย้ังการเจริญของ
เชื้อโรคพืช และแปรสภาพแรธาตุในดิน
บางชนิดใหเปนประโยชนตอพืช ประกอบ 
ดวยเชื้อไตรโคเดอรมา  (Trichoderma 
spp.) และบาซิลลัส (Bacillus spp.)  
  

ประโยชนของจุลินทรียในสารเรง พด.3 

(1) เชื้อ Trichoderma spp. มีความสามารถในการแกงแยงธาตุ
อาหาร สรางสารปฏิชีวนะ  เขาทําลายเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาในดินได 

(2) เชื้อ Trichoderma spp. ชวยผลิตสารฮอรโมนออกซิเจนและไซ
โตไคนิน เปนสารเสริมการเจริญเติบโตใหกับพืช 

(3) เชื้อ Trichoderma spp. ชวยผลิตกรดอินทรียละลายแรธาตุใน
ดิน ใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืชได 

(4) เชื้อ Bacillus spp.   ผลิตกรดอินทรีย ละลายสารประกอบ
ฟอสฟอรัส ใหอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืชได พืชสามารถดูดฟอสฟอรัส และ
แคลเซียม ทําใหเซลลพืชมีความแข็งแรงและตานทานตอการเขาทําลายของโรค
และแมลงศัตรูพืชได 
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6. สารเรง พด.4 สารปรับปรุงบํารุงดิน ที่ไดจากการ
ผสมของวัสดุธรรมชาติแลวนํามาบดโดยละเอียด เชน   โดโล
ไมท หินฟอสเฟต ปูนมารล ยิปซั่ม ขี้เถาแกลบ ถานกะลา มอน
โมริโลไนท เปลือกกุง เปลือกปู และสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว 
เปนตน  นํามาใชเพื่อปรับปรุงสมบัติของดินใหมีความเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกัก
ธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุยที่ใชในดินไดนานยิ่งขึ้น ทําใหลดการใชสารเคมี
หรือปุยเคมีลงประมาณครึ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนการลดตนทุนในการผลิตใหกับเกษตรกร 
และนําไปสูการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 62  วัสดุธรรมชาติที่เปนองคประกอบของสารปรับปรุงบํารุงดิน พด.4

ประโยชนของจุลินทรียในสารเรง พด.4 

(1) ปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิด 
(2) ชวยดักจับปุยเคมีที่จะสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน  
(3)  ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึน้ รวนซุย อากาศถายเทไดดี 
(4)   ยกระดับ pH ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
(5)   เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 
(6)  มีจุลินทรียชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และที่เปนประโยชนตอพืช 
(7)   ชวยลดความเค็มของดิน 
(8)   ลดตนทุนในการผลิต เนื่องจากลดปริมาณการใสปุยเคมีไดครึ่งหนึ่ง   
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(9)   มีธาตุอาหารเสริมครบถวน (ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารหลัก)  
(10) ชวยใหผืนดินสามารถทําการเกษตรแบบยั่งยืน 
 

7. สารเรง พด.5 เปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การหมัก และยอยสลายวัสดุเหลือใชจากสัตวในสภาพที่ไมมีออกซิเจน เพื่อผลิตสาร
สําหรับกําจัดวัชพืช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 63 กลุมจุลินทรีย และวัสดุในการผลิตสารเรง พด. 5 สําหรับกําจัดวัชพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 64 กลุมวัชพืชชนิดตางๆ 
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ประโยชนของจุลินทรียในสารเรง พด.5 

(1) จุลินทรียยอยสลายโปรตีนจากเศษปลาหรือหอย ใหมีขนาด
โมเลกุลเล็กลงได เปนกรดอะมิโน และกรดฮิวมิก ที่มีความเขมขนมาก กรดฮิวมิกที่
ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุจากสัตว มีคุณสมบัติคลายฮอรโมนออกซิน และมี
ความเขมขนสูง ชวยในการกําจัดวัชพืชได 

(2) จุลินทรียยอยสลายสวนของยอดผักหรือยอดออนของพืช และ
สกัดฮอรโมนออกซิน จากสวนของพืชดังกลาวได ในปริมาณเขมขนสูง นําสารที่สกัด
ไดไปใชกําจัดวัชพืช 

 

8. สารเรง พด 6 เปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไมมีออกซิเจนเพื่อ
ผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกล่ินเหม็น สําหรับทําความสะอาด
คอกสัตว บําบัดน้ําเสีย และขจัดกล่ินเหม็นตามทอระบายน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 65 กลุมจุลินทรียทีใ่ชในการผลิตสารเรง พด. 6 

 



   ดินเพื่อประชาชน   151 

ประโยชนของจุลินทรียในสารเรงพด.6 

 1.ยีสตจะผลิตแอลกอฮอล ในระหวางการหมักเศษอาหาร ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการใชทําความสะอาดคอกสัตวเลี้ยง และทอระบายน้ําดวย 
 2.จุลินทรียที่ยอยสลายโปรตีนและไขมัน จะผลิตเอนไซมโปรทีเอส และไล
เปส เอนไซมดังกลาวนี้จะชวยยอยสลายเศษอาหารหรือวัสดุอินทรียที่มีโปรตีนและ
ไขมัน ในบริเวณพื้นทีที่จะบําบัด รวมถึงกรดอินทรียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการหมัก
เศษอาหาร จะชวยในการลดกิจกรรมของจุลินทรีย ที่กอใหเกิดการเนาเหม็นใน
บริเวณพื้นที่บําบัดได 
 

9.  สารเรง  พด .7  เปนกลุมของจุลินทรียที่มี คุณสมบัติ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหมักและการยอยสลายของพืชสมุนไพรชนิดตางๆ ในสภาพที่ไมมี
ออกซิเจน เพื่อผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 

 
 
 
 
 
 

ประโยชนของจุลินทรียในสารเรงพด.7 

 1.จุลินทรียยอยสลายเซลลูโลส จะชวยยอยสลายพืชสมุนไพรทําใหเปอย
ยุย เพื่อทําใหการสกัดสารออกฤทธิ์โดยแอลกอฮอลที่ผลิตไดจากยีสตนั้น ไดปริมาณ
และคุณภาพสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น 
 2.ยีสตจะผลิตแอลกอฮอลออกมาเพื่อทําหนาที่สกัดสารออกฤทธิ์จากพืช
สมุนไพรชนิดตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

และจากนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันที่มุงใหประเทศไทยเปนครัวโลกที่มี
ความมั่นคงทางอาหาร คือ มีปริมาณอาหารที่พอเพียง มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย 
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มีความหลากหลาย และคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงไดและมีศักยภาพในการแขงขัน
บนฐานของการพึ่งตนเองไดนั้น ทําใหเกิดแนวคิดในการปรับปรุงการใชปุยเคมีอยาง
เหมาะสมควบคูกับการใชสารอินทรียเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงมีนโยบายสงเสริมใหลดการใชปุยเคมีแบบคอยเปนคอยไป โดยการใชปุยเคมี
ควบคูกับการใชสารอินทรียเพื่อการเกษตร โดยไดผนวกองคความรูทั้งจากกรม
พัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรเขาดวยกัน แลวนําเสนอ “คําแนะนําการใช
ปุยเคมีที่เหมาะสมและประหยัดคาใชจาย” เพื่อแนะนําการใชปุยเคมีในอัตราที่
เหมาะสมโดยกรมวิชาการเกษตร และใชสารอินทรีย และ 9 มหัศจรรยของกรม
พัฒนาที่ดินควบคูกันไปดวย เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชปุยเคมีไดอยางเหมาะสม 
เปนการลดตนทุนการผลิตในดานปจจัยการผลิต ฟนฟูสภาพดิน อีกทั้งยังสงผลดีตอ
สุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภคอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  66 แสดงคําแนะนําการใชปุยเคมีที่เหมาะสมและประหยัด 



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน

 

 

 

  …..กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเกี่ยวกับการ

พัฒนาที่ดินขึ้น โดยใชขอมูลพื้นฐานตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดินและหนวยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเอื้ออํานวยให

ผูใชบริการไดนําโปรแกรมและฐานขอมูลไปใชประโยชนอยางสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และถูกตองเพื่อการพัฒนาและการจัดการดินที่เหมาะสม และยั่งยืน

ตอไป.....  

 

กรมพัฒนาที่ดิน ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบขอมูลดินและ
การใชประโยชนที่ดิน โดยมีระบบการเชื่อมโยงโครงสรางสารสนเทศ การจําแนก
ประเภทขอมูลกับระบบงาน การแบงปนขอมูลสารสนเทศที่ตอบสนองตอผูใชบริการ
ที่เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความตองการซึ่งเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่กรมพัฒนา
ที่ดินจะตองเรงเพิ่มกําลังผลิตในการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมๆ ปรับปรุงระบบที่
เอื้ออํานวยใหผูใชบริการไดนําโปรแกรมและฐานขอมูลไปใชประโยชนอยางสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และถูกตอง ระบบฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน ที่กรม
พัฒนาที่ดินไดรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ มีชุดโปรแกรมและระบบฐานขอมูล
หลัก ดังนี้ 
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 1. โปรแกรมระบบฐานขอมูลดิน 
(SoilView 2.0) เปนการพัฒนาการจัดเก็บ
ฐานขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน มาตราสวน 
1:50,000 และความเหมาะสมของกลุมชุด
ดิ น สํ าหรั บ พื ช ต า งๆ  ทั้ งประ เทศ  แ ล ะ
ฐานขอมูลอื่นๆ เชน ถนน ทางน้ํา ตําแหนง
ที่ตั้ง หมูบาน วัด โรงเรือน ปาไมถาวร เปนตน นํามาจัดทําใหอยูในรูประบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหงายตอการเรียกใช เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการ
ปลูกพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการวางแผนการพัฒนาการเกษตร สามารถสืบคนขอมูลดินในพื้นที่ตางๆ 
ไดสะดวก  รวดเร็ว  และสามารถจัดพิมพแผนที่กลุมชุดดิน และแผนที่ความ 
เหมาะสมของดิน สําหรับการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ ได 

 2.โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนา
ทรัพยากรดิน ระยะที่ 2 (LandPlan 3.0) เปน
การพัฒนาระบบ การจัดเก็บฐานขอมูลแผนที่
กลุมชุดดิน การใชประโยชนที่ดินและความ
เหมาะสมของดินสําหรับการเพาะปลูกพืช
ต า ง ๆ  ม า ต ร า ส วน  1:5 0 ,000 ที่ ส า ม า ร ถ
วิเคราะหถึงความเหมาะสมและไมเหมาะสม
ของดินกับพืชได จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาการใชที่ดินที่ไมเหมาะสม เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
ดินในระดับตางๆ โดยแยกเปนสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตตางๆ ที่กรมฯ มีอยูได 
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3. โปรแกรมออกแบบหมูบานพัฒนา
ที่ดิน (ConsPlan 2.0) เปนการพัฒนา 
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการ
ออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา การ
ประเมินการสูญเสียดิน และการจัดเก็บ
ขอมูลเชิงพื้นที่โครงสรางอนุรักษดิน
และน้ํา 
 

4. โปรแกรมประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืช
เศรษฐกิจ (Land Suit 1.2) เปนระบบประเมิน
คุณภาพที่ดินทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ ของ
ขาวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ข า ว โ พ ด ใ น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก ส า ม า ร ถ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการในการประเมิน
คุณภาพที่ดินไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ

นํามาใชวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
 

5.โปรแกรมระบบฐานขอมูลชุดดิน (Thai 
Pedon 1.0) เปนการพัฒนาการจัดเก็บแผนที่
ชุดดินและฐานขอมูลทั้งทางกายภาพและเคมี 
ของชุดดินตัวแทนที่  ปรับปรุงใหมของ  3 
จังหวัด  คือ  นครราชสีมา  ขอนแกน  และ
นราธิวาส มาตราสวน 1:50,000 ใชประโยชน
ในการแสดงขอมูล ชั้นหนาตัดดิน อนุกรมวิธาน 
คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดิน ความเหมาะสมของดินทั้งทางดานเกษตรและ
วิศวกรรม ทั้งในรูปของตารางและแผนที่ การกระจายตัวของคุณสมบัติของดินตางๆ 
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ขางตน สืบคนและแสดงผลขอมูลตามเงื่อนไขตางๆ เปนขอมูลประกอบงานวิจัย 
และการเรียน การสอนที่เก่ียวของกับสาขาปฐพีศาสตร จัดพิมพแผนที่ชุดดินใน
ขนาดตาง ๆ 

6.โปรแกรมสืบคนขอมูลแผนที่ปาไม
ถาวร (Permanent Forestry 1.0) เปน
การจัดเก็บขอมูลแผนที่การจําแนกการ
ใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมถาวร ตาม
มติ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่ปาไมถาวร 30 
ลานไร ใน 65 จังหวัด มาตราสวน 1:50,000 เปนขอมูลเบื้องตน เพื่อใชในการ
ตรวจสอบปองกันการบุกรุกเขตปาใหแกเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน 

7. โปรแกรมการชะลางพังทลายของดินใน
ประเทศไทย (Eros View 1.0) เปนการวิเคราะห
การชะลางพังทลายของดินตามสมการของ 
USLE โดยใชขอมูลจากกองอนุรักษดินและน้ํา มา
จัดใหอยูในรูปแบบที่สามารถเรียกใชไดงาย และ
สะดวกขึ้นในมาตราสวน 1:250,000 ใชประโยชน
ในการแสดงขอมูลการชะลางพังทลายดิน ทั้ง

ระดับภาค ลุมน้ํา และจังหวัด ใชประกอบการกําหนดนโยบายการอนุรักษดินและน้ํา 
และวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม  

8.โปรแกรมประเมิน คุณภาพดินเพื่ อการ
กอสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก (Farm Pond 1.0) 
เปนการจัดเก็บฐานขอมูลกลุมชุดดินและขอมูล
คุณสมบัติของดินดานวิศวกรรม ซึ่งนํามาใชใน
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การวิเคราะหความสามารถในการกักเก็บน้ําของดินสามารถแสดงระดับความ 
สามารถในการกักเก็บน้ําของดิน เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กและสามารถนําขอมูลทางดาน
วิศวกรรมมาใชกําหนดการขุดบอน้ํา 

9.โปรแกรมระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (Ag Zone 2.0) เปน
การจัดเก็บฐานขอมูลกลุมชุดดิน การใชประโยชนที่ดิน ถนน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ 
และตําแหนงโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการ
ประเมินคุณภาพที่ดิน ตามขอกําหนดของกรมฯ 
มาตราสวน 1:50,000 ใชประโยชนในการ
กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามแผน
ยุทธศาสตรพืชหลัก ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ
ของดินตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

10. โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย (SoilMan 1.1) 
ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหา (SoilMan 1.1) มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปญหาตางๆ ที่ได
ศึกษามาจัดทําเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูล
ประกอบการอธิบายรายละเอียด  พรอมทั้ง
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาเพื่อ
สรางขอสนเทศในรูปแบบที่สะดวกตอการใช
งานของนักวิชาการ และเจาหนาที่ดานการ
สงเสริมประจําสํานักงานที่ดินประจําเขตตางๆทั่วประเทศ โดยสามารถเรียกแสดง
ดินปญหาในประเทศไทย ทั้งที่มีปญหาจากกระบวนการเกิดดิน ซึ่งเปนดินดอย
คุณภาพในการการเกษตร และที่เปนปญหาตามการใชประโยชนที่ดิน นอกจากนั้น
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ยังสามารถเลือกวิธีการจัดการดินปญหาตามประเภทการใชประโยชนที่ดินจาก
ผลการวิจัยและทดลอง ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีประโยชนในการนํามาใชเปนเครื่องมือ
สนับสนุนโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการดิน เพื่ออนุรักษทรัพยากรดิน 
และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรที่ย่ังยืน 

11.โปรแกรมระบบเรียกใชขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิต
ทุเรียนและมังคุด (MDSS) โปรแกรม MDSS เปนระบบขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตรการผลิตทุเรียนและมังคุด ที่เรียกใชในงานโปรแกรม 
ArcView9 มีสวนติดตอกับผูใชงานเปนภาษาไทย เพื่อเรียกแสดงแผนที่ คนหา 
สรางแผนที่ใหมตามการคนหา พิมพแผนที่ และมีเครื่องมือที่ใชอํานวยความสะดวก
ใหกับผูที่ใชงานบนแผนที่ นอกจากนี้ยังมีสวนของการแกไขขอมูลเพื่อรองรับการ
เพิ่มเติมและแกไขขอมูลอรรถาธิบายในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการติดตาม
ระบบการผลิตมังคุดและทุเรียน และจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่ของพืชดังกลาวให
สมบูรณขึ้นพรอมที่จะสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรการผลิตและการตลาดของ
พืชเศรษฐกิจทั้ง 2 ตอไป 

12.ระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชน
ที่ดินบนที่สูง ระบบ ( พด. ที่สูง 1. 0) เปนระบบที่
รวบรวม ขอมูลเชิงพื้นที่ศูนย พัฒนาโครงการ
หลวงซึ่ งประกอบดวยขอมูลขอบเขตศูนย 
ตําแหนงสถานี หมูบานถนน ทางน้ํา จุดกําหนด
สูง และเสนชั้น ความสูงขอมูลเชิงพื้นที่ ที่ไดจาก
การสํารวจภาคสนามขอมูลเชิงพื้นที่หนวยที่ดิน 
การใชประโยชนที่ดิน การชะลาง พังทลายดินและแผนการใชที่ดินตลอดจนภาพถาย
ทางอากาศความละเอียดสูง  บริเวณศูนยพัฒนาฯ นอกจากขอมูลเชิง พื้นที่ดังกลาว
แลวยังรวมถึงขอมูลอรรถาธิบายในรูปแบบตารางและไดรับการวิเคราะหขอมูลและ
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จัดเรียงเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลไดงาย ขอมูลทั้งหมดไดรับการจัดเก็บใหอยูใน
รูปแบบของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงวัตถุ ระบบ พด. ที่สูง 1.0 ไดรับการพัฒนา
ผานชุดโปรแกรมที่เปน Component ของโปรแกรม ArcView 9 เพื่อใหมีสวน
ติดตอกับผูใชเปนภาษาไทย มีความ ยืดหยุนในการแสดงแผนที่ตามความตองการ
ของผูใชระบบสามารถแสดงแผนที่ แสดงขอมูลอรรถาธิบายสืบคน ขอมูลที่ไดรับ
การจัดเปนหมวดหมู รวมถึงการพิมพแผนที่ตามความตองการ 

13. โปรแกรมเรียกใชเพื่อประเมินคาการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย 
(ThaiEROSION 1.0.0) เปนโปรแกรม
เรียกใชสารสนเทศภูมิศาสตร  เพื่อ
ประเมินการชะลางพังทลายดินรายป
ของประเทศไทย ซึ่งผลจากการประเมิน
ที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการ
เตือนภัย ตลอดจนกําหนดแนวทางการ
ปองกัน และแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยได อันจะเกิด
ประโยชนในวงกวางแกประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน และ
เกิดประโยชนทางวิชาการแกนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน สถาบันทางการศึกษา 
และผูที่สนใจ  

14. โปรแกรมเรียกใชเพื่อประเมินคาปฏิกิริยาดิน และปริมาณความตองการปูนของ
ประเทศไทย (ThaiACIDs 1.0) โปรแกรมเรียกใชเพื่อประเมินคาปฏิกิริยาดิน และ
ปริมาณความตองการปูนของประเทศไทย (ThaiACIDs 1.0) เปนโปรแกรมที่
สามารถแสดงระดับความรุนแรงของดินกรดและดินเปรี้ยวจัด รวมทั้งขอมูลปจจัย
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเกิดดินกรดและดินเปรี้ยวจัด และสามารถแสงคา pH และ
ปริมาณความตองการปูนของพื้นที่ที่สนใจไดดวยความละเอียดระดับ 30x30 เมตร 
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โดยที่ผูใชสามารถเลือกพื้นที่ตามขอบเขต
การปกครองไดตั้งแตระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ ไปจนถึงระดับตําบล นอกจากนี้
ระบบฐานขอมูล ยังสามารถสรุปพื้นที่ใน
แตละระดับความรุนแรงของดินกรดและ
ดินเปรี้ยวจัด  
 

15. โปรแกรมใหคําแนะนําการใชปุยเคมีที่เหมาะสมและประหยัดของประเทศไทย
Thai FERTILIZER 1.0.0 เปนโปรแกรมที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับสูตร

ปุยเคมีแบบประหยัด และอัตรา
ที่ควรใช รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง
คาใชจายที่ลดลง เมื่อใชปุยเคมี
รวมกับ 9 มหัศจรรยของกรม
พั ฒ น า ที่ ดิ น น อ ก จ า ก นี้ ยั ง
สามารถกําหนดราคาแมปุยตาม
ทองตลาด ณ เวลาปจจุบัน เพื่อ

นําไปคํานวณคาใชจายในการใชปุยแบบดั้งเดิมและแบบประหยัด โดยที่ผูใชสามารถ
เลือกแสดงพืชเศรษฐกิจที่สนใจ ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง สับปะรด ถ่ัว
เหลือง ยางพารา ทุเรียน ลําไย กาแฟ ปาลมน้ํามัน สม และออย โดยระบุขอบเขต
การปกครองไดตั้งแตระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ไปจนถึงระดับตําบล ซึ่งโปรแกรม
จะประมวลผลและแสดงคําแนะนําสูตรปุยที่เหมาะสมและประหยัดคาใชจาย. 
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16. โปรแกรมเรียกใชการแพรกระจายดินเค็มและพื้นที่ปลูกหญาแฝกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ThaiSALTs) ได
ออกแบบใหผูใชสามารถเลือกแสดงขอมูล
พื้นที่การแพรกระจายดินเค็ม และพื้นที่ปลูก
หญาแฝก พรอมทั้งแสดงชั้นขอมูลปจจัยที่
เก่ียวของ เชน ขอมูลกลุมชุดดิน ชนิดของ
เนื้อดิน  ฯลฯ ตลอดจนการแสดงขอมูล
พื้นฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งในรูปแผนที่และ
ตาราง โดยผานเมนูเรียกใชเปนภาษาไทย
ภายใตโปรแกรม ArcView 3.1 หรือสูงกวา โดยมีเมนูใหผูใชสามารถเลือกพื้นที่
เปาหมาย 2 ลักษณะคือ เลือกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองไดตั้งแตระดับจังหวัด 
ร ะ ดั บ อํ า เ ภ อ  ไ ป จ น ถึ ง ร ะ ดั บ ตํ า บ ล แ ล ะ ก า ร เ ลื อ ก พื้ น ที่ ทั้ ง ห ม ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

นอกจากการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑตาง ๆ  เพื่อสงเสริมการผลิตแลว  กรม
พัฒนาที่ดินยังมีหนาที่ที่สําคัญอีกหลายดาน  รวมถึงการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการใชประโยชนที่ดิน  สําหรับพืชเศรษฐกิจตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี และความ
รวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  พิจารณาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ   เชนในกรณีของ การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาลม
น้ํามันใหไดรับผลผลิตคุมคาตอการลงทุนของเกษตรกร  จากการวิเคราะหขอมูล
สามารถแบงพื้นที่ที่เหมาะสมออกไดเปน 4 ระดับคือ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากมี
พื้นที่เทากับ 11,870,600 ไร พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางมีพื้นที่เทากับ 
84,129,901 ไร พื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอยมีพื้นที่เทากับ 139,831,715 ไร และ
พื้นที่ที่ไมมีความเหมาะสมมีพื้นที่เทากับ 30,432,620 ไร   
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ตารางที่ 9 พื้นที่ที่มีศักยภาพของเขตพัฒนาที่ดินเขตตาง ๆ    
 

ระดับศักยภาพของพื้นท่ี ( ไร ) 

พื้นท่ี 

เขตพัฒนาที่ดิน 
เหมาะสม

ที่สุด 

( A ) 

เหมาะสม 

ปานกลาง 

(  ฺB ) 

เหมาะสมนอย 

( C ) 

ไมเหมาะสม 

( N ) 
พื้นท่ีอนุรกัษ รวม 

เขตพัฒนาที่ดิน 1 - 2,129,976 6,619,432 8,904,710 684,805 18,338,923 

เขตพัฒนาที่ดิน 2 1,998,728 11,322,368 4,526,881 458,908 3,220,517 21,527,402 

เขตพัฒนาที่ดิน 3 18,296 5,294,687 15,161,578 8,306,889 3,975,177 32,756,626 

เขตพัฒนาที่ดิน 4 1,432,090 5,496,079 21,025,734 957,051 2,066,842 30,977,796 

เขตพัฒนาที่ดิน 5 - 828,547 29,500,300 2,704,486 1,410,971 34,444,304 

เขตพัฒนาที่ดิน 6 461,046 14,001,183 6,699,303 1,057,056 10,123,866 32,342,454 

เขตพัฒนาที่ดิน 7 386,711 10,684,375 6,815,416 1,609,517 3,328,440 22,824,459 

เขตพัฒนาที่ดิน 8 18,618 9,470,355 11,762,156 2,525,973 4,880,663 28,657,764 

เขตพัฒนาที่ดิน 9 217,147 6,246,162 12,985,278 2,960,712 8,017,917 30,427,216 

เขตพัฒนาที่ดิน 

10 
915,583 6,047,795 7,640,463 881,276 881,276 16,366,395 

เขตพัฒนาที่ดิน 

11 
4,632,771 4,736,718 11,361,211 35,492 5,151,467 25,917,659 

เขตพัฒนาที่ดิน 

12 
1,789,609 7,871,656 5,733,963 30,551 2,620,360 18,046,138 

รวม 11,870,600 84,129,901 139,831,715 30,432,620 46,361,881 312,627,136 

ที่มา: จากการวิเคราะหขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 2548 
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แผนที่ 10 แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันของประเทศ 
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