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ค าน า 
 

ดินเป็นปัจจยัส าคญัในการท าการเกษตรโดยทัว่ไป แต่
เกษตรกรส่วนมากยงัขาดความตะหนกัในความส าคญัของดิน  
โดยนอกจากเป็นท่ียดึเกาะของรากพืชแลว้ ดินยงัเป็นแหล่งธาตุ
อาหารต่าง ๆ ท่ีพืชสามารถน าไปใชใ้นการเจริญเติบโต 

เอกสารเล่มน้ีรวบรวมความรู้ วิธีการจดัการดินอยา่งไรให้มี
ความเหมาะสมก่อนการปลูกพืช และผลท่ีไดรั้บจากการท าวิจยั 
เร่ือง ศึกษาการเพิม่ผลผลติการปลูกมันส าปะหลงัด้วยวธิีการ
ปรับปรุงดนิด้วยถั่วพร้าร่วมกบัการใช้น า้สกดัมูลสุกร ท่ีใชถ้ัว่พร้า
เป็นปุ๋ ยพืชสด ปรับปรุงสภาพดินเพ่ือให้ดินมีสภาพท่ีร่วนซุย 
เหมาะส าหรับการปลูกพืช  

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ้บรม ผูเ้รียน เกษตรกร และบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป  

 
 

พนัธ์ทวี   สหะรัตน ์
             เมษายน  2554 
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ดนิ: กบัการเกษตร               

                                                        
                                                
 
 
 
 

ความหมายของดนิ (soils) 

  ดิน ในดา้นของการเกษตร หมายถึง วตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
จากหิน และแร่ท่ีสลายตวัผุพงัเป็นช้ินเลก็ช้ินนอ้ย มาผสมคลุกเคลา้กบั
อินทรียวตัถุท่ีเน่าเป่ือยผุพงั รวมตวักบัน ้าและอากาศในสดัส่วนท่ี
เหมาะสม เกิดเป็นชั้นๆ ห่อหุม้เปลือกโลกไวช่้วยใหพ้ืชเจริญเติบโตและ
ยงัชีพอยูไ่ด ้
ความส าคญัของดนิ 
 ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิต บนพื้น
โลกคือ 
 2.1 ความส าคญัของดนิ   ดินเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นท่ีมาของปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยา
รักษาโรค อนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการยงัชีพ และการเจริญเติบโตของ
มนุษย ์ซ่ึงอาจเป็นการไดม้าทางตรง หรือทางออ้มกไ็ด ้

ดินเก่ียวขอ้งอะไร 
กบัการเกษตร 

 

ก่อนอ่ืนเรามาท าความเขา้ใจเร่ืองดินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตร“ดิน” เป็นตวัวตัถุท่ีพืชในการยดึเกาะราก เป็น

ท่ีอยูข่องธาตุอาหารพืชท่ีใชใ้นการเจริญเติบโต  
พืชสามารถดึงธาตุอาหารมาใชใ้นการเจริญเติบโต และให้ผล

ผลิต 
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 2.2 ความส าคญัของดนิทีม่ต่ีอพชื   พืชโดยทัว่ไปจะเจริญเติบโต
อยูบ่นดิน อาศยัดินเป็นท่ีหยัง่รากยึดล าตน้ใหต้ั้งอยูไ่ด ้พืชยงัไดรั้บน ้า
และธาตุอาหารต่าง ๆ จากดิน ส าหรับใชใ้นการเจริญเติบโต สร้างล าตน้ 
ใบ ดอก และผล นอกจากน้ีพืชยงัไดรั้บอากาศท่ีมีอยูใ่นดินมาใชส้ าหรับ
การหายใจอีกดว้ย 
 2.3 ความส าคญัของดนิทีม่ต่ีอประเทศชาต ิ กล่าวคือ ประเทศท่ีมี
ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกจะท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรสูง ประเทศ
จะมีรายไดดี้ มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม ประชาชนมีการกินดี
อยูดี่ แต่ในทางกลบักนัหากมีสภาพดินเลวไม่เหมาะสม แก่การเพาะปลูก 
ท าใหป้ระเทศชาติตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณส าหรับแกไ้ขปรับปรุงดิน 
ใหส้ามารถปลูกพืชไดอี้กทั้งผลผลิตพืชอาจมีคุณภาพต ่าและปริมาณนอ้ย
ไม่พอเพียงกบัความตอ้งการของประชากร บางคร้ังอาจตอ้งสัง่ซ้ือจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงมีผลท าใหส้ภาพเศรษฐกิจและสงัคมตกต ่า  และท าให้
ประเทศเสียดุลการคา้กบัต่างประเทศ 
ส่วนประกอบของดนิ (soil component) 
 ดินโดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ
ซ่ึงสามารถแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ออกไดด้งัน้ีคือ 
 3.1 แร่ธาตุ หรืออนินทรีย์วตัถุ (mineral  matter) เป็นส่วนท่ีเกิด
จากการสลายตวัผุพงัของหินและแร่ชนิดต่าง ๆ โดยทางเคมี ทางฟิสิกส์ 
และทางชีวเคมี ส่วนน้ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารใหแ้ก่พืช 
จุลินทรียดิ์น และควบคุมเน้ือดิน โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นอนุภาค 
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ดินเหนียว จะเป็นส่วนส าคญัท าใหเ้กิดขบวนการทางเคมีต่าง ๆ ในดิน 
องคป์ระกอบของดินส่วนน้ีจะมีปริมาณมากท่ีสุด 
 3.2 อนิทรียวตัถุ (organic  matter) เป็นส่วนท่ีเกิดจากซากพืช 
ซากสตัวท่ี์เน่าเป่ือยผุพงัแลว้ และท่ีก าลงัสลายตวัอยูท่บัถมกนัอยูบ่นดิน 
อินทรียวตัถุมีส่วนช่วยใหโ้ครงสร้างของดินมีความร่วนซุยและดูดซบัน ้า
ไดดี้ นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรียดิ์น และแหล่งธาตุ
อาหารพืชบางอยา่งเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถนั 
 3.3 น า้ (water) พบอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน หรืออนุภาคดิน 
ไม่สามารถมองเห็นน ้าไดด้ว้ยตาเปล่า แต่สามารถหาปริมาณน ้าในดินได ้
โดยการเกบ็ตวัอยา่งดินมาชัง่น ้าหนกัแลว้น าไปอบใหแ้หง้ในตูอ้บ ท่ี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เม่ือน ามาชัง่ใหม่จะ
พบวา่ น ้าหนกันอ้ยลงกวา่เดิม น ้าหนกัท่ีหายไป คือน ้าท่ีอยูใ่นช่องวา่ง
ดงักล่าว น ้าในดินมีประโยชนต์่อพืชคือเป็นตวัละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ท าให้
พืชสามารถดูดไปใชเ้ป็นอาหารได ้ถา้น ้าในดินมีนอ้ย พืชอาจเกิดอาการ
ขาดน ้าท าใหใ้บและล าตน้เห่ียวได ้
 3.4 อากาศ (air) อยูร่่วมกบัน ้าภายในดิน คือ  อยูต่ามช่องวา่งของ
เมด็ดินหรืออนุภาคอากาศในดินประกอบดว้ย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน 
และคาร์บอนไดออกไซด ์ปริมาณของอากาศในอนุภาคดินไม่ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามความมากนอ้ยของน ้าในดิน 
 ดินท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช ควรจะมีสดัส่วนของ
ส่วนประกอบดินโดยปริมาตร ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 คือ 
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อนนิทรยี์

สาร

45%

อนิทรยีวตัถุ

5%

น ้า

25%

อากาศ

25%

แร่ธาตุหรืออนินทรียว์ตัถุ 45  %  อินทรียวตัถุ    5  % 
น ้า    25  %    อากาศ  25  % 
 

 ส่วนประกอบของดินทั้ง 4 ส่วน เป็นตวัก าหนดสมบติัต่างๆ ของ
ดินทางเคมีและทางกายภาพ ในการวิเคราะห์ดินเพื่อศึกษาหาขอ้มูล
เก่ียวกบัสมบติัต่าง ๆ ของดินจึงมุ่งไปท่ี 4 ส่วนน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่วน
ท่ีเป็นแร่ธาตุ และอินทรียวตัถุ ซ่ึงเปรียบเหมือนคลงัอาหารของพืช และ
ยงัมีอิทธิพลต่อสมบติัทางกายภาพของดิน เช่น การยึดตวัของเมด็ดิน  
การยืดหดตวัของดิน ความสามารถในการอุม้น ้าของดินตลอดจน
โครงสร้างของดิน ดงันั้น ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ จึงไดม้าจาก
ส่วนท่ีเป็นแร่ธาตุและอินทรียวตัถุเกือบทั้งส้ิน 
 

                                                                        
                                                            

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงส่วนประกอบของดินท่ีเหมาะสม 
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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ช้ันดนิ (Soil Horizon)  
ช้ันดิน 
:  

เกิดข้ึนจากกระบวนการ เพิ่มเติม สูญเสีย 
คลุกเคลา้ เคล่ือนยา้ยและ เปล่ียนแปลง  
ของพลงังาน และวสัดุต่างๆท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของดิน  

 

ดินช้ัน 
O :  

เป็นชั้นดินอินทรียวตัถุท่ีพบในชุดดินบางประเภท
เท่านั้น ดินชั้นน้ีเป็นชั้นบนสุด เกิดจากการทบัถม
ของเศษพืชท่ีผพุงัทบัถม ดินส่วนใหญ่ 
ประกอบดว้ย ชั้นดินหลกัดงัต่อไปน้ี :  

ดินช้ัน 
A  :  

 เป็นดินชั้นแร่ธาตุท่ีอยูบ่นสุดในดินทัว่ไป  มีการ
สะสมอินทรียค์าร์บอนมากกวา่ดินชั้นถดัลงไป  

ดินช้ัน 
B  : 

เป็นดินชั้นแร่ธาตุท่ี มีการสะสมปริมาณ แร่ดิน
เหนียว เหล็ก อะลูมินมั หรือ ฮิวมสั มากกวา่ดิน
ชั้นอ่ืนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ดินช้ัน 
C  :  

 เป็นดินชั้นแร่ธาตุท่ียงัไม่ไดรั้บผลกระทบ  
จากกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนในดิน  
ดงัดินชั้นขา้งบน ยกเวน้ดินมีการเปล่ียนแปลง  
จากการท่ีมีน ้ าขงัเป็นเวลานาน หรือมีการสะสม
คาร์บอเนต และเกลือท่ีละลายน ้ าได ้ 

  ดินแต่ละช้ันมีสมบัติทางเคมี และสมบัติทางฟิสิกส์แตกต่างกัน อันจะ
ส่งผลถึงคุณภาพของดินในแง่การใช้ประโยชน์ด้านผลิตพชื ด้าน
วิศวกรรม และความยากง่ายในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันไป  
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ชุดดนิก ำแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp) 

 

   

 
 

กลุ่มชุดดนิที ่33 
การจ าแนกดิน Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic 
(Ultic) Haplustalfs 
การก าเนิด เกิดจากตะกอนน ้าพาบริเวณสนัดินริมน ้า  
สภาพพืน้ที ่ค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย  
ความลาดชนั 1-3 % การระบายน ้า ดีปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิว
ดินชา้  การซึมผา่นไดข้องน ้า ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชนท่ี์ดิน พืชไร่ เช่น ขา้วโพด ออ้ย ยาสูบ ถัว่ต่างๆ พืชผกั และ 
ไมผ้ล การแพร่กระจาย พบมากในภาคเหนือ 
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การจัดเรียงช้ันดนิ Ap(A)-Bt  ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึกมาก  
ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน ้าตาลถึงสีน ้าตาลเขม้ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  
ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล
หรือสีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย  
(pH 5.5-6.5)  
ชุดดินท่ีคลา้ยคลึงกนั ชุดดินก าแพงแสน และชุดดินดงยางเอน  
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ดินท่ีใชป้ลูกพืชไร่มานาน ใตช้ั้นไถพรวนมกั
แน่นทึบ รากชอนไชไดย้าก  
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท าลายชั้นดานใตช้ั้นไถพรวนโดยไถให้
ลึกกวา่ปกติและใชอิ้นทรียวตัถุในการปรับสภาพดินใหร่้วนซุย ปรับปรุง
บ ารุงดินอยูเ่สมอโดยเพิ่มอินทรียวตัถุ และใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสู้งข้ึน 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรีย
วตัถุ 

ความจุแลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตวั
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน ์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน ์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน  

0-25  ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า สูง ปานกลาง 
50-100 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ต ่า 

 

 
 

 

 

 

ถา้ดินเป็นแบบน้ีเราจะแกปั้ญหาอยา่งไรดี

กนัดีละค่ะ เออ! จริงๆ ดว้ย

นะ 
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จุดประสงค์ของการวเิคราะห์ดนิ   
เพื่อใหท้ราบถึงความอุดมสมบูรณ ์และปัญหาของดินในแปลง

ปลูกพืชพร้อมกบัค าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง บ ารุงดิน เช่น การใช้
ปูนปรับปรุงดินกรด การใชปุ๋้ย รวมทั้งการใชว้สัดุหรือสารปรับปรุงดิน
อยา่งอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อใหก้ารปลูกพืชไดผ้ลผลิตเพิ่มมากข้ึน  
และมีคุณภาพดีข้ึน 
 

 
 
 
 
 

การเกบ็ตวัอย่างดนิทีถู่กต้อง   

แลว้จะเราจะจดัการดินไดอ้ยา่งไรค่ะ 

คราวน้ีมารู้ขั้นตอนการเกบ็ตวัอยา่งดินไปวิเคราะห์กนั 

ก่อนจะจดัการอยา่งไร ตอ้งรู้วา่ดินมีธาตุอาหาร
อะไรอยู ่ท่ีพืชสามารถน าไปใช ้โดยการเกบ็
ตวัอยา่งดินในแปลงท่ีตอ้งการปลูกพืช ส่งไป
วิเคราะห์หาธาตุอาหาร ท่ีหมอดินอาสา ส านกังาน
พฒันาท่ีดินอ าเภอ หรือจงัหวดั คลินิกเทคโนโลยี
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 
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ตวัอยา่งดินท่ีเกบ็มาจะตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของดินแปลงนั้น 
ถา้เกบ็ตวัอยา่งดินไม่ถูกตอ้ง ผลการวิเคราะห์กจ็ะไม่ตรงกบัคุณสมบติั 
ของดิน ค าแนะน าการใชปุ๋้ยและการจดัการดินจะผิดพลาดทั้งหมด  
หลกัส าคญัของการเกบ็ตวัอยา่งดินมีดงัต่อไปน้ี 

1. ควรเกบ็หลงัจากเกบ็เก่ียวผลผลิตแลว้ หรือก่อนเตรียมดิน 
ปลูกพืชคร้ังต่อไป ค าแนะน าจากผลการวิเคราะห์ดินหลายอยา่งจะตอ้ง
น ามาใชใ้หท้นัในการเตรียมดินปลูกพืช เช่น การใส่ปูน การไถกลบ
อินทรียว์ตัถุ การใส่ปุ๋ยรองพื้น เป็นตน้  

จะลงมือเกบ็ตวัอยา่งดิน เม่ือใดนั้นจะตอ้งเผื่อเวลาส าหรับ 
การส่งตวัอยา่งไปวิเคราะห ์ระยะเวลาท างานของหอ้งปฏิบติัการ จนถึง
การส่งผล กลบัให ้รวมแลว้ประมาณ 1 – 2 เดือน 
      ส าหรับการเกบ็ตวัอยา่งดินเพื่อจะใหห้น่วยวิเคราะห์ดิน
เคล่ือนท่ีมาบริการใหน้ั้นจะตอ้งเกบ็ก่อนวนันดัหมาย 1 – 2 สปัดาห์ 
เพื่อใหต้วัอยา่งดินแหง้จึงจะวิเคราะห์ได ้ 

2. พื้นท่ีท่ีจะเกบ็ตวัอยา่งดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน ้าท่วมขงั 
จะท าใหเ้ขา้ท างานล าบากแต่ถา้แหง้เกินไปดินจะแขง็ ดินควรมีความช้ืน
เลก็นอ้ยจะท าใหขุ้ดและเกบ็ไดง้่ายข้ึน  

3. ไม่เกบ็ตวัอยา่งดินบริเวณท่ีเคยเป็นบา้น หรือโรงเรือนเก่า  
จอมปลวก เกบ็ใหห่้างไกลจากบา้นเรือน อาคารท่ีอยูอ่าศยั คอกสตัว ์และ
บริเวณจุดท่ีมีปุ๋ยตกคา้ง  
 

4. อุปกรณ์ท่ีใชเ้กบ็ตวัอยา่งดินตอ้งสะอาด ไม่เป้ือนดิน ปุ๋ย  
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ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช หรือ สารเคมีอ่ืน ๆ  
5. ตอ้งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัอยา่งดินของแต่ละ 

ตวัอยา่งตามแบบฟอร์ม “บนัทึกรายละเอียดตวัอยา่งดิน” ใหม้ากท่ีสุด 
เพื่อเป็นประโยชนต์่อการใหค้  าแนะน าการจดัการดินใหถู้กตอ้งท่ีสุด  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้เกบ็ตวัอย่างดนิ  

      ก. เคร่ืองมือส าหรับขุดตวัอยา่งดิน เป็นเคร่ืองมือท่ีหาไดท้ัว่ไป  
ตามบา้นเรือน เช่น พลัว่ จอบ และ เสียม หรือ เคร่ืองมือส าหรับเจาะ 
เกบ็ตวัอยา่งดินโดยเฉพาะ เช่น สวา่นเจาะ หลอดเจาะ และกระบอกเจาะ  
เป็นตน้ 

      ข. ภาชนะส าหรับเกบ็ตวัอยา่งดิน ไดแ้ก่ ถงั กระบุง ฯลฯ ส าหรับ
เกบ็รวบรวมตวัอยา่งดิน ท่ีขุดแต่ละหลุมและกล่องกระดาษแขง็ หรือ
ถุงพลาสติก ส าหรับบรรจุตวัอยา่งดิน เพื่อส่งไป ใหห้มอดิน หรือ
หอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ดิน 

       เคร่ืองมือท่ีใชขุ้ดดิน และภาชนะบรรจุดิน จะตอ้งสะอาดไม่มีดิน 
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศตัรูพืช และวชัพืช หรือผงสกปรกอ่ืน ๆ ติดอยู ่
แมจ้ะเขา้ไปปะปนเพียงนอ้ยนิดกต็าม  
   

 

 
 

 
 
 

 การเกบ็ตวัอย่างดนิเพือ่ประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
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 วธิีการเกบ็ตวัอย่าง 
     1.  แบ่งพื้นท่ี (กรณีพื้นท่ีใหญ่ หรือดินมีความแตกต่างกนั)  
เม่ือแบ่งพื้นท่ีแลว้ใหห้มายเลขแต่ละแปลง หรือท าแผนท่ีแสดงการ 
แบ่งแปลงเพื่อป้องกนัการลืม 

 
  

     2.  เกบ็ตวัอยา่งดิน 
         1)  กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีไร่นา หรือพื้นท่ียงัไม่มีการ  ปลูกพืช ใหเ้ดินสุ่ม
เกบ็ตวัอยา่งดินใหท้ัว่แปลงในแต่ละแปลง แปลงละประมาณ 15 จุด 
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     2)  กรณีท่ีเป็นสวนไมผ้ล ใหเ้กบ็ดินภายในทรงพุม่ตน้ละจุด ประมาณ 
15 ตน้ ในแต่ละแปลง 

 
       การเกบ็ดินแต่ละจุดใหใ้ชพ้ลัว่ขุดดินเป็นรูปล่ิมลึกประมาณ 15 ซม. 
หลงัจากนั้นเกบ็ดิน โดยใชพ้ลัว่แซะดินขา้งหลุม (ดา้นเรียบ) ใหไ้ดดิ้น
เป็นแผน่หนาประมาณ 2-3 ซม.จนถึงกน้หลุม ดินท่ีไดเ้กบ็รวบรวม 
ใส่ถุงหรือถงัพลาสติก 
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     3.  คลุกเคลา้ดินแต่ละแปลงท่ีเกบ็มาใหเ้ขา้กนั เทลงบนผา้พลาสติก 
ท าการคลุกเคลา้อีกคร้ังโดยยกมุมผา้พลาสติกทีละ 2 มุม ท่ีอยูต่รงขา้มกนั 
ท าสลบัมุมกนั   3-4 คร้ัง 

 
หลงัจากนั้นกองดินใหเ้ป็นรูปฝาชี แลว้ใชมื้อตบยอดกองใหแ้บนราบ 
หลงัจากนั้นใชน้ิ้วมือขีดเป็นกากบาด (+) บนยอดกอง ซ่ึงจะท าใหดิ้น 
ถูกแบ่งแยกเป็น 4 ส่วน 
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      เกบ็ตวัอยา่งจากกองดินน้ีเพียง 1 ส่วน ใหไ้ดดิ้นหนกัประมาณ 
คร่ึงกิโลกรัม หรือถา้ดินมีหินกรวดปนมาก อาจเกบ็มา 1-2 กิโลกรัม  
ใส่ดินลงในถุงพลาสติกท่ีเตรียมไวเ้พื่อส่งวิเคราะห ์
      4.  เขียนป้ายเบอร์แปลง พร้อมรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัตวัอยา่งดิน 
ผกูติดไวก้บัถุงตวัอยา่งดิน ป้ายน้ีเกษตรกรควรท าไวอี้กชุดหน่ึงเพื่อเกบ็
ไวก้นัลืม 
หมายเหตุ  ตวัอยา่งท่ีเกบ็น้ีเป็นตวัอยา่งดินบนถา้เกษตรกรตอ้งการทราบ
ลกัษณะของดินล่างๆ จะตอ้งเกบ็ตวัอยา่งเพิ่มเติมอีกแปลงละ 1 ตวัอยา่ง 
โดยเกบ็ดินท่ีระดบัความลึก 40-50 ซม. เกบ็แปลงละ 2-3 จุด แลว้  
รวมเป็น 1 ตวัอยา่ง 

 

 

 

 
 

รู้เร่ืองดินแลว้เอาไปท าอะไรได ้
งงมาก จริงๆ 
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บันทกึรายละเอยีดตวัอย่างดนิ 
1.  ช่ือผูส่้ง……………ตวัอยา่ง…………………………………… 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี……………………….หมู…่…………ต าบล……………
อ าเภอ…………………จงัหวดั………………………. 
โทรศพัท…์……………………………………………… 
2. ตวัอยา่งดินท่ี……………..รหสั  ตวัอยา่ง............................. 
สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่ง หมู…่…………ต าบล……………………… 
อ าเภอ………………จงัหวดั…………………เน้ือท่ี……………..ไร่ 
ลกัษณะของพื้นท่ี    ท่ีลุ่ม    ท่ีราบ ท่ีลาดเท ท่ีสูง ๆ ต ่า ๆ   
ท่ีภูเขา 
เกบ็ตวัอยา่งเม่ือวนัท่ี…………เดือน………………พ.ศ……………… 
3. เคยปลูกพืช……………………ผลผลิตต่อไร่……………………… 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร………….……อตัรา…………………………………… 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย…์………..……อตัรา…………………………………… 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน………………………………………………………… 
พืชท่ีตอ้งการจะปลูก…………………………………………………… 
ปัญหาน ้าเพื่อการเกษตร……………………………………….……….. 
4.ปัญหาเฉพาะท่ีตอ้งการ
ค าแนะน า……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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การวเิคราะห์ดนิ 
ขั้นตอนเตรียมตวัอย่างดนิ 

1) บดดินแหง้ใหล้ะเอียดแลว้ตวงดินดว้ยชอ้นตวง 1 ชอ้นตวง  
โดยเคาะใหแ้น่นแลว้ปาดหนา้ดินใหเ้รียบ น าใส่ลงในขวดสกดัดิน 

2) เทน ้ายาเบอร์ 1 หรือ น ้ายาสกดัดิน ลงในกระบอกตวง จ านวน  
20 มิลลิลิตร แลว้เทใส่ลงในขวดสกดัดิน ปิดฝาใหแ้น่น 

3) เขยา่ส่วนผสมในขวดสกดัดิน ประมาณ 5 นาที เทส่วนผสม 
ท่ีไดล้งในกรอง จะไดส้ารละลายส าหรับหาธาตุอาหาร NPK ต่อไป 

3.1)   การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับกรองน ้าสกดัดิน คือ  
ใหพ้บักระดาษท่ีมีในกรองเคร่ืองวิเคราะห์ตวัอยา่งดิน 
เป็น4 ส่วน ตามแนวของวงกลม 

3.2)  น ากระดาษกรองใส่ลงในกรวยส าหรับกรอง โดยแยก 
 กระดาษกรอง จะไดรู้ปกรวยแลว้ใส่ลงในกรวย  
3.3)  เทน ้าสกดัดินลงในกรวยโดยใหอ้ยูแ่นวก่ึงกลางกรวย  
 น ้าสกดัดินจะค่อยๆ ซึมไหลผา่นกระดาษลงมา 
 น ้าท่ีไดจ้ะเป็นน ้าใสๆท่ีมีธาตุอาหาร NPK ปนอยู ่ 
 สามารถน าไปวิเคราะห์ไดใ้นขั้นตอนต่อไป  

 
 
 
 
 



~ 19 ~ 
 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ 

1. วธิีการตรวจหาแอมโมเนีย 
  1.1.  ดูดสารละลายท่ีกรองจากดินมา 2.5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
หลอดแกว้ 
  1.2.  เติมผงท าสีเบอร์ 2 ลงในหลอดแกว้ 1 ชอ้นเลก็  
  1.3.  เติมน ้ายาท าสีเบอร์ 3 ลงในหลอดแกว้ 5 หยด 
  1.4.  ปิดฝาหลอดแกว้เขยา่ใหส่้วนผสมทั้งหมดเขา้กนัดี ท้ิง
ไว ้5 นาที แลว้น าไปเทียบกบัแผน่เทียบสีมาตรฐาน  
  หมายเหตุ เม่ือเกิดสีฟ้าเทียบกบัแผน่สีแบบท่ี 1  
          ถา้เกิดสีเขียวเทียบกบัแผน่สีแบบท่ี 2 
 

 
 

สารเคมีในการตรวจหาแอมโมเนีย 
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แผน่เทียบสีมาตรฐาน แบบท่ี 1    แบบท่ี 2 
 

2.  วธิีการตรวจสอบไนเตรต 
 2.1.  ดูดสารละลายท่ีกรองจากดินมา 2.5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
หลอดแกว้ 
 2.2.  เติมน ้ายาท าสีเบอร์ 4 ลงในหลอดแกว้ 0.5  มิลลิลิตร 
หรือตามขีดท่ีก าหนดไวท่ี้หลอดดูด 
 2.3.  เติมผงท าสีเบอร์ 5 ลงในหลอดแกว้ 1 ชอ้นแสตนเลส 
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 2.4.  ปิดฝาหลอดแกว้เขยา่ใหส่้วนผสมทั้งหมดเขา้กนัท้ิงไว ้
5 นาที แลว้น าไปเทียบกบัแผน่เทียบสีมาตรฐาน ถา้มีไนเตรตจะ
เกิดสีม่วงแดง 

 
สารเคมีในการตรวจหาไนเตรต 

 

 
แผน่เทียบสีมาตรฐานถา้มีไนเตรตจะเกิดสีม่วงแดง 

 



~ 22 ~ 
 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 

3.  วธิีการตรวจสอบฟอสฟอรัส 
3.1.  ดูดสารละลายท่ีกรองจากดินมา 2.5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน

หลอดแกว้ 
 3.2.  เติมน ้ายาท าสีเบอร์ 6 ลงในหลอดแกว้ 0.5  มิลลิลิตร 
หรือตามขีดท่ีก าหนดไวท่ี้หลอดดูด 

 3.3.  เติมผงท าสีเบอร์ 7 ลงในหลอดแกว้ ½  ชอ้นแสตนเลส 
 2.4.  ปิดฝาหลอดแกว้เขยา่ใหส่้วนผสมทั้งหมดเขา้กนัท้ิงไว ้
5 นาที แลว้น าไปเทียบกบัแผน่เทียบสีมาตรฐาน เม่ือมีฟอสฟอรัส
จะเกิดสีน ้าเงิน 

 
สารเคมีในการตรวจหาฟอสฟอรัส 
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แผน่เทียบสีมาตรฐานเม่ือมีฟอสฟอรัสจะเกิดสีน ้าเงิน 

 

4.  วธิีการตรวจสอบโพแทสเซียม 
3.1.  ดูดสารละลายท่ีกรองจากดินมา 0.8 มิลลิลิตร ใส่ลงใน

หลอดแกว้ 
 3.2.  เติมน ้ายาเบอร์ 8 ลงในหลอดแกว้ 2 มิลลิลิตร 

3.3.  เติมน ้ายา 9 ลงในหลอดแกว้ 1 หยด 
 3.3.  เติมน ้ายา 9A ลงในหลอดแกว้ 1 หยด 
 3.4.  ปิดฝาหลอดแกว้เขยา่ใหส่้วนผสมทั้งหมดเขา้กนั 
สามารถอ่านค่าไดท้นัที 
 หมายเหตุ  
  ถา้เกิดตะกอนใหอ่้านวา่มีปริมาณ K สูง 
  ถา้ไม่มีตะกอนใหเ้ปรียบเทียบกบัแถบสีมาตรฐาน  
  อ่านค่าตามแถบสีท่ีระบุไว้  
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สารเคมีในการตรวจหาโพแทสเซียม 

 

 
แผน่เทียบสีมาตรฐาน 
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5.  วธิีการวดัค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(PH)ของดนิ 
 5.1.  ใส่ดินลงในหลุมพลาสติกประมาณคร่ึงหลุมโดยใช้
ชอ้นตกัดินท่ีสะอาด 
 5.2.  หยดน ้ายาทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดินลงไปจน
อ่ิมตวั แลว้เพิ่มลงไปอีก 2 หยด 
 5.3.  เอียงหลุมพลาสติกไปมา ถา้ดินเหนียวเกาะกนัเป็นกอ้น 
ใหใ้ชป้ลายชอ้นเข่ียเบาๆ ระวงัอยา่ใหน้ ้ ายาขุน ปล่อยใหน้ ้ายาท า
ปฏิกิริยากบัดินประมาณ 1 นาที 
 5.4.  เม่ือครบก าหนดเวลา เปรียบเทียบสีของน ้ายาบริเวณ
ขอบหลุมกบัแผน่เทียบสีมาตรฐาน อ่านค่า PH ของดินจากแถบสีท่ี
มีสีใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

 
สารเคมีและอุปกรณ์ในการตรวจค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
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แถบวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 

 
 
 
 

การเพิม่อนิทรียวตัถุให้แก่ดนิ ท าไดโ้ดยการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ซ่ึงมี
หลายชนิดดว้ยกนัเช่น การใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั เป็นตน้ แต่มีขอ้จ ากดั คือ 
ตอ้งใชใ้นปริมาณมากต่อไร่ ไม่สะดวกแก่การขนยา้ยปุ๋ย และหาไดไ้ม่
เพียงพอ ดงันั้นวิธีการเพิ่ม อินทรียวตัถุ ใหแ้ก่ดินอีกวิธีหน่ึง ท่ีมีวิธีการ
ปฏิบติัง่ายกคื็อ การใชปุ้๋ ยพชืสด 

ปุ๋ ยพชืสด คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดหน่ึง ท่ีไดจ้ากการไถกลบ ตน้ ใบ 
และส่วนต่างๆของพืช โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ ในระยะช่วงออกดอก 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีธาตุอาหารสูงสุด แลว้ปล่อยท้ิงไวใ้หเ้น่าเป่ือยผุพงั  

คราวน้ีมาถึงขั้นตอนการจดัการดิน 
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ยอ่ยสลายเป็นอาหารแก่พืชท่ีจะปลูกตามมา พืชท่ีใชป้ลูกเป็นปุ๋ยพืชสด 
ไดแ้ก่ โสนอนิเดยี ปอเทอืง อญัชัน ไมยราพไร้หนาม พชืตระกลูถั่วต่างๆ  
เป็นตน้ 

พืชท่ีปลูกเป็นปุ๋ ยพชืสด ส่ิงท่ีเกษตรกรคุน้เคยมากในการเพิ่ม
ผลผลิตพืชกคื็อ การใชปุ้๋ ยเคม ีแต่การใชปุ๋้ยเคมีเพียง อยา่งเดียว โดยไม่มี
การเพิ่มอินทรียวตัถุ ใหแ้ก่ดิน จะท าใหดิ้นสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป
อยา่งรวดเร็ว ดินจะแขง็ไม่ร่วนซุย ดูดซบัน ้า และแร่ธาตุอาหารพืช ได้
นอ้ยลงท าใหก้ารปลูกพืชไม่ไดผ้ลหรือไดผ้ลไม่ดีเท่าท่ีควร 
 

ประโยชน์ของปุ๋ ยพชืสด 
1. เพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุในดิน  
2. เพิ่มธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัใหแ้ก่พืช  
3. กรดท่ีเกิดจากการผุพงัของพืชสด ช่วยละลายธาตุอาหาร 

ในดินใหแ้ก่พืชไดม้ากยิ่งข้ึน  
4. บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
5. รักษาความชุ่มช้ืนในดินและใหดิ้นอุม้น ้าไดดี้ข้ึน  
6. ท าใหดิ้นร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน  
7. ช่วยในการปราบวชัพืชบางชนิดไดเ้ป็นอยา่งดี  
8. ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีลงไดบ้างส่วน  
9. ลดอตัราการสูญเสียดินอนัเกิดจากการชะลา้ง  
10. เพิ่มผลผลิตของพืชใหสู้งข้ึน  
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ลกัษณะทัว่ไปของพชืปุ๋ ยสด 
1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแขง็แรง ออกดอกใน

ระยะเวลาอนัสั้น คือประมาณ 30 – 60 วนั  
2. สามารถใหน้ ้าหนกัพืชสดสูง ตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ข้ึนไป  
3. ทนแลง้และทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆไดดี้ สามารถปลูก 

ไดทุ้กฤดูกาล  
4. มีความตา้นทานต่อโรคและแมลง  
5. สามารถผลิตเมลด็พนัธุ์ไดม้าก และขยายพนัธุ์ไดร้วดเร็ว 

เพื่อใหท้นัและเพียงพอต่อความตอ้งการ เมลด็งอกง่าย 
และมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูง  

6. ท าการเกบ็เก่ียว ตดัสบัและไถกลบไดง้่าย ไม่ควรเป็นเถาเล้ือย
มากเพราะจะท าใหไ้ม่สะดวกแก่การไถกลบ  

7. ล าตน้อ่อน เม่ือไถกลบแลว้เน่าเป่ือยผุพงัไดเ้ร็วและมีธาตุอาหาร
พืชสูง  

การปลูกพชืปุ๋ ยสด 
1.  ลกัษณะของดิน ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให ้

เหมาะสม เช่น ถา้เป็นดินเปร้ียวควรใส่ปูนลงไปก่อน จะช่วยใหพ้ืชสด
เจริญเติบโตและใหน้ ้าหนกัพืชสดสูงดว้ย  

2. เวลาและฤดูกาลท่ีปลูก เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ปลูกช่วงตน้ 
ฤดูฝน หรือปลูกหลงัจากเกบ็เก่ียวพืช ซ่ึงความช้ืนในดินยงัคงมีอยู ่ 
หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลกั ประมาณ 3 เดือน  
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เมลด็พนัธ์ุพชืปุ๋ ยสด ท่ีใชป้ลูกเพื่อไถกลบในพื้นท่ี 1 ไร่ ควรใชอ้ตัรา
เมลด็ดงัน้ี  

1. ปอเทือง 5 กิโลกรัมต่อไร่  
2. โสนอินเดีย 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
3. โสนคางคก 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
4. โสนไตห้วนั 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
5. ถัว่พร้า 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
6. ถัว่เขียว 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
7. ถัว่เหลือง  8 กิโลกรัมต่อไร่ 
8. ถัว่พุม่ 8 กิโลกรัมต่อไร่ 
9. ถัว่นา 8 กิโลกรัมต่อไร่ 
10. ถัว่ลาย 2 กิโลกรัมต่อไร่ 
11. ถัว่เส้ียนป่า 2 กิโลกรัมต่อไร่ 
12. ไมยราพไร้หนาม 2 กิโลกรัมต่อไร่ 
13. ถัว่เวล็เวท็ 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
14. คาโลโปโกเนียม 2 กิโลกรัมต่อไร่ 
15. อญัชนั 3 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
 

วธีิการใช้พชืปุ๋ ยสด 
วิธีการใชพ้ืชปุ๋ยสด สามารถแบ่งการใชไ้ด ้3 วิธี คือ 

1. ปลูกพืชสด ในพื้นท่ีแปลงใหญ่ แลว้ท าการตดัสบัและไถกลบ
ลงไปในพื้นท่ีนั้นเลย  
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2. ปลูกพืชสดแซมในระหวา่งร่องพืชหลกัท่ีท าการปลูก โดยปลูก
พืชสดหลงัจากพืชหลกัเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้  

3. ปลูกพืชสดในพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า แลว้ตดัสบัเอาส่วนของพืช
สดน ามาใส่ในแปลงท่ีจะปลูกพืชหลกัแลว้ไถกลบลงไปในดิน  

 

การตดัสับและไถกลบพชืสด 
การตดัสบัและการไถกลบพชืสดนั้น จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงอายุ

ของพืชสดเป็นส าคญั ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการตดัสบั และไถกลบ 
ควรท าขณะท่ีตน้ถัว่ เร่ิมออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเตม็ท่ี เน่ืองจาก
ในระยะน้ีตน้ถัว่เจริญงอกงามสูงสุด เม่ือไถกลบแลว้จะท าใหป้ริมาณ
อินทรียวตัถุและธาตุไนโตรเจนสะสมอยูใ่นดินสูงดว้ย 
อายุการตดัสับและไถกลบของพชืปุ๋ ยสดแต่ละชนิด 

ชนิดพชืสด อายุการตัดสับ 
และไถกลบ (วัน) 

น ้าหนักสดที่
ได้ (ตัน/ไร่) 

ธาตุไนโตรเจน 
(กก./ไร่) 

ปอเทือง 
ถัว่พุ่ม 
ถัว่นา 
ถัว่เหลือง 
ถัว่เขียว 
โสนจีนแดง 

75 – 90 
40 – 50 
60 – 75 
50 – 6 

40 – 50 
75 – 90 

3 – 4 
2 – 3 
3 – 4 

1.5 – 2 
2 

3 – 4 

15 – 20 
20 
20 
5 

5 – 6 
7 – 8 
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การใชปุ๋้ยพืชสด เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินไปพร้อมๆกบัการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินนอกจากจะท าใหดิ้นร่วนซุยแลว้ยงัเพิ่ม
ธาตุอาหารใหแ้ก่พืชดว้ย พืชท่ีนิยมปลูกเพื่อท าปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง 
ถัว่พร้า  

ปอเทอืง เป็นพืชตระกลูถัว่ชนิดหน่ึงข้ึนไดดี้ทั้งบนท่ีดอนและในท่ี
ลุ่มท่ีไม่มีน ้าแช่ขงั ปอเทืองทนต่อความแหง้แลง้ข้ึนไดใ้นดินเลว ปอเทือง
สามารถสร้างธาตุอาหารข้ึนเองไดโ้ดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูก
เป็นพืชเพื่อผลิตเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ยสด 

การปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ใหป้ลูกโดยวิธีหวา่น โดยใช้
เมลด็อตัรา 5 กก.ต่อไร่ ไถแลว้คราดกลบ แลว้จึงไถกลบเม่ือปอเทืองอายุ
ประมาณ 50 วนั เป็นช่วงเวลาออกดอกเลก็นอ้ย ดินควรมีความช้ืนขณะ
ไถกลบ จะไดน้ ้ าหนกัสดตั้งแต่ 2 – 5 ต่อไร่ ข้ึนอยูก่บัการเจริญเติบโต
ของปอเทือง หลงัไถกลบประมาณ 2 – 4 สปัดาห์ จึงปลูกพืชไร่ตาม 
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ถั่วพร้า ถัว่พร้ามีอยูด่ว้ยกนั 2 พนัธุ์ คือ  
1.  ถั่วพร้าเมลด็ขาว (Jack bean) ช่ือวทิยาศาสตร์ Canavalia 

ensiformis  ลกัษณะโดยทัว่ไป เป็นพืชตระกลูถัว่เมืองร้อน ลกัษณะเป็น
ทรงพุม่เจริญเติบโตและปรับตวัไดดี้ในสภาพดินฟ้าอากาศเกือบทุกภาค
ของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออก มีล าตน้แขง็แรงและระบบรากลึก สามารถข้ึน
ไดดี้ในสภาพดินเหนียวและดินกรด 

วธีิการปลูก  ปลูกเป็นหลุมระยะปลูก 50 x 50 ซม. ใชเ้มลด็อตัรา 10-
12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือวิธีการหวา่นแลว้พรวนกลบเมลด็ ถา้ปลูกเพื่อ
ผลิตเมลด็พนัธุ์ใชร้ะยะปลูก 75 x 100 ซม. อตัราเมลด็ 10 กิโลกรัม  

การใช้ประโยชน์  
- เพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด  ควรท าการไถกลบเม่ืออายุประมาณ 64 วนั 

ระยะ  ออกดอกใหผ้ลผลิตน ้าหนกัสด 3-4 ตนัต่อไร่  ใหป้ริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ประมาณ 35.55 กิโลกรัมต่อไร่  

1)  ถัว่พร้าชอบท าเลพื้นท่ีท่ีมีแดดค่อนขา้งจดั แต่กส็ามารถข้ึนไดดี้
ในบริเวณพุม่ เงาไม ้ทนแลง้และเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกนอ้ย
ประมาณ 700  ม.ม. จนกระทัง่ฝนตกมากถึง 4,200 ม.ม. ต่อปีโดยทัว่ไป 
ชอบดินดอนระบายน ้าดีทนต่อสภาพความเคม็ไดดี้กวา่พืชถัว่ชนิดอ่ืน  ๆ 

2)  เพื่อใชค้ลุมดินป้องกนัการชะลา้งพงัทลายใชค้ลุมไดอ้ายุสั้น 
ไม่เกิน 6 เดือน เพราะมีทรงพุม่แตกก่ิงกา้นสาขาไดดี้ ใบขนาดใหญ่
ประสานกนัมีจ านวนมาก จึงสามารถป้องกนัเมด็ฝนตกระทบผิวดินได ้
น ้าหนกัสดท่ีมีผลต่อการคลุมดินประมาณ 4 ตนัต่อไร่ ซ่ึงอยูใ่นเกณฑสู์ง 
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ปริมาณธาตุอาหารท่ีได ้หลงัจากไถกลบแลว้ 2-3 สปัดาห์ สามารถปลูก
พืชหลกัตามได ้มีเปอร์เซ็นตธ์าตุอาหารพืช N, P, K ประมาณ 3.04, 0.37, 
3.12 ตามล าดบั 

2. ถั่วพร้าเมลด็แดง (Sword bean)  ช่ือวทิยาศาสตร์ Canvalia 
gladiata  ลกัษณะทัว่ไป แตกต่างจากถัว่พร้าเมลด็ขาวตรงท่ีจะมียอดออก
สีแดงและเล้ือย ฝักจะมีขนาดใหญ่กวา่ และเมลด็มีสีแดงหรือสีแดงลาย  
 

ผลทีไ่ด้รับ 
ในการไถกลบถัว่พร้าพื้นท่ี 1 ไร่ จะใหน้ ้าหนกัสดประมาณ 2.5 - 4 

ตนั ซ่ึงจะไดธ้าตุไนโตรเจนประมาณ 10 - 20 กิโลกรัม เทียบเท่ากบัการ
ใส่ปุ๋ยยเูรียปริมาณ 23 – 48 กิโลกรัม หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตปริมาณ 
47 – 95 กิโลกรัม โดยมีปริมาณร้อยละของไนโตเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมประมาณ 2.00 - 2.95, 0.30 - 0.40 และ 2.20 - 3.00 หน่วย
ตามล าดบั อยา่งไรกต็ามน ้าหนกัมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร
ข้ึนกบัปัจจยัของดินและการจดัการ 
 

กรณศึีกษา งานวิจยั พนัธ์ทวี  สหะรัตน ์เร่ืองศึกษาการเพิม่ผลผลติการ
ปลูกมนัส าปะหลงัด้วยวธีิการปรับปรุงดนิด้วยถั่วพร้าร่วมกบัการใช้น า้
สกดัมูลสุกร พบวา่ ในแปลงทดลองท่ีสภาพดินเป็นดินทราย มีกรดจดั 
ธาตุอาหารในดินต ่า หลงัจากปลูกถัว่พร้าและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ดินมี
สภาพโปร่งและร่วนซุยข้ึน ความเป็นกรดลดลง และมีธาตุอาหารเพิ่มข้ึน 
เหมาะส าหรับการปลูกมนัส าปะหลงั นอกจากนั้นเม่ือใชน้ ้ าสกดัมูลสุกร
ฉีดพน่ ทดแทนปุ๋ยเคมี พบวา่ ตน้ของมนัส าปะหลงัมีอตัราการเจริญเติบ
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เติบสูงกวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมี ผลผลิตมนัส าปะหลงัเพิ่มข้ึนมากกวา่ 50 
เปอร์เซ็นต ์เทียบกบัท่ีเกษตรกรเคยไดรั้บ  

 

ลกัษณะพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีเป็นดินทรายมีสภาพกรดจดั 

 

ปลูกถัว่พร้าเพื่อปรับปรุงดิน  
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ดอกถัว่พร้าเร่ิมบาน 

 

ไถกลบถัว่พร้าเพื่อใหเ้ป็นปุ๋ยพืชสดกลบัลงไปในดิน 
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ปุ๋ ยหมกั คือ เป็นปุ๋ยธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงไดจ้ากเศษพืชต่างๆ  
เศษขยะมูลฝอยหลายชนิด อาจมีซากพืชมูลสตัวร์วมอยูด่ว้ย เม่ือน ามา
ผสมรวมกนัโดยอาศยักรรมวิธีหมกัอยา่งง่ายๆ และใชเ้วลาในระยะหน่ึง 
เศษพืชเศษขยะเหล่าน้ีจะเปล่ียนไปจากรูปเดิมอนัเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของจุลินทรีย ์หลงัจากนั้นกส็ามารถน าเอา 
ปุ๋ยหมกัท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุง บ ารุงดิน 
 

ประโยชน์ของปุ๋ ยหมกั ในการปรับปรุงบ ารุงดนิ 
      1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดินทราย 
ดินท่ีหนา้ดินถูกชะลา้ง และดินชั้นล่างท่ีน ามาใชใ้นการเพาะปลูก 
      2. ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีส าคญัทั้งธาตุอาหารพืชหลกัธาตุ
อาหารรอง และธาตุอาหารเสริม 
      3. ช่วยรักษาความอุดมสมบรูณ์ใหแ้ก่ดินอยูต่ลอดกาล โดยท่ีธาตุ
อาหารพืชชนิดต่างๆ ค่อยๆ ละลายออกมาเป็นประโยชนต์่อพืช ช่วยให้
ดินมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต 
      4. ช่วยรักษาปฏิกิริยาของดินไม่ใหเ้ปล่ียนแปลงไดง้่าย โดยเฉพาะปุ๋ย
หมกัจะมีปฏิกิริยาเป้นกรดอ่อนๆ ซ่ึง พืชโดยทัว่ไปตอ้งการ 
      5. ช่วยใหดิ้นเหนียวซ่ึงแน่นทึบมีความร่วนซุยและดินทราย มีการจบั
ตวักนัดียิ่งข้ึน 
      6. ช่วยใหดิ้นมีความสามารถในการอุม้น ้าไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะปุ๋ยหมกัมี
คุณสมบติัคลา้ยกระดาษซบัท่ีคอยซบัน ้า และธาตุอาหารไวใ้หพ้ืชใช ้
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      7. ช่วยป้องกนัมิใหดิ้นสูญเสียหรือถูกชะลา้งไปไดง้่าย เพราะปุ๋ยหมกั
ช่วยซบัน ้าและท าใหเ้มด็เกาะกนัดียิ่งข้ึน 
      8. ช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการไถพรวน และการเตรียมดิน
โดยทัว่ไป 
      9. ช่วยเพิ่มกิจกรรมและปริมาณจุลินทรียใ์นดิน ซ่ึงท าใหค้วามอุดม
สมบรูณ์ของดินเพิ่มข้ึน 

ปุ๋ ยคอก ไดแ้ก่ มูลสตัวต์่างๆ ท่ีอยูใ่นรูปของเหลวและของแขง็ส่วน
ใหญ่จะเป็นมูลสตัวเ์ล้ียง เช่น มูลววั ไก่ และสุกร เป็นตน้ มูลสตัวเ์หล่าน้ี
จะประกอบดว้ยอุจจาระและปัสสาวะของสตัว ์ซ่ึงเป็นส่วนของซากพืช
และสตัวท่ี์ผา่นกระบวนการยอ่ยสลายจากระบบยอ่ยของสตัว ์ปัสสาวะ 
กจ็ะเป็นส่วนประกอบของเกลือและสารอินทรียท่ี์ละลายน ้าได้ ซ่ึงเป็น
แหล่งธาตุอาหารพืช  

ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ ยคอกชนิดต่างๆ 

ธาตุอาหาร 
ความเป็นกรด

เป็นด่าง 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

มูลววั 
กระบือ 
มูลไก่ 
มูลเป็ด 
มูลสุกร 

มูลคา้งคาว 

7.8 
7.6 
7.5 
6.9 
6.3 
- 

1.10 
1.26 
1.04 
2.70 
1.54 
0.50 

0.40 
0.69 
1.84 
2.40 
14.28 
0.10 

1.60 
1.66 
2.11 
1.00 
0.60 
0.04 
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การใช้ปุ๋ ยคอกกบัพชืชนิดต่างๆมดีงันี ้
1. การใชปุ๋้ยคอกในพืชสวน พืชผกั ไมก้ระถางใชด้ว้ยการใส่กน้

หลุมก่อนปลูก โดยขุดดินข้ึนมาตากแหง้แลว้ทุบละเอียด ผสมปุ๋ยคอกลง
ไปในอตัราส่วน ดิน : ปุ๋ยคอก 1 : 1 ถา้เป็นดินร่วนกใ็ชอ้ตัรา 1 : 1 ถา้เป็น
ดินเหนียวใชอ้ตัรา 1 : 2 ถา้เป็นดินทรายตอ้งน าไปผสมดินเหนียว 1 : 1 
ก่อนแลว้จึงน าดินผสมกบัปุ๋ยคอก ในอตัรา 1 : 1 ใส่รองกน้หลุม 

2. การใชปุ๋้ยคอกในพืชไร่ ควรใส่ก่อนปลูกตอนไถพรวนเตรียม
ดิน ถา้ปลูกพืชหลายคร้ัง ควรใส่หลงัการเกบ็เก่ียวพืชทุกคร้ัง เม่ือใส่ปุ๋ย
แลว้ควรไถพรวนใหค้ลุกเคลา้กนัดีกบัดินแลว้จึงปลูกพืช การใส่ปุ๋ยคอก
หลงัปลูกโดยวิธีหวา่น จะไดผ้ลนอ้ยกวา่การใส่ก่อนการปลูกหรือตอน 
ไถพรวนดิน 

3. การใชปุ๋้ยในพืชผกั หรือแปลงไมด้อก หรือพืชท่ีหวา่นดว้ยเมลด็ 
ถา้ใชปุ๋้ยคอกท่ีเป็นกอ้นโต หรือปุ๋ยคอกท่ียงัไม่สลายตวัสมบรูณ์จะท าให้
เมลด็ไม่งอก บางคร้ังอาจเกิดโรคกบักลา้ของตน้พืชได ้ดงันั้นในกรณีน้ี
ควรใชปุ๋้ยคอกท่ีละเอียดและมีการเน่าสลายยอ่ยสมบรูณ์แลว้ 

4. การใส่ปุ๋ยคอกในไมผ้ล โดยการขุดหลุมลึก 5-6 น้ิว รอบรัศมีตน้ 
(ในไมย้ืนตน้) ใส่ปุ๋ยแลว้พรวนดินใหเ้ขา้กบัปุ๋ย ส่วนในแปลงผกั แปลง
ไมด้อก ไมก้ระถาง ใส่ปุ๋ยคอกโดยหวา่นบนผิวหนา้ดิน หรือผสมกบั 
ดินก่อนแลว้จึงน าดินผสมปุ๋ยคอกมาหวา่นบางๆในแปลงกไ็ด ้
อตัราการใส่ปุ๋ ยคอก 
       การใส่ปุ๋ยคอกใหแ้ก่พืชชนิดต่างๆจะมีอตัราการใส่แตกต่างกนั
ดงัน้ี 
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    1. การใส่ปุ๋ยคอกในพืชไร่ ใส่ในอตัรา 2-4 ตนัต่อไร่ เม่ือใส่ปุ๋ยคอก
ทุกปีพืชเจริญไดดี้เป็นล าดบั เพราะคุณสมบติัของดินดี รากพืชเจริญไดดี้ 
นอกจากน้ีปุ๋ยคอกยงัมีผลตกคา้งนานถึงปี การใส่ปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมี
จะท าใหล้ดการใส่ปุ๋ยเคมีลงไดม้าก 
    2. ในพืชสวนและไมย้ืนตน้ จะใส่ในอตัราสูงอาจใช ้1 กิโลกรัมต่อ
ตน้ไมย้ืนตน้ 1 ตน้ ในแปลงผกั ใชอ้ตัรา 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 
 

ข้อควรจ าส าหรับการปรับปรุงดนิ  
1. พื้นท่ีท่ีท าการเกษตรท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทราย เช่น ดินร่วนปน

ทราย ดินเหนียวปนทราย ดินปนลูกรัง ควรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมดว้ย เช่น 
ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดิน อตัรา 2 ตนัต่อไร่ ข้ึนไป  
ส่วนไมผ้ล ควรมีการใส่ปุ๋ยหมกั รองกน้หลุมปลูก และขุดใส่เป็นวงรอบ
รัศมีทรงพุม่ ในปีต่อ ๆ ไป หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบ  

2. การใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยเคมียงัมีความส าคญัต่อการปลูกพืชทุกชนิด ไม่
วา่จะเป็นพืชไร่ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด หรือไมผ้ลต่าง ๆ แต่ใน
พื้นท่ีท่ีเป็นดินต้ืน ไม่มีหนา้ดิน ควรใส่ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย
อินทรียอ่ื์น ๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด อน่ึงการใชปุ๋้ยเคมีตอ้งมี ความรู้วา่
สูตรใดใชก้บัพืชชนิดใด จึงจะไดผ้ลดีและคุม้ค่ากบัทุน  

3. ในดินเปร้ียว ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีลุ่มต ่ามีน ้าแช่ขงั  
น ้าจะใสมีหญา้ทรงกระเทียมหรือกระจูดหนูข้ึนหนาแน่น จ าเป็นตอ้ง  
ใส่ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนฝุ่ น เป็นตน้  
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การปรับปรุงบ ารุงดิน ควรใชห้ลายๆ วิธีดงักล่าวขา้งตน้ร่วมกนั เพราะ
การใชปุ๋้ยอินทรียต์่างๆ หากใชเ้พียงชนิดเดียวท าใหต้อ้งใชป้ริมาณท่ีมาก 
จึงควรพิจารณาปริมาณการใชต้ามก าลงัความสามารถท่ีมี แต่ถา้ใชก้าร
ปรับปรุงบ ารุงดินหลายวิธีร่วมกนั ปริมาณท่ีใชใ้นแต่ละชนิดกล็ดลง จะ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายลงไดม้ากและควรมีการปฏิบติับ ารุงดินอยา่งต่อเน่ืองทุก
ปี เพื่อรักษาระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินใหสู้งอยูเ่สมอ เพื่อ
ประโยชนต์่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป 
 

คุณค่าทางธาตุอาหารพชืของตอซังพชืชนิดต่างๆ 

ชนิด 
คาร์บอน / 
ไนโตรเจน 

ปริมาณธาตุอาหารร้อยละ 

N P K 
 

 

ฟางขา้ว 
ตน้ขา้วโพด 
ซงัขา้วโพด 
ยอดออ้ย 

ใบสบัปะรด 
ตน้มนั

ส าปะหลงั 
ตอซงัถัว่เหลือง 

89 
37 
80 
105 
48 
32 

 
42 

0.69 
0.71 
1.41 
0.49 
1.12 
1.28 

 
1.31 

0.08 
0.11 
0.05 
0.10 
0.22 
0.24 

 
0.15 

1.56 
1.38 
0.47 
0.25 
1.23 
1.20 

 
1.14 
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