
 
 

สรุปความรู 

โครงการฝกอบรมเชงิปฏิบติัการวิทยากรระดับพืน้ที ่

เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินนอย กรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2562 

วันที่  27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 

ณ  วังรี รีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก 

 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนโครงการหมอดินนอย กรม

พัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2562  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจการดําเนินงานโครงการใหกับ

เจาหนาที่ และเจาหนาที่รัฐในโรงเรียนที่เขารวมโครงการหมอดินนอย มีความรูความเขาใจดานดิน ดินปญหา การ

จัดการดิน และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือที่จะสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน

โครงการหมอดินนอยได   
โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมการอบรม ไดแก   

1.นักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการฯ จาก สพด. จํานวน 58 คน 

2. เจาหนาที่รัฐในโรงเรียนที่เขารวมโครงการหมอดินนอย จํานวน 229 คน  

3. เจาหนาที่ผูจัดการฝกอบรม จํานวน 6 คน 

4. วิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 9 คน ดังน้ี 

 นายกฤดิโสภณ  ดวงกมล นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ กลุมมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน 

กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน : หัวขอ ความรูเรื่องดินเบ้ืองตน 

 นายอรรณพ  พุทธโส นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน : หัวขอ ดินที่มีปญหาและแนวทางการจัดการดิน 

 นายสุรเชษฐ  นาราภัทร นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนา

ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน : หัวขอการวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน, แบงกลุมปฏิบัติ

ทดลองและอานคารายงานผลวิเคราะหดิน 

 เจ าหนาที่ จาก กองเทคโนโลยี ชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ ดิน หัวขอ :  นวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพทางดินและปุยหมักสูตรพระราชทาน 

จัดขึ้น ณ หองประชุม วังรี รีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ –1 มีนาคม 2562  

 

 



 
 

 

จากการเขารบัการฝกอบรมดังกลาว สามารถสรุปความรูได  ดังนี้ 

 

(1) ความรูเรื่องดินเบื้องตน 

ดินหมายถึง เทหวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรวมกันขึ้นเปนกอน จากสวนผสมของแรธาตุตางๆ ที่สลายตัว

เปนช้ินเล็กช้ินนอยกับอินทรียวัตถุที่เปอยผุพัง รวมกันเปนช้ันบางๆ หอหุมผิวโลก เมื่อมีอากาศและนํ้าในปริมาณที่

เหมาะสมจะชวยค้ําจุนพรอมทั้งชวยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช                                  

ความสําคัญของทรัพยากรดิน 

 ดินเปนแหลงที่มาของปจจัยสําคัญของการดํารงชีพ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค 

และพลังงาน 

 ดินเปนทรัพยากรที่ไมสามารถเกิดขึ้นทดแทนได หรือเกิดทดแทนไดชามาก 

 คนใชทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร เพาะปลูก ประมง เลี้ยงสัตว ปาไม เปนที่กักเก็บนํ้าและเก็บคารบอน

เปนที่บําบัดนํ้าและลดการปนเปอน 

สวนประกอบของดิน                                                                                                                         

โดยปกติแลวเน้ือดินจะมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและกาซ ดินที่เหมาะสม

สําหรับการเจริญเติบโตของพืชจะตองมีของแข็ง ของเหลวและกาซในอัตราสวนที่สมดุลกัน และสอดคลองกับความ

ตองการของพืชแตละชนิดสวนประกอบที่สําคัญของดินอาจแบง ไดดังน้ี 

 

1 .  อนิ น ท รี ย วั ต ถุ อ นิ น ท รี ย วั ต ถุ ( inorganic matter) 

ประกอบดวยแรธาตุตางๆ ซึ่งแรธาตุน้ันนับเปนสวนประกอบที่สําคัญ

ของดินซึ่งมีอยุมากมายหลายชนิด และจะผันแปรไปตามชนิดของดิน 

แรธาตุที่ประกอบอยูในดินมากที่สุดออกซิเจน 

2. อินทรียวัตถุอินทรียวัตถุ(organic matter) ประกอบดวย

วัตถุตางๆที่เกิดจาการเนาเปอยผุพังของสิ่งมีชีวิตปะปนอยุใน ดิน 

รวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยหรือเจริญเติบโตอยูในดินดวยซึ่งสิ่ง 

ตางๆทั้งหมดน้ีสามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุมดังน้ี 

2.1 อินทรียวัตถุที่ยังมีชีวิต เชนไสเดือน แมลงและแบคทีเรีย

ชนิดตางๆ 

2.2 อินทรียวัตถุที่เนาเปอยผุพังบางสวน สวนที่ผุพังจะกลายเปนขุยอิทรีย สวนที่เหลือจะเปนดินรวนซุย 

2.3 อินทรียวัตถุที่เนาเปอยจนไมปรากฏโครงสรางเดิมใหเห็น 



 
3. น้ําในดิน(soil water ) เปนสวนประกอบที่สําคัญของดิน สําหรับความช้ืนที่ปรากฏในดินแต

ละชนิดจะแตกตางกันออกไป ดินเหนียวจะอุมนํ้าไดดีกวาดินทรายและดินรวน ทั้งน้ีเพราะขนาดชองวางในเม็ดดิน

แตกตางกัน 

4. อากาศในดิน (soil air) เปนอากาศที่แทรกอยูในช้ันดิน  โดยมีลักษณะทั่วไปเหมือนกับอากาศ

บนดิน แตในดินจะมีสวนของกาซคารบอนไดรออกไซดสูงกวาออกซิเจน สวนปริมาณของกาซไนโตรเจนจะคงที่ ซึ่ง

กาซไนโตรเจนในดินจะมีคุณคาตอพืชก็ตอเมื่อแบคที่เรียในดินชวยเปลี่ยนไปเปนไนเตรด ออกซิเจนจะเปนกาซที่พืช

ดูดเขาไปเพ่ือแลกเปลี่ยนกับคารบอนไดรออกไซด 

 ปจจัยที่กอใหเกิดดิน 

 1. สภาพภูมิอากาศ (climate)มีอิทธิพลตอการเกิดของดินหรือทํา

ใหดินมีลักษณะแตกตางกัน ไดแก อุณหภูมิ และ ปริมาณนํ้าฝน ซึ่ง

ทั้งสองอยางน้ีมีอิทธิพลตออัตราการสลายตัวของหิน แร ทั้งในดาน 

กายภาพ และเคมี (physical and chemical weathering) ทั้งยังมี

อิทธิพลตออัตราความเร็วของการเคลื่อนยายและการสะสมใหมของ

หินและแรที่ถูกแปรสภาพโดยตัวการสําคัญๆ มาเปนวัตถุตนกําเนิด

ของ 

2. วัตถุตนกําเนิดของดิน (parent material)เปนปจจัยควบคุม

การเกิดดินที่สําคัญ และมองเห็นไดคอนขางชัดเจนที่สุด และมีอิทธิพลตอองคประกอบของดิน เชน สี เน้ือดิน 

โครงสราง และสมบัติทางเคมีของ 

3. สภาพภูมิประเทศ (relief)ในที่น้ีหมายถึงความสูงตํ่า หรือระดับที่ไมเทากันของสภาพพ้ืนที่ และความลาดชัน

ของพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับระดับนํ้าใตดิน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเกิดลักษณะช้ันตางๆ ในหนาตัดดิน ความ

ลึกของดิน สี ความช้ืนสัมพัทธในดิน และความรุนแรงของการชะลาง เปน 

4. ปจจัยทางชีวภาพ (organism)ไดแกสิ่งมีชีวิตตางๆ ซึ่งประกอบดวยพืชและสัตว แตมักจะเนนที่พืชพรรณตางๆ 

ที่ขึ้นปกคลุมบนผิวดิน ซึ่งมีอิทธิพลตอ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และองคประกอบทางเคมีของดิน  

5. เวลา (time)อิทธิพลของเวลาในแงของการเกิดดินน้ัน หมายถึง ชวงหน่ึงของเวลาที่ตอเน่ืองกันไปโดยไมมี

เหตุการณรุนแรงขัดจังหวะการพัฒนาตัวของดิน เวลาที่เปนศูนยสําหรับดินชนิดหน่ึงๆ ก็คือ จุดที่ไดมีเหตุการณที่

รุนแรงอยางหน่ึงทางดินเกิดขึ้น ถือวาเปนจุดสิ้นสุดของเวลาในการสรางตัวของดิน และจะเปนจุดเริ่มตนของ

ชวงเวลาในการสรางตัวของดินชวงตอไป 

 

ลักษณะและสมบัติของดิน 

สีดิน : เปนลักษณะที่มองเห็นไดชัดเจน เปนสมบัติที่สะทอนถึงสภาพแวดลอม และแรที่เปนองคประกอบ

ของดิน หรือวัสดุอ่ืนๆในดิน สามารถใชประเมินสมบัติบางอยางของดินได เชน การระบายนํ้า ปริมาณอินทรียวัตถุ 

หรือระดับความอุดมสมบูรณ 



 
เนื้อดิน : เน้ือดิน เปนสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน มีผลตอการดูดซับนํ้า การดูดยึดธาตุ

อาหาร และปฏิกิริยาตางๆ ที่เกิดขึ้นในดิน เน้ือดินเปนผลมาจากการรวมตัวกันของ ช้ินสวนเล็กๆ ที่เราเรียกกันวา 

“อนุภาคของดิน” อนุภาคเหลาน้ีมีขนาดไมเทากัน แบงออกไดเปน3 กลุม คือ 

 ขนาดใหญเรียกวา อนุภาคขนาดทราย(เสนผาศูนยกลาง 2.0-0.05 มลิลิเมตร) 

 ขนาดกลางเรียกวา อนุภาคขนาดทรายแปง(เสนผาศูนยกลาง 0.05-0.002 มิลลิเมตร) 

 ขนาดเล็กเรียกวา อนุภาคขนาดดินเหนียว(เสนผาศูนยกลาง เล็กกวา 0.002 มลิลิเมตร) 

สามารถแบงเน้ือดินเปนกลุมใหญๆ ได 3 กลุม12 เน้ือดินคือ 

 กลุมดินทราย เน้ือดินที่อยูในกลุมน้ี ไดแก ดินทราย และดินทรายปนดินรวน 

 กลุมดินรวน เน้ือดินที่อยูในกลุมน้ี ไดแก ดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนปนทรายแปง  
ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายแปงดินทรายแปง 

 กลุมดินเหนียว เน้ือดินที่อยูในกลุมน้ี ไดแกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแปง 

โครงสรางของดิน : มีความสําคัญตอการซึมผานของนํ้า การอุมนํ้า การระบายนํ้า และการถายเทอากาศ

ในดิน รวมถึงการเจริญเติบโตของรากพืชดวย 

ความเปนกรด-ดางของดิน หรือคาพเีอช (pH) ของดิน: มีความสําคัญตอการปลูกพืชมาก เพราะเปนตัว

ควบคุมการละลายธาตุอาหารในดิน ชวยควบคุมการเจริญเติบโตและการทําหนาที่ของจุลินทรียดินดวย 

 นอกจากน้ี มีการเก็บตัวอยางดินทั้งแบบรบกวนโครงสรางดินและไมรบกวนโครงสรางดิน เพ่ือนํามา

วิเคราะหในหองปฏิบัติการ ดังน้ี 

 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ (physical analysis) 
1) การกระจายขนาดของอนุภาคดิน (soil particle size distribution)  

2) ปริมาณกรวด (gravel content)  

3) ความหนาแนนรวม (bulk density) 

4) ความจุความช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช (available moisture capacity) 

5) ความช้ืนในดิน ในแตละชวงเวลาและแตละความลึกดิน 

 การวิเคราะหสมบัติทางเคมี (chemical analysis) 
1) ปฏิกิริยาดิน (soil reaction, pH) 

2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter content) 

3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available phosphorus)  

4) ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (available potassium)  

5) ปริมาณดางรวมที่สกัดได (extractable bases) ซึ่งประกอบดวย แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม 

และโพแทสเซียม 

6) ปริมาณความเปนกรดที่สกัดได (extractable acidity)  



 
7) คาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (cation exchange capacity)  

8) คาอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation percentage, %BS) โดยคํานวณจากคาของ

ปริมาณดางรวมที่สกัดไดทั้งหมดและคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก 

 การวิเคราะหทางจุลสัณฐานโดยใชกลองคูเบียนาเก็บตัวอยางดิน แลวจึงนํามาขัดบางเพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางจุลสัณฐานวิทยา (Thin Section) 

 การวิเคราะหแรวิทยาโดยใชวิธีการวิเคราะหชนิดและปริมาณของแรดินเหนียว (clay minerals) ที่มี
ขนาดอนุภาคของดินเล็กกวา 2 ไมโครเมตร โดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ (X-ray diffraction analysis) 

เมื่อไดขอมูลดังกลาวทั้งหมดมาเรียบรอยแลว จึงนํามาจําแนกขอมูลดินตามระบบจําแนกดินแบบ

สากล โดยประเทศไทยใชระบบการจําแนกดินแบบ“อนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy)” และมีการจําแนกถึง

ขั้นการจําแนกดินตํ่าสุดของระบบอนุกรมวิธานดินคือ“ชุดดิน” 

 

(2) ดินที่มีปญหาและแนวทางการจัดการดิน 

ดินปญหา คือ ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชหรือเหมาสะสมนอย หากนําดินเหลาน้ีมาใชปลูกพืช

จะไมไดผลผลิตหรือไดผลผลิตตํ่า 

1. ดินเค็ม 

 ดินเค็มบก 

- สาเหตุ : การแพรของเกลือจากช้ันหินเกลือขึ้นมาสูผิวดิน บริเวณยอดของโดมเกลือจะอยูใกลผิว

ดินที่สุดเมื่อนํ้าระเหยจากดินก็จะมีแรงดึงนําสารละลายเกลือมาแพรบนผิวดินและทิ้งคราบเกลือ

ไวบนผิวดินการแพรของสารละลายเกลือจากบริเวณที่ดอน มาสูบริเวณขอบของที่ดอน 

- ปญหา: เปนพิษตอพืชที่ปลูก และเกลือปนเปอนในแหลงนํ้าทําใหคุณภาพนํ้าไมดี 

- การแกไข : ลางเกลือจากดินโดยการขังนํ้าแลวระบายออก รักษาความช้ืนในดินเพ่ือไมใหเกลือ

แพรขึ้นมาสูผิวดิน และปลูกพืชทนเค็ม 

 ดินเค็มชายทะเล 

- สาเหตุ: พ้ืนที่นํ้าทะเลทวมถึงระดับนํ้าเค็มใตดินขึ้นสูงมีการแพรของเกลือขึ้นมาสูผิวดิน 

- ปญหา : เปนพิษตอพืชที่ปลูกเกลือปนเปอนในแหลงนํ้าทําใหคุณภาพนํ้าไมดี 

- การแกไข : ในพ้ืนที่ที่มีนํ้าทะเลทวมประจําควรอนุรักษไวใหเปนปาชายเลนในพ้ืนที่การเกษตรควร

มีระบบชลประทานปองกันการรุกล้ําของระดับนํ้าทะเลใชยิปซัมเพ่ือทําใหเกลืออยูในรูปที่ละลาย

งายแลวทําการลางดินควรรักษาความช้ืนของดินเพ่ือปองกันการแพรของเกลือสูผิวดินโดยใช

อินทรียวัตถุและการคลุมดินและเลือกชนิดพืชที่ทนเค็ม 

 ดินอินทรีย 

- สาเหตุ : การสะสมของเศษซากใบไมในพ้ืนที่ทะเลสาบทําใหมีช้ันอินทรียวัตถุหนาบางบริเวณจะ

พบตะกอนจากทะเลเกาที่เคยทวมถึงมีศักยภาพทําใหเกิดดินเปรี้ยวได 



 
- ปญหา : คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพไมเหมาะสม ดินเปนกรด,ธาตุหลายตัวมีมากเกินเปนพิษ

ตอพืช,ดินยุบงาย,นํ้าทวมขังเมื่อแหงจะติดไฟงายและดับยากผลผลิตของพืชตํ่าเปนแหลงอาศัย

ของยุงที่เปนพาหะโรคเทาชาง 

- การแกไข : อนุรักษไวเปนพ้ืนที่ปาพรุธรรมชาติบริเวณขอบพรุอาจใชทําการเกษตรไดแตตองมีการ

ปรับปรุงโดยใชวิธีแกลงดิน 

 ดินเปรี้ยว 

- สาเหตุ: เกิดจากตะกอนทะเลเกาที่มีแรจาโรไซตเมื่อแรจาโรไซตสัมผัสกับอากาศทําใหมีการ

ปลดปลอยสารไพไรตที่เปนกรดจัดออกมา 

- ปญหา : ธาตุบางตัวมีมากเกินจนเปนพิษตอพืช โดยเฉพาะเหล็กและอะลูมินัมธาตุอาหารพืชถูก

ตรึงทําใหพืชแสดงอาการขาดธาตุปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 

- การแกไข : ทําการแกลงดินรักษาความช้ืนในดินรักษาระดับนํ้าใตดินไมใหจาโรไซตสัมผัสกับ

อากาศ 

 ดินทราย 

ดินทรายภาคอีสานและดินทรายชายทะเล 

- สาเหตุ: เกิดจากวัตถุตนกําเนิดที่มีอนุภาคทรายมาก 

- ปญหา : ดินซาบซึมนํ้าไดเร็ว อุมนํ้าไดนอย พืชเสี่ยงตอการขาดนํ้ามีอินทรียวัตถุนอย CECตํ่ามาก 

แรธาตุอาหารนอยงายตอการเกิด Erosion 

- การแกไข : เพ่ิมอินทรียวัตถุโดยการใชปุยอินทรียใสปุยเคมีทีละนอยแตบอยครั้งใหนํ้าครั้งละ

นอยๆ แตบอยครั้งทําการคลุมดินปลูกหญาแฝกขวางความลาดเท 

ดินทรายชายทะเลที่มีช้ันดานอินทรีย 

- สาเหตุ : เกิดจากอินทรียวัตถุถูกชะลงไปเช่ือมตัวเปนช้ันดานอินทรียใตช้ันทราย 

- ปญหา: เปนทรายจัดอุมนํ้าไดนอยดินแหงมากเมื่อแลงแตจะมีนํ้าขังชวงฝนตกดินมีอินทรียวัตถุ

นอย CECตํ่า แรธาตุนอยมาก 

- การแกไข : ควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติหรือทุงหญาเลี้ยงสัตว 

 

 ดินต้ืน 

- ดินปนหินเปนดินต้ืนที่มีเศษหินปะปนมากกวา 35% เปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช ไม

เหมาะสําหรับการเกษตร ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติหรือเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 

- ดินมีช้ันปูนมารล เปนดินที่มีช้ันมารลขัดขวางอยูต้ืนถึงต้ืนมากเปนอุปสรรคตอการชอนไชของราก

พืช ปฏิกิริยาดินเปนดางจัดธาตุอาหารถูกตรึงทําใหพืชแสดงอาการขาดธาตุ ควรเลือกชนิดพืช

ปลูกและใสปุยที่พืชขาด 



 
- ดินลูกรังเปนดินที่มีการเช่ือมตัวของศิลาแลงออนเกิดเปนช้ันขัดขวางรากพืชอาจเปนช้ันที่มีลูกรัง

หนาแนนมากกวา 35% หรือเปนช้ันศิลาแลง เน้ือดินมีนอยอาจทําใหพืชขาดนํ้าเมื่อแลงและนํ้า

ทวมขังเมื่อฝนตกได 

- พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอนสวนใหญเปนพ้ืนที่ภูเขาสูงมีความลาดชันมากกวา 35% และมีความลาดชัน

สลับซับซอน ดินสวนใหญเปนดินต้ืนหรือพ้ืนที่หินโผล เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย ไมเหมาะแก

การทําการเกษตรควรปลอยใหเปนปาธรรมชาติเปนแหลงตนนํ้าลําธาร 

 

(3) การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

สมบัติของดินและธาตุอาหาร ธาตุอาหารที่ไดจากอากาศและนํ้า ตามธรรมชาติ ไดแก O, C และ H 

    ธาตุอาหารที่ไดจากดิน ไดแก 

     - ธาตอาหารหลัก  N, P, K 

     - ธาตอาหารรองCa, Mg, S 

     - ธาตอาหารเสริมFe, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, B, Ni 

การเก็บตัวอยางดิน  เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับรูถึงวิธีการเก็บตัวอยางดินและสามารถเก็บตัวอยางดินไปจนถึง

ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางดิน กอนนํามาวิเคราะห ไดถูกวิธี 

1. ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว หรือกอนเตรียมดินปลูกพืชครั้งตอไป 

2. พ้ืนที่ที่จะเก็บตัวอยางดินไมควรเปยกแฉะหรือมีนํ้าทวมขัง 

3. ไมเก็บตัวอยางดินบริเวณที่เคยเปนบาน หรือโรงเรือนเกา จอมปลวก เก็บใหหางไกลจากบานเรือน 

อาคารที่อยูอาศัย คอกสัตว และบริเวณจุดที่มีปุยตกคางอยู 

4. อุปกรณที่เก็บตัวอยางดินตองสะอาด ไมเปอนดิน ปุย ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

5. ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอยางดิน และการสุมเก็บตัวอยางดิน ใหกระจายทั่งพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. ใชจอบ เสียมหรือพลั่ว ขุดหลุมเปนรูป V ใหลึกในแนวด่ิงประมาณ 15 เซนติเมตร หรือในระดับช้ันไถ 

พรวน (สําหรับพืชทุกชนิด ยกเวนสนามหญาเก็บจากผิวดินลึก 5 เซนติเมตร และไมยืนตนเก็บจากผิวดินลึก 30 

เซนติเมตร) แลวแซะเอาดินดานหน่ึง เปนแผนหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงกนหลุม ดินที่ไดน้ีเปน

ดินจาก 1 จุด ทําเชนเดียวกันน้ีจนครบ15 จุด 

 

 

 

 

 

 7. แบงตัวอยางดินแผใหเปนรูปวงกลมแลวแบงผากลางออกเปน 4 สวนเทากันเก็บดินมาเพียง 1 สวนหนัก

ประมาณครึ่งกิโลกรัมใสในถุงพลาสติกที่สะอาดพรอมดวยแบบฟอรมที่บันทึกรายละเอียดของตัวอยางดินใหมาก

ที่สุดเพ่ือเปนประโยชนตอการใหคําแนะนําการจัดการดินใหถูกตองที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การแบงกลุมปฏิบัติทดลองและอานคารายงานผลวิเคราะหดิน 

 

 

 



 
 

(4) นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและปุยหมักสูตรพระราชทาน 

การจัดการดินโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

เปนเทคนิค กระบวนการหรือการใชสิ่งมีชีวิต และสวนประกอบของสิ่งมีชีวิต เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

เกษตร อาหาร การแพทย และสิ่งตางๆ ที่ผลิตเปนอุตสาหกรรม งานดานเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน 

ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน เทคโนโลยีชีวภาพพืช ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. และการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

หญาแฝก 

1. จุลินทรียดานปรับปรุงดินปุยอินทรียคุณภาพสูง เปนปุยอินทรียที่ไดจากการนํา

วัสดุอินทรียและหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงมาผานกระบวนการ

หมักจนสลายตัวสมบูรณ หรือการนําปุยอินทรียที่ผานการสลายตัวสมบูรณแลวผสมกับวัสดุ

อินทรียและหรืออนินทรียธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. จุลินทรียเพิ่มธาตุอาหารและสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

นํ้าหมักชีวภาพ : สารอินทรียในรูปของเหลวที่ประกอบดวยกรดอินทรีย และ

ฮอรโมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด โดยไดจากกระบวนการยอย

สลายวัสดุอินทรียในรูปของเหลว (รับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

2556)สารเรงซุปเปอร พด.2 เปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การยอยโปรตีน ไขมัน ชวยลดกลิ่นเหม็นในระหวางการหมักและเพ่ิม 

การละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข กาง และกระดูกสัตวในการผลิตนํ้า    

หมักชีวภาพเวลาสั้นและไดคุณภาพ 

 

ปุยชีวภาพ เปนปุยที่ไดจากการนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปน

ประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ กายภาพ หรือทางชีวเคมี  ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ

เพ่ิมขึ้น ไดแก ปุยชีวภาพตรึงไนโตรเจน ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุยชีวภาพละลายโพแทสเซียม ปุยชีวภาพ

สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ปุยชีวภาพไมคอรไรซา ปุยชีวภาพสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 ซุปเปอร พด.9 เปนกลุมจุลินทรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในดินกรด 

ดินเปรี้ยว ใหอยูในรูปที่พืชใชประโยชน  

 จุลินทรีย พด.11 เพ่ิมมวลชีวภาพพืชปรับปรุงบํารุงดิน เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถตรึงไนโตรเจน

จากบรรยากาศเพ่ือชวยเพ่ิมมวลชีวภาพใหกับพืชปรับปรุงบํารุงดิน (พืชปุยสด) ประกอบดวยเช้ือ

ไรโซเบียมที่มีความเฉพาะเจาะจงกับพืชและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

 ปุยชีวภาพ พด.12  เปนกลุมจุลินทรียที่สรางธาตุอาหาร หรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับ

พืชเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดินและสรางฮอรโมนสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช  

 

3. จุลินทรียควบคุมโรคพืช  

สารเรงซุปเปอร พด.3 เปนกลุมจุลินทรียที่ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชในดิน มี

คุณสมบัติพิเศษสามารถทําลาย หรือยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรียในดินที่

เปนสาเหตุ ทําใหเกิดอาการรากเนาหรือโคนเนาในสภาพนํ้าขัง ประกอบดวย 

เช้ือราไตรโคเดอรมา (Trichoderma viride)  แบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus 

subtilis) 

 

 

 

 

 



 
 

4. จุลินทรียกําจัดแมลงศัตรูพืช 

สารเรงซุปเปอร พด.7 เปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัด

สารออกฤทธ์ิโดยกระบวนการหมักพืชสมุนไพรชนิดตางๆ เพ่ือผลิตสารควบคุม

แมลงศัตรูพืช ประกอบดวย ยีสต (Candida tropicalis) แบคทีเรียผลิตกรดอะซี

ติก (Gluconobacteroxydans) แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactobacillus 

fermentum) สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพกําจัดหนอน เหงาวานนํ้า เมล็ดมันแกว 

เมล็ดสะเดา เหงาหนอนตายหยาก เหงาขมิ้นชัน และสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ 

กําจัดเพลี้ย ไดแก ใบยาสูบ ผลดีปลี รากหางไหล ผลพริก 

 

5. จุลินทรียดานสิ่งแวดลอม 

สารเรงซุปเปอร พด.6 ผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกําจัดลูกนํ้ายุง

รําคาญ บทบาทและความสําคัญของจุลินทรีย  ไดแก  1.ชวยยอยสลาย

สารอินทรีย เพ่ือลดคา BOD ทําใหเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้า 2.ชวยปรับสภาพ

ความเปนกรด-ดาง ในนํ้า 3.ชวยยับย้ังเช้ือโรค 4. จุลินทรียยับย้ังการเกิดกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด หรือกาซไขเนา 5.จุลินทรียผลิตสารอาหารที่สําคัญ ชวยให 

สัตวนํ้าเจริญเติบโตดี และมีภูมิตานทานโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


