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ธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าวของอ าเภออุทุมพร ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise 
Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) (3) เสนอแนวทางการจัดการดิน
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พ้ืนที่และคุณสมบัติส าคัญของดิน ที่จะใช้ในการเพ่ิมผลผลิตข้าวให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ดินเพ่ือการเกษตรของลาว โดยได้แบ่งการเก็บข้อมูลอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 676,481.77 ไร่ 
ออกตามความลาดชันและประเภทเนื้อดิน (ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว) แล้วกระจายการเก็บ
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วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินในห้องปฏิบัติการ 7 ปัจจัย คือ ปริมาณค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน อินทรียวัตถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง เพ่ือใช้ประเมินศักยภาพพ้ืนที่ธาตุอาหาร
พืชในดิน จากนั้นได้สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
การสร้างแผนที่ของทั้ง 7 ปัจจัยที่ท าการศึกษา 
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ผลการศึกษาพบว่า ดินในอ าเภออุทุมพรส่วนใหญ่เป็นดินทราย จ านวน 638,413.24 ไร่ 
(ร้อยละ 94.37) รองลงมา คือ เป็นพ้ืนที่ดินทรายแป้ง จ านวน 38,060.29 ไร่ (ร้อยละ 5.63) มี      
พ้ืนที่ดินร่วนน้อยมาก คือ 8.24 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเป็นกรดรุนแรงมากที่สุดถึงกรดจัด, ปริมาณ
ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างมีต่ าถึงค่อนข้างต่ า และ
อินทรียวัตถุในดินมีค่าต่ าถึงต่ าที่สุดกระจายอยู่ทั่วอ าเภอ ในขณะที่มีพ้ืนที่ปริมาณความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกค่อนข้างสูงถึงสูงกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งนี้จึงส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ถึงค่อนข้างต่ า จ านวน 493,411.21 ไร่ (ร้อยละ 72.94) และ 183,070.58 ไร่ 
(ร้อยละ 27.06) และ เนื่องจากพ้ืนที่มีความเป็นกรดรุนแรงมากที่สุด กรดจัดมาก และกรดจัด จึงควร
ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินพร้อมกับเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ กิโลกรัมต่อไร่ และจ านวน
หมู่บ้าน ในอัตรา 160, 160, 80 กิโลกรัมต่อไร่, 1,600, 960, 800 กิโลกรัมต่อไร่ และ 50, 14, 4 
หมู่บ้าน ตามล าดับ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังช่วยให้การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่
ปลูกข้าวที่ในรูปแบบแผนที่มีความเป็นระบบ ชัดเจน สามารถสร้างโมเดล เพ่ือทดลองและการจัดการ
ปรับปรุงดินให้สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้ในอนาคต ทั้งการปรับปรุงคุณสมบัติดินและเพ่ิมธาตุ
อาหารพืช การเลือกพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับชนิดพืช หรือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานต่อ
สภาพดินในพื้นท่ี  
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ABSTRACT 
 

This research aims to (1) study soil characteristics of rice plantation in 
Outhoumphone district, Savannakhet province, Lao PDR. (2) assess soil nutrients and 
soil fertility of nutrients mapping for rice plantation in the area by applying Pairwise 
Comparison method with Simple Additive Weighting (SAW), and (3) propose the soil 
management guidelines and the fertilizer need of the appropriated plant nutrients in 
the soil to the village. Geographic Information System (GIS) has been applied to 
process overall data base, analyzed, and prepared maps with geographical 
coordinates for the effective national agricultural land use plan of Lao PDR. Land and 
soil characteristics of the district covered the area of 676,481.77 rai during 2015-2016 
has been classified by the slope and soil texture (sand, silt, and clay) for field 
investigation and soil collection of 41 samples which represented each location. Soil 
samples were analyzed in laboratory by applying the standard soil survey and 
laboratory analytical methods for its macronutrient elements and properties, 
consisting of 7 factors which were the amount of Nitrogen (N), Phosphorus (P), 
Potassium (K), soil acid-alkaline (pH), soil organic matter (OM), cation exchange 
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capacity of the soil (CEC) and base saturation (BS). Results were used in soil suitability 
assessment by applying the mathematical database management model. GIS 
Database analytical results were used to evaluate land potential by creating maps 
and overlaying soil suitability data for rice potential land use. 

It was found that soil in the study area was mostly sand; 638,413.24 rais 
(94.37 percent), silt area 38,060.29 rais (5.63 percent), and slightly loam area (8.24 
rais) with strongly to very strong acidity together with low to the lowest amount of N, 
P, K, OM, and BS scattering around district area. However, the data of high CEC level 
in the soil implied that land potential for rice plantations should be risen up with 
suitable soil nutrients management. The areas of district have mostly low, quite low 
of soil fertility amount 493,411.21 rais (72.94 percent), 183,070.58 rais (27.06 percent) 
respectively. The areas has very strong acidity, strong acidity and acidity which of soil 
need lime, organic fertilizer kg/rais and amount 160, 160, 80 kg/rais, 1,600, 960, 800 
kg/rais and 50, 14, 4 village respectively. The application of GIS was able to support 
the assessment of land potential for rice plantation in systematic, adjustable, and 
explicitly process shown in maps of the area. The experiment models of soil 
adjustment and land management could be tested for the future treatments. Beside 
the adjustment of soil property treatment, the future practices could consider the 
suitable land utilization for proper crops or applying the selective varieties of rice for 
this district. 
 
Keywords: Geographic Information Systems, Multi-Criteria Decision Analysis, Soil 
nutrient assessment, Rice plantation, Lao PDR 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 

ตามทิศทางและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของพรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ได้มุ่งเน้นการผลิตข้าวเป็นหลัก เพ่ือความมั่นคงทางด้าน
อาหารและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
วางแผนการใช้ที่ดิน อนุรักษ์และพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป ลาว 
(พ.ศ. 2558-2568) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและอนุรักษ์ดินเพ่ือการเกษตร ตามคุณสมบัติทาง
กายภาพ ทางเคมีและชีววิทยาของที่ดิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหารและสร้างรายได้ โดยเน้น
การก าหนดเขตวางแผนใช้ที่ดิน วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพที่ดินเพ่ือการเกษตรในระดับจุลภาค 
(ต าบล/หมู่บ้าน) ทั่วประเทศ (กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556, น. 1) 

ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคของ
ประชากรและส่งออกของประเทศ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2563 สปป ลาวซึ่งคาดว่าจะมีจ านวน
ประชากร 7.5 ล้านคนและจะสามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวเป็น 4.7 ล้านเมตริกซ์ตัน จากพ้ืนที่ท า
การเกษตร 4.5 ล้านเฮกตาร์ หรือร้อยละ 19 ของประเทศ ในนี้มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 2.04 ล้านเฮกตาร์ 
(ค านวณจากอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ย 450-500 กิโลกรัม/คน/ปี) หรือมีศักยภาพการผลิตข้าว 4.5-5  
ตัน/เฮกตาร์ ขณะที่ใน พ.ศ. 2558 สปป ลาว มีจ านวนประชากรเพียง 6.4 ล้านคน และมี
ความสามารถในการผลิตเพียง 3-4 ตัน/เฮกตาร์ มีผลผลิตข้าว 4.2 ล้านตันต่อปี (กรมคุ้มครองและ
พัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2558, น. 7-8) รัฐบาลแห่งสปป ลาว จึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ปลูก
ข้าวทั้งประเทศใน 7 ที่ราบขนาดใหญ่ 16 ที่ราบขนาดกลาง 12 ที่ราบขนาดเล็ก และพ้ืนที่นาบนที่ราบ
สูง (กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556, น. 6) 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องส ารวจดินและประเมินคุณภาพพ้ืนที่
ส าหรับการเกษตรในขอบเขตที่ราบทั้งประเทศ และโดยเฉพาะที่ราบใหญ่ ซึ่งจังหวัดสุวรรณเขต 
นับเป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีอ าเภออุทุมพรตั้งอยู่ใจกลางที่ ราบสุวรรณเขตของ
จังหวัดนี้ มีความเหมาะสมในการผลิตข้าวเพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคของภูมิภาคอ่ืน ๆ ของ 
สปป ลาว ตลอดมา อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะเป็นตัวแทนให้แก่พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบ
ของประเทศด้วย 
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อย่างไรก็ตาม แม้การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินของพ้ืนที่นาปี ในเขตที่ราบ
ดังกล่าว จะมีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการก าหนดอัตราการใส่ปุ๋ยในพ้ืนที่ และการวางแผนการปลูก
ข้าวเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่ให้สูงขึ้น แต่การส ารวจที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ทั้งอ าเภอ จึงท าให้การก าหนดแนวทางการจัดการพ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง       
(กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556, น. 1) 

พ้ืนที่นาในอ าเภออุทุมพร ส่วนใหญ่เป็นดินทราย (ร้อยละ 90) มีแร่ธาตุอาหารพืชต่ ากว่า
ดินส าหรับปลูกพืชอ่ืน ๆ ทั่วไป เมื่อใช้พ้ืนทีป่ลูกข้าวติดต่อกันมาหลายร้อยปี จึงท าให้ดินเสื่อมโทรมได้
ผลผลิตข้าวต่ า ในการเพ่ิมผลผลิตข้าวที่ผ่านมาปริมาณธาตุอาหารพืชก็ยิ่งขาดแคลน การก าหนดให้มี
ผลผลิตข้าวสูง จึงจ าเป็นต้องเติมธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมและถูกต้อง ที่ผ่านมาเกษตรกรในพ้ืนที่
ดังกล่าวมักใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ใส่มากเกินความจ าเป็นหรือน้อยจนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของพืชที่จะน าไปใช้ (ส านักงานการเกษตรและป่าไม้ อ าเภออุทุมพร , 2556, น. 2) ซ่ึง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีความเกี่ยวข้องกับธาตุอาหารพืชในดิน เพราะจะส่งผลต่อการตอบสนอง
ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่จ าเป็น ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ และเนื่องจากธาตุอาหารมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก พืชจะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงเมื่อได้รับ
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจึงเป็นดินที่ให้อาหารแก่พืชได้ครบทุกธาตุใน
ปริมาณที่เพียงพอและสมดุล (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2548, น. 1) 

ข้าว เป็นพืชอาหารหลักประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สปป ลาว นั้น นับเป็น
อาหารหลักของประชากรกว่าร้อยละ 50 ของโลกมาช้านานแล้ว โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ข้าวถูก
ใช้เป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลกบริโภค ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งมีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ
สองทั่วโลกรองจากข้าวโพด แต่เป็นธัญพืชส าคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของ
มนุษย ์(FAOSTAT, 2014) 

ในการวางแผนจัดการพื้นที่ระดับประเทศนั้น การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
ให้อยู่ในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ที่อ้างอิงถึงต าแหน่งภูมิศาสตร์และข้อมูลทางสถิติ เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผน การจัดการ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสามารถช่วยให้การจ าลองสภาพ
ความเป็นจริงเชิงพ้ืนที่จากโลกความจริง (Real World) ให้เข้าไปอยู่ในรูปของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
โลกของดิจิตอล (Digital World) ส าหรับใช้ในการจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถดูแลระบบและจัดการ 
แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อยู่เสมอ การสืบค้นและวิเคราะห์สามารถท าได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
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แม่นย า ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิงอธิบาย (Non-Spatial 
Data) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดข้อมูลต าแหน่งของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (สุดารัตน์ ใจอุดม, 2550) 

ด้วยเหตุที่ข้อมูลธาตุอาหารในดินส าหรับการปลูกข้าว เพื่อใช้ในการก าหนดแผนและการ
จัดการเพ่ิมผลผลิตใน สปป ลาว ยังมีความจ ากัดที่จะจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ที่สามารถด าเนินต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนด  
แนวทางการปรับปรุงดิน, แนะน าเกษตรกร, และจัดการด้านอื่น ๆ ต่อไปในอ าเภออุทุมพร 

ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการน าระบบภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ในการศึกษาประเมิน
พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการประเมินคุณภาพธาตุอาหารพืชในดินและจัดท าเป็นแผนที่
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในอ าเภออุทุมพร เพ่ือใช้เป็นต้นแบบแก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ใน สปป ลาว ต่อไป 

 

 
ภาพที่ 1.1  อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว, โดย  กรมคุ้มครอง และพัฒนาที่ดิน สปป 
ลาว, 2556 
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1.2 วัตถปุระสงค์ 
 

1.2.1 ศึกษาลักษณะสมบัติดินในพ้ืนที่ปลูกข้าวของอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 
สปป ลาว 

1.2.2 ประเมินพ้ืนที่และจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับ
การปลูกข้าวของอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 

1.2.3 เสนอแนวทางการจัดการดินและความต้องการปุ๋ยที่เหมาะสมแก่เกษตรกรใน
ระดับหมู่บ้าน ภายในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

1.3.1 เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ท านา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวของอ าเภออุทุมพร 
จังหวัดสุวรรณเขต  

1.3.2 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและการจัดการดินอย่างเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร 

1.3.3 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น ส่งผลให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีข้ึน ลดความยากจน และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 

1.3.4 เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการของอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต ซึ่งกรมคุ้มครอง
และพัฒนาที่ดินเกษตร กระทรวงการเกษตรและป่าไม้ สปป ลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 
1.4 ข้อตกลงเบื้องตน้ 
 

เนื่องจากการคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์ของดินจากผลการวิเคราะห์ดินโดยพิจารณา
จากปริมาณธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน ซึ่งอ้างอิงตามวิธีการคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์
ของผู้เชี่ยวชาญทางดินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 1983) เป็นการน าผล
วิเคราะห์ดินทุกด้านมาใช้ในการคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้น ค่อนข้างมีข้อจ ากัดในทาง
ปฏิบัติส าหรบัการศึกษาในครั้งนี้  

ดังนั้น ในการศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ระดับอ าเภออุทุมพร จะเลือกใช้ข้อมูลเฉพาะ
คุณสมบัติทางเคมีที่ส าคัญเท่านั้น เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), 
ปริมาณไนโตรเจน (N), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 
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(K), ค่าความสามารถในแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) และด่างที่ดินดูดยึดไว้ (BS) ถ้าพ้ืนที่ใด ๆ 
มีคุณสมบัติดังกล่าวเหมาะสมเพียงพอ ก็จะถือว่าพ้ืนที่นั้นมีธาตุอาหารที่จ าเป็นเพียงพอและมีสภาพที่
เหมาะสมด้วย 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 
1.5.1 ประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที่สามารถระบุถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ในพ้ืนที่ดินนั้น คือ 
(1) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter: OM) 
(2) ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ ( Available Nitrogen: N) 
(3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: P) 
(4) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium: K) 
(5) ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) 
(6) ปริมาณธาตุที่เป็นด่างที่ดินดูดยึดไว้ (Base Saturation: BS) 

1.5.2 ประเมินปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในดิน (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม) 

1.5.3 ปริมาณความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เพ่ือประเมินความต้องการปูนในพ้ืนที่ 
1.5.4 การศึกษางานวิจัยนี้ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 

สปป ลาว 
1.5.5 การประเมินพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินนี้จะเน้นผลในทาง

ปฏิบัติ เพ่ือใช้เสนอแนะการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชในดินแก่เกษตรกรภายใน
อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 
 
1.6 กระบวนการศกึษา 
 

1.6.1 ทบทวนวรรณกรรม ส ารวจพ้ืนที่ และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และทุติยภูมิ (Secondary data) และได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เอกสาร รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

1.6.2 น าผลการประเมินค่าธาตุอาหารพืช คือ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
อินทรียวัตถุ (OM) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ



6 
 

บวกของดิน (CEC) และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (BS) จากห้องวิเคราะห์ และค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (X, Y) ในแต่ละจุดตรวจดิน เข้าสู่กระบวนการประมาณค่าในช่วง ( Interpolation) ด้วย
วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging และการจัดชั้นธาตุอาหาร (Reclassify) ได้แผนที่ธาตุ
อาหารพืชดังกล่าว ในพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 

1.6.3 ท าการวิเคราะห์หาความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับการปลูกข้าวของเกษตรกร
โดยวิธีซ้อนทับ (Overlay) แผนที่ธาตุอาหาร คือ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อินทรียวัตถุในดิน 
(OM) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 
(CEC) และด่างที่ดินดูดยึดไว้ (BS) เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์  วิธีการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) ได้
แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช ในพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 

1.6.4 น าข้อมูลแผนที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส 
(P) โพแทสเซียม (K) มาซ้อนทับกัน (Overlay) กับแผนที่เนื้อดิน (Soil Texture) ได้แผนที่ความ
ต้องการธาตุอาหารพืชและแนะน าเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 
สปป ลาวใช้ต่อไป 
 
1.7 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 

ดิน (Soil)  ในด้านของการเกษตร หมายถึง วัตถุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากหินและแร่ที่
สลายตัวผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มาผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพัง รวมตัวกับน้ าและ
อากาศในสัดส่วนที่เหมาะสม เกิดเป็นชั้น ๆ ห่อหุ้มเปลือกโลกไว้ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้                 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) หมายถึง สมบัติของดินในการให้ธาตุอาหาร
ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณและอัตราส่วนที่เหมาะสมธาตุอาหารที่จ า เป็น ดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์สูงจะเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเพียงพอ 

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ (Geographic Information System: GIS) คือ เครื่องมือ
ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการน าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียมดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ 
พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบการ
ไหลเวียนของข้อมูลและการประสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ 
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1.8 ขั้นตอนการด าเนนิงานการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมขอ้มูล 

ก าหนดปญัหาในการวจิยั ศึกษาข้อมลูเบื้องต้น 

ออกแบบการวจิยั 

ส ารวจพืน้ที/่เก็บตวัอยา่งดิน 

วเิคราะหข์้อมลู ดว้ย GIS 

อภปิรายผล/น าเสนอ 

เขยีนรายงาน 

สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

วเิคราะหค์ุณสมบัตดินิในหอ้งปฏบิตัิการ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาถึงการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประเมินธาตุอาหารพืช

ในดินส าหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา: อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขตนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ทรัพยากรดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
2. ปัญหาและการจัดการดินเพ่ือเกษตรกรรม 
3. ธาตุอาหารพืช 
4. การปลูกข้าว 
5. การปลูกข้าวในพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร 
6. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
7. พ้ืนที่ศึกษา  

 
2.1 ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1.1 ทรัพยากรดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
2.1.1.1 ดินและความส าคัญ 

พ้ืนผิวของโลก ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพ้ืนน้ า เช่น มหาสมุทร ทะเล 
ทะเลสาบ แม่น้ า ล าธารประมาณ 3 ส่วน และพ้ืนดินเพียง 1 ส่วน โดยครึ่งหนึ่งของพ้ืนดินเป็น
ทะเลทราย บริเวณขั้วโลกมีน้ าแข็งปกคลุม และเป็นเทือกเขาสูงชันไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์ อีก
ครึ่งหนึ่งของผิวดินสามารถน ามาใช้เพาะปลูกได้เพียงร้อยละ 60 ซึ่งพ้ืนที่ที่สามารถใช้เพาะปลูกพืช 
เพ่ือผลิตอาหารมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, น. 2)                    

 พ้ืนที่ดินเป็นทรัพยากรที่เป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญทาง
ภาคการเกษตร การเพ่ิมประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์มีความต้องการขยายเกษตรกรรม
เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ทีม่ีมากยิ่งขึ้น (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548, น. 1) 

“ดิน” คือ วัตถุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและ
แร่ต่าง ๆ ผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรียวัตถุหรืออินทรียสารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืช
ซากสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วน ไม่เกาะกันแข็งเป็นหิน เกิดขึ้นปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยู่เป็น
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ชั้นบาง ๆ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่พืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ า อาหาร และอากาศแก่สิ่งมีชีวิตอ่ืน  ๆ ที่
อาศัยอยู่ในดินและบนดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, น. 2) 

หนา้ทีข่องดนิทางการเกษตร มีดังนี้ 
1) ดินท าหน้าที่เป็นที่ให้รากพืชได้ยึดเกาะ เพ่ือให้ล าต้นของพืชยืนต้นได้อย่าง

มั่นคงแข็งแรง ในขณะที่พืชเจริญเติบโต รากของพืชจะชอนไชหยั่งลึกแพร่กระจายลงไปในดินอย่าง
กว้างขวางทั้งแนวลึกและแนวราบ ดินที่ร่วนซุยและมีชั้นดินลึก รากพืชจะเจริญเติบโตได้ดี และ
แข็งแรง สามารถเกาะยึดดินต้านทานต่อลมพายุ ไม่ท าให้ต้นพืชล้มหรือถอนโคนได้  

2) ดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุ
อาหารพืชจะถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่
ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

3) ดินเป็นแหล่งเก็บกักน้ าหรือความชื้นในดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถ
ดึงดูดน าไปหล่อเลี้ยงล าต้นและสร้างการเจริญเติบโตได้ง่าย น้ าในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
เท่านั้น รากพืชจึงจะสามารถดึงดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้  

4) ดินเป็นแหล่งที่ให้อากาศในดินที่รากพืชใช้เพ่ือการหายใจ ท าให้เกิด
พลังงานเพ่ือการดึงดูดน้ า ธาตุอาหาร และการเจริญเติบโต ดินที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะ
แข็งแรง สามารถดูดน้ าและธาตุอาหารได้มาก ท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตดี และให้ผลิตผลสูง 

2.1.1.2 ก าเนดิของดนิ 
ปัจจัยส าคัญที่ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดดินที่มีลักษณะและ

สมบัติแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1  ปัจจัยก าเนิดดิน. จาก คู่มือการพัฒนาที่ดิน ส าหรับหมอดินและเกษตรกร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (น. 3), โดย กรมพัฒนาที่ดิน, 2553 
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(1) ภูมิอากาศ (Climate) ปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ส าคัญคือ อุณหภูมิ และ
หยาดน้ าฟ้า เนื่องจากเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ทั้งกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งมีผลต่อ
อัตราการผุพังสลายตัวของวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย 
และสะสมวัสดุต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในดินด้วย 

(2) สิ่งมีชีวติหรอืปจัจยัทางชวีภาพ (Organism) หมายถึง พืชพรรณธรรมชาติ 
สัตว์ เอนไซม ์และสารต่าง ๆ ที่สิ่งมีชีวิตผลิตออกมา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ จะมีผลต่อการ
สะสมอินทรียวัตถุในดิน การผสมคลุกเคล้าภายในหน้าตัดดิน การหมุนเวียนของธาตุอาหารพืช  และ
ความคงทนของโครงสร้างดิน เป็นต้น 

(3) สภาพภูมิประเทศ (Relief) คือ ความสูงต่ าหรือระดับท่ีไม่เท่ากันของพ้ืนที่ 
ความลาดชัน และทิศทางของความลาดชัน ซึ่งมีอิทธิพลต่ออัตราการไหลบ่าของน้ า การชะล้าง
พังทลายของดิน การทับถมของอินทรียวัตถุในดินและอุณหภูมิดิน โดยทั่วไป ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
มาก มักจะเป็นดินตื้น มีชั้นดินน้อย ชั้นดินบนบาง หรืออาจจะไม่มีชั้นดินบนเลยก็ได้ มีโอกาสเกิดการ
ชะล้างหน้าดินได้มาก 

(4) วัตถุต้นก าเนิดของดิน (Parent Material) หมายถึง วัตถุซึ่งเกิดจากการผุ

พังสลายตัวของหิน แร่ และเศษซากพืชและสัตว์ ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่  ณ 

บริเวณนั้น ๆ หรือเป็นพวกตะกอนต่าง ๆ ที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอ่ืนโดยน้ า ลม หรือธารน้ าแข็ง 

แล้วมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง มีอิทธิพลต่อลักษณะและสมบัติต่าง ๆ ของดินที่เกิดขึ้น 

(5) เวลา (Time) หมายถึง ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีเหตุการณ์ที่

รุนแรงมาขัดขวางการพัฒนาตัวของดิน สามารถบ่งชี้ได้ว่าดินนั้นได้ผ่านกระบวนการผุพัง กระบวนการ

ชะล้าง กระบวนการสะสม หรือกระบวนการแปรสภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพียงใด (กรมพัฒนา

ที่ดิน, 2553) 

2.1.1.3 สว่นประกอบของดนิ (Soil Component) 
อนุภาคดินที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชแบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ  

(1) อนินทรีย์วัตถุ (Mineral Matter) 
(2) อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
(3) น้ า (Water) 
(4) อากาศ (Gas) 
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2.1.1.4 เนื้อดนิ (Soil Texture) 
เนื้อดินหรืออนุภาคดินเป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน 

ที่มีผลต่อการดูดซับน้ า การดูดยึดธาตุอาหารและปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในดินชึ่งเนื้อดินแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาด คือ อนุภาคขนาดทราย (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0-0.05 มิลลิเมตร) อนุภาค
ขนาดทรายแป้ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05-0.002 มิลลิเมตร) และขนาดดินเหนียว (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
เล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) กลุ่มดินทราย (Soil Sand) มีองค์ประกอบของอนุภาคทรายอยู่มากกว่า
ร้อยละ 85 ของดินทราย และน้อยกว่าร้อยละ 15 ของดินเหนียว เกาะติดกันหลวม ๆ และมองเห็น
เป็นเม็ดเดี่ยว ๆ เมื่อสัมผัสดินที่แห้งจะรู้สึกสากมือ แตกออกจากกันได้ง่าย มีการระบายน้ าและอากาศ
มาก แต่การอุ้มน้ าต่ า น้ าซึมผ่านในดินได้อย่างรวดเร็ว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เพราะความสามารถ
ในการดูดยึดธาตุอาหารของพืชน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน้ า ได้แก่ ดิน
ทราย และดินทรายปนดินร่วน 

(2) กลุ่มดินร่วน (Soil Loam) ประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายอยู่มากกว่า
ร้อยละ 50 ของดินทรายแป้ง และน้อยกว่าร้อยละ 55 ของดินเหนียว  ทรายแป้งและดินเหนียวใน
ปริมาณใกล้เคียงกัน เนื้อดินค่อนข้างละเอียดและนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็ง
พอประมาณ ในสภาพดินชื้น ดินจะยืดหยุ่นได้บ้าง ดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช เพราะไถพรวน
ง่าย มีการระบายน้ าและถ่ายเทอากาศได้ดี มักจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วน 
ปนทราย ดินทรายแป้ง ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

(3) กลุ่มดินเหนียว (Soil Clay) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 20 
ของดินเหนียวขึ้นไปและน้อยกว่าร้อยละ 75 ของดินทรายแป้ง  มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะ
เกาะกันเป็นก้อนแข็ง เมื่อเปียกน้ าแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือเป็นเส้นยาวได้ 
เหนียวติดมือ มีทั้งที่ระบายน้ าและอากาศได้ดี และไม่ดี สามารถอุ้มน้ า ดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารพืชได้ดี เมื่อเป็นดินเหนียวจัดจะไถพรวนยาก เมื่อแห้งจะแข็งมาก แต่เมื่อเปียกจะเหนียวติดมือ
หรือเครื่องไถพรวน เนื้อดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินเหนียว  
ปนทรายแป้ง ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  สามเหลี่ยมประเภทเนื้อดิน (ดินทราย ดินทรายแป้ง และดินเหนียว). จาก คู่มือการพัฒนา
ที่ดิน ส าหรับหมอดินและเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น. 13), โดย กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553 
 

2.1.1.5 ความอดุมสมบรูณข์องดนิ 
หมายถึง สมบัติของดินในการให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต

ของพืชในปริมาณและอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้เชี่ยวชาญทางดินของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 1983) ระบุว่า การคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์
ของดิน จะพิจารณาจากระดับธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน 

อย่างไรก็ตาม กองจ าแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินไทยได้ระบุว่า การน าผล
วิเคราะห์ดินทุกอย่างมาใช้ในการคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นเป็นไปได้ยาก จึงมักเลือก
เฉพาะสมบัติทางเคมีที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น  ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (Organic Matter: OM) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus: 
P) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium: K) ค่าความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC) และปริมาณธาตุที่เป็นด่างที่ดินดูดยึดไว้ (Base 
Saturation: BS) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556, น. 21, อ้างถึงใน FAO, 
1983) ดังแสดงในตาราง ที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 
 
การคาดคะเนระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยวิธีการประเมินผลการวิเคราะห์ดิน 

OM 
(%) 

BS 
(%) 

CEC 
(Cmol/kg) 

Avail.P 
(mg/kg) 

Avail.K 
(mg/kg) 

ระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

<1.0    (1) <20   (1) <5    (1) <6  (1) <30   (1) ต่ า 

1.0-1.5 (2) 20-35 (2) 5-10 (2) 6-10 (2) 30-60 (2) ค่อนข้างต่ า 

1.5-2.5 (3) 35-50 (3) 10-15 (3) 10-15 (3) 60-75 (3) ปานกลาง 

2.3-3.5 (4) 50-75 (4) 15-20 (4) 1525 (4) 75-90 (4) ค่อนข้างสูง 

>3.5    (5) >75   (5) >20   (5) >25  (5) >90   (5) สูง 

หมายเหตุ. จาก วิธีคาดคะเนระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (น. 5), โดย กองส ารวจและจ าแนกดิน, 
2543 
 
หมายเหตุ: วิธีคิดคะแนนระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้วิธีให้คะแนน (ตัวเลขคะแนนอยู่ในวงเล็บ  
ในตาราง) 

(1) ถ้าคะแนนรวมในแถว ≤ 7 ถือว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
(2) 8-12 ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
(3) 13-17 ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
(4) 18-22 ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง 
(5) 18-22 ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ 

 
2.1.2 การจดัการดนิเพื่อเกษตรกรรม 

2.1.2.1 การจดัการดนิส าหรบัการผลติพชื  
การเลือกพ้ืนที่ท าการปลูกและการจัดการดินให้เหมาะสมก่อนปลูกมี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการปลูกพืชใหม่หรือการแก้ไขหลังการปลูกจะท าให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ปริมาณธาตุอาหารและสภาพดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป 
(ชูชาติ สันธทรัพย์, 2556, น. 10) มีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที ่2.2 
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ตารางที่ 2.2 
 

ปริมาณธาตุอาหารและศักยภาพดินส าหรับการปลูกพืช 
คุณสมบัติของดิน ช่วงที่เหมาะสม 

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)   6.0 - 7.0 

อินทรียวัตถุในดิน (% OM)   2.0 – 3.0 

ไนโตรเจน (% N)   0.1 – 0.15 

ฟอสฟอรัส P205 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)   35 – 60 

โพแทสเซียม K (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)   100 – 120 

หมายเหตุ. จาก การจัดการดินส าหลับการปลูกเพาะปลูกพืช (น. 6), โดย ชูชาติ สันธทรพัย์, 2556. 
 

2.1.2.2 การส ารวจดิน (Soil Survey) 
หมายถึง การหาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ของดินชนิดต่าง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่

ใดพ้ืนที่หนึ่ง และน ามาบันทึกไว้ในรูปแบบของแผนที่และรายงานส ารวจดิน แผนที่ดินจะแสดงถึงชนิด
และการกระจายของดินแต่ละชนิดที่พบในบริเวณทีส่ ารวจ ส่วนรายงานส ารวจดินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะต่าง ๆ ของดิน และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดดิน ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินแต่ละชนิดด้วย (สมเจตน์    
จันทวัฒน์, 2548) 

การตรวจวิเคราะห์หาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของดินก่อนการเพาะปลูก 
เพ่ือน าข้อมูลดินมาใช้ในการประเมินศักยภาพเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดการดินอย่าง
เหมาะสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่ได้จึงจะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (ชูชาติ สันธทรัพย์, 2556) 

2.1.2.3 การเก็บตวัอยา่งดนิ 
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินเป็นข้อมูลพ้ืนฐานแสดงศักยภาพของดินที่

เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ปริมาณทั้งหมดของ
ธาตุอาหาร สมบัติของดินทั้งทางด้านแร่ และจุลสัณฐานดิน ทั้งทางกายภาพ และทางเคมีของดิน ซึ่ง
การวิเคราะห์ดินจะมีความถูกต้องเชื่อมั่นได้เพียงใดขึ้นอยู่กับตัวอย่างดินที่เก็บมา  จึงควรเก็บตัวอย่าง
ดินให้ถูกหลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นตัวแทนที่ดีของดินส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การ
เก็บตัวอย่างดินควรปฏิบัติ ดังนี้ 
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(1) ถึงแม้จะสามารถเก็บตัวอย่างดินได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ 
ปลายฤดูปลูกหรือหลังเก็บพืชผล เพ่ือทราบสถานการณ์ของดิน เช่น ดินเป็นกรดเป็นด่างเพียงใด มี
ธาตุอาหารเหลือเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูล ส าหรับการแก้ไข ปรับปรุง บ ารุงดิน และการให้ปุ๋ยแก่พืชในฤดู
ถัดไป (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556) 

(2) ความชื้นในดิน ไม่ควรเก็บขณะดินเปียกมากหรือมีน้ าขังอยู่ 
(3) สถานที่เก็บตัวอย่างจะต้องเป็นตัวแทนที่ดี ไม่อยู่ในบริเวณคอกสัตว์เก่า 

หรือมปีุ๋ยตกค้าง 
(4) ขนาดของแปลง พ้ืนที่ประมาณ 10-20 ไร่ ควรเก็บประมาณ 10-20 จุด 

แล้วน ามารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง แต่ไม่ควรเกิน 25 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, น. 89) 
 

2.1.3 ธาตุอาหารพชื 
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

ได้ก าหนดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช มี 17 ธาตุ ได้แก่ 
2.1.3.1 ธาตุอาหารที่ได้จากอากาศ และ น้ า (3 ธาตุ) ได้แก่ ออกซิเจน (O) 

คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) 
2.1.3.2 ธาตุที่ได้จากดิน (14 ธาตุ) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

(1) ธาตุอาหารหลัก พืชต้องการในปริมาณมาก มี 3 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน 
(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 

1) ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (Available Nitrogen; avail: N) 
ไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารพืชที่มี หน้ าที่ ส าคัญในกระบวนการ           

เมตาบอลิซึมของพืช เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล์ และ
เอนไซม์บางชนิดเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาของเซลล์และเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ท าให้พืชมีสีเขียวและ
มีความแข็งแรง ปรับปรุงคุณภาพใบของพืชผัก และโปรตีนในธัญพืช แหล่งที่มาของไนโตรเจนในดินที่
พืชน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะถูกปลดปล่อยออกมาจากการผุพังสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน 
หรือสารอินทรีย์ที่เติมลงไปในดินโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ดินที่ใช้ในการเกษตรทั่วไปจะมี
อินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 1-3% เพราะอินทรียวัตถุสลายตัวได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในแถบชุ่มชื้นและ
อุณหภูมิสูงอย่างในเขตร้อน ดังนั้นการประเมินปริมาณไนโตรเจนทางอ้อม คือ ค านวณจากปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน โดยทั่วไป อินทรียวัตถุในดินจะมีไนโตรเจนประมาณ 5% (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 
2556, น. 13, อ้างถึงใน วิจิตร วังใน, 2552) ดังแสดงในตารางที่ 2.3 

 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (%) = ปริมาณอินทรียวัตถุ X 0.05 
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ตารางที่ 2.3 
 

ระดับปริมาณไนโตรเจน ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ปริมาณไนโตรเจน (มิลลิกรมั/กิโลกรัม) ระดับ (N) 

< 1.0 ต่ ามาก 
1.0-2.0 ต่ า 
2.0-5.0 ปานกลาง 

5.0-7.5 สูง 
> 7.5 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ (น. 6), โดย กองวางแผนการใช้
ที่ดิน, 2536 
 

2) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus; avail: P) 
ฟอสฟอรัส  เป็นธาตุอาหารที่ พืชต้องการในปริมาณมาก เป็น

ส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก และนิวคลิโอโปรตีน มีความส าคัญต่อการสร้างยีนส์ (Genes) การแบ่ง
เซลล์และการสร้างเซลล์ในพืช และเป็นส่วนประกอบของฟอสโฟลิไพด์ (Phospholipide), NADP 
และ ATP เป็นตัวถ่ายทอดพลังงานระหว่างสารต่อสารในระบบต่าง ๆ เช่น การสังเคราะห์แสง การ
หายใจ การเคลื่อนย้ายสาร และช่วยในการเจริญเติบโตของราก อีกทั้งยังเป็นธาตุที่จ าเป็นส าหรับการ
ออกดอก ติดเมล็ด และการพัฒนาของเมล็ดและผล (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556, น. 14, อ้างถึงใน 
วิจิตร วังใน, 2552) ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.4 
 

ระดับปริมาณฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ (มิลลิกรมั/กโิลกรัม) ระดับ (P) 

<3 ต่ ามาก 
3-6 ต่ า 
6-10 ค่อนข้างต่ า 
10-15 ปานกลาง 

15-25 ค่อนข้างสูง 
>45 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก คู่มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินและเกษตรกร (น. 93), โดย กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553 
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3) โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Potassium; avail: K) 
โพแทสเซียม เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณมาก มีองค์ประกอบ

ส าคัญของเอ็นไซม์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แสง การสร้างโปรตีน แป้ง ช่วยในการล าเลี ยงแป้งและ
น้ าตาล ควบคุมและรักษาความเป็นกรดเป็นด่าง ควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ ช่วยกระตุ้นการ
ท างานของเอนไซม์บางชนิด กระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ช่วยให้ทุกส่วน
ของต้นพืชและระบบรากแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ช่วยเพ่ิมขนาดของผลิตผล เมล็ด และ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตผล โพแทสเซียมในดินมีอยู่ด้วยกัน 3 รูป คือ Fixed K,  Exchangeable K+ 
และ Soluble K+ รูปที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ คือ Exchangeable K+ และ Soluble K+ ส าหรับ 
Soluble K+ นั้น พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยมากจึงไม่ค่อย
น ามาใช้ในการประเมินปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมในดินในรูปต่าง ๆ จะสมดุล
เสมอ กล่าวคือเมื่อรากพืชดูด Exchangeable K+ (Readily Available: K) ไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
จนมีระดับต่ ามาก โพแทสเซียมในดิน ที่ถูกตรึงไว้จะถูกปลดปล่อยออกมาอยู่ ในรูป  Readily 
Available ซึ่งการปลดปล่อยนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของ Soil Colloid และ
ความชื้นของดิน เป็นต้น (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร,  2556,น. 16, อ้างถึงใน วิจิตร วังใน, 2552) ดัง
แสดงในตารางที่ 2.5 
 

ตารางที่ 2.5 
 

ระดับปริมาณโพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ระดับ (K) 

<30 ต่ ามาก 

30-60 ต่ า 
60-90 ปานกลาง 

90-120 สูง 

>120 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก คู่มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินและเกษตรกร (น. 93), โดย กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553 
 

(2) ธาตุอาหารรอง มี 3 ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ
ก ามะถัน (S) 

1) แคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Calcium; avail: Ca) 
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แคลเซียม เป็นธาตุอาหารรองธาตุหนึ่งซึ่งพืชต้องการปริมาณมาก แต่น้อย
กว่าธาตุหลัก ปกติมีอยู่ในดินค่อนข้างมากเพียงพอกับความต้องการของพืชทั่วไป แคลเซียมมีบทบาท
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชคือ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผนังเซลล์ จ าเป็นต่อการแบ่งเซลล์ 
ช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง รักษาโครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
และกระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์หลายชนิด ท าหน้าที่ลดพิษของกรดอินทรีย์พืช ช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของราก การผสมเกสร และการงอกของเมล็ด แคลเซียมในดินมีปริมาณแตกต่างกันไป
ขึ้นกับชนิดของดิน ดินที่มีปูนอยู่มาก (Calcareous Soil) จะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่า ดินชนิดอ่ืน 
ส่วนใหญ่จะมีมากกว่า 2.5% แต่ส าหรับดินทั่วไปแล้วจะมีประมาณ 0.5-2.0% ส าหรับดินทรายจะมี
ปริมาณแคลเซียมน้อยมากคือ <0.1% แคลเซียมในดินมีอยู่หลายรูปด้วยกัน รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
คือรูปที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Ca+2) และรูปที่ละลายได้ (Soluble Ca+2) ซึ่งแคลเซียมใน
ดินรูปต่าง ๆ จะอยู่ในสภาพสมดุลแลกเปลี่ยนไปมาได้ (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556, น. 17, อ้างถึง
ใน วิจิตร วังใน, 2552) ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6  
 
ระดับปริมาณแคลเซียม ที่เป็นประโยชน์ในดิน 

ปริมาณแคลเซียมในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ระดับ (Ca) 

<400 ต่ ามาก 

400-1000 ต่ า 

1000-2000 ปานกลาง 

2000-4000 สูง 

>4000 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก ทรัพยากรดิน (น. 17), โดย บรรเจิด พลางกูร, 2543 
 

2) แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Magnesium; avail: Mg) 
แมกนีเซียม เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ ซึ่งส าคัญส าหรับการ

สังเคราะห์แสงเป็นส่วนประกอบของระบบเอ็นไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างแป้งสร้างกรดนิวคลีอิกในการ
กระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์ที่เก่ียวข้องกับการหายใจของเซลล์ และเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
ช่วยเสริมสร้างการดูดใช้ และการล าเลียงธาตุฟอสฟอรัสช่วยเคลื่อนย้ายน้ าตาลในพืชด้วย แมกนีเซียม
ในรูปที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Mg+2) และแมกนีเซียมที่ละลายน้ า (Soluble Mg+2) เป็น



19 
 

แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Mg) ในดินเนื้อละเอียดมีมากกว่าดินเนื้อหยาบ (ชูจิตต์ 
สงวนทรัพยากร, 2556, น. 18, อ้างถึงใน วิจิตร วังใน, 2552) ดังแสดงในตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 
 
ระดับปริมาณแมกนีเซียม ที่เป็นประโยชน์ในดิน 

ปริมาณแมกนีเซียมในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ระดับ (Mg) 

< 36 ต่ ามาก 
36-120 ต่ า 

120-360 ปานกลาง 
360-960 สูง 

> 960 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก ทรัพยากรดิน (น. 17), โดย บรรเจิด พลางกูร, 2543 
3) ก ามะถัน (Extractable Sulfur; extr: S) 

ก ามะถันมีหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน เป็นส่วนประกอบของ
กรดอะมิโน และโปรตีน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้างวิตามิน ไบโอติน ไธอะมิน และโคเอ็นไซม์ เอ 
(Coenzyme A) มีผลทางอ้อมในการสร้างคลอโรฟิลล์และการแบ่งเซลล์ในส่วนยอดของพืช ช่วยให้
โครงสร้างของเซลล์มีเสถียรภาพ ช่วยในการสร้างน้ ามันในพืช ก ามะถันในดินอนินทรีย์ คือ ซัลไฟท์
ซัลเฟต รวมอยู่กับคาร์บอน และไนโตรเจนในสารประกอบอินทรีย์ 95% ของก ามะถันในดินอยู่ในรูป
อินทรีย์ซัลเฟต  โดยเฉพาะในดินเขตชุ่มชื้น และกึ่งชุ่มชื้น ก ามะถันในดินจะมีปริมาณ 0.01 -0.05% 
นอกจากรูปอนินทรีย์และอินทรีย์แล้ ว  ยั งอยู่ ในรูปของแร่  เช่น แร่ ไพไรท์  ( FeS2 )  ยิปซัม 
(CaSO4.2H2O) ด้วย ในดินที่มีการระบายน้ าและถ่ายเทอากาศดี ก ามะถันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ซัลเฟต โดยจะถูกรีดิวส์เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ถูกออกซิไดส์เป็นซัลไฟต์ (SO3

=) และเป็นซัลเฟต 
(SO4

=) ในดินชายทะเล หรือดินตะกอนทะเล ก ามะถันอยู่ในรูปของซัลไฟด์ คือ เหล็กซัลไฟด์ และจะ
ถูกออกซิไดส์เป็นซัลฟูริกแอซิดเมื่อถูกอากาศ (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร , 2556, น. 18, อ้างถึงใน วิจิตร 
วังใน, 2552) ดังแสดงในตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8 
 
ระดับปริมาณก ามะถัน ที่เป็นประโยชน์ในดิน 

ปริมาณก ามะถันในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ระดับ (S) 

< 5 ต่ ามาก 

5-10 ต่ า 

11-20 ปานกลาง 

21-30 สูง 
> 30 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก ทรัพยากรดิน (น. 17), โดย บรรเจิด พลางกูร, 2543, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์กรม
พัฒนาที่ดิน 
 

(3) ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุ พืชต้องการในปริมาณน้อย มี 8 ธาตุ ได้แก่ 
เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) โมลิบดินัม (Mo) คลอรีน (Cl) โบรอน (B) 
และนิกเกิล (Ni) 

2.1.3.3 คุณสมบัติทางเคมีของดิน 
 สมบัติทางเคมีของดิน เป็นสมบัติที่สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์หรือขบวนการทางเคมีเป็นเครื่องชี้บ่ง เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความต้องการปูน 
ปริมาณอินทรียวัตถุ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เป็นต้น  
ซึ่งสมบัติทางเคมีของดินเหล่านี้จะมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตของพืช (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556, น. 5) 

(1) ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil reaction: pH) ปฏิกิริยาดิน 
หมายถึง ความเป็นกรด (Acidity) หรือความเป็นด่าง (Alkalinity) ของดิน การที่ดินมีสภาพเป็นกรด
หรือเป็นด่าง เป็นเพราะความเข้มข้นของ hydrogen ion (H+) ในสารละลายดิน  ถ้าในสารละลายดิน 
[H+] > [OH-] ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด ถ้า [H+] < [OH- ] ดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง และถ้า [H+] = [OH-] 
ดินมีปฏิกิริยาเป็นกลาง มักวัดเป็นค่า pH เรียกว่า มาตราพีเอช (pH Scales) เป็นตัวเลข ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.9 
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ตารางที่ 2.9  

 
การจัดระดับความรุนแรงของความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 

ค่า pH ของดิน ระดับความรุนแรงของกรด 

<3.5  กรดรุนแรงมากท่ีสุด 

3.5-4.5  กรดรุนแรงมาก 
4.6-5.0  กรดจัดมาก 

5.1-5.5  กรดจัด 

5.6-6.0  กรดปานกลาง 
6.1-6.5  กรดเล็กน้อย 

6.6-7.3  กลาง 

7.4-7.8  ด่างเล็กน้อย 
7.9-8.4  ด่างปานกลาง 

8.5-9.0  ด่างจัด 
>9.0  ด่างจัดมาก 

หมายเหตุ. จาก คู่มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินและเกษตรกร  (น. 91), โดย กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553 

 (2) ความต้องการปูนของดิน (Lime Requirement: LR) หมายถึง ปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaC03) บริสุทธิ์ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อไร่ ที่ใส่ลงในดินต่อหน่วยพ้ืนที่แล้วท า
ให้ pH ของดินเพ่ิมข้ึนถึงระดับที่ต้องการ (ปกติถ้าไม่ระบุว่าเป็น pH ระดับใดจะหมายถึง pH 7) ชนิด
ของปูนที่ใช้ในการปรับปรุงดินกรดส าหรับการเกษตรต้องเป็นปูนที่มีแคลเซียมและ/หรือแมกนีเซียม 
เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ปูนขาว หินปูนบด หินปูนเผา เปลือกหอยเผาปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือดิน
มาร์ล เป็นต้น ดังตารางที่ 2.10 และตารางท่ี 2.11 
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ตารางที่ 2.10 
 
ปริมาณความต้องการปูนเพ่ือปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

เนื้อดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  

(%) 
ปริมาณความต้องการปูน   

(กิโลกรัม/ไร่) 

ดินทราย 2.5 850 
ดินร่วนปนทราย 3.0 2,000 

ดินร่วนและร่วนปนทราย 4.0 2,800 

ดินเหนียวปนทรายแป้งและร่วน 5.0 3,600 

หมายเหตุ. จาก The Nurture and Properties of Soil, by Brady, 1974. 
 
ตารางที่ 2.11  
 
ปริมาณปูนเพ่ือปรับสภาพดิน 

ชนิดปูน 
เทียบเท่ากับปูนแคลเซียม 

คาร์บอเนต (CaCO3) บริสุทธิ์ 
ปริมาณปูนทางการเกษตร

ที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่) 

ปูนขาว CaO CaCO3  100 x 0.78 78 

ปูนมาร์ล CaCO3 CaCO3  100 x 1.20 120 

หินปูนบด CaCO3 CaCO3  100 x 1.50 150 

ปูนโดโลไมท์ Ca.Mg(CO3)2 CaCO3  100 x 1.09 109 

หมายเหตุ. จาก The Nurture and Properties of Soil, Brady, 1974. 
 

ปูนที่แนะน า ได้แก่ ปูนแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) บริสทุธิ์  100 กิโลกรัม เทียบเท่า
กับปริมาณปูนทางการเกษตรอ่ืน ๆ 

(3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM)    
อินทรียวัตถุในดิน หมายถึง อินทรียสารทุกชนิดที่มีอยู่ในดิน ซึ่งได้จากซาก

พืช ซากสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน สิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์สลายตัวทับถมอยู่ในดิน 
รวมถึงอินทรีย์สารที่รากพืชปลดปล่อยออกมา และที่จุลินทรีย์ดินสังเคราะห์ขึ้นมา  อินทรียวัตถุในดิน
จึงประกอบด้วยอินทรียสารหลายชนิด คือ พวกสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน สารประกอบอินทรีย์
ฟอสฟอรัส สารประกอบอินทรีย์ก ามะถัน เป็นต้น  



23 
 

เมื่ออินทรียวัตถุสลายตัวโดยจุลินทรีย์ถึงขั้นสุดท้ายจะได้ฮิวมัส (Humus) 
ซึ่งเป็น สารอินทรีย์ประกอบเชิงซ้อน ที่ประกอบขึ้นจากสารกลุ่มต่าง ๆ เช่น Methyl, Phenolic, 
Quinone และ Carboxylic Groups ที่มีอยู่ในดิน  ฮิวมัสแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ Humic Acid และ 
Fulvic Acid ฮิวมัสไม่ใช่สารที่คงทนถาวร แต่อัตราการสลายตัวของฮิวมัสจะช้ากว่าการสลายตัวของ
อินทรียสารที่เป็นต้นก าเนิดของฮิวมัส และมีบทบาทส าคัญ ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง ดูดซับน้ า
ได้ดี และมีบทบาทส าคัญต่อการเกาะยึดกันเป็นเม็ดของอนุภาคดิน (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร , 2556,   
น. 11, อ้างถึงใน คณาจารย์ ปฐพีวิทยา, 2535)  

อินทรียวัตถุในดินมีอิทธิพลต่อสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและ
ทางชีวภาพ  เช่น มีผลต่อการเกิดสีของดิน ช่วยให้ดินทรายมีการจับตัวเป็นก้อน การอุ้มน้ า การถ่ายเท
อากาศ การดูดซับประจุบวก เพราะมีประจุลบจ านวนมาก และมีความสามารถในการดูดซับประจุบวก
ได้สูงจึงมีผลท าให้ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง มีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดเป็น
ด่างได้ดี และเป็นแหล่งส ารองธาตุอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และหลังจากถูกย่อย
สลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์จะปลดปล่อยธาตุอาหารเกือบทุกชนิดออกมาสะสมอยู่ในดิน  

เนื่องจากคาร์บอน (Carbon) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอินทรียวัตถุ 
ดังนั้น ในการหาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จึงใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน โดยใช้สารเคมีที่ให้เกิด 
Oxidation กับคาร์บอนในอินทรียวัตถุในดิน  แล้วค านวณปริมาณคาร์บอนในอินทรียวัตถุจากความ
เข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการท าปฏิกิริยา เมื่อทราบปริมาณคาร์บอนแล้วสามารถน ามาค านวณ
ปริมาณอินทรียวัตถุได้โดยประมาณ โดยคูณกับ “Van Bemmelen factor” ซึ่งเท่ากับ 1.724 โดย
ยึดหลักที่ว่าอินทรียวัตถุมีปริมาณคาร์บอน 58% (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556 น. 11, อ้างถึงใน  
Allison. L.E., 1965) ดังตารางที่ 2.12 
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ตารางที่ 2.12 
 
ระดับความเป็นประโยชน์ต่อพืชของอินทรียวัตถุในดิน (OM) 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (ร้อยละ) ระดับ (OM) 

< 0.5 ต่ ามาก 

0.5-1.0 ต่ า 

1.0-1.5 ค่อนข้างต่ า 

1.5-2.5 ปานกลาง 

2.5-3.5 ค่อนข้างสูง 

3.5-4.5 สูง 

>4.5 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก ทรัพยากรดิน (น. 12), โดย บรรเจิด พลางกูร, 2543 
 

 (4) การเพิ่มปรมิาณอนิทรยีวตัถใุห้กบัดนิ ปฏิบัติได้ ดังนี้ 
1) ปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการจัดระบบการปลูกพืช โดยปลูกพืชหลักและ

พืชปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่เพาะปลูกในระยะเวลาที่เหมาะสม พืชหลักได้แก่ ข้าว ผัก ส่วนพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฯลฯ 

2) ใช้ปุ๋ยอินทรยี์ชนิดต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ 
เป็นต้น 

3) การไถกลบตอซังของพืชที่ปลูกลงในแปลงปลูก เช่น ฟางข้าว ตอซัง
ข้าวโพด และตอซังอ้อย เป็นต้น 

4) ใส่วัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กากอ้อย กากถั่ว และ
ส่าเหล้า ฯลฯ 

(5) ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) เป็นค่าที่ใช้ประเมิน
ปริมาณเกลือที่ละลายได้ในดิน  เกลือที่ละลายได้มีหลายชนิด บางชนิดละลายได้ดี เช่น NaCl, CaCl2, 
NaHCO3 และ Na2SO4 เป็นต้น บางชนิดละลายได้เพียงบางส่วน เช่น CaSO4 และใช้เป็นตัวก าหนด
ระดับความเค็มของดินอีกด้วยมีหน่วยเป็นเดซิซีเมนส์ต่อเมตร (dS/m) หรือ m mho/cm ค่า EC ของ
สารละลายเกลือจะเพ่ิมขึ้น เมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพ่ิมขึ้น โดยจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 2% เมื่อ
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อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 oC ดังนั้น อุณหภูมิมาตรฐานเมื่อรายงานค่า EC คือ 25 oC (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 
2556) ดังตารางที่ 2.13 
 
ตารางที่ 2.13 
 
อิทธิพลของความเค็มที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช (EC) 

EC (dS/m) ระดับความเค็มของดิน อิทธิพลต่อพืช 

0 – 2 ไม่เค็ม ไม่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชทุกชนิด 

2- 4 เค็มเล็กน้อย พืชที่ไวต่อความเค็มมีการเจริญเติบโตลดลงบ้าง 

4 – 8 เค็มปานกลาง พืชทนความเค็มเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้ดี 

8 -16 เค็มมาก พืชทนเค็มบางชนิดเท่านั้นที่ยังเจริญเติบโตได้ดี 

> 16 เค็มมากท่ีสุด พืชทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้เลย 

หมายเหตุ. จาก คู่มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินและเกษตรกร  (น. 92), โดย กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553 
 

(6) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) หมายถึง ความจุของ
สารคอลลอยด์ในดินที่สามารถดูดยึดธาตุที่มีประจุบวกไว้ได้มากที่สุดมีหน่วยเป็น เซนตีโมลต่อกิโลกรัม 
(cmol/kg) สารคอลลอยด์ในดินเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดังนี้ 

ถ้าดินมีความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง หมายความว่า ดินนั้นมี
แนวโน้มที่จะมีความอุดมสมบูรณ์สูง ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นก าเนิดดินมีธาตุอาหารพืชที่มีประจุบวกดูดยึด
มากน้อยเพียงใด เมื่อมีการใส่ปุ๋ยพืชจะตอบสนองต่อปุ๋ยสูง เนื่องจากดินสามารถดูดซับธาตุอาหารพืช
ที่มีประจุบวกไว้ให้พืชได้ใช้ยาวนาน และยังบอกให้ทราบถึงระดับความมากน้อยในการสลายตัวของ
หินและแร่ที่เป็นวัตถุต้นก าเนิดดินด้วย 

โดยปกติ CEC ของดินทรายจะมีค่าอยู่ในช่วง 5-10 Cmol/kg ดินร่วนจะมี
ค่าอยู่ในช่วง 10-20 Cmol/kg ดินเหนียวจะมีค่าสูงกว่า 20 Cmol/kg ขึ้นไป ค่าของความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดินมักคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ต้องใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลง
ชนิดและปริมาณของสารคอลลอยด์ (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร,  2556, น. 21) ดังตารางที่ 2.14 
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ตารางที่ 2.14 
 
ระดับปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) 

ปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน ระดับความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 

<5 ต่ า 

5-10 ค่อนข้างต่ า 
10-15 ปานกลาง 

15-20 ค่อนข้างสูง 

>20 สูง 
หมายเหตุ. จาก วิธีคาดคะเนระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (น. 7), โดย กองส ารวจและจ าแนกดิน, 
2543  
 

(7) ค่าร้อยละความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง  (Base Saturation 
Percentage, %BS) หมายถึง สัดส่วนระหว่าง ประจุบวกที่มีสมบัติเป็นด่าง (Basic Cations หรือ 
Base) กับประจุบวกที่มีสมบัติเป็นกรด (Acid Cations) ที่ดูดซับในดินได้ จากการค านวณโดยน าค่า
ประจุบวกที่เป็นด่างทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนได้ของดิน (Total Exchangeable Bases; Exch. Ca++, 
Mg++, Na+, K+) หารด้วยค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (Cation Exchange 
Capacity; CEC) แล้วคูณด้วย 100  ดังแสดงในตารางที่ 2.15 

 

              %BS=                   

 
  

ค่าประจุบวกที่เป็นด่างทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนได้ของดิน 

ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 

X
X100 
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ตารางที่ 2.15 
 
อัตราร้อยละความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่าง (%BS) 
ปริมาณความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างในดิน ระดับความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่าง 

       < 20     ต่ า 

       20-35 ค่อนข้างต่ า  
       35-50 ปานกลาง   

       50-75 ค่อนข้างสูง 

       > 75     สูง 
หมายเหตุ. จาก วิธีคาดคะเนระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (น. 8), โดย กองส ารวจและจ าแนกดิน, 
2543 
 

(8) การใชปุ้ย๋อินทรยี์เพื่อปรบัปรุงดนิ 
เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงด้าน

กายภาพของดินให้ดีขึ้น ท าให้อนุภาคของดินเกาะเป็นเม็ดดิน และส่งผลให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสม 
เพ่ิมการอุ้มน้ าเก็บรักษาความชื้นในดิน การซึมผ่านของน้ าในดินดีขึ้น การระบายอากาศดีขึ้น ท าให้
ระบบของรากพืชแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการดูดน้ าและธาตุอาหารได้ดีขึ้น ลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุที่เหมาะสม ท าให้จุลินทรีย์ดินท างานได้ดี ช่วยลดปัญหาโรคพืชเพราะ
ระบบรากแข็งแรง 

ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึงต่ ามาก (น้อยกว่า 1%) จ าเป็นที่จะต้อง
ใส่อินทรียวัตถุให้กับดินเพ่ือรักษาระดับของอินทรียวัตถุให้สูงกว่า 2% ถึงแม้ในดินที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุปานกลางหรือสูงก็ควรใส่ปุ๋ย อินทรีย์ให้แก่ดินอย่างสม่ าเสมอทุกปี เพ่ือรักษาระดับ
อินทรียวัตถุในดินเอาไว้ 

ส าหรับอัตราในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีข้อก าหนดในการใช้ที่แน่นอน 
เนื่องจากคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้จะมีค่าแตกต่างกันไป การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากไปบ้างก็ไม่ส่งผล
เสียต่อพืชแต่ต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตควบคู่ไปด้วย โดยทั่วไปมีการแนะน าการใช้ในอัตรา 2-3 
ตันต่อไร่ต่อป ีอย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยอินทรีย์สามารถใช้ปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดินเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาได้ (ชูจิตต์ สงวนทรัพยากร, 2556) ดังตารางที ่2.16 
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ตารางที่ 2.16  
 
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) ที่แนะน าเกษตรกร 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%) อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (กิโลกรัม/ตารางเมตร) 

<0.5 3.5 - 4.0 

0.5 - 1.0 2.5 - 3.0 

1.0 - 2.0 2.0 - 2.5 

2.0 - 2.5 1.5 - 2.0 

> 2.5 1.0 - 1.5 

หมายเหตุ. จาก การจัดการดินส าหลับการปลูกเพาะปลูกพืช, โดย ชูชาติ สันธทรัพย,์ 2556 
 

2.1.3.4 การวเิคราะห์ดนิ 
การวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูกพืชนั้นมีความส าคัญอย่างมากต่อ

เกษตรกร เพราะเป็นการประเมินศักยภาพของดินเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดการดินอย่าง
เหมาะสม การเก็บตัวอย่างดินส าหรับการวิเคราะห์ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืชนั้น  ๆ พร้อมกับน า
ผลการวิจัยไปแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้วัสดุปูนปรับปรุงดินที่เป็นกรดหรือ
ดินเปรี้ยวจัด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถปลูกพืช
แล้วได้รับผลผลิตที่ดีเพ่ิมมากข้ึน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, น. 5) 

2.1.3.5 วธิกีารวเิคราะหธ์าตุอาหารในดิน (pH, OM, N, P, K, CEC และ BS) 
(1) การวเิคราะหค์่าความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ (pH)  

ความเป็นกรด (Acidity) หรือความเป็นด่าง (Alkalinity) ของดิน เป็น
สมบัติที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อขบวนการทางเคมีและชีวภาพในดิน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตของพืช ความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของดินเกี่ยวข้องกับ Hydrogen ion (H+) และ 
Hydroxyl ion (OH-) ในสารละลายดิน (Soil solution) โดยปกติในสารละลายดินจะมีไอออนทั้งสอง
ชนิดนี้ ถ้ามี H+ > OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด เรียก ดินกรด ถ้ามี H+< OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง 
เรียก ดินด่าง ถ้ามี H+= OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นกลาง เรียกดินเป็นกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

1) อุปกรณ ์ มีดังนี้ (1) เครื่อง pH meter (2) เครื่องชั่ง (3) บีกเกอร์
พลาสติก ขนาด 50 มิลลิลิตร หรือ ขนาด 100 มิลลิลิตร และ (4) แท่งแก้วส าหรับคน (5) กระบอกฉีด
น้ า (6) ช้อนตวง และ (7) กระบอกตวง 25 มิลลิลิตร 
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2) สารเคมี ได้แก่ (1) สารละลายมาตรฐาน pH 7.0 (Standard buffer 
Solution) (2) สารละลายมาตรฐาน pH 4.0 (Standard buffer Solution) (3) สารละลายมาตรฐาน 
pH 10.0 (Standard buffer Solution) (4) สารละลาย 1 M KCl: ละลาย KCl (อบที่ 110 oC นาน 
2 ชั่วโมง) 74.5 กรัม ในน้ ากลั่นและปรับปริมาตรให้เป็น 1 ลิตรด้วยน้ ากลั่น และ (5) สารละลาย 0.01 
M CaCl2: ละลาย CaCl2 2H2O (อบที่ 110 oC นาน 2 ชั่วโมง) 1.47 กรัม ในน้ ากลั่นและปรับปริมาตร
ให้เป็น 1 ลิตรด้วยน้ ากลั่น 

3) วิธีการ มีดังนี้  
3.1) การวัด pH ในน้ า อัตราส่วนดิน:น้ า = 1:1 (w/w) ชั่งดิน 20 กรัม ใส่

ในบีกเกอร์พลาสติก เติมน้ ากลั่น 20 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วเป็นระยะ ในระยะ 30 นาที
แรก หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้อีก 30 นาที จึงวัด pH ของดินในส่วน ที่เป็นน้ าใสด้วย pH meter หรือใช้
ช้อนตวงตักดินและตวงน้ าแทนการชั่งดิน เพ่ือวัด pH (1:1, v/v) ก็ได้ 

3.2) การวัด pH ใน 1 M KCl อัตราส่วนดิน : น้ า = 1:1 ท าเช่นเดียวกับ
การวัดค่า pH ในน้ า แต่ใช้ 1 M KCl แทนน้ ากลั่น 

3.3) การวัด pH ใน 0.01 M CaCl2 อัตราส่วนดิน: น้ า = 1:2 ชั่งดิน 20 
กรัม ใส่ในบีกเกอร์ เติมสารละลาย 0.01 M CaCl2 40 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วเป็น 
ระยะ ๆ ให้บ่อยครั้งในระยะ 30 นาทีแรก หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ 30 นาที จึงวัด pH ของดินในส่วนที่
เป็นน้ าใส ด้วย pH meter แล้วอ่านค่า pH 

(2) การวิเคราะห์ค่าอินทรียวัตถุในดิน (OM) 
 คาร์บอน (Carbon) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอินทรียวัตถุ ดังนั้นใน

การหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนโดยการใช้สารเคมีท าให้เกิด  
Oxidation กับคาร์บอนในอินทรียวัตถุในดิน แล้วค านวณปริมาณคาร์บอนในอินทรียวัตถุจากปริมาณ
ของสารเคมีที่ใช้เกิดปฏิกิริยา และเมื่อทราบปริมาณคาร์บอนแล้วสามารถน ามาค านวณปริมาณ
อินทรียวัตถุโดยประมาณ โดยคูณกับ “Van Bemmelen factor” ซึ่งเท่ากับ 1.724 (กรมพัฒนาที่ดิน
, 2553) 

1) อุปกรณ์ มีดังนี้ (1) ขวดชมพู่ (Erlemeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
(2) Dispenser ขนาด 10 และ 20 มิลลิลิตร (3) กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร (4) บิวเรตขนาด 
50 มิลลิลิตร และ (5) เครื่องกวน (magnetic stirrer) 

2) สารเคมี มีดังนี้ (1) สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 
(K2Cr2O7) 1.0 N. (2) กรดซัลฟูริกเข้มข้น (Conc.H2SO4) (3) สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
(Ferrous Ammonium Sulfate) 0.5 N. และ (4) สารละลายออร์โทฟีแนนโทรลีน อินดิเคเตอร์ 
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3) วิธีเตรียมน้ ายาเคมี มีดังนี้ (1) สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโคร
เมต (K2Cr2O7) 1.0 N ละลาย K2Cr2O7 (A.R grade อบที่ 105 °C 24 ชั่วโมง) 49.04 กรัมในน้ ากลั่น 
แล้วท าสารละลายให้เป็น 1 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น (2) สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (FAS) 0.5 N 
ละลาย Fe (NH4)2 (SO4)2 .6H2O 196.1 กรัม ในน้ ากลั่น 800 มิลลิลิตร ที่มีกรด H2SO4 เข้มข้น อยู่ 
20 มิลลิลิตร แล้วท าให้เป็นสารละลาย 1 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น เก็บไว้ในขวดสีน้ าตาล และ (3) 
สารละลาย ออร์โทฟีแนนโทรลีน อินดิเคเตอร์ ละลายเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4.7H2O) 0.7 กรัม และ
ออร์โทฟีแนน-โทรลีน 1.48 กรัม ในน้ ากลั่น และท าให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

4) วิธีการ มีดังนี้ (1) ชั่งดิน 1 กรัม ใส่ขวดชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
(ปริมาณตัวอย่างดินอาจลดลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าดินนั้นมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสังเกตได้จากสี
ของดิน  ถ้าเป็นดินสีด าหรือสีน้ าตาลเข้มต้องชั่งดินให้ลดลง แต่ถ้ากรณีเป็นดินทรายก็ต้องเพ่ิมปริมาณ
ดินให้มากขึ้นกว่าเดิม (2) เติมสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 1.0 N 10 
มิลลิลิตร โดยใช้ Dispenser (3) เติม H2SO4 เข้มข้น 20 มิลลิลิตร โดยใช้ Dispenser พยายามให้กรด
ไหลลงข้าง ๆ ขวดให้ชะล้างตัวอย่างลงไปอยู่ในขวดให้หมด เพ่ือป้องกันไม่ให้เม็ดดินเกาะติดอยู่ตาม
ข้างขวด เขย่าเบา ๆ ให้ตัวอย่างเข้ากันดีเป็นเวลาประมาณ 1 นาที (4) ตั้งทิ้งไว้จนสารละลายเย็นเท่า
อุณหภูมิห้อง (5) เติมน้ ากลั่น 50 มิลลิลิตร แล้วทิ้งไว้ให้เย็น (6) หยดอินดิเคเตอร์ออร์โทฟีแนนโทรลีน 
5 หยด (7) ไตเตรทด้วยสารละลาย FAS 0.5 N ที่จุด end point สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสี
เขียวเป็นสีน้ าตาลแดง และ (8) ท า Blank โดยเริ่มท าตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่6   

5) วิธีค านวณค่าอินทรียวัตถุในดิน (OM) 
 

5.1) % อินทรีย์คาร์บอน (O.C.) =  10 100 3 100

77 1000

A B N

B W

     

  
  

 

หรือ % อินทรียวัตถุ (O.M.) =  10 100 3 100

77 1000

A B N

B W

     

  
   

 
หรือ % OM = % O.C. x 1.724 

เมื่อ B = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการไตเตรท Blank (มิลลิลิตร) 
S = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทตัวอย่าง (มิลลิลิตร) 
W = น้ าหนักดินที่ใช้ (กรัม) 
N = ความเข้มข้นของ K2Cr2O7  

(ในกรณีที่ความเข้มข้นไม่ใช่ 1.0 N) (หน่วย Normality) 
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(3) การวเิคราะหค์่าไนโตรเจน (N) 
ไนโตรเจนในดินที่พืชน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่จะถูกปลดปล่อยออกมา

จากการผุพังสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินหรือสารอินทรีย์ที่เติมลงไปในดินโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ดินที่ใช้ในการเกษตรทั่วไปจะมีอินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 1-3% เพราะอินทรียวัตถุสลายตัวได้รวดเร็ว 
ดังนั้น การประเมินปริมาณไนโตรเจนทางอ้อม คือ ค านวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยทั่วไป 
อินทรียวัตถุในดินจะมีไนโตรเจนประมาณ 5% 
 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (%) = ปริมาณอินทรียวัตถุ X 0.05 
 

(4) การวเิคราะหค์่าฟอสฟอรสัที่เปน็ประโยชนต์่อพชืในดนิ (P) 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชธาตุหนึ่งที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก และ

จะมีอยู่ในดินต่ ามากโดยมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.06% เมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่มี 0.14% และโพแทสเซียม 
0.83% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินอยู่ในรูปอนุมูลฟอสเฟต คือ H2PO4

- และ HPO4
= ซึ่งได้

จากกระบวนการแปรสภาพของอินทรียวัตถุ และจากการละลายของสารประกอบฟอสเฟตต่าง ๆ ใน
ดิน ออกมาอยู่ในสารละลายดิน (Soil Solution) ซึ่งอยู่ในสภาพสมดุลกัน เมื่อพืชดูดดึงฟอสเฟตใน
สารละลายดินไปใช้จะท าให้ปริมาณในส่วนนี้ลดลง ฟอสเฟตในส่วนของ Soil solid จะถูกปลดปล่อย
ออกมาเพ่ือชดเชย ซึ่งอัตราการสลายตัวของฟอสเฟตออกมาอยู่สารละลายดินจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสารประกอบฟอสเฟตในดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, น. 37-41) 

1) อุปกรณ์ มีดังนี้ (1) เครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง (2) ขวดแก้วก้นแบน 
(Erlenmeyer Flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร (3) หลอดแก้ว (Test Tube) (4) กระดาษกรองเบอร์ 5 
ขนาด 11 เซนติเมตร (5) ปิเปต (Pipette) (6) เครื่องท าสารละลายเจือจาง (Auto dilutor) (7) ขวด
ปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร (8) บีกเกอร์ขนาด 2 ลิตร (9) สารเคมี
ชนิดต่าง ๆ และ (10) เครื่อง Spectrophotometer 

2) สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม มีดังนี้ (1) น้ ายาสกัด Bray II (0.03 N 
NH4F, 0.1 N HCl) (Bray และ Kurtz, 1945) ละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด์ (Ammonium 
fluoride, NH4F) 11.10 กรัม ในน้ ากลั่น 8 ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (Conc. HCl) ลงไป   
86 มิลลิลิตร แล้วปรับให้มีปริมาตร 10 ลิตร ปรับ pH ให้อยู่ระหว่าง 1.5-1.6 (2) Stock solution 
(Reagent A: Sulfuric-molybdate-tartrate solution) ละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต
(Ammonium molybdate, [(NH4)6Mo7O24.4H2O]) 50 กรัมใส่ในบีกเกอร์ขนาด 2 ลิตร เติมน้ ากลั่น 
200 มิลลิลิตร คนให้ละลาย ละลายแอนติโมนี โพแทสเซียมตาร์เตรท (Antimony Potassium 
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tartrate, KSbO.C4H4O6) 1.213 กรัม ในน้ ากลั่น 50 มิลลิลิตร (ถ้าไม่ละลายน าไปอุ่นแต่ต้องไม่เกิน 
60 oC) เมื่อละลายเข้ากันดีแล้ว เทใส่ในบีกเกอร์ที่ใส่แอมโมเนียมโมลิบเดต คนให้เข้ากันอีกครั้ง และ
ค่อย ๆ เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น (Conc.H2SO4) 700 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ให้เย็น เทลงในขวด Volumetric 
flask ขนาด 1 ลิตร แล้วท าให้มีปริมาตร 1 ลิตรด้วย น้ ากลั่น เทเก็บไว้ในขวด Polyethylene หรือ 
ขวด Pyrex สีน้ าตาลและเก็บไว้ในที่มืดและเย็น น้ ายานี้ทิ้งไว้ได้นาน 6 เดือน (3) น้ ายา develop สี 
(Working solution, Reagent B) ละลาย Ascorbic Acid 1.76 กรัม ในน้ ากลั่นประมาณ 1,600 
มิลลิลิตร เติมสารละลายข้อ (2) ลงไป 40 มิลลิลิตร ท าให้มีปริมาตร 2 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น ตั้งทิ้งไว้ให้
เย็นประมาณ 2 ชั่วโมง จึงน ามาใช้ สารละลายนี้เก็บได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องเตรียมใหม่ทุก
ครั้ง (4) สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม P ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต (Potassium Dihydrogen Phosphate, KH2PO4 ที่อบให้แห้งที่ 40 oC นาน 2 ชั่วโมง) 
0.2195 กรัม ในน้ ากลั่นพอสมควร ปรับสภาพให้เป็นกรดด้วยกรดซัลฟูริก 1-2 หยด แล้วท าให้มี
ปริมาตร 1 ลิตร (5) น าสารละลายมาตรฐาน ข้อ (4) มาท า Standard set ให้มีความเข้มข้น 0, 2, 4, 
6, 8, 10 และ 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  P ด้วยน้ ายาสกัด 

3) วิธีการ มีดังนี้  (1) ชั่งตัวอย่างดิน 1.0 กรัม ใส่ในขวดแก้วก้นแบน 
(Erlenmeyer Flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร (2) เติมน้ ายาสกัด Bray II 10 มิลลิลิตร เขย่า 1 นาที กรอง
ด้วยกระดาษกรอง No.5 ขนาด 11.0 เซนติเมตร (3) ปิเปตสารละลายที่สกัดได้ในข้อ (2) อัตราส่วน 1 
ส่วนต่อ Working solution 16 ส่วน (เท่ากับ 17 เท่า โดยใช้ Auto-dilutor) ลงในหลอดแก้ว ทิ้งไว้
ครึ่งชั่วโมง น าไปอ่านค่าความเข้มข้น (Concentration) ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ช่วง
คลื่น 882 นาโนเมตร (4) ท า blank และชุดของสารละลายมาตรฐาน (Standard set) เช่นเดียวกับ
ข้อ (3) 

4) วิธีค านวณค่าฟอสฟอรัสในดิน (P) 
 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (P)  

 tan

B DF Sample X

A DF S dard

 



 

 
เมื่อ A = น้ าหนักของตัวอย่างดิน (กรัม) 

 B = น้ ายาสกัด (มิลลิลิตร) 
 X = ค่าท่ีอ่านได ้เมื่อวัดค่าเทียบกับ Standard Set 

  DF = อัตราส่วนการเจือจาง (Dilution factor) 
ถ้าไม่มีการท าเจือจาง 
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ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (P)  /B X mlkg kg

A


  

 
(5) การวเิคราะหค์่าโพแทสเซยีมในดิน (K) 

ปริมาณเป็นประโยชน์ได้ของโพแทสเซียม คือ Exchangeable K+ ซึ่ง 
Exchangeable K+ จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น CEC ปริมาณ
ของแร่ดินเหนียว หรือประเภทเนื้อดิน ฯลฯ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าโพแทสเซียมในดินที่พืชจะ
น าไปใช้ได้นั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ Exchangeable K+ และ K+ ในสารละลายดิน ดังนั้น ปริมาณ
โพแทสเซียมในดินสามารถจะบอกได้ว่าดินนั้นมีระดับโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  (Available 
Potassium) สูงหรือต่ าเพียงใด วิธีการสกัดด้วยน้ ายาโดยทั่วไปไม่อาจจะไล่ที่ Exchangeable K+ 
ออกมาได้หมด แต่หากใช้น้ ายาสกัดท่ีเหมาะสมแล้ว ค่าที่ได้ถือว่าเพียงพอส าหรับใช้ในการแนะน าการ
ใช้ปุ๋ยได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)  

1) อุปกรณ์ มีดังนี้ (1) ขวดปริมาตร (Volumetric Flask) ขนาด 100 
มิลลิลิตร (2) ขวดชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร (3) ปิเปต (Pipette) ขนาด 1, 2, 5 
และ 10 มิลลิลิตร (4) กระดาษกรอง เบอร์ 1 (5) กรวยกรอง (6) Dispenser ขนาด 25 มิลลิลิตร (7) 
Flame Spectrophotometer (8) เครื่องชั่ง (Balance) และ (9) เครื่องเขย่า (Shaker) 

2) สารเคมี มีดังนี้ (1) สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต (NH4OAc) 1 M 
pH 7.0 (2) สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น 1,000 mgL-1 (3) สารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมเข้มข้น 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1  

3) วิธีเตรียมน้ ายาเคม คือ (1) สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต (NH4OAc) 
1 M pH 7.0 จากนั้นละลาย 1,140 มิลลิลิตร Glacial Acetic Acid (99.5%) ในน้ ากลั่นประมาณ 16 
ลิตร เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) เข้มข้น 1,380 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ ากลั่น จนสารละลาย
ทั้งหมดมีปริมาตรประมาณ 19 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วปรับ pH ของสารละลายด้วย NH4OH หรือ 
Glacial Acetic Acid ให้ได้ pH เท่ากับ 7.0 จึงปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 20 ลิตร (2) 
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น  1,000 mgL-1 จากนั้นละลายโพแทสเซียม 
คลอไรด์ (KCl) 1.9067 กรัม (ที่อบแห้ง) ในน้ ากลั่นแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น (3) 
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น 0, 2, 4, 6 และ 8 mgL-1 จากนั้นปิเปตสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียมเข้มข้น 1000 mgL-1  10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปริมาตรและท าให้เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วย
น้ ากลั่น จะได้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น 100 mgL-1  จากนั้นปิเปตสารละลายนี้ 0, 2, 
4, 6, และ 8 มิลลิลิตร ใส่ในขวดปริมาตรและท าให้เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลั่นจะได้สารละลาย
มาตรฐานโพแทสเซียมเข้มข้น 0, 2, 4, 6 และ 8 mgL-1 ตามล าดับ 
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4) วิธีการ มีดังนี้ (1) ชั่งดิน 2.5 กรัม ใส่ในขวดชมพู่ (Erlenmeyer Flask) 
ขนาด 50 มิลลิลิตร (2) เติม 1 M NH4OAc pH 7.0 25 มิลลิลิตร เขย่าด้วยเครื่องเขย่า 30 นาที (3) 
กรองดิ นและ เก็ บส ารละลายที่ ก รอง ได้  ( 4)  วิ เ ค ร าะห์ ป ริ ม าณ K ด้ ว ย เครื่ อ ง  Flame 
Spectrophotometer โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

5) วิธีค านวณค่าโพแทสเซียมในดิน (K) 
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (mgkg-1) 10 K df    
เมื่อ K = ค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องมือ (mg kg-1) 

df = dilution factor 
 

(6) การวเิคราะหค์่าความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวกของดนิ (CEC) 
อนุภาคขนาดดินเหนียว (Clay Size Particle) ในดินมีอยู่ 2 ชนิด คือ 

อนุภาคอนินทรีย์ (Inorganic Particles) ได้แก่ Silicate Clay และ Hydrous oxides ของเหล็กและ
อลูมินัม เป็นต้น อีกชนิดหนึ่ง คือ อนุภาคอินทรีย์ (Organic particles) อนุภาคอินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้มี
ประจุ (Charge) 2 ประเภทคือ ประจุถาวร (Permanent Charge) และประจุผันแปร (Variable 
Charge) ปริมาณประจุถาวรในดินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่า pH ของดิน แต่ปริมาณประจุผัน
แปรในดินแปรเปลี่ยนไปเมื่อ pH ของดินเปลี่ยนไป เนื่องจากค่า CEC สัมพันธ์กับผลรวมของปริมาณ
ประจุบวกท่ีเกิดจากประจุถาวรและประจุผันแปร  

การวิเคราะห์ปริมาณ CEC ในดินจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการประเมิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาพรวมทั้งหมด และศักยภาพในการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมี
นอกจากนี้สามารถใช้บ่งบอกชนิดของแร่ดินเหนียวในดินได้อย่างกว้าง ๆ วิธีการวิเคราะห์ CEC มี
หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีต้องก าหนดค่า pH ในการวิเคราะห์หาค่า CEC ในดินโดยการท าให้ดินอ่ิมตัวด้วย
สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรท (NH4OAc 1 M pH 7) เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง วิธีนี้แบ่งออกได้เป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ คือ 

ขั้นตอนที่ (1) การท าให้ดินอ่ิมตัวและชะล้าง (Saturation and leaching 
step) เป็นการท าให้ดินอ่ิมตัวด้วย NH4

+ ion โดยการแช่ดินด้วย Neutral NH4OAc เพ่ือให้ NH4
+ ion 

จากสารละลาย NH4OAc เข้าไปแทนที่ ion ประจุบวกของดิน กรองและล้างตัวอย่างด้วยสารละลาย 
NH4OAc และตามด้วย NH4Cl เพ่ือให้ NH4

+ เข้าแทนที่ Native Cations ต่าง ๆ ในดินจนอ่ิมตัว 
อย่างเต็มที่ ขั้นตอนที่ (2) การล้าง (Washing Step) เป็นการล้างดินด้วย Ethyl Alcohol 95% เพ่ือ
ไล่ NH4

+ ส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกดูดยึดไว้ออกจากดินให้หมด ขั้นตอนที่ (3) การแทนที่ (Replacing Step) 
ให้ Na+ เข้าไปแทนที่ NH4

+ ในดิน โดยใช้สารละลาย Acidified NaCl ขั้นตอนที่ (4) การวิเคราะห์ 
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(Analyzing step) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ NH4
+ ที่ถูกแทนที่ออกมาจากดิน โดยการ

กลั่นและไตเตรท (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 
1) อุปกรณ์ มีดังนี้ (1) ขวดชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ขนาด 125 มิลลิลิตร 

(2) ขวดกรอง (Filtering Flask) ขนาด 500 มิลลิลิตร (3) ขวดกลั่น (Kjeldahl Flask) ขนาด 800 
มิลลิลิตร (4) ขวดพลาสติกทนกรดทนด่างขนาด 10 และ 20 ลิตร (5) กรวยบุชเนอร์ (Buchner 
funnel) (6) กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 (7) เครื่องปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) (8) 
เครื่องกลั่น (Distillation Apparatus) (9) บิวเรต (Burette) ขนาด 50 มิลลิลิตร และ (10) เครื่อง
กวน (Magnetic Stirrer) 

2) สารเคมี มีดังนี้ (1) สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรท (Ammonium 
Acetate, NH4OAc) 1M pH 7.0 (2) สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride, 
NH4Cl) 1 M pH 7.0 (3) สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.25 M (4) สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
(Sodium chloride, NaCl) 10% acidified (5) เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) 95% (6) 
สารละลายกรดบอริก (H3BO3) 3% (7) สารละลายอินดิเคเตอร์ผสม (Mixed Indicator Solution) 
(8) สารละลายฟีนอลฟทาลีน (Phenolphthalein) 1% (9) สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) 
0.10 M (10) สารละลายกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.1 M (11) สารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.1 M (12) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 40% และ (13)       
โพแตสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท (Potassium hydrogen phthalate) 

3) วิธีเตรียมน้ ายาเคมี  มีดังนี้  (1) สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรท 
(Ammonium acetate, NH4OAc) 1 M pH 7.0 เตรียมโดยใส่น้ ากลั่นประมาณ 16 ลิตร ในขวด
พลาสติกทนกรดทนด่างขนาด 20 ลิตร เติมกรดกลาเชียลอะซิติก (Glacial Acetic Acid, 99.5%) 
1,136 มิลลิลิตร และสารละลายแอมโมเนีย (NH3 Solution, NH4OH, 25%) 1,500 มิลลิลิตร แล้ว
เติมน้ ากลั่นลงไปให้มีปริมาตรประมาณ 19 ลิตร ผสมน้ ายาทั้งสองให้เข้ากัน ปรับ pH ของน้ ายาให้
เป็น pH 7.0 โดยใช้สารละลายแอมโมเนีย แล้วจึงปรับปริมาตรให้เป็น 20 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น (2) 
สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium chloride, NH4Cl) 1 M pH 7.0 ละลาย NH4Cl 1 
กิโลกรัม ในน้ ากลั่น 18 ลิตร ปรับ pH เป็น 7.0 ด้วย NH3 solution หรือกรด HCl แล้วจึงเติมน้ ากลั่น
ปรับปริมาตรเป็น 19 ลิตร (3) สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.25 M pH 7.0 ตวง 2.5 ลิตร NH4Cl 
1 M สารละลายข้อ (2) ใส่ในน้ ากลั่น 7 ลิตร แล้วปรับ pH เป็น 7.0 แล้วจึงปรับปริมาตรเป็น 10 ลิตร
ด้วยน้ ากลั่น (4) สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) 10% Acidified เตรียมโดย
ละลาย NaCl 2 กิโลกรัม ในน้ ากลั่น 18 ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 8.35 มิลลิลิตร คนให้
ละลาย แล้วท าให้เป็น 20 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น (5) สารละลายกรดบอริก (H3BO3) 3% ค่อย ๆ ละลาย
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กรดบอลิก 600 กรัม ในน้ ากลั่นอุณหภูมิประมาณ 50–60 °C จนกรดบอริกละลายหมด จึงปรับ
ปริมาตรทั้งหมดเป็น 20 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น (6) สารละลายอินดิเคเตอร์ผสม (Mixed Indicator 
solution) ละลายโบรโมครีซอลกรีน (Bromocresol Green) 0.22 กรัม และเมทธิลเรด (Methyl 
red) 0.075 กรัม ใน 95% เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) 96 มิลลิลิตร ที่ใส่ 3.5 มิลลิลิตร ของ 
0.1 M NaOH ไว้แล้ว (7) สารละลายฟีนอลฟทาลีน (Phenolphthalein) 1% ละลายฟีนอลฟ-ทาลีน 
1 กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร (8) สารละลายกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.1 
M เจือจางกรดเกลือเข้มข้น 82.7 มิลลิลิตร ในน้ ากลั่นแล้วปรับปริมาตรเป็น 10 ลิตร (9) สารละลาย 
AgNO3 0.1 M ละลายซิลเวอร์ไนเตรท 1.7 กรัม ในน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายนี้ใน     
ขวดสีขา (10) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.1 M ละลาย NaOH 40 กรัม ด้วยน้ ากลั่น 
และปรับปริมาตรเป็น 10 ลิตรด้วยน้ ากลั่น (11) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 40% จากนั้น
ละลาย NaOH 4 กิโลกรัม ด้วยน้ ากลั่น และปรับปริมาตรเป็น 10 ลิตรด้วยน้ ากลั่น (12) การ 
Standardization NaOH ด้วยโพแทสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท (Potassium Hydrogen 
phthalate) ชั่งโพแทสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท (Potassium Hydrogen Phthalate, KHP, [C6H4 
(COOK) COOH], น้ าหนักกรัมสมมูลย์ 204.23 กรัม) ที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 105 °C ด้วยเครื่องชั่ง 
ละเอียด 4 ต าแหน่ง ประมาณ 0.4 กรัม บันทึกน้ าหนัก KHP ใส่ในขวดชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร เติม
น้ ากลั่นประมาณ 20 มิลลิลิตร เขย่าจนละลายหมดจึงไปไตเตรทกับสารละลาย 0.1 M NaOH ที่
เตรียมไว้ในข้อ (8) โดยเติม 1% Phenolphthalein 2-3 หยด ไตเตรทจนสารละลายเปลี่ยนสีจากไม่มี
สีเป็นสีชมพูซึ่งเป็นจุดยุติ (End Point) ค านวณความเข้มข้นของสารละลาย NaOH จากสูตร ดังนี้ 
 

                                                
                                                

 
 

4) วิธีการ มีดังนี้ (1) ชั่งดิน 5 กรัม ใส่ในขวดชมพู่ ขนาด 125 มิลลิลิตร เติม 
1 M pH 7.0 NH4OAc 50 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี ทิ้งไว้ค้างคืน (2) น ามากรองโดยใช้กรวย 
บุชเนอร์ (Buchner Funnel) ต่อเข้ากับขวดกรอง ใช้กระดาษกรอง Whatman No.5 จ านวน 1 แผ่น 
(หรือใช้ No.42 จ านวน 1 แผ่น หรือ No.1 จ านวน 2 แผ่น แทนกันได้) ล้างตัวอย่างดินด้วย 1 M 
NH4OAc pH 7.0  ทีละน้อย หลาย ๆ ครั้ง จนได้ปริมาตรเกือบ 100 มิลลิลิตร น าสารละลายที่กรอง
ได้นี้ถ่ายใส่ Volumetric Flask แล้วปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตรเก็บไว้ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณ 
Exchangeable Cations Ca++, Mg++, Na+ และ K+ ต่อไป (3) ล้างตัวอย่างดินในกรวยบุชเนอร์ ใน

Normality ของ NaOH = 
น.น. เป็นกรัมของโพแทสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลทx1000 

น ้าหนักกรัมสมมูลย์ของกรด KHPxปริมาตรของ NaOH 
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ข้อ (2) ต่อด้วย 1 M NH4OAc pH 7.0 อีก 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20 มิลลิลิตร (4) ล้างตัวอย่างดิน
ต่อด้วย 1 M NH4Cl pH 7.0 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20 มิลลิลิตร (5) ล้างตัวอย่างดินต่อด้วย 0.25 
M NH4Cl pH 7.0 ประมาณ 20 มิลลิลิตร 1 ครั้ง (6) ล้างด้วย ethyl alcohol 95% อีก 5-6 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 20 มิลลิลิตร ทุกครั้งที่ล้างใช้กระบอกฉีด ฉีดล้างตัวอย่างดินที่อาจติดค้างอยู่ที่ปาก 
Buchner Funnel ให้ลงไปรวมอยู่ในกรวยให้หมด สารละลายที่ได้จากข้อ (3) และข้อ (6) เททิ้งไป 
(7) เปลี่ยนขวดกรองใหม่ส าหรับรองรับสารละลายใหม่ ล้างตัวอย่างดินที่ยังอยู่ในกรวยบุชเนอร์ ในข้อ 
(6) ด้วย Acidified NaCl 10% แต่ละครั้งที่ล้างให้ใส่สารละลาย NaCl ให้ท่วมตัวอย่างดินจนกระทั่ง
ได้สารละลายที่กรองได้ (Leachate) ประมาณ 300-350 มิลลิลิตร (8) ถ่ายสารละลายที่กรองได้ใส่ใน
ขวดกลั่น ล้างขวดกรองด้วยน้ ากลั่นและเทน้ าที่ล้างรวมลงไปในขวดกลั่น (9) น าขวดกลั่นไปกลั่น โดย
เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 40% ลงไปในขวดกลั่นให้มากเกินพอ (ประมาณ 30 มิลลิลิตร) โดยมี
สารละลายกรดบอริก (H3BO3) 3% ประมาณ 30 มิลลิลิตร ใส่ในขวดชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร คอย
รองรับสารละลายที่กลั่นออกมาได้ และในสารละลายกรดบอริกนี้ใส่อินดิเคเตอร์ผสมประมาณ 5 หยด 
ใช้เวลากลั่น ประมาณ 40-45 นาที หรือจนกลั่นได้สารละลายประมาณ 250-275 มิลลิลิตร (10) น า
สารละลายที่กลั่นได้ในขวดชมพู่ที่รองรับไปไตเตรทกับสารละลายกรดเกลือ 0.1 N จุดยุติคือสีของ 
อินดิเคเตอร์ในสารละลายเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง บันทึกปริมาตรของกรดเกลือที่ใช้ไตเตรท แล้ว
น ามาค านวณค่า CEC (11) น าสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 10% ที่ใช้ล้างดินมากลั่นเป็น Blank โดย
ท าเช่นเดียวกับตัวอย่างดิน 

5) วิธีค านวณค่า (CEC)  
 

 
 

 

100 /
/

.

T B N AD OD
CEC cmolc kg

Sample wt gm

   
  

                             
          เมื่อ T = ปริมาตรกรดเกลือที่ใช้ไตเตรทกับตัวอย่างดิน 
               B = ปริมาตรกรดเกลือที่ใช้ไตเตรทกับ Blank 
               N = ความเข้มข้นของกรดเกลือมีหน่วยเป็นนอร์มัลลิตี (Normality) 
        AD/OD = อัตราส่วนน้ าหนักดินกับดินอบแห้ง (Airdried/oven-dried ratio) 

2.1.3.6 การจดัการธาตุอาหารพชืในดิน 
จากผลของการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่นั้น ๆ เมื่อได้รับผลวิเคราะห์ดินแล้ว

พบว่า ดินที่มีความเป็นกรดหรือมีอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืช ฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมต่ า ดินนั้น
ย่อมต้องการในการแก้ไข และปรับปรุง เพ่ือให้สามารถใช้ในการเพาะปลูกพืชให้ ได้รับผลผลิตดีและ
คุ้มค่าต่อการลงทุน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 
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2.1.4 ขา้ว 

ข้าว (Rice) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Oryza sativa L, ชื่อวงศ์ Poaceae ข้าวเป็น
พืชใน สกุล (Genus) Oryza ซึ่งอยู่ในวงศ์ (Family) เดียวกับหญ้า จากการตรวจสอบหลักฐานทาง
โบราณคดีพบว่าข้าวมีการปลูกมานานมากกว่า 2,800 ปี ก่อนคริสตกาลในอินเดียและจีน หลักฐาน
ล่าสุดจากการค้นพบของนักโบราณคดี Donn T. Bayard และคณะ ได้มาขุดค้นเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บ้านโนนนกทา อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบเมล็ดข้าวที่มีอายุ
ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล จึงเชื่อว่าถิ่นก าเนิดของข้าวนั้นอยู่ในทวีปเอเชียโดยเฉพาะเอเชียใต้ 
และตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในเอเชียปลูกและบริโภคข้าว ประมาณ 90% ของโลก เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ข้าวส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดี (Khush 1997, Hossain and 
Narciso, 2004) 

พืชสกุลข้าวแบ่งเป็นชนิดปลูก (Cultivated species) 2 ชนิด และ ชนิดป่า 
(Wild species) 21 ชนิด มีการประมาณว่าทั่วโลกมีข้าวอยู่ 120,000 สายพันธุ์ (Khush, 1997) ข้าว
ชนิดที่คนไทยบริโภคคือ Oryza sativa L. ส่วนชนิดที่บริโภคในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกา
ตะวันตกคือ Oryza glaberrima Steud ข้าวเอเซียแบ่งย่อยออกเป็น 1) ข้าวเมล็ดสั้นหรือข้าวญี่ปุ่น 
(Oryza sativa var. japonica) ที่ปลูกในประเทศแถบเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี  
2) ข้าวเมล็ดยาว (Oryza sativa var. indica) ที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินโดนีเซีย และ 
3) ข้าวชวา (Oryza sativa var. javanica) ที่ปลูกในอินโดนีเซีย ประชากรประเทศไทยประมาณ 
64.24 ล้านคนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยข้าวที่ปลูกในประเทศไทยนั้นใช้บริโภคประมาณ 55% 
และ ส่งออกประมาณ 45% (ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ,์ 2553) 

2.1.4.1 ความส าคญัของขา้ว 
ข้าว เป็นอาหารหลักของประชากรกว่าร้อยละ 50 ของโลกมานานแล้ว 

โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั้งโลกบริโภค ข้าวเป็นธัญพืช
ซึ่งมีการปลูกมากที่สุดเป็นอันดับสองทั่วโลก รองจากข้าวโพด  แต่เป็นธัญพืชส าคัญที่สุดในด้าน
โภชนาการและการได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน นอกจาก
การบริโภคของมนุษย์ (FAOSTAT, 2014) ส าหรับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ 9 ประเทศ 
และประเทศในทวีปแอฟริกาอีก 8 ประเทศ และข้าวมีส่วนประมาณ 20% ในการเป็นอาหารที่ให้
พลังงาน นอกเหนือจากให้พลังงานแล้ว ข้าวยังเป็นแหล่งรวมไธอามิน ไรโบฟลาวิน และไนอาซิน 
(FAO, 2004) และยังเป็นแหล่งอาหารรอง (Micronutrients) ในพ้ืนที่ชนบท (Liang et al, 2008) 
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ประชากรในทวีปเอเชียประมาณ 3 พันล้านคน บริโภคข้าวเพ่ือให้พลังงานเป็นสัดส่วนร้อยละ 30-60 
ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ (Khush, 1997) 

2.1.4.2 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการปลูกขา้ว 
(1) ความสูงของพื้นที่ (Height area) 

 ข้าวเจริญเติบโตได้ในระดับความสูงของพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับน้ าทะเลจนถึง 
2,500 เมตร ทั้งในที่ดอน (ข้าวไร)่ และท่ีลุ่มทีม่ีระดับน้ าตั้งแต่ 5 เซนติเมตร (รวีย์รัชต์ รักขันธ์, 2558) 

(2) ดิน (Soil) 
 ข้าวเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิดยกเว้นดินทราย ส่วนใหญ่ชอบขึ้น

ในดินเหนียว และดินเหนียวร่วนที่มีความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ 3-10 แต่ที่เหมาะสมคือ
ระหว่าง 5.5-7.0 

(3) ปริมาณน้ า (Estimated water) 
 ข้าวมีความต้องการน้ าตั้งแต่ 875 มิลลิเมตร (ข้าวไร่) จนถึง 2,000 

มิลลิเมตร (ข้าวนาสวน) ต่อปี แต่ควรมีการกระจายฝนที่ดี ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับน้ าชลประทานหรือที่
เรียกว่านาน้ าฝน ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกข้าวได้ในนาปีเท่านั้น และการตอบสนองต่อความต้องการน้ า
ขึ้นอยู่กับพันธุ์และช่วงของการเจริญเติบโต ในช่วงการเตรียมดินนั้นควรมีน้ าประมาณ 150-200 
มิลลิเมตร ช่วงที่เป็นต้นกล้าต้องการน้ าประมาณ 250-400 มิลลิเมตร จนถึงต้นกล้าอายุ 30-40 วัน 
ส่วนในช่วงปักด าจนกระท่ังเก็บเกี่ยวนั้นควรมีน้ าอยู่ในระหว่าง 800-1,200 มิลลิเมตร 

(4) แสงอาทิตย์ (Sunshine) 
 ปริมาณแสงมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตโดยที่พืชใช้ในกระบวนการ

สังเคราะห์แสง และช่วงเวลาสั้นยาวของกลางวันกลางคืนยังมีผลต่อการขยายพันธุ์ของข้าวไวแสง 
ความเข้มของแสงในฤดูฝนซึ่งมีเมฆหมอกมากนั้นจะน้อยกว่าความเข้มของแสงในฤดูร้อน ผลผลิตข้าว
ส่วนใหญ่จึงน้อยกว่าในฤดูฝน 

(5) อุณหภูมิ (Temperature) 
 อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าว การงอกของเมล็ด การยืด

ของใบ การแตกกอ การสร้างดอกอ่อน การผสมเกสร และการให้ผลผลิต โดยพบว่าอุณหภูมิที่

เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 25-33 C  
(6) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 

 อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศต่อการเจริญเติบโตของข้าว
จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มแสง และอุณหภูมิ คือ เมื่อความเข้มของแสงมากและอุณหภูมิ
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สูงมักท าให้ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า อุณหภูมิต่ าในเวลากลางคืนท าให้เกิดน้ าค้างสูง จะมีผลต่อการพัฒนา
ของเชื้อโรคของข้าวบางชนิดได้  

(7) ลม (Wind) 
 มีส่วนช่วยให้มีการถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการสังเคราะห์

แสงได้ดี ท าให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น แต่ถ้าลมแรงจะมีผลให้ต้นข้าวหักล้มเกิดความ
เสียหายแก่ผลผลิตได้ (รวีย์รัชต์ รักขันธ์, 2558) 

2.1.4.3 การจ าแนกขา้ว 
(1) การจ าแนกข้าวตามคุณสมบัติของเมล็ดข้าว ซึ่งเมล็ดข้าวจะประกอบด้วย

แป้งส่วนใหญ่ 2 ชนิดคือ  อะมัยโลเพคติน (Amylopectin) ท าให้เมล็ดข้าวมีสีขาวขุ่น เวลาต้มสุกแล้ว
จะเหนียว และอะมัยโลส (amylose) ที่ท าให้ข้าวมีสีขาวใส เมื่อต้มสุกจะมีสีขาวขุ่นและร่วน 

1) ข้าวเหนียว (Glutinous rice) มีส่วนประกอบของแป้งอะมัยโลเพคติน
เป็นส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ 95 และมีแป้งอะมัยโลสน้อยมากหรือไม่มี 

2) ข้าวเจ้า (Non-glutinous rice) มีส่วนประกอบของแป้งอะมัยโลสสูง 
10-30% และมีอะมัยโลเพคติน 70-90% 

(2) จ าแนกข้าวตามฤดูกาลหรือการตอบสนองต่อช่วงแสง  แบ่งออกเป็น 
1) ข้าวพันธุ์ไวต่อช่วงแสง (Photoperiod sensitive varieties) เป็นพันธุ์

ข้าว ที่จะออกดอกได้ในช่วงวันสั้น (น้อยกว่า 12 ชั่วโมง) จะปลูกได้เฉพาะนาปี ถ้าปลูกในนาปรังจะไม่
ออกดอก 

2) ข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง (Photoperiod Insensitive Varieties) จะ
ออกได้โดยไม่ขึ้นกับความยาวของช่วงวัน แต่จะขึ้นอยู่กับอายุเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างแน่นอน และใช้เป็น
พันธุ์ข้าวที่ปลูกในนาปรัง ซึ่งต้องอาศัยน้ าชลประทาน 

(3) การจ าแนกตามฤดูการปลูก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1) ข้าวนาปี คือ ข้าวที่ปลูกในฤดูการท านาปกติตามฤดูฝน ซึ่งจะแตกต่างกัน

ไปในแต่ละภาคและท้องที่ ส่วนมากจะใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสง  พันธุ์ข้าวนาปียังแบ่งออกเป็นพันธุ์ข้าว
หนัก ข้าวกลาง และข้าวเบา ตามอายุการเก็บเกี่ยว 

2) ข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกนอกฤดูท านาปกติได้รับน้ าจากการ
ชลประทาน ส่วนมากจะใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสง จะสามารถก าหนดอายุเก็บเกี่ยวของแต่ละพันธุ์ได้
ค่อนข้างแน่นอน (รวีย์รัชต์ รักขันธ์, 2558) 
 

2.1.5 การปลูกข้าวในพื้นที่อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 
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2.1.5.1 ชนดิข้าว 
อ าเภออุทุมพรเป็นพ้ืนที่ราบเหมาะสมในการปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรมีการ

ปลูกข้าวนาปี มีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า คือ 
(1) ข้าวเหนียว มีการปลูกมากถึงร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ทีท่ าการเกษตร มักเป็น

ข้าวพันธุ์ปรับปรุง เช่น พันธุ์ท่าสะโน 4 ท่าสะโน 7 โพนงาม 3 ท่าดอกค า 1 ท่าดอกค า 6 ท่าดอกค า 8 
และท่าดอกค า 11 เป็นต้น ซึ่งมีอายุเก็บเก่ียว 125-145 วัน 

(2) ข้าวเจ้า มีเพียง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ มักเป็นพันธุ์ปรับปรุง ซึ่งมีอายุแต่ 
130-140 วัน เช่น พันธุ์ข้าวเจ้าเซแอ 104 ข้าวเจ้าหอมมะลิ และข้าวเจ้าหอมประทุม เป็นต้น 
(ส านักงานเกษตรและป่าไม้อ าเภออุทุมพร, 2556) 

2.1.5.2 วธิกีารเพาะปลูกขา้ว 
การปลูกข้าวในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี

ด้วยกัน คือ การปลูกข้าวนาด า การปลูกข้าวนาหว่าน และการปลูกข้าวนาหยอด ดังต่อไปนี้ 
(1) การปลูกข้าวนาด า (Transplanting rice culture) แบ่งวิธีการออกเป็น 

2 ขั้นตอนหลัก คือ การตกกล้า (เพาะกล้า) ในแปลงขนาดเล็ก และการถอนต้นกล้าหรือย้ายกล้าไปปัก
ด าในนาที่ได้เตรียมพื้นท่ีไว้แล้ว มีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การเตรียมดิน ในพ้ืนที่ที่จะท าการปักด าจะต้องมีการไถดะ ไถแปรและ
คราด เอาเศษพืชออกจากนา โดยทั่วไปจะแบ่งแปลงนาออกเป็นแปลงเล็ก ๆ มีขนาดประมาณ 1 ไร่ 
หรือเล็กกว่า คันนามีไว้ส าหรับเก็บกักน้ า หรือปล่อยน้ าทิ้งจากแปลงนา ก่อนไถต้องรอให้ดินมีความชื้น
พอที่จะไถได้เสียก่อน อาจจะรอให้ฝนตกจึงท าการไถคราด 

2) ขั้นการตกกล้า หมายถึง การเอาเมล็ดไปหว่านให้งอกและเจริญเติบโต
ขึ้นมาเป็นต้นกล้า สามารถจะท าได้หลายวิธี เช่น การตกกล้าในดินเปียกคือตกกล้าบนเทื อก การ 
ตกกล้าในดินแห้ง คือ จะตกกล้าในพ้ืนที่ดอนที่มีการปรับที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมล็ดพันธุ์ที่เอามา 
ตกกล้าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ น ามาให้ความชื้นจนเมล็ดงอกแล้วจึง
เอาไปหว่านบนแปลงกล้าเปียกท่ีได้เตรียมไว้ ถ้าเป็นในดินแห้งจะใช้การหว่านเมล็ดบนแปลงกล้าที่เปิด
เป็นร่องเป็นแถวแล้วกลบ อาจจะมีการรดน้ าช่วยให้ข้าวงอกเร็วขึ้นถ้าฝนไม่ตก โดยปกติใช้เมล็ดพันธุ์
จ านวน 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อกล้ามีอายุครบ 25-30 วันนับจากวันหว่านเมล็ด จะถอนต้นกล้าไป
ปักด า 

3) ขั้นการปักด า ใช้ต้นกล้าอายุ 25-30 วัน โดยถอนต้นกล้าจากแปลงแล้ว
มัดรวมกันเป็นมัด ๆ ถ้าต้นกล้าสูงมากก็ให้ตัดปลายใบทิ้ง น าไปปักด าในที่นาที่เตรียมไว้ ซึ่งควรมีน้ าขัง



42 
 

อยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพราะช่วยค้ าต้นข้าวไม่ให้ล้มเมื่อมีลมพัด จากนั้นท าการปักด าเป็นแถว
โดยใช้กล้า 3-4 ต้นต่อกอ 

4) การดูแลรักษา หลังจากเพาะปลูกข้าว เช่น การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช 
โรคข้าว และสัตว์ศัตรูข้าว รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1) การใส่ปุ๋ย พ้ืนที่ดินนาในอ าเภออุทุมพรเป็นนาดินทราย ร้อยละ 90 
จะมีแร่ธาตุอาหารพืชต่ ากว่าดินส าหรับปลูกพืชอ่ืน ๆ ทั่วไป ยิ่งเมื่อปลูกข้าวติดต่อกันมา การเพ่ิม
ผลผลิตข้าวที่ผ่านมาเป็นการเติมปุ๋ย โดยแบ่งการใส่ปุ๋ยออกเป็นสองครั้ง คือ 

- ใส่ก่อนปักด า 1 วัน หรือใส่วันปักด าหรือหลังจากปักด าประมาณ 
15 วัน เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้ว โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ 

- ใส่หลังปักด าแล้วประมาณ 35-45 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มสร้างช่อ
ดอกอ่อน (ประมาณ 30 วันก่อนออกดอก) เป็นการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าปุ๋ยที่ใช้ 46-0-0 ใส่ในอัตรา 5-8 
กิโลกรัมต่อไร่ (ใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรมี) 

4.2) การก าจัดวัชพืช 

วัชพืชเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ขัดขวางกัดการเจริญเติบโตและลด

ผลผลิตของข้าวได้ หากไม่มีการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมาก และปริมาณของ

วัชพืชจะแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่และวิธีการท านา เช่น นาหว่านจะมีวัชพืชมากกว่านาด า 

เนื่องจากนาด ามีวิธีการเตรียมดินดีกว่า มีการเก็บวัชพืชออกไปก่อนปักด า และมีการปลูกเป็นแถวเป็น

แนวสามารถก าจัดวัชพืชได้ง่ายกว่า (นาหว่านแก้ปัญหาเรื่องแรงงาน นาด าแก้ปัญหาเรื่องวัชพืช)  

วัชพืชในนาข้าวมีทั้งพวกใบกว้าง (ใบเลี้ยงคู่) และใบแคบ (ใบเลี้ยง

เดี่ยว) หรือพวกหญ้าต่าง ๆ และชนิดของวัชพืชจะขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่นา เช่น ในที่นาดอนจะมี

วัชพืชกลุ่มหญ้าแดง (Ischaemum rugosum), หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona) และหญ้าชัน

อากาศ (Panicum repens) ส่วนที่นาลุ่มปานกลางจะมีวัชพืชพวกขาเขียด (Monochoria vaginalis) 

แห้วทรงกระเทียม (Elcocharis dulcis) หญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) และกก

สามเหลี่ยม (Scirpus grossus) เป็นต้น เกษตรกรมักก าจัดวัชพืช โดยใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ 

(ส านักงานเกษตรและป่าไม้อ าเภออุทุมพร, 2556) 

5) โรคข้าว 
โรคของข้าวมีหลายชนิดและสามารถท าลายให้เกิดความเสียหายต่อ

ผลผลิต ตั้งแต่ระดับไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงมากเป็นบริเวณกว้าง โรคของข้าวที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
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5.1) โรคที่เกิดจากเชื้อรา (Fungus) ที่ส าคัญ ได้แก ่โรคไหม้ (Rice blast) 
เกิดจากเชื้อ Pyricularia oryzae โรคใบจุดสีน้ าตาล (Brown leaf spot) เกิดจากเชื้อ
Helminthosporium oryzae โรคใบขีดสีน้ าตาล (Narrow brown leaf spot) เกิดจากเชื้อ 
Cercospora oryzae และโรคกาบใบแห้ง (Sheath blight) เกิดจากเชื้อ Thanatephorus 
cucumeris และโรคกาบใบเน่า (Sheath rot) เกิดจากเชื้อ Acrocylindrium oryzae, 

5.2) โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) โรคขอบใบแห้ง (Bacteria 
leaf blight) เกิดจากเชื้อ Xanthomonas oryzae และโรคใบขีดโปร่งแสง (Bacteria leaf streak) 
เกิดจากเชื้อ X. translucens 

5.3) โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย (Nematode) ที่ส าคัญได้แก่ ไส้เดือนฝอย
รากปม (Root knot nematode) เกิดจากไส้เดือนฝอย (Meloidogyne graminicola) 

6) สัตว์ศัตรูข้าว สร้างความเสียหายในวงกว้าง ได้แก่ 
  หนูสามารถเข้าท าลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว และมีการ

ขยายพันธุ์ได้เร็ว มักจะอาศัยอยู่บริเวณชายป่า มีความสามารถในการย้ายถิ่นฐานเมื่อขาดแคลน
อาหารท าให้เกิดการระบาดได้กว้างขวาง ได้แก่ หนูพุกใหญ่ หนูพุกเล็ก หนูนาท้องขาว หนูหริ่งหาง
ยาว และหนูหริ่งหางสั้น เป็นต้น  

7) การเก็บเกี่ยว 
ข้าวจะเริ่มสุกแก่ท าการเก็บเกี่ยวได้ หลังจากออกดอกหรือมีการผสม

เกสรแล้วประมาณ 25-30 วัน ในระยะข้าวสุกแก่ข้าวจะมีสีเหลืองอมเขียวหรือเรียกว่าสีพลับพลึง ข้าว
ในระยะนี้เมล็ดยังไม่แห้งเต็มที่ เมล็ดมีความชื้นประมาณร้อยละ 20-25 ความชื้นที่เหมาะสมส าหรับ
การเก็บเกี่ยวไมค่วรเกิน 20% เพราะถ้าความชื้นสูงจะท าให้ข้าวมีคุณภาพต่ า แต่ถ้าเก็บเกี่ยวช้าเกินไป
ก็จะท าให้คอรวงหัก การเก็บเกี่ยวเพ่ือท าพันธุ์ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อเมล็ดแห้งเต็มที่แล้ว การเก็บเกี่ยวของ
เกษตรกรในอุทุมพรจะใช้เคียว ส่วนใหญ่จะเป็นการเกี่ยววางเรียง โดยจะเกี่ยวใกล้ข้อที่หนึ่งนับจาก
รวง วางข้าวเป็นกอง บนกองฟางเมื่อแห้งแล้วจึงมามัดรวมกันเป็นก า ตากแดดไว้ไม่ให้โดนน้ า  

8) การนวดข้าว เมื่อเก็บเก่ียวแล้วจะตากมัดข้าวไว้ให้แห้งประมาณ 2-4 วัน 
(ข้ึนกับแสงแดดในแต่ละพ้ืนที่) จนความชื้นในเมล็ดลดลงประมาณ 13-15% ชาวนาจะขนข้าวจากนา
ไปกองบนลานส าหรับนวดข้าว แล้วใช้แรงงานคนนวดหรือเครื่องจักรเข้าช่วย (ส านักงานเกษตรและ
ป่าไม้อ าเภออุทุมพร, 2556) 

(2) การปลกูขา้วนาหวา่น (Broadcasting or direct sowing rice culture) 
เป็นการปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์  โดยหว่านลงไปในพ้ืนที่นาที่ได้เตรียมไว้ พ้ืนที่ที่ท าข้าวนา
หว่านนั้นมีการไถดะ ไถแปร โดยจะมีการไถพ้ืนที่ พลิกดินไว้ก่อน 1-2 เดือนเพ่ือรอฝน เมื่อฝนเริ่มมา
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จึงท าการหว่าน หลังจากดินตกตะกอนเป็นน้ าใสแล้ว จึงใช้เมล็ดพันธุ์จ านวน 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ 
หว่านลงแปลง 

(3) การปลูกข้าวนาหยอด (Direct drop rice culture) หลังจากเตรียมดิน
โดยการไถดะ ไถแปร แล้วน าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เพาะให้งอก หว่านหยอดลงไปในดินโดยตรง ใน 
พ้ืนนาที่แห้ง โดยปกติใช้เมล็ดพันธุ์ 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
2.1.6 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information Systems) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) คือ 
กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูล และ
สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งเชิงพ้ืนที่ ในแผนที่ GIS ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่ในรูป
ของข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) หรือตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณลักษณะ และข้อมูลเชิง
พ้ืนที่สามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS ซึ่งสามารถสืบค้น จัดการ แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ที่แสดงในรูปของภาพ 
(graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) หรือฐานข้อมูล 
(database) ที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะท าให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดง
ข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปแบบดิจิทัล (digital) เช่น การเสนอ
ผ่านทางเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต และสามารถจัดพิมพ์ในรูปสิ่งพิมพ์ (hard copy) เพ่ือเผยแพร่แล้ว
น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป (สุเพชร จิรขจรกุล, 2556, น. 1-6) 

2.1.6.1 องค์ประกอบของ GIS มีดังต่อไปนี้ 
(1) ฮาร์ดแวร ์(Hardware) คือ เครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถจับต้อง

ได้ส าหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน าเข้าข้อมูล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(computer), กล้องดิจิทัล (digital camera) และเครื่อง GPS เป็นต้น 
                         (2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์
ท างาน ต้องมีโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการสร้างข้อมูลการ
น าเข้า การปรับปรุงแก้ไข การค้นหา การประมวลผล การวิเคราะห์ และการรายงานผลข้อมูล 
                            (3) บุคลากร (People ware) คือ ผู้มีหน้าที่จัดการองค์ประกอบทั้งหมด
ท างานประสานกันได้ผลลัพธ์ออกมา เป็นบุคคลที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ และข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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                            (4) วิธีปฏิบัติงาน (Methodology หรือ Procedure) คือ ขั้นตอนการท างาน 
หรือวิธีการในการน าเข้า การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

(5) ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ได้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ หรือ
ทุติยภูมิ แล้วน ามาจัดการเป็นระบบเพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ท าการประมวลผลออกมา 
เนื้อหาของข้อมูลเป็นส่วนที่จะท าให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์  

2.1.6.2 ประเภทข้อมลูในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 
ข้อมูลในทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี 2 รูปแบบหลัก คือ ข้อมูลเชิง

พ้ืนที่ (Spatial Data) และข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) เพ่ือแสดงแหล่งที่ตั้งทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ และสถิติที่ประกอบข้อมูลนั้น ข้อมูลทั้ งสองรูปแบบท างานสัมพันธ์กันใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะท าให้การด าเนินการวิเคราะห์ในระบบไม่
สมบูรณ์หรือไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนวัตถุ 
ปรากฏการณ์ และสถานการณ์บนพ้ืนผิวโลก เช่น ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ โดยก าหนด
ตัวแทนเป็นจุด เส้น หรือพ้ืนที่ สามารถอ้างอิงกับต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ทางภาคพ้ืนดิน ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) จุด (Point) ได้แก่ ที่ตั้งหมู่บ้าน ที่ตั้งสถานที่ส าคัญ จุดเกิดเหตุ จุดตัดของ
ถนนและแม่น้ า เป็นต้น 

2) เส้น (Line) ได้แก่ ถนน ล าคลอง แม่น้ า เป็นต้น 
3) พ้ืนที่หรือรูปปิด (Area or Polygon) ได้แก่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืช พ้ืนที่ป่า 

ขอบเขตอ าเภอ เป็นต้น 
(2) ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่นั้น ๆ และแสดงออกมาเป็นข้อมูลตาราง สถิติ อาจจะเป็นข้อมูลระดับ
คุณภาพ หรือข้อมูลระดับปริมาณ ที่สามารถค านวณในทางสถิติพ้ืนฐานจนถึงข้ันประยุกต์ 

2.1.6.3 ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Characteristics)  
ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้กับต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-reference) 

ทางภาคพ้ืนดิน ในการจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สามารถจ าแนกลักษณะของการจัดเก็บข้อมูล 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  รูปแบบแรสเตอร ์(Raster or Grid Representation) คือจุดของเซลล์ที่
อยู่ในแต่ละช่วงสี่เหลี่ยม (Grid) โครงสร้างของแรสเตอร์ประกอบด้วยชุดของ Grid Cell หรือ Pixel 
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หรือ Picture Element Cell ข้อมูลแบบแรสเตอร์เป็นข้อมูลที่อยู่บนพิกัดรูปตารางแถวนอน และแถว
ตั้ง แต่ละ cell อ้างอิงโดยแถวและสดมภ์ ภายใน Grid cell จะมีข้อมูลตัวเลข ซึ่งเป็นตัวแทนส าหรับ
ค่าใน cell นั้น ๆ  

(2) รูปแบบเวกเตอร์ (Vector Representation) ตัวแทนของเวกเตอร์นี้อาจ
แสดงด้วย จุด เส้น หรือพ้ืนที่ ซึ่งถูกก าหนดโดยจุดพิกัด ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย จุดพิกัดทางแนวราบ 
(X, Y) และแนวดิ่ง (Z) หรือ Cartesian Coordinate System ถ้าข้อมูลมีการเก็บค่าเป็นพิกัด
ต าแหน่งเดียวก็จะเป็นค่าของจุด ถ้าจุดพิกัดสองจุด หรือมากกว่าก็เป็นเส้น ส่วนพ้ืนที่นั้นจะต้องมีจุด
มากกว่า 4 จุดขึ้นไป จุดพิกัดเริ่มต้นและจุดพิกัดสุดท้ายจะต้องอยู่ต าแหน่งเดียวกัน โดยมีรูปแบบ
เวกเตอร์ ดังนี้ 

1) รูปแบบของจุด (Point Feature) เป็นลักษณะของจุดในต าแหน่งใด ๆ 
จะไม่มีขนาดของพ้ืนที่และระยะทาง ข้อมูลประกอบด้วยพิกัดทางแนวราบ (X, Y) และ/หรือแนวดิ่ง 
(Z) โดยจะอธิบายถึงต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูล เช่น ที่ตั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานีวัดปริมาณ
น้ าฝน 

2) รูปแบบของเสน้ (Linear Feature) ประกอบไปด้วยลักษณะของเส้นตรง 
เส้นหักมุม และเส้นโค้ง ซึ่งอธิบายลักษณะต่าง ๆ โดยอาศัยขนาดทั้งความกว้าง และความยาว เช่น 
ถนน แม่น้ า  

3) รูปแบบของพื้นที่ (Area Feature) เป็นลักษณะขอบเขตพ้ืนที่ เรียกว่า 
รูปปิดหลายเหลี่ยม (Polygon) ซึ่งสามารถค านวณขอบเขตเนื้อที่ เส้นรอบวง และรูปปิดหลายเหลี่ยม
จะใช้อธิบายขอบเขตข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ และขอบเขตการปกครอง 

2.1.6.4 ลักษณะข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Characteristics) 
 เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่าง ๆ ในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งเป็น

ลักษณะประจ าตัว หรือลักษณะที่มีความแปรผันในการชี้วัดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ โดย
ระบุถึงสถานที่ที่ท าการศึกษาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute) อาจมีลักษณะ
ต่อเนื่องกัน เช่น เส้นชั้นระดับความสูง หรือเป็นลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องกัน เช่น ข้อมูลประชากร เป็นต้น 
(สุเพชร จิรขจรกุล, 2556) 

2.1.6.5 หลักการและความหมายฐานข้อมูล 
  (1) ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ

เกี่ยวข้องกับคนหรือสิ่งของข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือข้อความ ซึ่งได้จากการนับ การวัด 
การสังเกต หรือการบันทึก อาจจะแบ่งข้อมูลได้ 3 ประเภท คือ 

 1) ข้อเท็จจริงที่เป็นจ านวน ปริมาณ ระยะทาง 
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 2) ข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นตัวเลข เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพ ประวัติการศึกษา 
 3) ข่าวสารที่ยังไม่ได้ประเมิน เช่น รายงาน บันทึก ค าสั่ง ระเบียบกฎหมาย

และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถจัดจ าแนกตามแหล่งที่มาได้ 2 
ชนิด คือ แหล่งที่มาของต้นตอของข้อมูลเรียกว่า แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) และแหล่งทุติยภูมิ 
(Secondary Source)  

(2) ข้อมูลสารสนเทศ ( Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระท าให้มี
ความสัมพันธ์หรือมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานหรือหน่วยงาน 
ข้อมูลสารสนเทศจึงเป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการส ารวจพ้ืนที่หรือการสัมภาษณ์ชุมชน  น า
ข้อมูลที่ได้มาผ่านการเปลี่ยนแปลงโดยการน าข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาจัดท า
หรือประมวลผล เพ่ือให้มีความหมายหรือมีคุณค่าเพ่ิมข้ึนตามวัตถุประสงค์ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2544) 

(3) ฐานข้อมูล (Database)  เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในที่
เดียวกันไม่ซับซ้อนและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการเรียกใช้ สามารถ
แก้ไขได้ง่าย ส าหรับผู้ใช้จ านวนมาก มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(3.1) การจัดเก็บ (Storing) 
(3.2) การแปลงผัน (Converting) 
(3.3) การส่ง (Conveying) 
(3.4) การท าซ้ า (Reproducing) 
(3.5) การจ าแนกประเภท (Classifying) 
(3.6) การสังเคราะห์ (Synthesizing) 
(3.7) การจัดกระท า (Manipulating) 
(3.8) การค้นคืน (Retrieving) 
(3.9) การพิจารณาทบทวน (Reviewing) 
(3.10) การท าลาย (Destroying) 

2.1.6.6 การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) เป็นการพยากรณ์หรือท านายค่า
ให้กับเซลล์ (cell) ในข้อมูลประเภทแรสเตอร์ (Raster) จากข้อมูลจุดตัวอย่างที่มีอยู่อย่างจ ากัด ด้วย
วิธีการนี้สามารถใช้ในการพยากรณ์ค่าที่ไม่ทราบจุดใด ๆ ทางภูมิศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นจุดความสูง 
(elevation) ปริมาณน้ าฝน การกระจายตัวของสารเคมีในดินและในน้ า ระดับเสียงรบกวน และอ่ืน ๆ 
(สุเพชร จิรขจรกุล, 2556) 

2.1.6.7 วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging เป็นการประมาณค่าข้อมูลเชิง
พ้ืนที่จากค่าถ่วงน้ าหนัก ที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ข้อมูลทุกคู่ที่จดบันทึกได้  
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ณ สถานีตรวจอากาศสองสถานีหรือจุดของข้อมูลดินที่ห่างกันเป็นระยะทางต่าง ๆ ทุกคู่สถานีในพ้ืนที่
ศึกษา และแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว ในรูปวาริโอแกรม และใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการ
ค านวณหาค่าถ่วงน้ าหนักและค่าของธาตุอาหารพืชในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปประมาณค่า เช่น ข้อมูล
ปริมาณฝนหรือปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ณ ต าแหน่งใด ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา โดยค่าสถิติที่ใช้แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งมักจะใช้ในทางปฐพีวิทยาและธรณีวิทยา ดังแสดงในภาพที่ 2.3 และ
ภาพที่ 2.4 
 

 
ภาพที่ 2.3 วิธีประมาณค่าแบบ Kriging. จาก Environmental Systems Research Institute. 
Kriging, 2014, http://resoures.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html 

 

 
ภาพที่ 2.4 การประมาณค่าในช่วงของธาตุอาหารพืช (Data Interpolation/Kriging). จาก
Environmental Systems Research Institute. Kriging, 2014, http://resoures.arcgis 
Com/en/help/main/10.2/index.html. 

http://resoures.arcgis.com/en
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2.1.6.8 ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลก (Global Positioning System: GPS) โดย
อาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลกวันละ 2 รอบและ
มีต าแหน่งอยู่เหนือพ้ืนโลกที่ความสูง 20,200 กิโลเมตร สามารถใช้ในการหาต าแหน่งบนพ้ืนโลกได้
ตลอด 24 ชั่วโมงที่ทุกจุดบนผิวโลก ใช้น าร่องจากที่หนึ่งไปที่อ่ืนตามต้องการ ใช้ติดตามการเคลื่อนที่
ของคนและสิ่งของต่าง ๆ การท าแผนที่ การท างานรังวัด (Surveying) ตลอดจนใช้อ้างอิงการวัดเวลา
ที่เที่ยงตรงท่ีสุดในโลก (สุเพชร จิรขจรกุล, 2556) 

องคป์ระกอบของ GPS 
องค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ประกอบด้วย 3 ส่วน

หลัก คือ  
(1) ส่วนอวกาศ (Space Segment)  
(2) ส่วนสถานีควบคุม (Control Segment) 
(3) ส่วนผู้ใช้ (User Segment) 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GPS คือ การน าเสนอข้อมูลของสถานที่
ใด ๆ ในลักษณะของแผนที่เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ ซึ่งตัวข้อมูลที่น าเสนอมีลักษณะเป็นการ
ประกอบกันของชั้นข้อมูลหลาย ๆ ระดับ ชั้นข้อมูลที่น ามาประกอบกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้
เป็นหลักเช่น การค้นหารายละเอียดของสถานที่ต่าง  ๆ การวิเคราะห์ความเสียหายของสภาวะ
แวดล้อม เป็นต้น 

2.1.6.9 การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multi Criteria Decision 
Analysis) 

การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ ประกอบด้วยชุดของทางเลือกที่
ถูกประเมินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์ที่มีความขัดแย้ง และไม่สามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน Criteria 
ประกอบด้วยแนวคิดแบบ Attribute กับ Objective ซึ่งแนวคิดทั้ง 2 แบบจะมีลักษณะปัญหาของ
การตัดสินใจ 2 ประเภท คือ ปัญหาแบบที่มีผู้ตัดสินใจคนเดียวกับปัญหาที่มีการตัดสินใจโดยกลุ่มโดย
ลักษณะการตัดสินใจทั้ง 2 แบบสามารถแบ่งออกได้เป็น (ณัฐพล จันทร์แก้ว, 2556) 

(1) Deterministic Decision Problem เป็นลักษณะปัญหาที่มีความแน่นอน 
ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีวา่ข้อมูล และสารสนเทศท่ีต้องการมีความถูกต้องเป็นพ้ืนฐาน รวมถึงยังทราบ
ความสัมพันธ์ที่แน่นอนระหว่างทางเลือกตัดสินใจกับผลลัพธ์ที่ตามมา 

(2) Probabilistic Decision Problem เป็นลักษณะการวิเคราะห์โดยใช้
ความน่าจะเป็นอาศัยหลักในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งลักษณะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิน และผลลัพธ์ที่ตามมา 
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(3) Fuzzy Decision Problem เป็นการตัดสินใจที่สารสนเทศใน
กระบวนการจะมีความคลุมเครือ ไม่สามารถแยกเฉพาะชัดเจนลงไปได้ 

(4) องค์ประกอบของ MCDA 
MCDA มี 6 องค์ประกอบ คือ 

 (4.1) Goal คือ จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ปัญหา 
 (4.2) Decision maker คือ ผู้ท าการตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจแบบ

คนเดียวหรืออาจเป็นการตัดสินใจแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ท าการเลือกหลักเกณฑ์การประเมินทางเลือก 
ต่าง ๆ ตามความชอบของแต่ละบุคคล 

 (4.3) Evaluation criteria ทางเลือกคือ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
 (4.4) Decision alternative คือ ทางเลือกในการตัดสินใจ 
 (4.5) State of Nature คือ ภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถจะ

ควบคุมได้ 
 (4.6) Outcomes คือ ชุดของผลลัพธ์กับผลที่ตามมาของผลลัพธ์นั้น ๆ ใน

แต่ละทางเลือก 
(5) ลักษณะของ MCDA 

การวิเคราะห์แบบ Multi Objective กับ Multi Attribute 
Attribute คือ คุณลักษณะของวัตถุที่ปรากฏอยู่ในรูปข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 

สามารถวัด และอธิบายได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนั้น ๆ ได้ 
Multi Attribute Decision Making จะเน้นที่การใช้ Attribute มาวัดความสามารถของระบบที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ตัดสินใจ วัตถุประสงค์ คือ แนวทางที่ต้องการภายใต้
เงื่อนไขใด ๆ ซึ่งจะบ่งบอกทิศทางในการเลือกใช้ Attribute มาสนับสนุนการท างาน Function 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุด การใช้ Attribute ที่หลากหลายยิ่งท าให้ความ
สมบูรณ์ของ วัตถุประสงค์มากขึ้น 

(6) กรอบแนวความคิดของ Spatial MCDA 
MCDA เป็นการประมวลผล (Process) ที่ท าการรวบรวมและเปลี่ยนรูป

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไปเป็นผลที่ได้จากการตัดสินใจ ส่วนกระบวนการ (Procedure) คือ กฏที่ใช้ใน
การตัดสินใจ ที่ได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่าง แผนที่ที่ท าเข้ากันกับแผนที่แสดงผล กระบวนการเป็น
การจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ ร่วมกับความพึงพอใจของผู้ท าการตัดสินใจ จัดท ากฏที่ใช้ใน
การตัดสินใจ (Decision Rule) (ณัฐพล จันทร์แก้ว, 2556) 
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(7) หลักเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนัก (Criterion weighting) 
หลักเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนัก (Criterion Weighting) มีวัตถุประสงค์ของ

หลักเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนัก (Objective หรือ Attribute) คือ การเน้นความส าคัญของแต่ละ
หลักเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ โดยจะขึ้นอยู่กับค่าความพึงพอใจของผู้ตัดสินใจ ถ้า
ค่าน้ าหนักมาก แสดงว่า หลักเกณฑ์นั้นมีความส าคัญมากเมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ วิธีการที่ได้รับ
ความนิยมในการประมาณค่าน้ าหนักหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย วิธีการจัดล าดับ (Rating) วิธี
เปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) และการวิเคราะห์แบบได้อย่างเสียอย่าง 

การให้ค่าน้ าหนักหลักเกณฑ์ สามารถท าได้โดยการเพ่ิมหรือลดล าดับ หลัก
โดยทั่วไป คือ การเข้าใจถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากระดับที่มากที่สุดไปยังระดับที่น้อยสุด
ของแต่ละ criterion outcome ที่สัมพันธ์กันกับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจากระดับที่ด้อยที่สุด
ไปยังระดับที่ดีที่สุด ส าหรับหลักเกณฑ์อ่ืนภายใต้การพิจารณา ซึ่งค่าน้ าหนักที่ normalized แล้วเมื่อ
รวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ 1 

(8) วิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) เป็นการวิเคราะห์
กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เกี่ยวข้องกับการ
เปรียบเทียบเป็นคู่เพ่ือสร้างตารางสัดส่วน ซึ่งท าได้โดยการก าหนดความสัมพันธ์ของความส าคัญของ
หลักเกณฑ์ ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (ณัฐพล จันทร์แก้ว , 2556 อ้างจาก 
Thomas L. Saaty, 1980) 

วิธีการนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ  
(8.1) การสร้างตารางเปรียบเทียบ 
(8.2) การค านวณค่าน้ าหนักหลักเกณฑ์ 
(8.3) การประเมินค่าความสอดคล้อง 

(9) การพัฒนาตารางเปรียบเทียบเป็นคู่ (Development of the Pairwise 
Comparison Matrix) เป็นตารางในการวินิจฉัยเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่ ๆ โดยใช้ระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่ก าหนดไว้ 1 – 9 ซึ่งจะสัมพันธ์กับความชอบระหว่าง 2 หลักเกณฑ์             
ดังแสดงในตารางที่ 2.17 
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ตารางที่ 2.17 
 

ระดับความส าคัญของปัจจัยส าหรับการเปรียบเทียบเป็นคู่ 
คา่ความส าคัญ ความหมาย ค าอธิบาย 

1
1 

มีความส าคัญเท่ากัน  
(Equal Importance) 

ปัจจัยทั้งสองที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน 

3
3 

มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ  
(Moderate Importance) 

ปัจจัยที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความ  
ส าคัญมากกว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งพอประมาณ 

5
5 

มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด  
(Strong Importance) 

ปัจจัยที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความ 
ส าคัญมากกว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งอย่างเด่นชัด       

7
7 

มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัดมาก  
(Very strong or demonstrated Importance) 

ปัจจัยที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความ 
ส าคัญมากกว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งอย่างเด่นชัดมาก       

9
9 

มีความส าคัญมากกว่าอย่างยิ่ง 
(Extreme Importance) 

ค่าความส าคัญสูงสุดที่จะเป็นไปได้ ในการ    
พิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยทั้งสอง 

2
2, 4, 6, 8 

เป็นค่าความส าคัญระหว่างกลางของค่าที่กล่าวไว้
ข้างต้น 

ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบปัจจัยถูก
พิจารณาว่าควรเป็นค่าระหว่างกลางของค่าที่
กล่าวไว้ข้างต้น 

หมายเหตุ . จาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ , โดย ณัฐพล     
จันทร์แก้ว, 2556 
 

ข้อสังเกต ตารางสเกลส าหรับการเปรียบเทียบเป็นคู่ คือ 
(1) จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 หลักเกณฑ์ 
(2) ในการเปรียบเทียบความส าคัญของหลักเกณฑ์จะเริ่มจากค่าความส าคัญ

เท่ากัน  
(3) การค านวณค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ (Computation of the Criterion 

Weights) มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ   
(3.1) การหาผลลัพธ์ในแต่ละคอลัมน์ 
(3.2) หาค่าในตารางด้วยผลรวมของแต่ละคอลัมน์ (Normalized Matrix) 
(3.3) ค านวณค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวของ Normalized Matrix 

(4) การประมาณค่าความสอดคล้อง (Estimation of the Consistency 
Ratio) มีวิธีการ ดังนี้ 
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(4.1) ค านวณค่า Weight Sum Vector โดยน าค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์
แรกมาคูณกับคอลัมน์แรกของค่าแรกเริ่มในตารางการเปรียบเทียบเป็นคู่ ต่อมาน าค่าน้ าหนักของ
หลักเกณฑ์ที่สองมาคูณกับคอลัมน์ที่สอง ค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่สามมาคูณกับคอลัมน์ที่สาม คูณ
ไปจนครบตามหลักเกณฑ์ท่ีมี แล้วรวมทั้งหมดตามแถว 

(4.2) หาค่า Consistency Vector โดยหาค่า Weight Sum Vector ด้วย
ค่าท่ีได้จากการก าหนดค่าน้ าหนัก เมื่อค านวณค่า Consistency Vector ได้แล้ว และต้องการค านวณ

ค่า Lambda (λ) และ Consistency Index (CI) ค่า Lamda คือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการค านวณค่า 
Consistency Vector 
 

                           λ = ค่าเฉลี่ยของค่า Consistency Vector 

             การค านวณค่า Consistency Index ได้จากการค านวณค่า λ 
 

                                              CI = (λ-n)/( n-1) 
 

                                      เมื่อ n คือจ านวนหลักเกณฑ์ทั้งหมด 
                                      สามารถค านวณค่า Consistency Ratio (CR) ได้ดังนี้ 

  
                                           CR = CI/RI 

 
โดย RI คือ ค่า Random Index ขึ้นอยู่กับจ านวนของหลักเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ 

 
ตารางที่ 2.18 
 
ดัชนีการสุ่มไม่สอดคล้อง (Random Inconsistency Indices RI for n=1, 2, 3,) 

N RI n RI n RI 

1 0.00 5 1.12 9 1.45 

2 0.00 6 1.24 10 1.49 

3 0.58 7 1.32 11 1.51 

4 0.9 8 1.41 12 1.48 

หมายเหตุ . จาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ , โดย ณัฐพล     
จันทร์แก้ว, 2556 
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ถ้าค่า CR < 0.1 นั่นแสดงว่า มีค่าสัดส่วนความสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้ในการ

เปรียบเทียบเป็นคู่ แต่ถ้า CR ≥ 0.10 แสดงถึงค่าสัดส่วนไม่สอดคล้อง ซึ่งต้องกลับไปพิจารณาแก้ไข

ค่าเริ่มต้น ในการเปรียบเทียบเป็นคู่ใหม่ 
ข้อดีของวิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ คือ จะพิจารณาได้เพียงแต่ 2 หลักเกณฑ์ ณ เวลานั้น ถ้า

หากหลักเกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบมีคู่ท่ีจะถูกเปรียบเทียบก็จะมากข้ึน สามารถค านวณได้จาก n(n-1)/2  
ในการค านวณสามารถใช้โปรแกรม Expert Choice เป็น Software Packages ที่เป็น

ที่นิยมมากในการด าเนินการเปรียบเทียบเป็นคู่ และยังสามารถท าได้ง่ายใน Spreadsheet นอกจากนี้ 
ยังสามารถใช้งานร่วมกับ GIS-base Multi Criteria Decision Making ได้อีกด้วย (ณัฐพล จันทร์แก้ว, 
2556, น. 183, อ้างถึงใน Thomas L. Saaty, 1980) 
 

2.1.7 พื้นที่ศึกษา (Study Area) 
2.1.7.1 ความส าคัญและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ 

พ้ืนที่อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 7 ที่ราบใหญ่ ซึ่ง
เป็นเขตที่รัฐบาล สปป ลาวมีแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดให้เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในเขต และ
จ าหน่ายในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีพ้ืนที่ผลิตข้าวน้อยกว่าในภาคกลางและภาคใต้ จึงมีแผนการส ารวจ 
และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือปรับปรุงดินส าหรับการปลูกข้าวให้ส าเร็จภายในปี พ .ศ. 
2563 (กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินของ สปป ลาว, 2558)  

2.1.7.2 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภออุทุมพร 
อ าเภออุทุมพร เป็นอ าเภอหนึ่งใน 15 อ าเภอของจังหวัดสุวรรณเขต     

อยู่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 9 และ 13 ห่างจากที่ว่าการจังหวัดสุวรรณเขตประมาณ 35 กิโลเมตร 
(ส านักงานเกษตรและป่าไม้อ าเภออุทุมพร, 2556) 

(1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
 อ าเภออุทุมพร ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุวรรณเขต ไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ 35 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 625,000 ไร่ มีพ้ืนที่
ปลูกข้าว 88,156 ไร่ พ้ืนที่เป็นโคก 87,500 ไร่ ป่าดงดิบ 133,488 ไร่ ป่าสงวน 8,488 ไร่ ป่าผสม 
50,000 ไร่ ป่าดงดิบแบบแล้ง 43,750 ไร่ ป่าโปร่งแล้ง 31,250 ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชอุตสาหกรรม 72,469 
ไร่ พ้ืนที่แหล่งน้ า 12,156 ไร่ และพ้ืนที่มีสิ่งกอ่สร้าง 15,639 ไร่ ดังตารางที่ 2.19 
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ตารางที่ 2.19 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในอ าเภออุทุมพร 

ประเภทพื้นที ่  
พื้นที ่

เฮกตาร ์ ไร ่ % 

1. ป่าไม ้

ดงดิบ (Rainforest) 33,385 208,656 33.39 

โปร่งแล้ง (Sparse drought forestry) 14,000 87,844 14.00 

ผสม (Mixed forests) 9,095 56,844 9.10 

ไม้ป่อง (Bloated Forest) 5,239 32,744 5.24 
ไม้เลียบตามสายน้ า (Forest along the river) 1,504 9,400 1.50 

ไม้ปลูก (Forest planting) 51 319 0.05 
รวม 63,274 395,463 63.27 

2. เกษตรกรรม 

นาข้าว (Rice Plantation) 14,105 88,156 14.11 
สวนยางพารา (Rubber plantation) 3,050 19,063 3.05 
สวนอ้อย (Cane plantation) 163 1,019 0.16 
สวนยูคาลิปตสั (Eucalyptus) 393 2,456 0.39 
พื้นที่เกษตรอื่น ๆ (Other agricultural areas) 17,502 109,388 17.5 

รวม 35,213 220,081 35.21 
3. พื้นที่สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง (Buildings) 1,074 6,744 1.07 
4. พื้นที่แหล่งน้ า แหล่งน้ า (Water area) 439 2,744 0.44 

รวมทั้งหมด 100,000 625,000 100.00 

หมายเหตุ. จาก บทรายงานประจ าปีของส านักงานเกษตรและป่าไม้, โดย ส านักงานเกษตรและป่าไม้ 
อ าเภออุทุมพร, 2556. 
 

อ าเภออุทุมพรมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.5 และภาพท่ี 2.6 
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ      อ าเภอไชบูรลี 
ทิศใต้           ติดต่อกับ      อ าเภอจ าพร 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ      อ าเภออาดสะพร และอ าเภออาดสะพังทอง 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      อ าเภอไกสอน พมวิหาน 
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ภาพที่ 2.5  ทีต่ั้งและอาณาเขตของจังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว, โดย กรมคุ้มครอง และพัฒนาที่ดิน 
สปป ลาว, 2556. 

 
ภาพที่ 2.6  เขตการปกครองอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต, โดย กรมคุ้มครอง และพัฒนาที่ดิน 
สปป ลาว, 2556 
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(2) ภูมปิระเทศอ าเภออุทมุพร 
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 128-180 เมตร และมี

พ้ืนที่นาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาเนิน (นาน้ าฝน) เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ เนื้อดินส่วนมากเป็นดินทราย  
(3) ภูมิอากาศ 

อุณหภูมิเฉลี่ย 18-30 องศาเซลเซียสและมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 
มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนอยู่ระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม ฤดูหนาวอยู่ระหว่างพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 
และฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน ส่วนปริมาณน้ าฝนจะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยเฉลี่ย 
1,040 มิลลิเมตรต่อปี  

(4) ภูมิสังคม 
อ าเภออุทุมพร แบ่งออกเป็น 12 ต าบล 68 หมู่บ้าน 12,912 ครัวเรือน มี

ประชากร ทั้งหมด 94,897 คน เป็นหญิง 47,053 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 92 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร มี 3 ชนเผ่า คือ เผ่าผู้ไท เผ่าลาว และเผ่ามังกร นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ 
คือ ชาวจีน และชาวเวียดนามประมาณร้อยละ 0.6 ของประชากร  

เกษตรกรมีอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว อ้อย ยางพารา ไม้       
ยูคาลิปตัส และเลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก เป็นต้น 

ด้านการคมนาคม มีทางหลวงหมายเลขที่ 9 และ หมายเลข 13 ตัดผ่าน
อ าเภออุทุมพร ซึ่งเอ้ือต่อการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนและเกษตรกร (ส านักงานเกษตรและป่าไม้ 
อ าเภออุทุมพร, 2558) 

(5) การเกษตร 
อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 87,000 ไร่ ผลผลิตข้าว 51,450 ตัน 

สมรรถภาพ 591.37 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตข้าวเปลือกต่อประชากรเฉลี่ย 582.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชฤดแูล้ง เช่น ข้าวโพดหวาน 738.18 ไร่ แตงโม 919.75 ไร่ แตง 666.43 ไร่ 
ถั่วต่าง ๆ 478.18 ไร่ พริก 429.93 ไร่ มะเขือ 143.18 ไร่ มะเขือเทศ 4.37 ไร่ พืชผักต่าง ๆ 862 ไร่ 
ต้นยาสูบ 126.87 ไร่ และมะละกอ 318.18 ไร่ (ส านักงานการเกษตรและป่าไม้ อ าเภออุทุมพร , 
2556) ดังตารางที่ 2.20 
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ตารางที่ 2.20 
 

เขตเกษตรกรรมในอ าเภออุทุมพร 

ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก (ไร่) % 

ข้าวนาปี 88,156.0 95.0 

แตงโม 919.8 1.0 

พืชผักต่าง ๆ 862.0 0.9 

ข้าวโพดหวาน 738.2 0.8 

แตง 666.4 0.7 

ถั่วต่าง ๆ 478.2 0.5 

พริก 429.9 0.5 

มะละกอ 318.2 0.3 

มะเขือ 143.2 0.2 

ยาสูบ 126.9 0.1 

มะเขือเทศ 4.4 0.0 

รวมทั้งหมด 92,843.1 100.0 

หมายเหตุ. จาก บทรายงานประจ าปีของส านักงานเกษตรและป่าไม้, โดย ส านักงานเกษตรและป่าไม้ 
อ าเภออุทุมพร, 2556 
 

2.1.7.3 ดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตรในอ าเภออุทุมพร 
(1) สภาพดินและปัญหา 

อ าเภออุทุมพร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินป่าโคกและนาน้ าฝนที่ไม่มีน้ าใช้ใน
การปลูกข้าวนาปรัง พ้ืนที่ส่วนมากเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย โดยมีพ้ืนดินทรายร่วนร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่ดินทั้งหมด และขาดความอุดมสมบูรณ์ 

 (2) การจัดการดินเพื่อการเกษตร 
(2.1) ด้านคุณลักษณะทางเคมีของดิน 

 ดินในพื้นท่ีอ าเภออุทุมพร มีความเป็นกรดและด่างจัด ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นข้อจ ากัดต่อการละลายธาตุฟอสฟอรัส (P) 
ออกมาเป็นฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available: P) จะถูกดูดซับไว้ในอนุภาคของดิน โดยเฉพาะดิน
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ที่เป็นกรดและด่างรุนแรง พืชไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อ pH ในดินต่ ากว่า 5 พืชจะแสดง
อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส (P) 

การพิจารณาค่าของความเป็นกรดและเป็นด่างของดินได้จัดแบ่งตามวิธีของ 
Orstom’s Method (กรมคุ้มครอง และพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556) ดังตารางที่ 2.21 
 
ตารางที่ 2.21 
 
การจัดระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 

pH (KCl) pH (H2O) ระดับ (pH) 
<4.0 < 4.5 กรดรุนแรงมากท่ีสุด 

4.1-4.5 4.6- 5.0 กรดจัดมาก 

4.6-5 5.1-5.5 กรดจัด 
5.1-5.5 5.6-6.0 กรดปานกลาง 

5.6-6.0 6.1-6.5 กรดเล็กน้อย 

>6.0 6.6-7.3 กลาง 
หมายเหตุ. จาก บทวิจัยการประเมินคุณภาพของดินนาปลูกข้าว เขตที่ราบจังหวัดสุวรรณเขต         
(น. 11), โดย กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556 
 

(2.2) อินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter: OM) 
 ตามการวิเคราะห์ OM ของ Walley และ Black, (1934) OM ในดินจะมี

ค่าเท่ากับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในดิน คูณ 1.724 หรือ %OM = %CO2 x 1.724 โดยมีหน่วย
เป็น g/kg ดินหรือร้อยละ (%) ระดับอินทรียวัตถุได้จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 2.22 
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ตารางที่ 2.22 
 

การจัดระดับอินทรียวัตถุของดิน (OM) 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (ร้อยละ) ระดับอินทรียวัตถุ (OM) 

< 0.1 ต่ าสุด 

0.11-2.0 ต่ า 
2.1-4.0 ปานกลาง 

> 4.0 สูงมาก 
หมายเหตุ. จาก บทวิจัยการประเมินคุณภาพของดินนาปลูกข้าว เขตที่ราบจังหวัดสุวรรณเขต (น. 12), 
โดย กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556 
 

(2.3) การก าหนดระดับธาตุอาหารหลักของพืชในดิน (N, P, K) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.23 ตารางที่ 2.24 และตารางท่ี 2.25 
 
ตารางที่ 2.23 
 
การจัดระดับไนโตรเจน (N) ในดิน 

ปริมาณไนโตรเจนในดิน (ร้อยละ) ระดับ (N) 

< 0.01 ต่ าที่สุด 

0.02-0.15 ต่ า 

0.16-0.25 ปานกลาง 

>0.25 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก บทวิจัยการประเมินคุณภาพของดินนาปลูกข้าว เขตที่ราบจังหวัดสุวรรณเขต (น. 12), 
โดย กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556 
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ตารางที่ 2.24 
 
การจัดการธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) 

ระดับ P (mg/kg ดิน) ระดับ (P) 

<3.0 ต่ าที่สุด 

3.1-10 ต่ า 
10.1-25 ปานกลาง 

>25 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก บทวิจัยการประเมินคุณภาพของดินนาปลูกข้าว เขตที่ราบจังหวัดสุวรรณเขต (น. 12), 
โดย กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556 
 
ตารางที่ 2.25 
 
การจัดระดับธาตุโพแทสเซียม (K) 

ระดับ K (mg/kg ดิน) ระดับ (K) 
< 40 ต่ าที่สุด 

41-80 ต่ า 

81-120 ปานกลาง 
> 120 สูงมาก 

หมายเหตุ. จาก บทวิจัยการประเมินคุณภาพของดินนาปลูกข้าว เขตที่ราบจังหวัดสุวรรณเขต (น. 12), 
โดย กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556 
 

(2.4) การก าหนดปริมาณอัตราปูนขาวที่ใส่ในนาข้าว 
 ปูนเป็นส่วนประกอบทางเคมีที่มีบทบาทในการปรับค่าความเป็นกรดของ

ดิน (pH) ให้สูงขึ้นตามความต้องการของพืช วิธีการก าหนดปริมาณปูนใส่พ้ืนที่นาข้าว โดยอิงตามผล
ของค่า pH ดิน 

โดยทั่วไปการก าหนดปริมาณปูนขาวเพื่อการเกษตร เพ่ือปรับแก้ความเป็น
กรดของดินให้เหมาะสมต่อความต้องการ เพ่ือการเจริญเติบโตของพืช จะต้องอิงตามระดับความเป็น
กรดของดินในพ้ืนที่ และประเภทเนื้อดินเป็นส าคัญ ทั้งนี้  สปป ลาว ได้ค านวณ และแนะน าอัตราการ
ใช้ปุ๋ยหมัก ควบคู่ไปกับการใช้ปูนขาวเพื่อปรับค่า pH ในดินไว้ ดังตารางที่ 2.26 
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ตารางที่ 2.26 
 

ปริมาณปูนและปุ๋ยหมัก เพ่ือปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดิน 

ค่า pH (H2O) 

ปริมาณปูนขาวและปุ๋ยหมัก (กิโลกรัมต่อไร)่ 

ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว 

ปูนขาว ปุ๋ยหมัก ปูนขาว ปุ๋ยหมัก ปูนขาว ปุ๋ยหมัก 

4.50-5.00 160 800 160 960 240 1,120 

4.00-4.49 160 800 160 1,760 240 2,080 

3.50-3.90 160 800 240 2,720 320 3,040 

หมายเหตุ. จาก บทวิจัยการประเมินคุณภาพของดินนาปลูกข้าว เขตที่ราบจังหวัดสุวรรณเขต (น. 13), 
โดย กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 2556 
 

(2.5) การก าหนดอัตราปุ๋ย 
 การก าหนดอัตราปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่จะพิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินที่ประกอบด้วยค่าร้อยละของอินทรียวัตถุในดิน (%OM) ระดับธาตุอาหารพืช (N, P, K) เพ่ือ
ประเมินหาระดับธาตุอาหารพืชในดิน ตามโครงสร้างและประเภทเนื้อดิน ซึ่งจากผลการทดสอบใน
หลายพ้ืนที่ ของจังหวัดสุวรรณเขต จากโครงการร่วมมือลาว-อีรี (Lao-IRRI Project) โดยเน้นระดับ
ธาตุไนโตรเจน Nitrogen (N) ในดิน ร้อยละของค่าอินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter) ฟอสฟอรัส 
(P) และโพแทสเซียม (K) ที่เป็นประโยชน์ มีการจัดล าดับ (กรมคุ้มครอง และพัฒนาที่ดิน สปป ลาว, 
2556) ดังแสดงในตารางที่ 2.27 ตารางที่ 2.28 และตารางท่ี 2.29 
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ตารางที่ 2.27 
 

ปริมาณปุ๋ย ไนโตรเจน (N) ส าหรับข้าวนาปี (กิโลกรัมต่อไร่) 

ประเภทกลุ่มเนื้อดิน 
ปริมาณปุ๋ย ไนโตรเจน ในดินตามค่าของอินทรียวัตถุ (OM) 

ต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง สูง 

ดินเหนียว 19.2 14.4 11.2 4.8 

ดินร่วน 19.2 14.4 11.2 4.8 

ดินทราย 14.4 14.4 11.2 4.8 
หมายเหตุ. จาก Nitrogen Application in Rainfed Low Land Rice in the Lao PDR (p.13), by 
Sengxua, P และ Linquist, B. 2001 

(1) กลุ่มดินเหนียว: LC, SiC, SiCL, C, CL, HC 
(2) กลุ่มดินร่วน: L, SiL 
(3) กลุ่มดินทราย: LS 

 

ตารางที่ 2.28  
 
ปริมาณปุ๋ย ฟอสฟอรัส (P205) ส าหรับข้าวนาปี (กิโลกรัมต่อไร่) 

ประเภทกลุ่มเนื้อดิน 
ปริมาณปุ๋ย ฟอสฟอรัส ที่ละลายในดิน (mg/kg ดิน) 

ต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง สูง 

ดินเหนียว 7.2 4.8 2.4 0 
ดินร่วน 4.8 3.2 2.4 0 

ดินทราย 3.2 2.4 2.4 0 
หมายเหตุ. จาก Nitrogen Application in Rainfed Low Land Rice in the Lao PDR (p.14), by 
Sengxua, P และ Linquist, B. 2001 
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ตารางที่ 2.29 
 
ปริมาณปุ๋ย โพแทสเซียม (K20) ส าหรับข้าวนาปี (กิโลกรัมต่อไร่) 

ประเภทกลุ่มเนื้อดิน 
ปริมาณปุ๋ย โพแทสเซียม ที่ละลายในดิน (mg/kg ดิน) 

ต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง สูง 

ดินเหนียว 3.2 2.4 1.6 0 
ดินร่วน 3.2 2.4 1.6 0 

ดินทราย 4.8 3.2 2.4 0 

หมายเหตุ. จาก Nitrogen Application in Rainfed Low Land Rice in the Lao PDR  (p.14), 
by Sengxua, P และ Linquist, B. 2001 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นันธิญา ค าอุดม และ ทัศนีย์ มีศักดิ์ประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาการประมวลผลภาพ
ดาวเทียมเชิงเลขด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาพ้ืนที่มีศักยภาพตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและเส้นทาง
ขนส่งมันส าปะหลังของจังหวัดก าแพงเพชร โดยจ าแนกพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังจากภาพดาวเทียม 
Landsat 8 OLI ด้วยระบบการจ าแนกแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
เป็นคู่ (PairWise Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) มีผลการศึกษา 
คือ (1) จังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังทั้งหมด 128,477.00 ไร่ (ร้อยละ 17.83) โดย
พ้ืนที่มันส าปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพรานกระต่าย ซึ่ งค่าความถูกต้อง โดยรวมของการ
จ าแนกเท่ากับ 80.333 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.764 (2) เป็นมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับตั้งโรงงานโรงงานผลิตเอทานอล ทั้งหมด 2,649,778.33 ไร่ เป็นพ้ืนที่มีศักยภาพมาก จ านวน 
1,495,793.20 ไร่ (ร้อยละ 56.45) รองลงมาเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพปานกลาง จ านวน 644,140.20 ไร่ 
(ร้อยละ 24.32) ถัดมาเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพมากที่สุด จ านวน 461,961.69 ไร่ (ร้อยละ 17.43), เป็น
พ้ืนที่มีศักยภาพน้อย จ านวน 46,462.96 ไร่ (ร้อยละ 1.75) และพ้ืนที่มีศักยภาพน้อยที่สุด จ านวน 
1,410.27 ไร่  (ร้อยละ 0.05)  

อาภากร ทองวงสา (2556) ได้ท าการศึกษาแบบจ าลองทางสถิติเชิงพ้ืนที่ส าหรับการ
คาดคะเนคุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน กรณีศึกษา: บ้านโป่งลึก–บางกลอย อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการใช้แบบจ าลองทางสถิติเชิงพ้ืนที่ในการศึกษา และ
เปรียบเทียบแผนที่คุณสมบัติพ้ืนฐานของดินด้วยทฤษฎีการประมาณค่าแบบ IDW (Inverse Distance 
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Weighted) พบว่า ปริมาณ N, P, K และ pH ในดิน มีความสัมพันธ์กับดัชนีต่าง ๆ ที่ได้จากภาพถ่าย
จากดาวเทียม Landsat 8 OLI ซึ่งสามารถใช้ดัชนีต่าง ๆ นี้ตรวจหาปริมาณ N, P, K และ pH ในดิน
บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกันได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างดินไป
วิเคราะห์หาปริมาณ N, P, K และ pH ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและประหยัดงบประมาณในการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

พิสิษฐ์ สินธุวนิช (2555) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล  และการใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพดิน มีการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรกรรม เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า สภาพการใช้ที่ดิน และสภาพภูมิอากาศ จากข้อมูล
ต่าง ๆ เหล่านี้ ได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือประเมินสภาพปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม ประกอบด้วย ลักษณะดินที่มีปัญหา การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพดิน คุณภาพที่ดินที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมและการชะล้างพังทลายของดิน 
พบว่า ทรัพยากรดินที่มีปัญหามีเนื้อที่รวม 7.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 26.9 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ประกอบด้วย ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินลูกรัง และดินตื้น ปัญหาการใช้ที่ดิน ประกอบด้วย การ
ใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพดิน มีเนื้อที ่1.1 ล้านไร่ การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ที่ดินมีปัญหา 4.7 ล้านไร่ 
ส าหรับการประเมินคุณภาพที่ดินกับการใช้ที่ดิน พบว่า มีการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อย มีเนื้อที่รวม 3.6 ล้านไร่ และพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 1.0 ล้านไร่ การประเมินอัตราการสูญเสียดิน 
พบว่า พ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงถึงรุนแรงมาก มีเนื้อที่รวม 0.7 
ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 5 และการใช้ที่ดินปลูกพืชไร่ อัตราการสูญเสีย
ดินประมาณ 5.35-56.2 ตันต่อไร่ต่อปี ในเขตแห้งแล้ง และ 7.01-80.0 ตันต่อไร่ต่อปี ในเขตชุ่มชื้น  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะดินและความลาดชันของพ้ืนที่  โดยผลจากการศึกษาจะน ามาก าหนด 
แนวทางการใช้ที่ดินที่เหมาะสมรวมทั้งการปรับปรุงบ ารุงดินและการก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ า 

อมร อินทราเวช (2554) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของดินในทุ่งกุลา
ร้องไห้โดยการส ารวจภาคสนามในปี 2547 และปี 2554 และเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0 -30 
เซนติเมตร เพ่ือท าการวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมีของดิน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี
ของดินระหว่างปี 2547 และปี 2554 พบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิน (OM) ปริมาณฟอสฟอรัส (P205) ที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม (K) ที่เป็นประโยชน์  
และปริมาณแคลเซียม (Ca) ที่สกัดได้ในดิน ในปี 2547 และปี 2554  มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญเป็นผลมาจากการจัดการดินที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
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เพาะปลูกพืชต่างชนิดกัน และปริมาณธาตุอาหารพืชได้ค่อยลดลงเล็กน้อยในแต่ละปี โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินในรูปของปุ๋ยหมักร่วมกับน้ าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยพืช
สดร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช และควรติดตามประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินทุก ๆ 5 ปี
ส าหรับพื้นที่เกษตรกร 

วาสนา พุฒกลาง และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความเหมาะสมของ
ที่ดินและการประเมินพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งสามารถบอกถึงสมรรถนะของพ้ืนที่ในการ
เพ่ิมผลผลิตและศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการประเมินที่ดินของ  FAO เพ่ือ
ประเมินพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม และสูญเสียดินน้อยที่สุด พบว่า การผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่มี
ความเหมาะสมมากและปานกลางนั้น มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นพ้ืนที่ร้อยละ 5.04 ของ
พ้ืนที่ทั้งภาค โดยมีการกระจายตัวของพ้ืนที่ปลูกสอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 
12.24, 7.92, 7.22 และ 1.56 ของพ้ืนที่เหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง น้อย และไม่
เหมาะสม ตามล าดับ 

รุ่งโรจน์ นิลทอง (2553) ได้ศึกษา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมิน
การสูญเสียธาตุอาหารหลักของพืช ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินต าบลธารทอง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินอัตราการสูญเสียดิน และการสูญเสียธาตุ
อาหารพืชในพื้นที่ปา่ชุมชนบริเวณท่ีมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และได้ท าการเก็บตัวอย่างดิน
ในพ้ืนที่เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการ
ส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2537 จากนั้นน าเข้าข้อมูลทั้งหมดสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ด้วยเทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Technique) พบว่า พ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่รวม 
192.25 ไร่ มีอัตราการสูญเสียดิน ประมาณ 0.044 ตันต่อไร่ต่อปี ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่สูญเสียไป
จากพ้ืนที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2553 มีค่าระหว่าง 0.0142-0.0724 ppm ส่วนปริมาณธาตุ
โพแทสเซียมที่สูญเสียไป มีค่าระหว่าง 0.2032-3.1012 ppm และพบการชะล้างพังทลายของดิน ใน
พ้ืนที่ศึกษาในอัตราที่น้อย และมีการสูญเสียธาตุอาหารแปรผันตามหน้าดินที่สูญเสียไป ดังนั้น หาก
สามารถชะลอการชะล้างพังทลายของดินได้ ก็จะช่วยอนุรักษ์ธาตุอาหารในดินด้วย 

กัลยา ด ารงสัจจ์ศิริ (2552) ได้ศึกษา การประเมินความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปลูก
ข้าวของจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแบบจ าลองในการหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชข้าว 
โดยใช้เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามหลักการของ  (FAO, 1983) และวิธีการ
ประเมินแบบหลายปัจจัย (Multi-Criteria evaluation) เพ่ือจ าแนกความเหมาะสมและหาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการผลิตพืชข้าว ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ ความลึกของ
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ดิน การระบายน้ าของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารของดิน 
ความลาดชัน อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และเนื้อดิน โดยน าแต่ละปัจจัยมาใส่ค่าคะแนนความส าคัญและ
ค านวณโดยใช้สมการ ซึ่งท าให้ทราบพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวในจังหวัดลพบุรี พบว่า พ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมมากในการปลูกข้าว (S1) มีเนื้อที่ 103,654 ไร่ หรือร้อยละ 2.67 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 1,393,745 ไร่ หรือร้อยละ 35.97 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) มีเนื้อที่ 1,917,512 ไร่ หรือร้อยละ 49.49 และพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
(N) มีเนื้อที ่459,935 ไร่ หรือร้อยละ 11.87 

Yurembam. G.S. et al. (2015) ได้ศึกษา การท าแผนที่ธาตุอาหารรองในเขต
การเกษตรบริเวณลุ่มน้ าของพ้ืนที่ Someshwar ในประเทศอินเดีย ผ่านการวัดค่าน้ าหนัก วิธีการ
แก้ไข แสดงให้เห็นว่าการกระจายของธาตุอาหารรอง และการจัดการพ้ืนที่ท าได้ง่ายส าหรับเศรษฐกิจ  
และเป็นผลต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการดิน และการท าแผนที่เชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
ของการศึกษา คือ (1) เพ่ือท าแผนที่แปรปรวนเชิงพ้ืนที่ของ Fe, Mn, Zn, Cu (2) เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาที่ต้องใช้และต้องได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่ ในการจัดการธาตุอาหารพืช การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ได้
ด าเนินการโดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงของ IDW หมายถึงปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) ในดินที่ลึก  
(0-15 ซม.) มี 52.87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  แมงกานีส (Mn) มี 2.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี 
(Zn) 0.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และทองแดง (Cu) 0.65 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความแตกต่าง
ระหว่างสูงสุดและต่ าสุด Fe, Mn, Zn และ Cu เป็น 53.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 4.7 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 1.19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 4.44 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ส าหรับพ้ืนผิวดิน การ
จัดการเฉพาะของพ้ืนที่ธาตุแมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) ธาตุอาหารพืช ต่ า กลาง
และสูง (ร้อยละ 39.62, 50.9) และ 9.48, (ร้อยละ 42.52, 55.6 และ 1.86) และ (ร้อยละ 32, 40.06 
และ 27.92) ตามล าดับ ในขณะพ้ืนที่ที่ขาดแคลนธาตุอาหาร จ าเป็นต้องเติมปุ๋ย เพ่ือการผลิตพืชที่
เพ่ิมข้ึน 

Adekayode.F. O. et al. (2014) ได้ศึกษา ความแปรปรวนของธาตุอาหารพืชในดิน 
ของเมือง Mukono ประเทศยูกันดา ในการศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์เชิงพ้ืนที่ของดินในแปลง
ทดสอบ 2.5 เฮกตาร์ จัดท าแผนที่ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธี Kriging ในการวิจัย และได้สุ่มตัวอย่างดินในแปลง
ทดสอบ เพ่ือการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และอินทรียวัตถุ (OM) พบว่ามีปริมาณธาตุอาหาร
ร้อยละ 0.16, 13.7 ppm, 0.44 cmol/kg, 5.35 cmol/kg, 4.83 cmol/กิโลกรัม และร้อยละ 2.78 
ตามล าดับ ความเข้มข้นของการกระจายตัวของแต่ละองค์ประกอบและธาตุอินทรียวัตถุได้ท าการวิจัย
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โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ แบบ 3 มิติ/Raster แก้ไข/Kriging ที่เป็นเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ และใช้
วิธีการซ้อนทับ (Overlay) ในการสร้างแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Pulakeship. H. B. P. et al. (2012) ได้จัดหาและจัดท าแผนที่ของธาตุอาหารพืชโดย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในหมู่บ้าน Mantagani ดินในหมู่บ้าน Mantagani ซึ่งมีจ านวน 
115 ตัวอย่างที่ดิน ความลึกระดับ 0-30 เซนติเมตร ในพ้ืนที่นาของเกษตรกร ที่ได้น ามาวิเคราะห์
สภาพความอุดมสมบูรณ์ และจัดท าแผนที่โดยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
ผลการวิจัยพบว่า ค่า pH ของดินที่เป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง และธาตุอินทรีย์ดินอยู่ในระดับต่ า 
ไนโตรเจนที่มีประโยชน์ (ต่ า พ้ืนที่ร้อยละ 93) ฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ (ต่ า พ้ืนที่ร้อยละ 24, กลาง 
พ้ืนทีร่้อยละ 76) โดยทั่วไปในระดับต่ าถึงปานกลางและโพแทสเซียมที่มีประโยชน์ และก ามะถันต่ าถึง
สูง เกี่ยวกับธาตุอาหารรองที่มีอยู่ในสังกะสีและเหล็กขาดแคลน (พ้ืนที่ร้อยละ 88 และพ้ืนที่ร้อยละ 72 
ตามล าดับ) ยกเว้นทองแดงและแมงกานีส (พ้ืนที่ ร้อยละ 54 และพ้ืนที่ร้อยละ 51 ตามล าดับ) มี
เพียงพอในดินเหล่านี้  
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บทที ่3 
วิธกีารวจิัย 

 
การศึกษานี้ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินธาตุอาหารพืชในดิน

ส าหรับการปลูกข้าว ในการวิเคราะห์คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน คือ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
อินทรียวัตถุในดิน (OM) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน (CEC) และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (BS) ในพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร 
จังหวัดสุวรรณเขต ผู้ศึกษามีวิธีด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประเมินความอุดมสมบูรณ์เชิงพ้ืนที่ด้านคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของดินนี้ ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) และทุติยภูมิ (Secondary) โดยค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เอกสาร รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 
 

การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. ปฐมภูมิ (Primary data) 
     (1) เก็บตัวอย่างดินภาคสนาม 
     (2) ผลการตรวจดิน (Soil Texture, pH, OM,  N , P , 
K, CEC and BS) 
     (3) สอบถามผู้เชี่ยวชาญดิน 8 คน 

(1) ส านักงานเกษตรและป่าไม้ อ าเภออุทุมพร จังหวัด
สุวรรณเขต สปป ลาว 
(2) ศูนย์วิเคราะห์ดินและวางแผนใช้ท่ีดิน กรมคุ้มครอง
และพัฒนาท่ีดินเกษตร สปป ลาว 
(3) กรมคุ้มครองและพัฒนาท่ีดินเกษตร สปป ลาว 

2. ทุติยภูมิ (Secondary data) 
      (1) ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมของอ าเภออุทุมพร (จ านวน
ประชากร และพื้นท่ี) 
     (2) ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
         -แผนท่ีของอ าเภออุทุมพร 
         - ขอบเขตการปกครองและเขตพื้นท่ีใช้ท่ีดิน 

      (3) ข้อมูลด้านดิน 
         - ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
         - คู่มือการพัฒนาท่ีดิน 

(1) ส านักงานเกษตรและป่าไม้ อ าเภออุทุมพร จังหวัด
สุวรรณเขต สปป ลาว 
 
(2)  ศูนย์วิ เคราะห์ดินและวางแผนการใช้ ท่ีดิน กรม
คุ้มครองและพัฒนาท่ีดิน สปป ลาว 

 
 
(3) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(4) กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

ในงานศึกษาวิจัยนี้ ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการวิเคราะห์
ประมวลผลเป็นหลัก ดังนั้น จึงแบ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ดังตารางที่ 3.2 และตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที่ 3.2 
 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
Hardware ยี่ห้อ/รุ่น 

(1) อุปกรณ์เก็บดิน เสียม พลั่ว จอบ ถุงพลาสติก และถังพลาสติก 
(2) GPS Garmin eTrex รุ่น Vista 

(3) กล้องถ่ายรูป Samsung รุ่น ES55.10.2 pixel 

(4) คอมพิวเตอร์พกพา     Acer รุ่น Intel Core i5 
(5) เครื่องพิมพ์ Hp รุ่น 10310 

Software ยี่ห้อ/รุ่น 

(1) ArcGIS for Desktop 
(2) Microsoft Office 

Version 10.1 
Version 2010 

 
ตารางที่ 3.3 
 

ข้อมูลจากแผนที่ 
แผนที่ขอบเขต มาตราส่วน แหล่งข้อมูล พ.ศ. 

ประเทศ สปป ลาว 1:1,000,000 

กรมคุ้มครอง และพัฒนาที่ดิน สปป ลาว 2556 
จังหวัดสุวรรณเขต 1:500,000 
อ าเภออุทุมพร 1:50,000 

ต าบลในอ าเภออุทุมพร 1:50,000 

 
 



71 
 

3.3 วธิดี าเนนิการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

3.3.1 วธิกีารเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
3.3.1.1 การเก็บข้อมูลดินในภาคสนาม 

การเก็บข้อมูลดินภาคสนามครั้งนี้ ใช้วิธีการของกรมวิชาการเกษตร
สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture) ในการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ภาคสนาม โดยเก็บตาม
พ้ืนที่ภูมิประเทศ คุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถมองเห็นได้ของพ้ืนที่ (Landscape) เช่น พ้ืนที่นาลุ่ม 
และนาดอน และเก็บข้อมูลดินตามคุณลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนที่ผิวโลก (Landform) ซึ่งเก็บ
ตามเนื้อดิน (Soil Texture) ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีเนื้อดิน เช่น ดินทราย (Sandy) ดินทรายปนดินร่วน 
(Loamy Sand: LS) ดินร่วนปนดินทราย (Sandy Loam: SL) และดินเหนียว (Clay) เป็นการส ารวจ
ดิน เพ่ือให้ทราบถึง ศักยภาพของพ้ืนที่ในการปรับปรุงดิน เป็นการศึกษาในมาตราส่วน 1:100,000 
โดยก าหนดไว้ประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน (8,000 ไร่/1 จุด) (USDA, 
1993) 

ส าหรับในพ้ืนที่ของอ าเภออุทุมพร การเก็บข้อมูลพ้ืนที่ภาคสนาม โดยเก็บ
ตามพ้ืนที่ภูมิประเทศ คุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถมองเห็นได้ของพ้ืนที่ (Landscape) เช่น พ้ืนที่นาลุ่ม 
และนาดอน และเก็บข้อมูลดินตามคุณลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนที่ผิวโลก (Landform) ซึ่งเก็บ
ตามเนื้อดิน (Soil Texture) ในแต่ละพ้ืนที่ เฉพาะในพ้ืนที่อ าเภออุทุมพรมีเนื้อดิน เช่น ดินทราย 
(Sandy) ดินทรายปนดินร่วน (Loamy Sand: LS) ดินร่วนปนดินทราย (Sandy Loam: SL) และดิน
เหนียว (Clay)  

ในการส ารวจครั้งนี้ จะส ารวจเฉพาะพ้ืนที่ดินนาข้าวเท่านั้น ที่มีพ้ืนที่ 141 
ตารางกิโลเมตร หรือ 88,156 ไร่ การเก็บจ านวนจุดตรวจดินจะเก็บตามพ้ืนที่ของดินแต่ละประเภท 
ซึ่งในพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร มีเนื้อดินทราย (Sa, LS, SL) ประมาณร้อยละ 99.82 และ มีเนื้อดินเหนียว
ร้อยละ 0.18 ในการเก็บตัวอย่างดินจะเก็บทั้งหมด 41 จุดทั้งอ าเภออุทุมพร ได้แบ่งพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง
ดิน จะเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ดินทราย (Sand) 11 จุด เก็บในพ้ืนที่ดินทรายปนดินร่วน (Loamy 
sand) 10 จุด เก็บในพื้นที่ดินร่วนปนทราย (Sandy loam) 10 จุด และเก็บในพ้ืนที่ดินเหนียว (Clay) 
10 จุด โดยตรวจสอบแบบวิธีของกระทรวงเกษตรกร สหรัฐอเมริกา (USDA, 1993) 

3.3.1.2 การเก็บตวัอยา่งดนิ 
การเก็บตัวอย่างดิน เช่น ปริมาณค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 

อินทรียวัตถุในดิน (OM) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน (CEC) และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (BS)  ส าหรับการส ารวจพ้ืนที่ โดย
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เก็บตัวอย่างดินที่ลึก 0-30 เซนติเมตร ซึ่งเก็บประมาณ 15-20 ต่อจุดพ้ืนที่มาคลุกเข้ากันแล้วแบ่งเป็น
สี่ส่วน จากนั้นน าเอาเพียง 1 ส่วน น้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม ต่อ 1 จุดพื้นที ่พร้อมด้วยจุดพิกัด (X, Y) แล้ว
น าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  

3.3.1.3 การวเิคราะห์ดนิในหอ้งปฏบิัตกิาร 
  เมื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ในอ าเภออุทุมพร ได้ครบทุกจุดแล้ว น าข้อมูล

ตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งแสดงข้อมูลไว้ใน น. 28-37. และตามบท
วิเคราะห์การประเมินคุณภาพของดินนาในที่ราบสุวรรณเขต สปป ลาว (กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน 
สปป ลาว, 2556) ดังนี้ 

(1) ปริมาณค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ใช้วิธีน าดินผสมน้ าในอัตราส่วน 
(1:2.5) แล้วตรวจด้วย (Electrode) ในหลอดแก้วไฟฟ้า 

(2) อินทรียวัตถุในดิน 
(3) ไนโตรเจน 
(4) ฟอสฟอรัส 
(5) โพแทสเซียม, ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน และความ

อ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ 1 N ammonium acetate pH7 
(6) เนื้อดิน ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินประเทศไทย 

และกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้มาตราส่วนในการส ารวจ 
1:100,000 ดังแสดงในภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  จุดเก็บตัวอย่างดินในอ าเภออุทุมพร 

 
3.3.2 กรอบแนวคิดรวมในการด าเนินงานวิจัย 

กรอบแนวคิดรวมของการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินธาตุ
อาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว ด าเนินการ ดังนี้ 

3.3.2.1 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช คือ เนื้อดิน ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน อินทรียวัตถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง น าเข้าต าแหน่งจุดพิกัดของแต่ละจุดดินที่
เก็บตัวอย่าง (ค่า X, Y) และจากนั้นเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วง
(Interpolation methods) รูปแบบ Kriging/Reclassify วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบ
ความสัมพันธ์ของการกระจายธาตุอาหารในดินหรือทิศทางที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล โดย
ส่วนมากมักจะใช้ในทางปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ได้แผนที่
ธาตุอาหารพืชในดิน ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 

3.3.2.2 การวิเคราะห์ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ โดยน าเอาแผนที่จากผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ 1 มาซ้อนทับกัน (Overlay) และเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์
วิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) 
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ได้แผนที่การกระจายของธาตุอาหารในแต่ละระดับตามค่าของความอุดมสมบูรณ์ ในแต่ละพ้ืนที่ปลูก
ข้าว ได้วัตถุประสงค์ที่ 2 

3.3.2.3 พื้นที่แสดงความต้องการธาตุอาหารพืช เพ่ือแนะน าให้เกษตรกร น าเอา
ข้อมูลแผนที่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซ้อนทับกัน
(Overlay) กับแผนที่เนื้อดิน (Soil Texture) ได้แผนที่ความต้องการธาตุอาหารพืช และแนะน า
เกษตรกรใช้ต่อไป ตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 ดังแสดงในภาพที่ 3.2  

 
3.3.3 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ 

3.3.3.1 กรอบแนวคิด ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม 

ArcGIS for desktop 10.1 โดยน าเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์สมบัติของดินและธาตุอาหารพืช คือ 
pH, N, P, K, CEC และ BS ควบคู่กับต าแหน่งแต่ละจุดพิกัดที่เก็บตัวอย่างดิน (เป็นค่า X, Y, Z) มา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วง Interpolation methods รูปแบบ 
Kriging/Reclassify เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการกระจายธาตุอาหารในดินหรือทิศทางที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล จนได้แผนที่ธาตุอาหารพืชในดิน ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 ดังภาพที่ 3.3   

3.3.3.2 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 2 
เป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือน าแผนที่ธาตุอาหารพืช

ในดิน เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์  วิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise 
Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) การสร้างฟิลด์เพ่ือรองรับค่าการ
ประเมินพ้ืนที่ของแต่ละปัจจัยและใส่ Rate*weight และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้ง 7 ปัจจัย ด้วยการซ้อนชั้นข้อมูล (overlay function) โดย
ใช้สมการ 

 1

1

n

t

t

A W xR


  

A   Land fertility 

iW  น้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

iR   ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย 
การศึกษานี้ได้ก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น 5 ระดับ คือ พ้ืนที่ความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่ า พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ า พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปานกลาง พื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างสูง และพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง ได้แผนที่
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การกระจายของธาตุอาหารในแต่ละระดับ ตามค่าของความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละพ้ืนที่ปลูกข้าว ตาม
วัตถุประสงค์ที่ 2 ดังในภาพที่ 3.4 

วิธีการนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
(1) การสร้างตารางเปรียบเทียบ เป็นตารางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

หลักเกณฑ์เป็นคู่ ๆ โดยใช้สเกลที่ก าหนดไว้ 1–9 ซึ่งจะสัมพันธ์กับความชอบระหว่าง 2 หลักเกณฑ์ ดัง
ตารางที่ 2.17 

(2) การค านวณค่าน้ าหนักหลักเกณฑ์ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 
1) การหาผลลัพธ์ในแต่ละคอลัมน์ 
2) หาค่าในตารางด้วยผลรวมของแต่ละคอลัมน์ (Normalized Matrix) 
3) ค านวณค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวของ Normalized Matrix ดังตัวอย่างการ

ค านวณในภาคผนวก ข 
(3) การประเมินค่าความสอดคล้อง (Estimation of the Consistency 

Ratio) มีวิธีการ ดังนี้ 
1) ค านวณค่า Weight Sum Vector โดยน าค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์แรก

มาคูณกับคอลัมน์แรกของค่าแรกเริ่มในตารางการเปรียบเทียบเป็นคู่ ต่อมาน าค่าน้ าหนักของ
หลักเกณฑ์ที่สองมาคูณกับคอลัมน์ที่สอง ค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่สามมาคูณกับคอลัมน์ที่สาม คูณ
ไปจนครบตามหลักเกณฑ์ท่ีมี แล้วรวมทั้งหมดตามแถว 

2) หาค่า Consistency Vector โดยหาค่า Weight Sum Vector ด้วยค่าที่
ได้จากการก าหนดค่าน้ าหนัก เมื่อค านวณค่า Consistency Vector ได้แล้ว และต้องการค านวณค่า 

Lambda (λ) และ Consistency Index (CI) ค่า Lamda คือ ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการค านวณค่า 
Consistency Vector 
 

                              λ = ค่าเฉลี่ยของค่า Consistency Vector 

                การค านวณค่า Consistency Index ได้จากการค านวณค่า λ 
 

                                              CI = (λ-n)/( n-1) 
 

                                    เมื่อ n คือจ านวนหลักเกณฑ์ทั้งหมด 
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                                    สามารถค านวณค่า Consistency Ratio (CR) ได้ ดังนี้ 
  

                                           CR = CI/RI 
 

โดย RI คือ ค่า Random Index ขึ้นอยู่กับจ านวนของหลักเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ 
ถ้าค่า CR < 0.1 นั่นแสดงว่า มีค่าสัดส่วนความสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้ในการ

เปรียบเทียบเป็นคู่ แต่ถ้า CR ≥ 0.10 แสดงถึงค่าสัดส่วนไม่สอดคล้อง ซึ่งต้องกลับไปพิจารณาแก้ไข

ค่าเริ่มต้น ในการเปรียบเทียบเป็นคู่ใหม่ 
3.3.3.3 กรอบแนวคิดตามวตัถุประสงค์ที ่3 

เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ธาตุอาหารพืชให้เกษตรกรน าไปใช้ น าเอาข้อมูลแผนที่ธาตุ
อาหารพืชในดิน คือ แผนที่ pH, N, P และ K มาซ้อนทับกัน (Overlay) กับแผนที่เนื้อดิน (Soil 
Texture) การศึกษานี้ได้ก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น 4 ระดับ คือ พ้ืนที่ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง และพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง ได้แผนที่ความต้องการ
ธาตุอาหารพืชการปรับปรุงดินเพ่ือใช้และแนะน าแก่เกษตรกรใช้ต่อไป ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ดังแสดง
ในตารางที่ 2.21, 2.23, 2.24, 2.25 และภาพที่ 3.5 
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3.4 กรอบแนวคดิรวมของงานวจิยั 
3.4.1 กรอบแนวคดิรวม 

               

 
ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดรวมของงานวิจัย 

Input 

วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 1 
Process Output 

Nutrient Data  (X, Y) 
of Soil Texture, pH, 
OM, N, P, K,  CEC & 

BS 

Nutrient Maps 
(Soil Texture, 

pH, OM, N, P, K, 
CEC & BS) 

Maps of Nutrient& Soil 

Condition 

วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 2 

pH 
OM 
N 

P 
K 

CEC 
BS 

Pairwise Comparison 

Map of 
Nutrient 

Fertility 

  

Interpolation/ 
Kriging/Reclassify 

Questionnaire 

 

Rating 
 

𝑨 = 𝑾.𝑹 

SAW 

pH 

N 

P 

K 

Sandy Soils 

Silt  Soils 

Clay Soils 

  

Overlay 
Map 

Nutrient 

วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 3 

Introduce 
to Farmer 

Application 
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                3.4.2 กรอบแนวคิดตามวตัถปุระสงค์ที ่1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 1 

วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 1 

 
Input Process Output 

Area of Outhoumphone 
District 

Block of Soil Survey 

(12.5 Km2 /1 Point : 41 point) 

Soil Texture-Map 

Soil Texture-Map 

BS - Map 

CEC - Map 

K - Map 

P - Map 

N - Map 
OM - Map 

pH - Map 

BS - Map 

CEC - Map 

K - Map 

P - Map 

N - Map 

OM - Map 

pH - Map Reclassify 

 

Soil Survey Sample 
Point by GPS (X,Y &Z) 

Interpolation 
/Kriging 

Nutrient Data of 

Soil Texture, pH, OM, 
N, P, K, CEC & BS 

 

X, Y to Point 

BS - Map 

CEC - Map 

K - Map 

P - Map 

N - Map 

OM - Map 

pH - Map 

Soil Texture - 
Map 
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3.4.3 กรอบแนวคดิตามวตัถปุระสงคท์ี ่2 
 

 
ภาพที่ 3.4 กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 2 
 
 
 

Input 

วตัถปุระสงค์ข้อที ่2 

Process Output 

Maps of Nutrient & 

Soil Condition 

pH 

OM 

N 

P 

K 

CEC 

BS 

Pairwise Comparison 

Method 

Map of 
Nutrient 

F

 

Questionnaire 

Rating Score 

𝑨 = 𝑾.𝑹 

SAW 

Map Algebra 
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3.4.4 กรอบแนวคดิตามวตัถปุระสงคท์ี ่3 
 

 
ภาพที่ 3.5  กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ 3 
 

Input 

วตัถปุระสงค์ข้อที ่3 

Process Output 

Maps of Nutrient 
Soil Condition 

pH 

N 

P 

K 

 

Map of Nutrient  Sandy Soils 

 Silt Soils 

Clay Soils 

 

Soil Texture 

Overlay 

Introduce to Farmers 

& Other Users 

K - Nutrient 

P - Nutrient 

N - Nutrient 

pH - Nutrient 
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บทที ่4  
ผลการวจิัยและอภปิรายผล 

 
จากการศึกษาการประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินธาตุอาหารพืชในดิน

ส าหรับการปลูกข้าว ในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว ตามวิธีการศึกษาใน บทที่ 3 ทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดค่าปัจจัย การประเมินพ้ืนที่คุณภาพธาตุอาหารพืชในดิน การ
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินการเกษตร และเสนอแนว
ทางการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชในดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้าน 
ด้วยเทคนิคการประมาณค่าช่วง (Interpolation) แบบ Kriging และด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ 
(Pairwise Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) และการซ้อนทับ 
(Overlay) ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ตามจุดที่ส ารวจจ านวน 41 จุด ซึ่งแสดงข้อมูลไว้ใน 
ภาคผนวก ง โดยก าหนดไว้ประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน (8,000 ไร่/1 จุด) 
เพ่ือดูพ้ืนที่การกระจายตัวของธาตุอาหารพืชในดิน โดยแยกผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ศึกษาลักษณะสมบัติดินในพ้ืนที่ปลูกข้าวของอ าเภออุทุมพร 
2) การประเมินพ้ืนที่และจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับ

การปลูกข้าวของอ าเภออุทุมพร  
3) แนวทางการจัดการดินและความต้องการปุ๋ยทีเ่หมาะสมแก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้าน 

ภายในอ าเภออุทุมพร 
 
4.1 การประเมนิพืน้ทีเ่นื้อดนิ และคณุภาพธาตุอาหารพชืในดนิส าหรบัการปลูกขา้ว 
 

จากผลการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โปรแกรม ArcGIS for 
Desktop 10.1 เพ่ือประเมินพ้ืนที่คุณภาพธาตุอาหารพืชในดินของอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 
สปป ลาว ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 676,481.77 ไร่ ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่เนื้อดิน และคุณภาพธาตุ
อาหารพืชในดิน ตาม 7 ปัจจัย ได้แก่  pH, OM, N, P, K, CEC และ BS ซึ่งในแต่ละปัจจัยได้เก็บจุด
ตรวจดินเดียวกัน ทั้งพ้ืนที่ของอ าเภอ รวมเป็นจ านวน 41 จุด ด้วยวิธีการสุ่มแบบ USDA (กระทรวง
เกษตร สหรัฐอเมริกา) โดยมีวิธีการแบ่งช่วงแบบให้ค่าเท่ากัน (Equal interval) เป็นการแบ่งค่าเท่า ๆ 
กันในแต่ละกลุ่มโดยจะแสดงผลการวิจัยต่อไป และดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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4.1.1 การประเมินเนื้อดิน (Soil Texture) ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของแต่ละจุด
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ รวมมีจ านวน 41 จุดครอบคลุมทั้งอ าเภอ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1  จุดเก็บตัวอย่างของเนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 
 

 
ภาพที่ 4.2  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของดินทรายในอ าเภออุทุมพร 
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จากภาพที่ 4.2 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพ้ืนที่ดินทรายต่ าสุด 36.6% และค่าการกระจายสูงสุด 89.9% พบบริเวณต าบลนาคูน ต าบล
ดงน้อย ต าบลไชยะมุงคุณและต าบลบ้านพิน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.3  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของดินทรายแป้งในอ าเภออุทุมพร 
 

จากภาพที่ 4.3 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพ้ืนที่ดินทรายแป้งต่ าสุด 7.5% และค่าการกระจายสูงสุด 50% พบบริเวณต าบลนาดงท่า 
ต าบลไชยะมุงคุณ ต าบลสะหนามไช เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.4  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของดินร่วนในอ าเภออุทุมพร 
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จากภาพที่ 4.4 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพื้นทีด่ินร่วนต่ าสุด 1.6% และค่าการกระจายสูงสุด 13.4% 

ผลการประเมินพ้ืนที่อ าเภอทั้งหมดส่วนใหญ่ มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทราย (Sand) 
กระจายอยู่ทั่วไปมีเนื้อที่ ประมาณ 638,413.24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.373 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
รองลงมามีการกระจายพ้ืนที่ดินทรายแป้ง (Silt) มีเนื้อที่ ประมาณ 38,060.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.626 และในขณะที่มีพ้ืนที่ดินร่วนน้อยมาก คือ 8.24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.001  จากการวิเคราะห์ไม่
พบพื้นท่ีดินเหนียว ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และภาพท่ี 4.5 
 

ตารางที่ 4.1 
 

ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เนื้อดินในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 

ล าดับ เนื้อดิน 
พื้นที ่

ไร ่ % 

1 ดินทราย 638,413.24 94.373 

2 ดินทรายแป้ง 38,060.29 5.626 

3 ดินร่วน 8.24 0.001 

รวม 676,481.77 100.000 
 

 
ภาพที่ 4.5  เนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 
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ภาพที่ 4.6  การจ าแนกพ้ืนที่เนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 
 

อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่คุณภาพเนื้อดินในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต โดยใช้วิธีการ

ประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่ทั้งหมด 676,481.77 ไร่ โดยเป็น 
ดินทรายกระจายพื้นที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที ่ 638,413.24 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 94.373 ครอบคลุมทั้ง 12 
ต าบล รองลงมา คือ พ้ืนที่ดินทรายแป้งมีเนื้อที่ 38,060.29 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 5.626 ครอบคลุม 3 
ต าบล คือ ต าบลนาคูน ต าบลโพนเดื่อ และต าบลดงท่า บางส่วนในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต าบล 
และมีพ้ืนที่ดินร่วนน้อยมาก คือ 8.24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.001 และจากการส ารวจเนื้อดินในระดับ
ความลึก 30 เซนติเมตร ถัดลงไปเป็นเนื้อดินทรายปนดินเหนียวที่สามารถดูดซับน้ าไว้ได้ดีพอสมควร 

 
ภาพที่ 4.7  พ้ืนทีต่ัวอย่างในอ าเภออุทุมพร 

94.373% 

5.626% 0.001% 

พ้ืนที่เนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 

ดินทราย 

ดินทรายแป้ง 

ดินร่วน 

ค่าพกิดัภูมศิาสตรด์ว้ย GPS X-UTM: 496108, Y-UTM: 1847968 
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จากตารางที่ 4.1 ภาพที่ 4.5 และ 4.7 จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภออุทุมพร
เป็นที่ราบมีความลาดชันเล็กน้อยประมาณ 5-10% เหมาะแก่การปลูกข้าว แต่เป็นพ้ืนที่ดินทราย
ครอบคลุม 62 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 94.373 มีพ้ืนที่ดินทรายแป้งมี 4 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ดินร่วนมี 2 
หมู่บ้าน และการใช้ที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการปลูกข้าวนาปี คิดเป็นร้อยละ 90 ของครอบครัว
เกษตรกรทั้งหมด อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ในหนึ่งปีเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้เพียงฤดูเดียว  

ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินพ้ืนที่ท าให้เห็นรายละเอียด มีความแม่นย า
สามารถระบุต าแหน่งพ้ืนที่ธาตุอาหารพืชในแผนที่อย่างชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 
 

จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีแต่ละเนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 
หมู่บ้าน 

เนื้อดิน (Soil Texture) 

ดินทราย ดินทรายแป้ง ดินร่วน 

ดงท่า,โคกใหญ่, โคกเหนือ, ห้วยเหม่าน้อย อารงน้อย อารงใหญ่ 

 ดงใน, โนนกรุง, พินใต้, กุดแข้ โพนทัน นาสะโนด 

นาค า, โนนรัง, นาชายค า, สมสะอาด โพนเดื่อ   

ห้วยหนองใส, นาชายทอง, โพนงัว มาด   

 โนนงอย, นาโพไช, ป่าหนาม, นากะเชาะ     

นาใต้, โนนอุดม, โนนสะหว่าง, สมเพ็ดวิไล     

ป่าไล่, หัวค า, ป่ง, อุดมมีไช, ดงกลาง     

 เชโน, นาจาน, โนนยาง, นาเก็ง     

 ผักขะหยา, โพนแคน, โคกนาชาย, ห้วยผักหมาม     

กกตาล, ห้วยเหม่าใหญ่, โคกกลาง, ดงหมากแงว     

นาขี้เหลักใต้, ดอนหมี, โพนนาคูน, สะโนด     

นาขี้เหลักเหนือ, วังแคน, แมด, โพนตูม     

นากอยห้วย, ไชสะอาด, พินเหนือ, ดงน้อย     

โนนดอกไม้, นาทาด, ไชยะมุงคุณ, จะเลาะ     

สีบุณเรือง, จอมแจ้ง, โพนค า, โนนยาง     

สะหนามไช, กลางโพสี     

62 4 2 

รวม:                                                                       68 
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4.1.2 คุณภาพธาตุอาหารพชืในดิน 
4.1.2.1 พื้นที่คุณภาพความเปน็กรดเปน็ดา่งในดิน ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของ

แต่ละจุดตัวอย่างในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.8  จุดเก็บตัวอย่างดินของความเป็นกรดเป็นด่างในดิน 
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ภาพที่ 4.9  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของความเป็นกรดเป็นด่างในดิน 
 

จากภาพที่ 4.9 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพื้นทีค่วามเป็นกรดเป็นด่างในดินต่ าสุด 3.8 ค่าสูงสุด 5.3 และค่าเฉลี่ย 4.42 

ผลการประเมินพ้ืนที่คุณภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดิน กระจายทั่วทั้งอ าเภอ มีความ
เป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุดเป็นเนื้อที่ ประมาณ 473,480.07 ไร่ (ร้อยละ 69.99) รองลงมามีการกระจาย
พ้ืนที่กรดจัดมีเนื้อที่ ประมาณ 187,811.11 ไร่ (ร้อยละ 27.76) และมีพ้ืนที่กระจายกรดจัดน้อยมาก
อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีเนื้อที่ ประมาณ 15,190.59 ไร่ (ร้อยละ 2.25)  ส่วนระดับกรดปานกลาง 
กรดเล็กน้อยและเป็นกลาง ไม่พบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 
4.3 และภาพท่ี 4.10 
 

ตารางที่ 4.3 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

ล าดับ ระดับ pH ปริมาณความเป็นกรดเป็นด่าง 
พื้นท่ี 

ไร่ % 

1 กรดรุนแรงมากที่สุด <4.5 473,480.07  69.99  

2 กรดจัดมาก 4.6-5.0 187,811.11 27.76 

3 กรดจัด 5.1-5.5 15,190.59 2.25 

รวม 676,481.77 100.00 
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ภาพที่ 4.10  คุณภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดิน (pH) 

 

 
ภาพที่ 4.11  การจ าแนกพ้ืนที่ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน 

69.99% 

27.76% 

2.25% 

พื้นที่คุณภาพค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 
 

กรดรุนแรงมากที่สุด 

กรดจัดมาก 

กรดจัด 
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อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ความเป็นกรดเป็นด่างในดิน โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ 

Kriging ในการประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินกรดรุนแรงมากที่สุด จ านวน 
473,480.07 ไร่ รองลงมาคือ คือ พ้ืนที่มีกรดจัดมาก จ านวน 187,811.11 ไร่ ถัดมา คือ พ้ืนที่มีกรด
จัด จ านวน 15,190.59 ไร่ อยู่ในต าบลดงน้อยและต าบลหนองบัวทองบางส่วน ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของต าบล อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรไม่ได้รับผลผลิตข้าวสูงเท่าที่ควร ดังนั้นควรให้
เกษตรกรเติมปูนในพ้ืนที่ปลูกข้าวด้วยปริมาณที่เหมาะสมก่อนการท านาในแต่ละปีตามระดับความเป็น
กรดเป็นด่างของดินในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้ข้าวสามารถดูดซับ
ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี  

4.1.2.2 พื้นที่คุณภาพอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของแต่ละจุด
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.12  จุดเก็บตัวอย่างดินของอินทรียวัตถุในดิน 
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ภาพที่ 4.13  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของอินทรียวัตถุในดิน 
 

จากภาพที่ 4.13 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพื้นทีอิ่นทรียวัตถุในดินต่ าสุด 0.23 ค่าสูงสุด 1.01 และค่าเฉลี่ย 0.62 

ผลการประเมินพ้ืนที่คุณภาพอินทรียวัตถุในดินการกระจายอยู่ทั่วทั้งอ าเภอ มี
อินทรียวัตถุในดินต่ าเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ ประมาณ 668,847.71 ไร่ (ร้อยละ 98.87) รองลงมามี
การกระจายพ้ืนที่อินทรียวัตถุในดินต่ าที่สุดอยู่น้อยมาก คือ มีเนื้อที่  ประมาณ 7,634.07 ไร่ (ร้อยละ 
1.13) ส่วนระดับอินทรียวัตถุปานกลาง และอินทรียวัตถุสูงมากไม่พบค่าในการวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 และภาพท่ี 4.14 
 

ตารางที่ 4.4 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับอินทรียวัตถุในดิน (OM) 

ล าดับ ระดับ OM ในดิน ปริมาณ OM ในดิน (%) 
พื้นท่ี 

ไร่ % 

1 ต่ าท่ีสุด <0.1            7,634.07           1.13  

2 ต่ า 0.11-2.0         668,847.71         98.87  

รวม         676,481.78        100.00  
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ภาพที่ 4.14  คุณภาพอินทรียวัตถุในดิน (OM) 

 

 
ภาพที่ 4.15  การจ าแนกพ้ืนที่อินทรียวัตถุในดิน 
 

1.13% 

98.87% 

พ้ืนที่คุณภาพอินทรียวัตถุในดิน (OM)  

ต่ าที่สุด 

ต่ า 
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อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่อินทรียวัตถุในดิน โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging 

ในการประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่คุณภาพอินทรียวัตถุในดินต่ าเป็นส่วนใหญ่
ครอบคลุมพ้ืนทีม่ีเนื้อที่ จ านวน 668,847.71 ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่คุณภาพอินทรียวัตถุในดินต่ าที่สุด
มีเนื้อที่น้อยมาก จ านวน 7,634.07 ไร่ อยู่ในต าบลโพนเดื่อ และต าบลสะหนามไชบางส่วนในทางทิศ
เหนือของต าบล คาดว่ามีสาเหตุมาจากเกษตรกรใช้ที่ดินในการเพาะปลูกพืชแบบชนิดเดียว (Mono-
Cropping) โดยไม่ค านึงถึงการเติมอินทรียวัตถุลงไปเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่การปลูกข้าว ท าให้
พ้ืนที่ดังกล่าวขาดอินทรียวัตถุ ดังนั้นเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดแบบผสมผสานในพ้ืนที่นา
ข้าวตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นในแต่ละปี 

4.1.2.3 พื้นที่คุณภาพไนโตรเจน ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของแต่ละจุดตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.16  จุดเก็บตัวอย่างดินของไนโตรเจนในดิน 
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ภาพที่ 4.17  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของไนโตรเจนในดิน 
 

จากภาพที่ 4.17 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพื้นทีไ่นโตรเจนในดินต่ าสุด 0.0115 ค่าสูงสุด 0.0505 และค่าเฉลี่ย 0.0310 

ผลการประเมินพ้ืนที่คุณภาพไนโตรเจนการกระจายอยู่ทั่วทั้งอ าเภอ เป็นพ้ืนที่ที่มี
ไนโตรเจนในดินต่ าเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อที่ ประมาณ 668,847.70 ไร่ (ร้อยละ 98.87) รองลงมามีการ
กระจายพ้ืนที่ไนโตรเจนในดินต่ าที่สุดน้อยมากมีเนื้อที่ ประมาณ 7,634.07 ไร่ (ร้อยละ 1.13) ส่วน
ระดับไนโตรเจนปานกลางและปริมาณไนโตรเจนสูงมากไม่พบค่าในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 
4.5 และภาพท่ี 4.18 
 

ตารางที่ 4.5 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับไนโตรเจนในดิน (N) 

ล าดับ ระดับ N ปริมาณไนโตรเจน (%) 
พื้นที ่

ไร ่ % 

1 ต่ าที่สุด <0.01      7,634.07             1.13  

2 ต่ า 0.02-0.15  668,847.70            98.87  

รวม  676,481.77          100.00  
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ภาพที่ 4.18  คุณภาพไนโตรเจนในดิน (N) 

 

 
ภาพที่ 4.19  การจ าแนกพ้ืนที่ไนโตรเจนในดิน 
 
 

1.13% 

98.87% 

พ้ืนที่คุณภาพไนโตรเจน (N) 

ต่ าที่สุด 

ต่ า 
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อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ไนโตรเจนในดิน โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging ใน

การประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่คุณภาพไนโตรเจนในดินต่ าครอบคลุมพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ จ านวน 668,847.71 ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่คุณภาพไนโตรเจนในดินต่ าที่สุดมีเนื้อที่
น้อยมาก จ านวน 7,634.07 ไร่ อยู่ในต าบลโพนเดื่อและต าบลสะหนามไชบางส่วนในทางทิศเหนือของ
ต าบล อันเป็นผลมาจากที่เกษตรกร ไม่ค านึงถึงการเติมปุ๋ยไนโตรเจนในดินในปริมาณหรือช่วงเวลาที่
เหมาะสม จึงควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนในพ้ืนที่นาข้าวที่มีค่าไนโตรเจนต่ าที่สุดและต่ าตามความ
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นในแต่ละปี 

4.1.2.4 พื้นที่คุณภาพฟอสฟอรัส ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของแต่ละจุดตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.20  จุดเก็บตัวอย่างดินของฟอสฟอรัสในดิน 
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ภาพที่ 4.21  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของฟอสฟอรัสในดิน 
 

จากภาพที่ 4.21 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพื้นทีฟ่อสฟอรัสในดินต่ าสุด 1 ค่าสูงสุด 31 และค่าเฉลี่ย 4.20 

ผลการประเมินพ้ืนที่ฟอสฟอรัสกระจายอยู่ทั่วทั้งอ าเภอ จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีฟอสฟอรัสใน
ดินต่ าที่สุดอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของอ าเภอมีเนื้อที่  ประมาณ 350,993.17 ไร่ (ร้อยละ 
51.89) รองลงมามีการกระจายพ้ืนที่ฟอสฟอรัสในดินต่ า มีเนื้อที่ ประมาณ 285,025.64 ไร่ (ร้อยละ 
42.13) มีพ้ืนที่ฟอสฟอรัสในดินปานกลางมีเนื้อที่ ประมาณ 31,097.71 ไร่ (ร้อยละ 4.60) อยู่ในต าบล
นาโพ ต าบลไชสมบูรณ์ อยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต าบลโพนเดื่อบางส่วนและอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของต าบลบางส่วน และมีฟอสฟอรัสในดินสูงมากมีน้อยที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 
9,365.25 ไร่ (ร้อยละ 1.38) ดังแสดงในตารางที่ 4.6 และแสดงในภาพที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.6 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับฟอสฟอรัสในดิน (P) 

ล าดับ ระดับ P ปริมาณ P ในดิน (mg/kg ดิน) 
พื้นที ่

ไร ่ % 

1 ต่ าที่สุด <3.0   350,993.17         51.89  

2 ต่ า 3.1-10   285,025.64         42.13  

3 ปานกลาง 10.1-25    31,097.71           4.60  

4 สูงมาก >25      9,365.25           1.38  

รวม   676,481.77        100.00  

 

 
ภาพที่ 4.22  คุณภาพฟอสฟอรัสในดิน (P) 
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ภาพที่ 4.23  การจ าแนกพ้ืนที่ฟอสฟอรัสในดิน 
 

อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ฟอสฟอรัสในดิน โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging ใน

การประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่คุณภาพฟอสฟอรัสในดินต่ าครอบคลุมพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีเนื้อท่ี จ านวน 350,993.17 ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่คุณภาพฟอสฟอรัสในดินต่ าที่สุดมีเนื้อที่ 
จ านวน 285,025.64 ไร่ ถัดมา พ้ืนที่คุณภาพฟอสฟอรัสในดินปานกลาง จ านวน 31,097.71 ไร่ อยู่ใน
ต าบลนาโพ ต าบลไชสมบูรณ์ และต าบลโพนเดื่อบางส่วนในทางทิศเหนือของต าบล และต าบลดงท่า
บางส่วนในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต าบล มีพ้ืนที่ที่คุณภาพฟอสฟอรัสสูงน้อยมาก จ านวน 
9,365.25 ไร่ อันเนื่องมาจากเกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวมานานแล้วและไม่ได้ใส่ปุ๋ยเท่าที่ควร ท าให้
พ้ืนที่ส่วนมากขาดฟอสฟอรัส เกษตรกรควรเพ่ิมธาตุฟอสฟอรัสตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ที่มี
ฟอสฟอรัสต่ าที่สุดและต่ า เพ่ือให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 

4.1.2.5 พื้นที่คุณภาพโพแทสเซียม ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของแต่ละจุด
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

51.89% 42.13% 

4.60% 1.38% 

พ้ืนที่คุณภาพฟอสฟอรัสในดิน (P) 

ต่ าที่สุด 

ต่ า 

ปานกลาง 

สูงมาก 
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ภาพที่ 4.24  จุดเก็บตัวอย่างดินของโพแทสเซียมในดิน 
 

 
ภาพที่ 4.25  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของโพแทสเซียมในดิน 



101 
 

จากภาพที่ 4.25 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพื้นทีโ่พแทสเซียมในดินต่ าสุด 10 ค่าสูงสุด 61 และค่าเฉลี่ย 26.97 

ผลการประเมินพ้ืนที่ โพแทสเซียม มีการกระจายอยู่ทั่วทั้งอ าเภอ มีพ้ืนที่ปริมาณ
โพแทสเซียมในดินต่ าที่สุดอยู่ในทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตกเป็นเนื้อที่ ประมาณ 559,421.61 ไร่ 
(ร้อยละ 82.70) รองลงมามีการกระจายพื้นที่โพแทสเซียมในดินต่ ามากมีเนื้อที่ ประมาณ 117,060.16 
ไร่ (ร้อยละ 17.30) และส่วนระดับโพแทสเซียมปานกลางและปริมาณโพแทสเซียมสูงมากไม่พบค่าใน
การวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และภาพท่ี 4.26 
 

ตารางที่ 4.7 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับโพแทสเซียมในดิน (K) 

ล าดับ ระดับ K ปริมาณ K ในดิน (mg/kg ดิน) 
พื้นที ่

ไร ่ % 

1 ต่ าที่สุด <40     559,421.61      82.70  

2 ต่ า 41-80     117,060.16      17.30  

รวม     676,481.77    100.00  
 

 
ภาพที่ 4.26  คุณภาพโพแทสเซียมในดิน (K) 
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ภาพที่ 4.27  การจ าแนกพ้ืนที่โพแทสเซียมในดิน 
 

อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่โพแทสเซียมในดิน โดยใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging 

ในการประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่คุณภาพโพแทสเซียมในดินต่ าที่สุด
ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ จ านวน 559,421.61 ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่คุณภาพโพแทสเซียมใน
ดินต่ าที่สุดมีเนื้อที่น้อย จ านวน 117,060.16 ไร่ มีสาเหตุมาจากเกษตรกรท าการผลิตข้าวซ้ าบนที่ดิน
เป็นเวลานาน และไม่ค่อยเติมธาตุโพแทสเซียมลงไปในพ้ืนที่การปลูกข้าว จึงควรเติมปุ๋ยที่มีธาตุ
โพแทสเซียมในพ้ืนที่นาข้าว 

4.1.2.6 พื้นที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจ
ดินของแต่ละจุดตัวอย่างในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

82.70% 

17.30% 

พ้ืนที่คุณภาพโพแทสเซียมในดิน (K) 
 

ต่ าท่ีสุด 

ต่ า 
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ภาพที่ 4.28  จุดเก็บตัวอย่างดินความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน 

 
ภาพที่ 4.29  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน 
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จากภาพที่ 4.29 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ
กระจายพ้ืนที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินต่ าสุด 10.11 ค่าสูงสุด 37.99 และค่าเฉลี่ย 
23.02 

ผลการประเมินพ้ืนที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก มีค่าสูงกระจายความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกในดินสูงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอเป็นส่วนใหญ่  มีเนื้อที่ 
317,138.82 ไร่ (ร้อยละ 46.88) รองลงมามีการกระจายพ้ืนที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกใน
ดินค่อนข้างสูงมีเนื้อที่ 208,592.53  ไร่ (ร้อยละ 30.83), มีปานกลางมีเนื้อที่ 100,249.84 ไร่ (ร้อยละ 
14.82) และมีค่อนข้างต่ ามีเนื้อที่ 50,500.58 ไร่ (ร้อยละ 7.47) ส่วนระดับปริมาณความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกของดินต่ าไม่พบค่าในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.8 และภาพท่ี 4.30 
 
ตารางที่ 4.8 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) 

ล าดับ ระดับ CEC  ปริมาณ CEC ในดิน (Cmol/kg) 
พื้นที ่

ไร ่ % 

1 ค่อนข้างต่ า 5-10         50,500.58            7.47  

2 ปานกลาง 10-15       100,249.84          14.82  

3 ค่อนข้างสูง 15-20       208,592.53          30.83  

4 สูง >20       317,138.82          46.88  

รวม       676,481.77        100.00  
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ภาพที่ 4.30  คุณภาพความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) 

 
ภาพที่ 4.31  การจ าแนกพ้ืนที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน 
 
 

7.47% 
14.82% 

30.83% 

46.88% 

พ้ืนที่คุณภาพความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) 

ค่อนข้างต่ า 

ปานกลาง 

ค่อนข้างสูง 

สูง 
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อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินของอ าเภอ โดยใช้วิธีการ

ประมาณค่าในช่วงรูปแบบ Kriging ในการประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่คุณภาพ
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกพ้ืนที่คุณภาพปานกลาง จ านวน 100,249.84 ไร่ รองลงมาเป็น
พ้ืนทีค่่อนข้างต่ าจ านวน 50,500.58 ไร่ อยู่ในต าบลดงท่าและต าบลนาโพในบางส่วนทางทิศตะวันออก
ของต าบล และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอมีคุณภาพความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินค่อนข้าง
สูงถึงสูงมีเนื้อที่ คิดเป็นร้อยละ 77.71 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเอ้ือต่อการเพ่ิมการผลิตเมื่อเพ่ิมปริมาณปุ๋ย
ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

4.1.2.7 พื้นที่ความอิ่มตวัด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ซึ่งมีพิกัดต าแหน่งส ารวจดินของ
แต่ละจุดตัวอย่างในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.32  จุดเก็บตัวอย่างดินของความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างในดิน 
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ภาพที่ 4.33  ค่ากระจายต่ าสุดและสูงสุดของความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างในดิน 

 
จากภาพที่ 4.33 การประมาณค่าช่วงในรูปแบบ Kriging ในอ าเภออุทุมพร ซึ่งมีค่าการ

กระจายพ้ืนที่ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินต่ าสุด 8.40 ค่าสูงสุด 64.50 และค่าเฉลี่ย 
33.81 

ผลการประเมินพ้ืนที่ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวก มีการกระจายอยู่ในดินค่อนข้างต่ า
ในทางทิศตะวันตกของอ าเภอเป็นเนื้อที่ 237,805.93 ไร่ (ร้อยละ 35.15) รองลงมามีปริมาณต่ าทาง
ทิศเหนือของอ าเภอมีเนื้อที่ 214,391.80 ไร่ (ร้อยละ 31.69), มีในดินปานกลางมีเนื้อที่ 139,849.99 
ไร่ (ร้อยละ 20.67) และมีการกระจายพ้ืนที่ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างในดินค่อนข้างสูงมีเนื้อ
ที่ 84,434.05 ไร่ (ร้อยละ 12.48) ส่วนระดับปริมาณความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างสูงไม่พบค่า
ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และภาพท่ี 4.34 
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ตารางที่ 4.9 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างในดิน (BS) 

ล าดับ ระดับ BS ปริมาณ BS ในดิน (%) 
พ้ืนที่ 

ไร่ % 

1 ต่ า <20      214,391.80      31.69  
2 ค่อนข้างต่ า 20-35      237,805.93      35.15  

3 ปานกลาง 35-50      139,849.99      20.67  

4 ค่อนข้างสูง 50-75        84,434.05      12.48  

รวม      676,481.77    100.00  

 

 
ภาพที่ 4.34  คุณภาพความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างในดิน (BS) 
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ภาพที่ 4.35  การจ าแนกพ้ืนที่ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างในดิน 
 

อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างในดิน โดยใช้วิธีการประมาณค่า

ในช่วงรูปแบบ Kriging ในการประเมินพ้ืนที่คุณภาพ พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่คุณภาพความอ่ิมตัว
ด้วยประจุบวกที่เป็นด่างค่อนข้างต่ าครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ จ านวน 237,805.93 ไร่ 
รองลงมา คือ พื้นที่คุณภาพต่ ามีเนื้อที่ จ านวน 214,391.80 ไร่ ถัดมา พ้ืนที่คุณภาพปานกลาง จ านวน 
139,849.99 ไร่ พ้ืนที่ที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงน้อย จ านวน 84,434.05 ไร่ เนื่องมาจากพ้ืนที่ปลูกข้าว
เป็นพื้นที่นาโคก ธาตุอาหารในธรรมชาติมักถูกชะล้างลงสู่ที่ต่ า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรจึง
ควรเพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในพ้ืนที่ปลูกข้าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น
อย่างยั่งยืน 
 
4.2 การจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว 
 

จากผลการศึกษาการจัดท าแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการ
ปลูกข้าว สามารถระบุถึงจ านวนพ้ืนที่และร้อยละของแต่ละระดับในพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุ
อาหารพืชในดินทั้งพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการซ้อนทับ/Pairwise ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย 
(SAW) และผลจากการสัมภาษณ์ให้ค่าน้ าหนักจากผู้เชี่ยวชาญดิน โดยมีการค านวณค่าถ่วงน้ าหนัก
ความส าคัญของปัจจัย (Weighting Score) และค่าคะแนนระดับของปัจจัย (Weighting Score) โดย
มีค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) เท่า 0.077 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ค เป็นค่าสัดส่วน

31.69% 

35.15% 

20.67% 

12.48% 

พ้ืนที่คุณภาพความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างในดิน (BS) 

ต่ า 

ค่อนข้างต่ า 

ปานกลาง 

ค่อนข้างสูง 
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ความสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้ในการเปรียบเทียบเป็นคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4.10 และ
ภาคผนวก ค ซึ่งได้ผล ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.10 
 
ค่าน้ าหนักความส าคัญ (Weighting Score) และค่าคะแนนระดับของปัจจัย (Rating Score) 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ระดับของปัจจัย Weighting Score Rating Score 
ความเป็นกรดเป็นดา่งของดิน (pH) < 4.5 (กรดรุนแรงมากที่สดุ) 

0.334 

0.052 

4.6- 5.0 (กรดจดัมาก) 0.108 
5.1-5.5 กรดจัด 0.134 

5.6-6.0 (กรดปานกลาง) 0.197 

6.1-6.5 (กรดเล็กน้อย) 0.253 

6.6-7.3 (กลาง) 0.257 

อินทรียวัตถุในดิน (OM) < 0.5 (ต่ าสดุ) 

0.156 

0.105 
0.5-1.0 (ต่ า) 0.191 

1.1-2.0 (ปานกลาง) 0.309 
> 4.0 (สูง) 0.395 

ไนโตรเจน (N) < 0.01 (ต่ าสุด) 

0.129 

0.085 
0.02-0.15 (ต่ า) 0.213 
0.16-0.25 (ปานกลาง) 0.299 
>0.25 (สูง) 0.402 

ฟอสฟอรัส (P) <3.0 (ต่ ามาก) 

0.113 

0.092 

3.1-10 (ต่ า) 0.195 
10.1-25 (ปานกลาง) 0.333 
>25 (สูง) 0.379 

โพแทสเซียม (K) < 40 (ต่ าสุด) 

0.147 

0.099 

41-80 (ต่ า) 0.187 
81-120 (ปานกลาง) 0.327 

> 120 (สูง) 0.386 
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ตารางที่ 4.10 
 
ค่าน้ าหนักความส าคัญ (Weighting Score) และค่าคะแนนระดับของปัจจัย (Rating Score) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ระดับของปัจจัย Weighting Score Rating Score 

ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก 
(CEC) 

<5 (ต่ า) 

0.074 

0.066 

5-10 (ค่อนข้างต่ า) 0.148 

10-15 (ปานกลาง) 0.204 

15-20 (ค่อนข้างสูง) 0.27 

>20 (สูง) 0.311 

อิ่มตัวด้วยไอออนที่เป็นด่าง (BS) <20 (ต่ า) 

0.046 

0.076 

20-35 (ค่อนข้างต่ า) 0.175 

35-50 (ปานกลาง) 0.227 

50-75 (ค่อนข้างสูง) 0.242 

>75 (สูง) 0.28 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการแบ่งช่วงชั้นที่เท่า ๆ กัน ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งช่วงแบบให้ค่า

เทา่กันในแต่ละกลุ่มที่ได้ท าการศึกษาตามค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด (Equal interval) ดังแสดงในตารางที่ 
4.11 
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ตารางที่ 4.11 
 
ค่าน้ าหนักความส าคัญ (Weighting) และค่าคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) ตามค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด 

ปัจจัย 
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ค่าระดับต่ าสุด 

(2) 
ค่าระดับสูงสุด 

(3) 
(1)x(2) (1)x(3) 

pH 0.334 0.052 0.257 0.0174 0.0858 

OM 0.156 0.105 0.395 0.0164 0.0616 

N 0.129 0.085 0.402 0.0110 0.0519 

P 0.113 0.092 0.379 0.0104 0.0428 

K 0.147 0.099 0.386 0.0146 0.0567 

CEC 0.074 0.066 0.311 0.0049 0.0230 

BS 0.046 0.076 0.28 0.0035 0.0129 

รวมค่าระดับต่ าสุดและสูงสุด 0.3348 0.3348 
 
ตารางที่ 4.12 
 
การแบ่งค่าช่วงคะแนนความอุดมสมบูรณ์ของดินตามค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดส าหรับการปลูกข้าว 
ล าดับ ระดับพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ ค่าคะแนนการแบ่งช่วงของความอุดมสมบูรณ์ 

1 ต่ า 0.0780 – 0.1293 

2 ค่อนข้างต่ า 0.1293 – 0.1806 

3 ปานกลาง 0.1806 – 0.2319 

4 ค่อนข้างสูง 0.2319 – 0.2832 

5 สูง 0.2832 – 0.3345 

 
4.2.1 พื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว มีการ

กระจายความอุดมสมบูรณ์ต่ าเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ 493,411.21 ไร่ (ร้อยละ72.94) รองลงมามี
การกระจายพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ ามีเนื้อที่ 183,070.58 ไร่ (ร้อยละ 27.06) และไม่พบ
พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีความอุดมสมบูรณ์สูง   
ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และภาพท่ี 4.36 
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ตารางที่ 4.13  
 
ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว 

ล าดับ ระดับพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ 
พ้ืนที่  

ไร่ % 

1 ต่ า 493,411.21 72.94 
2 ค่อนข้างต่ า 183,070.58 27.06 

รวม     676,481.77  100.00 

 

 
ภาพที่ 4.36  ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว 
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ภาพที่ 4.37  การจ าแนกพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว 
 

อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว ใน

อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ 
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย 
(SAW) พบว่า อ าเภออุทุมพรมีพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินต่ าครอบคลุมพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ จ านวน 493,411.21  ไร่ รองลงมา คือ พ้ืนที่คุณภาพค่อนข้างต่ ามีเนื้อที่ จ านวน 183,070.58  
ไร่ อยู่ในต าบลนาโพ ต าบลนาคูน ต าบลบ้านพิน และอยู่ต าบลไชยะมุงคุณบางส่วนในทางทิศตะวันตก
ของต าบล 
 
4.3 การศึกษาแนวทางการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชในดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร
ในแต่ละพื้นที่ 
 

จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชในดินที่
เหมาะสมแก่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ตามเนื้อดินแต่ละประเภท สามารถระบุถึงจ านวนพ้ืนที่ และ   
ร้อยละของแตล่ะระดับในพ้ืนที่คุณภาพของธาตุอาหารพืชในดินทั้งพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

73% 

27% 

พื้อที่ความอดุมสมบรูณข์องดนิ 

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 
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4.3.1 พืน้ทีเ่นื้อดนิตามความอุดมสมบรูณข์องดนิ 
จากผลการศึกษาพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต พบว่ามีพ้ืนที่การ

กระจายดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ าเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อที่ 434 ,744.01 ไร่ (ร้อยละ 64.27) 
รองลงมามีการกระจายพ้ืนที่ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมีเนื้อที่ 186 ,669.89 ไร่ (ร้อยละ 
27.59) มีการกระจายพ้ืนที่ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่สุดมีเนื้อที่ 7 ,634.1 ไร่ (ร้อยละ 1.13) อยู่
ในต าบลโพนเดื่อ และอยู่ต าบลสะหนามไชบางส่วนในทางทิศเหนือของต าบล มีการกระจายพ้ืนที่ดิน
ทรายความอุดมสมบูรณ์สูงมีเนื้อท่ี 9,365.25 ไร่ (ร้อยละ 1.38) มีการกระจายพ้ืนที่ดินทรายแป้งความ
อุดมสมบูรณ์ต่ ามีเนื้อที่ 21,728.88 ไร่ (ร้อยละ 3.21) มีการกระจายพ้ืนที่ดินทรายแป้งความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางมีเนื้อที่ 16,331.4 ไร่ (ร้อยละ 2.41) มีการกระจายพ้ืนที่ดินร่วนความอุดมสมบูรณ์
ต่ ามีเนื้อที ่7.84 ไร่ และมีการกระจายพ้ืนที่ดินร่วนความอุดมสมบูรณ์ปานกลางน้อยที่สุดมีเพียง 0.40 
ไร่ แสดงในตารางที่ 4.10 และภาพท่ี 4.11 

 
4.3.2 พืน้ทีแ่ละการจดัการอตัราปุย๋ตามความอุดมสมบรูณ์ของดนิ 

จากผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ตามเนื้อดิน พบว่า ในการใส่ปุ๋ยเคมี 
มีพ้ืนที่ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่สุด ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินทรายความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ดินทรายความอุดมสมบูรณ์สูง ดินทรายแป้งความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินทรายแป้งความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง ดินร่วนความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินร่วนความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความ
ต้องการอัตราปุ๋ย N-P-K ในอัตรา กิโลกรัมต่อไร่ และจ านวนหมู่บ้าน เช่น 14.4-3.2-4.8, 14.4-2.4-3, 
11.2-2.4-2.4, 4.8-00-00, 14.4-2.4-3.2, 11.2-2.4-2.4, 16-3.2-2.4, 12.8-2.4-1.6 และ 1, 41, 18, 
2, 2, 2, 1, 1 หมู่บ้าน ตามล าดับ และควรต้องใช้อัตราปุ๋ยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการเลือกพ้ืนที่ให้
เหมาะสมกับชนิดพืช หรือมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานต่อสภาพดินในพ้ืนที่  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.38 

การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ที่ได้จากการหมักหรือบ่มจากเศษพืช 
ต่าง ๆ และปุ๋ยคอกท่ีได้จากการบ่มมูลสัตว์และเศษพืช 

การปรับปรุงดินด้วยวิธีอ่ืน ๆ คือ การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด เป็นการปลูกพืช
หมุนเวียน เช่น ปลูกถ่ัวเขียว ถั่วเหลือง ถั่วโสน และปอเทือง เป็นต้น นอกจากนี้มีการปรับปรุงดินด้วย
การไถกลบตอฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละปีเป็นการลดต้นทุนในการปลูกข้าว และเป็น
การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และใส่พันธุ์ข้าวปรับปรุงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
หมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยท าการพิจารณาในสภาพพ้ืนที่จริงที่แสดงใน
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แผนที่ธาตุอาหารพืชในดินที่มีศักยภาพของพ้ืนที่แตกต่างกันจะท าให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น
และมีความยั่งยืนต่อไป 
 
ตารางที่ 4.14 
 
จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ตามเนื้อดินและระดับความอุดมสมบูรณ์ในอ าเภออุทุมพร 

ล าดับ เนื้อดิน 
ระดับ 

หมู่บ้าน 
จ านวน 

ความอุดมสมบูรณ์ หมู่บ้าน 

1 ดินทราย ต่ าที่สุด อารงน้อย 1 

2 ดินทราย ต่ า 

ดงน้อยเหนือ, ดงน้อยใต้, โนนกุง, ห้วยเหม่าใหญ,่ พินกลาง, พินเหนือ, 

41 

ไชสะอาด, สะโนด, กลางโพส,ี เหล่าใหญ่, นาใต้, นาเหนือ, โคกกลาง, 

นาทาด, ป่าหนาม, ดงหมากแงว, หนองแปน, ดงใน, ป่ง, กุดแข,้ เชโน, 

โนนดอกไม้, จอมแจ้ง, ป่าไล่, หนองค าแรด, โพนนาคูน, วังแคน, แมด, 

โพนค า, ดงหมากยาง, โนนงอย, นาโพไช, โพนสะหว่าง, นาเก็ง, ดงท่า, 

สมเพ็ดวิไล, อุดมมิไช, ทุงนาเมือง, สะหนามไช, ไชสะหว่าง, สีนุณเรือง 

3 ดินทราย ปานกลาง 

 นากะเชาะ, หัวค า, จะเลาะ, โพนงัว, นาจาน, ห้วยผักหนาม, 

18 ไชยะมุงคุณ, สมสะอาด, ดงน้อย, นาชายทอง, นาชายค า, นาค า, 

โนนรัง, โคกใหญ่, โคกน้อย, โนนสะหวา่ง, พินใต้, ผักขะหยา 

4 ดินทราย สูง โนนอุดม, นาโพนแคน 2 

5 ดินทรายแป้ง 
ต่ า อารงใหญ่, มาด 2 

ปานกลาง โพนเด่ือ, โพนทัน 2 

7 ดินร่วน 
ต่ า อารงใหญ่ 1 

ปานกลาง นาสะโนด 1 

รวม   68 
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ตารางที่ 4.15 
 

อัตราปุ๋ยที่ควรใส่ในแต่ละพ้ืนที่ตามความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละเนื้อดินในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต ปี พ.ศ. 2559 

ล าดับ เนื้อดิน 
ระดับ จ านวน 

อัตราปุ๋ย
(กิโลกรัมต่อไร่) 

พื้นที ่ ชนิดและปรมิาณปุ๋ย (กิโลกรัม/พื้นที่) 

ความอุดมสมบูรณ ์ หมู่บ้าน N-P205-K20  ไร ่ % 46-00-00 00-46-00 00-00-60 

1 ดินทราย 

ต่ าที่สุด 1 14.4-3.2-4.8           7,634.10  1.1285            229,023.00          53,106.78        61,072.80  

ต่ า 41 14.4-2.4-3.2       434,744.01  64.2654        13,042,320.30      2,268,229.62    2,318,634.72  

ปานกลาง 18 11.2-2.4-2.4        186,669.89  27.5942          5,600,096.70         973,929.86       746,679.56  

สูง 2 4.8-00-00           9,365.25  1.3844            280,957.50  - - 

2 ดินทรายแป้ง 
ต่ า 2 14.4-2.4-3.2         21,728.88  3.2120            651,866.40         113,368.07       115,887.36  

ปานกลาง 2 11.2-2.4-2.4         16,331.40  2.4142            489,942.00  85,207.30       65,325.60  

3 ดินร่วน 
ต่ า 1 16-3.2-2.4                 7.84  0.0012                  235.20                54.54              31.36  

ปานกลาง 1 12.8-2.4-1.6                 0.40  0.0001                    12.00                  2.09                1.07  

รวม 68       676,481.77  100.0000        20,294,453.10      3,493,898.26    3,307,632.47  

ความต้องการปุ๋ยเคมีต่อพื้นที่ปลูกข้าว (กิโลกรัม/พื้นที่ปลูกข้าว) 3,531,024.27 
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ภาพที่ 4.38  ความอุดมสมบูรณ์ตามเนื้อดินในแต่ละหมู่บ้านของอ าเภออุทุมพร 

 
ภาพที่ 4.39  การจ าแนกพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ตามเนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 

1.1285% 

64.2654% 

27.5942% 

1.3844% 

3.2120% 

2.4142% 

0.0012% 

0.0001% 

พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ตามเนื้อดินในอ าเภออุทุมพร 

ดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่สุด 

ดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ดินทราย ความอุดมสมบูรณ์สูง 

ดินทรายแป้ง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ดินทรายแป้ง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ดินร่วน ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ดินร่วน ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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อภปิรายผลการศกึษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว ใน

อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ 
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ร่วมกับการวิเคราะห์ถ่วงน้ าหนักอย่างง่าย 
(Saw) และการซ้อนทับเนื้อดินทราย ดินทรายแป้ง ดินร่วน (Sand, Silt, Loam) และค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน ค่าไนโตรเจนในดิน ฟอสฟอรัสในดินและโพแทสเซียมในดิน พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ า จ านวน 434,744.01 ไร่ (ร้อยละ 64.27) รองลงมาเป็นพ้ืนที่ดิน
ทรายความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมีเนื้อที่ 186,669.89 ไร่ (ร้อยละ 27.59) และมีพ้ืนที่ดินร่วนความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลางน้อยที่สุดมีเพียง 0.40 ไร่ และควรใส่อัตราปุ๋ยตามความอุดมสมบูรณ์และในแต่
ละเนื้อดินให้ถูกต้อง 

 
4.3.3 พืน้ทีท่ี่ความต้องการปรมิาณการปูน และปุย๋อนิทรยี ์

พบว่า มีพ้ืนที่กรดรุนแรงมากที่สุด กรดจัดมาก และกรดจัด มีความต้องการปูน 
ปุ๋ยอินทรีย์ กิโลกรัมต่อไร่ และจ านวนหมู่บ้าน ในอัตรา 160, 160, 80 กิโลกรัมต่อไร่, 1,600, 960, 
800 กิโลกรัมต่อไร่ และ 50, 14, 4 หมู่บ้าน ตามล าดับ และจะต้องใส่ปูนและปุ๋ยอินทรีย์ ตามเนื้อดิน
และความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละพ้ืนที่ ดังแสดงในตารางที ่4.15 และภาพท่ี 4.40 

ส าหรับปูนที่ใช้ในพ้ืนที่ปลูกข้าวของอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต ที่ผ่านมา
เกษตรกรใช้ปูนขาวเพราะที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 4.40  พ้ืนทีค่วามต้องการปูน และปุ๋ยอินทรีย์ในอ าเภออุทุมพร 
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ตารางที่ 4.16 
  

อัตราและปริมาณความต้องการปูน และปุ๋ยอินทรีย์ที่ควรจัดใส่ในนาในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 

ล าดับ ระดับ pH 

จ านวน อัตราปูน 
ปริมาณปุ๋ย

อินทรีย์ 
พื้นที ่ ปริมาณปูนต่อพ้ืนท่ี ปริมาณปุ๋ยอินทรียต์่อพื้นที ่

หมู่บ้าน 
 (กิโลกรัมต่อ

ไร่) 
 (กิโลกรัมต่อไร่) ไร ่ %  (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 

1 กรดรุนแรงมากที่สดุ 50 160 1,600    473,480.07         69.99              75,756,811.20                    757,568,112.00  

2 กรดจัดมาก 14 160 960    187,811.11         27.76              30,049,777.60                    180,298,665.60  

3 กรดจัด 4 80 800     15,190.59           2.25                1,215,247.20                      12,152,472.00  

รวม 68 400 3,360  676,481.77       100.00            107,021,836.00                    950,019,249.60  

ความต้องการปูนและปุ๋ยอินทรยี์ตอ่พ้ืนท่ีปลูกข้าว (กิโลกรัม/พื้นที่ปลูกข้าว)             13,946,594.56                    123,802,149.12  
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อภิปรายผลการศึกษา 
การวิเคราะห์พ้ืนที่ความต้องการปูนในอ าเภออุทุมพรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ดินกรดรุนแรง

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของพ้ืนที่ รองลงมาเป็นพ้ืนดินกรดจัดมาก ร้อยละ 27.76 ของพ้ืนที่ 
และมีพ้ืนที่ดินกรดจัดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของพ้ืนที่ และการใส่ปูนต้องใส่ก่อนการไถ
เบื้องต้น 5-7 วัน และการใส่ปุ๋ยหมักต้องใส่ก่อนการปลูกข้าว 7-15 วัน ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่ 3 
ครั้งต่อปี เช่น ครั้งที่ 1 ใส่ภายหลังการปลูกข้าว 7-15 วัน, ครั้งที่ 2 ใส่ภายหลังจากปลูกข้าว 40-45 
วัน และครั้งที่ 3 ใส่เมื่อต้นข้าวมีอายุ 60-65 วัน และควรใส่อัตราปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักตามความ
เหมาะสมตามหลักการค านวณการใส่ปุ๋ยของกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินของ สปป ลาวให้ถูกต้องใน
แต่ละเนื้อดินเพื่อท าการผลิตข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าวให้ได้ผลผลิตสูงและยั่งยืนต่อไป 

ในพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งอ าเภออุทุมพร มีความต้องการใช้ปูนเพ่ือปรับปรุงดินประมาณ 
13,946,594.56 กิโลกรัม มีความต้องการใช้ปุ๋ยหมักประมาณ 123,802,149.12 กิโลกรัม และความ
ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในประมาณ 3,531,024.27 กิโลกรัม และความต้องการงบประมาณในการซ้ือปูน 
ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี 55,786,378.25, 495,208,596.49 และ70,620,485.47 ตามล าดับ รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด 621,615,460.20 บาทต่ออ าเภอต่อปี และให้เกษตรกรในพ้ืนที่ของอ าเภออุทุมพร ใช้อัตรา
ปูน ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่มีการค านวณไว้ในตารางที่ 4.13 และ 4.15 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของ
เกษตรกรต่อไป 
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บทที ่5 
สรปุผลการวจิัยและขอ้เสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินธาตุอาหารพืชในดิน

ส าหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา: อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว โดยใช้การวิเคราะห์
แบบหลายปัจจัย (Multiple Criteria Decision-Making, MCDM) สามารถสรุปผลการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 การวจิยัพืน้ทีเ่นื้อดนิ และคุณภาพธาตุอาหารพชืในดนิ  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือประเมินพ้ืนที่คุณภาพธาตุ

อาหารพืชในดิน ช่วยท าให้เห็นภาพของพ้ืนที่การกระจายของธาตุอาหารพืชในดินในระดับต่าง ๆ 
พร้อมพิกัดที่ตั้งหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภออุทุมพร ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวตามนโยบายอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
พ้ืนที่ศกึษา พบว่า 

(1) พ้ืนที่อ าเภอทั้งหมดส่วนใหญ่ มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทราย (Sand) มีเนื้อที่ 
638,413.24 ไร่ (ร้อยละ 94.373) มี 62 หมู่บ้าน รองลงมามีการกระจายพ้ืนที่ดินทรายแป้ง (Silt) มี
เนื้อที่ 38,060.29 ไร่ (ร้อยละ 5.626) มี 4 หมู่บ้าน และในขณะที่มีพ้ืนที่ดินร่วนน้อยมาก 8.24 ไร่ 
(ร้อยละ 0.001) ม ี2 หมู่บ้าน   

(2) พ้ืนที่คุณภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดิน มีพ้ืนที่คุณภาพความเป็นกรด
รุนแรงมากที่สุดเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ 473,480.07 ไร่ (ร้อยละ 69.99) รองลงมามีการกระจาย
พ้ืนที่กรดจัดมากมีเนื้อที่ 187,811.11 ไร่ (ร้อยละ 27.76) และมีพ้ืนที่กรดจัดมีเนื้อที่ 15,190.59 ไร่ 
(ร้อยละ 2.25) 

(3) พ้ืนที่คุณภาพอินทรียวัตถุในดิน มีพ้ืนที่คุณภาพในดินต่ าครอบคลุมพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่มีเนื้อที่ 668,847.71 ไร่ (ร้อยละ 98.87) รองลงมามีการกระจายของพ้ืนที่อินทรียวัตถุในดินต่ า
ที่สุดอยู่น้อยมาก คือ มีเนื้อที่ 7,634.07 ไร่ (ร้อยละ 1.13) และทั้งหมดพ้ืนที่มีค่าอินทรียวัตถุในดินต่ า
ที่สุดถึงต่ า ซึ่งมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ต้องเติมปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมด้วย เมื่อธาตุอินทรียวัตถุในดินต่ าธาตุอ่ืน ๆ ก็ต่ าไปด้วย 
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(4) พ้ืนที่คุณภาพไนโตรเจนต่ า เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่มี เนื้อที่  668,847.70 ไร่  
(ร้อยละ 98.87) รองลงมามีพ้ืนที่ระดับไนโตรเจนในดินต่ าที่สุดน้อยมาก มีเนื้อที่ 7,634.07 ไร่ (ร้อยละ 
1.13)    

(5) พ้ืนที่ฟอสฟอรัสในดินต่ าที่สุดเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ 350,993.17 ไร่  
(ร้อยละ 51.89) รองลงมามีพ้ืนที่ฟอสฟอรัสในดินต่ ามีเนื้อที่ 285,025.64 ไร่ (ร้อยละ 42.13) ระดับ
ปานกลางมีเนื้อที่ 31,097.71 ไร่ (ร้อยละ 4.60) และพ้ืนที่ที่มีฟอสฟอรัสในดินสูงมากมีน้อยที่สุดมี 
เนื้อท่ี 9,365.25 ไร่ (ร้อยละ 1.38) 

(6)  พ้ืนที่ปริมาณโพแทสเซียมในดินต่ าที่ สุด เป็น พ้ืนที่ ส่ วนใหญ่มี เนื้ อที่ 
559,421.61 ไร่ (ร้อยละ 82.70) รองลงมามีระดับต่ ามากมีเนื้อที่ 117,060.16 ไร่ (ร้อยละ 17.30) 

(7) พ้ืนที่ปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่
มีเนื้อที่ 317,138.82 ไร่ (ร้อยละ 46.88) รองลงมามีระดับค่อนข้างสูงมีเนื้อที่ 208,592.53 ไร่     
(ร้อยละ 30.83) พ้ืนที่คุณภาพปานกลางมีเนื้อที่ 100,249.84 ไร่ (ร้อยละ 14.82) และมีพ้ืนที่คุณภาพ
ค่อนข้างต่ ามีเนื้อท่ี 50,500.58 ไร่ (ร้อยละ 7.47) 

(8) พ้ืนที่คุณภาพความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างค่อนข้างต่ าเป็นพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่มีเนื้อที่ 237,805.93 ไร่ (ร้อยละ 35.15) รองลงมามีพ้ืนที่คุณภาพต่ า 214,391.80 ไร่ (ร้อยละ 
31.69) พ้ืนทีคุ่ณภาพปานกลางมีเนื้อที่ 139,849.99 ไร่ (ร้อยละ 20.67) และค่อนข้างสูงน้อยที่สุด คือ 
มีเนื้อที ่84,434.05 ไร่ (ร้อยละ 12.48) 

 
5.1.2 การวเิคราะหจ์ัดท าแผนทีค่วามอุดมสมบรูณ์ของธาตอุาหารพชืในดนิ 

จากการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูก
ข้าว ในอ าเภออุทุมพร ซ่ึงได้ก าหนดระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น 5 ระดับ คือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามีเนื้อที่ 493,411.21 ไร่ (ร้อยละ 72.94) รองลงมามีพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์
ค่อนขา้งต่ ามีเนื้อที ่183,070.58 ไร่ (ร้อยละ 27.06) 

 
5.1.3 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม

แก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้าน 
จากผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชใน

ดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้าน ในอ าเภออุทุมพร พบว่าเป็นพ้ืนที่กรดรุนแรงมากที่สุด, 
กรดจัดมาก และกรดจัดมีความต้องการปูน 160 กิโลกรัมต่อไร่, 160 กิโลกรัมต่อไร่ และ 80 กิโลกรัม
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ต่อไร่ ตามล าดับ และพ้ืนที่กรดรุนแรงมากที่สุด กรดจัดมาก และกรดจัดมีความต้องการปุ๋ยหมัก 
1,600 กิโลกรัมต่อไร่, 960 กิโลกรัมต่อไร่ และ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

ส าหรับแนวทางการจัดการดินและความต้องการธาตุอาหารพืชในดินที่เหมาะสมแก่
เกษตรกรในระดับหมู่บ้านตามเนื้อดินในแต่ละพ้ืนที่ในอ าเภออุทุมพร พบว่ามีพ้ืนที่ดินทรายความอุดม
สมบูรณ์ต่ าที่สุด ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินทรายความ
อุดมสมบูรณ์สูง ดินทรายแป้งความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินทรายแป้งความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินร่วน
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินร่วนความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความต้องการอัตราปุ๋ย N-P-K ใน
อัตรา 14.4-3.2-4.8 กิโลกรัมต่อไร่ มี 1 หมู่บ้าน, 14.4-2.4-3.2 กิโลกรัมต่อไร่ มี 41 หมู่บ้าน,  
11.2-2.4-2.4 กิโลกรัมต่อไร่ มี 18 หมู่บ้าน, 4.8-00-00 กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 หมู่บ้าน, 14.4-2.4-3.2 
กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 หมู่บ้าน, 11.2-2.4-2.4 กิโลกรัมต่อไร่ มี 2 หมู่บ้าน, 16-3.2-2.4 กิโลกรัมต่อไร่ 1 
หมู่บ้าน และ 12.8-2.4-1.6 กิโลกรัมต่อไร่ 1 หมู่บ้าน ตามล าดับ และควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยท าการพิจารณาพ้ืนที่คุณภาพธาตุอาหารพืชใน
ดินที่มีศักยภาพของพ้ืนที่แตกต่างกันจะท าให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
(1) ข้อมูล/แผนที่ที่ได้สามารถน าไปใช้ในการวางแผน -จัดการพ้ืนที่ปลูกข้าวต่อไป 

เนื่องจากมีความแม่นย าของพ้ืนที่ตามต าแหน่งค่าในการวิเคราะห์ดินในอ าเภออุทุมพร และสามารถน า
ผลการศึกษาไปถ่ายทอด แนะน าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยพิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่
จริงที่แสดงในแผนที่ธาตุอาหารพืชในดินของอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต 

(2) หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรเพ่ิมความละเอียดของมาตราส่วนให้มากขึ้นที่
ท าการศึกษาผ่านมา เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่คุณภาพธาตุอาหารพืช เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระยะเวลาของการศึกษาด้วยและต้องวิเคราะห์ข้อมูลดินในห้องปฏิบัติการ
เดียวกัน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย า 

(3) เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเกษตรกร สปป ลาว ส านักงาน
เกษตรกรและป่าไม ้จังหวัดสุวรรณเขต และส านักงานเกษตรกรอ าเภออุทุมพร ในการใช้พ้ืนที่ปลูกข้าว 

(4) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่เกษตรกรในแต่ละต าบล และหมู่บ้านน าไปใช้อย่างถูกต้อง
ตามพ้ืนที่ โดยท าการพิจารณาในสภาพพ้ืนที่จริงที่แสดงในแผนที่ธาตุอาหารพืชในดิน  และควรใส่ปุ๋ย
อินทรีย์หรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน
ต่อไป นอกจากประเด็นการปรับปรุงคุณสมบัติดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชแล้วนั้น การเลือกพ้ืนที่ให้
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เหมาะสมกับชนิดพืช หรือมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานต่อสภาพดินในพ้ืนที่ยังสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้อีก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการใหค้า่น้ าหนกั (Weighting Score) 

และคา่คะแนน (Rating Score) ความส าคญัของช่วงปจัจยั 

 
แบบสอบถาม ผู้เซี่ยวชาญเพ่ือประกอบการวิจัย 

เรื่อง: การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินธาตุอาหารพืชในดินส าหรับการปลูกข้าว 
กรณีศึกษา อ าเภอ อุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว 

โดย 
นายไชสะหวัน อินทะวง       เลขทะเบียน 5709091515 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ผู้เซี่ยวชาญ  ชื่อ สกุล ……………………………………………………………………….……………………….…… 

         ต าแหน่ง ……………………………………………………………………….………….………………… 
         หน่วยงาน …………………………………………………………………..……………………………… 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิน 

เกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัย ธาตุอาหารพืชที่ปรากฏในดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูก
ข้าว ได้แก่ pH, OM, N, P, K, CEC และ BS โดยระบุเป็นค่าคะแนนของค่าน้ าหนัก (Weight) และค่า
คะแนนความเหมาะสมของช่วงปัจจัย (Rating) เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ
พหุเกณฑ์ ด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ าหนักชั้นของความอุดมสมบูรณ์ของดิน แล้วประเมินหาพ้ืนที่ที่มี
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกข้าว ประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์ใน 
หัวข้อ “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินธาตุอาหารพืชในดิน กรณีศึกษา อ าเภอ
อุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป. ลาว” 
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ตอนที่ 2  ค าอธิบายความหมาย 
 

ตารางที่ ก.1 
 

ค าอธิบายถึงปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาส าหรับพิจารณาให้ค่าน้ าหนักความส าคัญและคา่คะแนนของปัจจัย 
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ความส าคญัของปัจจัย 
1) ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ระดับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป

ตามระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) โดยทั่วไป ระดับความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชสูงเมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 
อยู่ในช่วง 5.5-7.0 ซึ่งถ้ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินสูงหือต่ ากว่านี้ 
ธาตุอาหารพืชบางชนิดจะขาดหรือมีมากจนเป็นพิษกับพืช   

2) อินทรียวัตถ ุ(OM) อินทรียวัตถุในดิน หมายถึง อินทรีย์สารทุกชนิดที่มีอยู่ในดิน ซึ่งได้จากซาก
พืช ซากสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน สิ่งขับถ่ายของมนุษย์และ
สัตว์สลายตัวทับถมอยู่ในดิน ในดิน   ยิ่งมีอินทรียวัตถุมากยิ่งส่งผลดีต่อพืช 

 ไ  3) ไนโตรเจน (N) 
 

ไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารพืชที่มี่หน้าที่ส าคัญในกระบวนการ เมตาบอลิ
ซึมของพืช เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกรดอะมิโน โปรตีน 
คลอโรฟิล และเอนไซม์บางชนิดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของเซลล์
และเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ท าให้พืชมีสีเขียวและมีความแข็งแรง ปรับปรุง
คุณภาพใบของพชืผัก และโปรตีนในธัญพืช เมื่อมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน (pH) ประมาณ 5.5-8.5 การละลายและความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุไนโตรเจนต่อพืชจะมีมาก แต่ช่วงที่ N ละลายได้มากที่สุด เมื่อมีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) = 6.0-8.0 

4) ฟอสฟอรัส (P) ฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากเป็นส่วนประกอบ
ของกรดนิวคลีอิก และนิวคลิโอโปรตีน มีความส าคัญ  ต่อการ สร้างยีนส์ 
(Genes) การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์ในพืช เมื่อค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน (pH) ประมาณ 6.5-7.5 และมากกว่า 8.5การละลายและ
ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสต่อพืชจะมีมาก 

5) โพแทสเซียม (K) โพแทสเซียม เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณมาก มีองค์ประกอบ
ส าคัญของเอ็นไซม์ที่ ช่วยในการสังเคราะห์แสง การ สร้างโปรตีน แป้ง 
ช่วยในการล าเลียงแป้งและน้ าตาล ควบคุมและรักษาความเป็นกรดเป็น
ด่าง ควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ  การละลายและความเป็นประโยชน์
ของธาตุ โพแทสเซียมต่อพืชจะมาก เมื่อมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
(pH) มากกว่า 5.5 และละลายออกมาได้มากที่สุด เมื่อมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน (pH) มากกว่า 6.0 
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ตารางที่ ก.1 
 

ค าอธิบายถึงปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาส าหรับพิจารณาให้ค่าน้ าหนักความส าคัญและคา่คะแนนของปัจจัย (ต่อ) 
6) ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ความจุหรือความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก

ของดิน หมายถึง ความจุของสารคอลลอยด์ ในดินที่
สามารถดูดยึดธาตุที่มีประจุบวกไว้ได้มากที่สุดมีหน่วย
เป็น เซนตโมล/กิโลกรัม (cmol/kg) เป็นสมบัติทางเคมีที่
เกี่ยวข้องกับชนิดและปริมาณของสารคอลลอยด์ในดิน
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน กล่าวคือ ถ้าดินมี CEC 

สูง หมายความว่า ดินนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความอุดม
สมบูรณ์สูง 

7) การอ่ิมตัวด้วยไอออนที่เป็นด่าง (BS) ได้ค่าร้อยละความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (Base 

Saturation Percentage, %BS)  ได้จากการค านวณ โดย
น าค่าประจุบวกที่เป็นด่างทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนได้ของ
ดิน (Total Exchangeable Bases; Exch. Ca++, Mg++, Na+, 
K+)  หารด้วยค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของ
ดิน (Cation Exchange Capacity; CEC) แล้วคูณด้วย 100 
ถ้าค่า BS สูง หมายความว่า ดินนั้นมีแนวโน้มที่จะมี
ความอุดมสมบูรณ์สูง 

 

ตอนที่ 3 การประเมินค่าคะแนนของค่าน้ าหนัก (Weight) และค่าคะแนนความเหมาะสมของช่วง

ปัจจัย (Rating score) 
ตอนที่ 3-1 การเปรียบเทียบน้ าหนัก (Weighting  score) รายคู่ของปัจจัย ด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในการปลูกข้าวในอ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป. ลาว 
ค าชี้แจง   

- การเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ส่งผลต่อความเหมาะสม
ในการปลูกข้าวเป็นรายคู่ โดยการให้คะแนน ตั้งแต่ 1-9 ดังมีรายละเอียดตามค าอธิบายถึง
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาดังตารางที่ ก. 1 และ เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ความส าคัญของค่าน้ าหนักดังตารางที่ ก. 2  
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- โปรดพิจารณาระดับความส าคัญของปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่ส่งผลต่อความ
เหมาะสมในการปลูกข้าวเป็นรายคู่ในแต่ละแถว โดยเปรียบเทียบระหว่างระดับปัจจัยที่อยู่ข้าง
ซ้ายมือสุดของแถวกับระดับปัจจัยที่อยู่ทางด้านขวาสุดของแถวในบรรทัดเดียวกัน  

- ท าเครื่องหมาย       ตรงหมายเลขค่าคะแนนที่ท่านเลือก ตั้งแต่ระดับ 1-9 ที่ก าหนดให้ จน
ครบทุกคู่ของปัจจัยเปรียบเทียบ ดังแสดงไว้ในตัวอย่างการตอบแบบสอบถามในตารางที่ ก. 2 

 
ตารางที่ ก.2 
 
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส าคัญของค่าน้ าหนัก 

คา่
ความส าคญั 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1
1 

มีความส าคัญเท่ากัน 
(Equal Importance) 

ปั จจั ยทั้ ง สองที่ ก า ลั งพิ จ า รณา เปรี ยบ เที ยบมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน 

3
3 

มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ 
(Moderate Importance) 

ปัจจัยที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความ  ส าคัญ
มากกว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งพอประมาณ 

5
5 

มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด      
(Strong Importance) 

ปัจจัยที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความ 
ส าคัญมากกว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งอย่างเด่นชัด       

7
7 

มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัดมาก 
(Very strong or demonstrated 
Importance) 

ปัจจัยที่ก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความ 
ส าคัญมากกว่าปัจจัยอีกตัวหนึ่งอย่างเด่นชัดมาก       

9
9 

มีความส าคัญมากกว่าอย่างยิ่ง        
(Extreme Importance) 

ค่าความส าคัญสูงสุดที่จะเป็นไปได้ในการ    พิจารณา
เปรียบเทียบปัจจัยทั้งสอง 

2
2, 4, 6, 8 

เป็นค่าความส าคัญระหว่างกลางของ
ค่าที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบปัจจัยถูกพิจารณา
ว่าควรเป็นค่าระหว่างกลางของค่าที่กล่าวไว้ข้างต้น 

หมายเหตุ . จาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ , โดย ณัฐพล     
จันทร์แก้ว, 2556 
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ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถามส าหรบั ตารางที ่ก. 3 
 

“ปัจจัยที่อยู่ในสดมภ์ (column) แรก (ซ้ายสุด) มีความส าคัญมากกว่าปัจจัยในสดมภ์ (column) 
สุดท้าย (ขวาสุด) เพียงใด” 

เช่น  
1) ถ้าท่านคิดว่าปัจจัย A1 มีความส าคัญเท่ากับปัจจัย A2  

โปรดให้ค่าความส าคัญ = 1 ในคอลัมน์ของช่อง เท่ากนั ในตารางแบบสอบถาม 
2) ถ้าท่านคิดว่าปัจจัย A1 มีความส าคัญมากกว่าปัจจัย A2 อย่างชัดเจนมาก  

อาจให้ค่าความส าคัญ = 7 ในคอลัมน์ของช่อง มากกวา่ ในตารางแบบสอบถาม 
3) ถ้าท่านคิดว่าปัจจัย A1 มีความส าคัญน้อยกว่าปัจจัย A3 อย่างพอประมาณ  

อาจให้ค่าความส าคัญ = 3 ในคอลัมน์ของช่อง น้อยกวา่ ในตารางแบบสอบถาม 
4) ถ้าท่านคิดว่าปัจจัย A2 มีความส าคัญน้อยกว่าปัจจัย A3 เป็นอย่างยิ่ง  

อาจให้ค่าความส าคัญ = 9 ในคอลัมน์ของช่อง น้อยกวา่ ในตารางแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ ก. 3  
 
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัย 
การเปรยีบเทียบค่าคะแนนของปัจจัย 

ปัจจัย 
มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า 

A1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A2 

A1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A2 

A1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A3 

A3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A3 

 
โปรดท าเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ท่านให้ความเห็นจากการพิจารณาเปรียบเทียบค่า

ความส าคัญของปัจจัยในแต่ละแถวของตาราง 
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ตารางที่ ก.4 
 

การเปรียบเทียบระดับความส าคัญรายคู่ของปัจจัย 

ปัจจัย 
การเปรียบเทียบค่าคะแนนของปัจจัย 

ปัจจัย 
มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า 

ปจัจยัความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ (pH) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OM 

pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 

pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K 

pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CEC 

pH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS 

ปจัจยัอนิทรวีตัถใุนดนิ (OM) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

อินทรีวัตถุ(OM) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

อินทรีวัตถุ(OM) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 

อินทรีวัตถุ(OM) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K 

อินทรีวัตถุ(OM) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CEC 

อินทรีวัตถุ(OM) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS 

ปจัจยัไนโตรเจน (N) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

ไนโตรเจน (N) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 

ไนโตรเจน (N) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K 

ไนโตรเจน (N) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CEC 

ไนโตรเจน (N) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS 

ฟอสฟอรสั (P) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

ฟอสฟอรัส (P) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K 

ฟอสฟอรัส (P) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CEC 

ฟอสฟอรัส (P) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS 

ปจัจยัโพแทสเซยีม (K) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

โพแทสเซียม (K) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CEC 

โพแทสเซียม (K) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS 

ปจัจยัความจแุลกเปลีย่นไอออนบวก (CEC) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

CEC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS 

 
ตอนที่ 3-2 การประเมินค่าคะแนน  (Rating Score) ความส าคัญของช่วงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ
อุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกข้าว 
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ค าชี้แจง  
หมายเลข 1 แสดงถึง ความส าคัญของช่วงปัจจัยนั้นมีผลต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อยที่สุด 
หมายเลข 9 แสดงถึง ความส าคัญของช่วงปัจจัยนั้นมีผลต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินมากที่สุด 
 

        

9
  

       

8
  

      

7
  

     

6
  

    

 
5 

  

  

 
4 

   
3 

   
2 1 

น้อยที่สุด                                                                                          มากที่สุด 
โปรดประเมินความส าคัญของแต่ละระดับปัจจัย โดยเลือกใส่หมายเลข 1-9 ลงใน

ช่องว่างของคอลัมน์ขวามือสุดในตารางที่ ก.5 
 

ตารางที่ ก.5 
 

การให้ค่าคะแนน (Rating Score) ความส าคัญของปัจจัยนั้น ๆ ต่อการปลูกข้าว 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ระดับของปัจจัย ค่าคะแนน (1-9) 

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 

< 4.5 (กรดรุนแรงมากที่สุด) ………………… 

4.6- 5.0 (กรดจัดมาก) ………………… 

5.1-5.5 กรดจัด ………………… 

5.6-6.0 (กรดปานกลาง) ………………….. 

6.1-6.5 (กรดเล็กน้อย) ……………………. 

6.6-7.3 (กลาง) …………………. 

อินทรีวัตถุในดิน (OM) 

< 0.5 (ต่ าสุด) …………………… 

0.5-1.0 (ต่ า) …………………… 

1.1-2.0 (ปานกลาง) ………………….. 

> 4.0 (สูง) ………………….. 
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ตารางที่ ก.5 
 
การให้ค่าคะแนน (Rating Score) ความส าคัญของปัจจัยนี้ต่อการปลูกข้าว (ต่อ) 

ไนโตรเจน (N) 

< 0.01 (ต่ าสุด) …………………… 

0.02-0.15 (ต่ า) …………………… 

0.16-0.25 (ปานกลาง) ………………….. 

>0.25 (สูง) ………………….. 

ฟอสฟอรัส (P) 

<3.0 (ต่ ามาก) …………………. 

3.1-10 (ต่ า) …………………. 

10.1-25 (ปานกลาง) …………………. 

>25 (สูง) …………………. 

โพแทสเซียม (K) 

< 40 (ต่ าสุด) …………………. 

41-80 (ต่ า) …………………. 

81-120 (ปานกลาง) …………………. 

> 120 (สูง) …………………. 

ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) 

<5 (ต่ า) …………………. 

5-10 (ค่อนข้างต่ า) …………………. 

10-15 (ปานกลาง) ………………….. 

15-20 (ค่อนข้างสูง) …………………. 

>20 (สูง) ………………….. 

อิ่มตัวด้วยไอออนที่เป็นด่าง (BS) 

<20 (ต่ า) …………………. 

20-35 (ค่อนข้างต่ า) ……………….. 

35-50 (ปานกลาง) …………………. 

50-75 (ค่อนข้างสูง) …………………….. 

>75 (สูง) ……………….. 
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ภาคผนวก ข 
การค านวณหาคา่น้ าหนกั (Computation of the criterion weights) 

 
ตัวอย่าง ถ้าหลักเกณฑ์ 1 ชอบมากกว่าหลักเกณฑ์ 2 สามารถสรุปได้ว่า หลักเกณฑ์ 2 

ชอบเพียงครึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์ 1 ถ้าหลักเกณฑ์ 1 คะแนนเท่ากับ 4 หลักเกณฑ์ 2 จะได้รับคะแนน 
เท่ากับ 1/4 เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ 1 ในแนวทแยง จะเป็นการเปรียบเทียบกับปัจจัยเอง จึ่งมีค่า
เท่ากับ 1 แสดงถึงความส าคัญเท่ากัน และหลักเกณฑ์ 1/7 ชอบมากกว่าหลักเกณฑ์ 1 และหลักเกณฑ์ 
2 อยู่  1/5 เท่า สามารถสร้างตารางการเปรียบเทียบได้ ดังแสดงในตารางที่ ข.1 
 
ตารางที่ ข.1 
 
การเปรียบเทียบเป็นคู่ของการประเมินหลักเกณฑ์ 

Criterion Price Slop View 

Price 1 4 7 
Slop 1/4 1 5 

View 1/7 1/5 1 

หมายเหตุ. จาก GIS Multi criteria Decision Analysis, by Saaty, 1980. 
 
ตัวอย่าง: การค านวณ (Pairwise Comparison) 

การหา Weight Sum vector 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Step I หาผลรวมของแตล่ะ
เกณฑ ์

Step II ท า Normalize ทุกๆเกณฑ ์

Step III ค านวณหาคา่น้ าหนกั 
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ตารางที่ ข.2 
 

การค านวณหาค่าน้ าหนัก (Computation of the criterion weights) 

Criterion 
Step I step II 

Step III Weight 
P S V P S V 

Price (P) 1 4 7 0.718 0.769 0.538 (0.718+0.769+0.538)/3 =  0.675 
Slope (S) 0.25 1 5 0.179 0.192 0.385 (0.179+0.192+0.385)/3 = 0.252  
View (V) 0.143 0.2 1 0.103 0.038 0.077 (0.102+0.039+0.077)/3 = 0.073 
Total 1.393 5.2 13 1 1 1                                 = 1.000 

หมายเหตุ. จาก GIS Multi criteria Decision Analysis, by Saaty, 1980. 
 

ตารางที่ ข.3 
 

การค านวณประมาณสัดส่วนความสอดคล้อง (Estimation of the consistency ratio) 
Criterion Step I Weight Sum Vecter Step II 

Price (P) (0.675)(1)+(0.252)(4)+(0.073)(7)         =  2.194 2.194/0.675  = 3.25 

Slope (S) (0.675)(0.25)+(0.252)()+(0.073)(5)       =  0.786 0.786/0.252 = 3.119 

View (V) (0.675)(0.143)+(0.252)(0.2)+(0.073)(1)  = 0.220 0.220/0.73 = 3.014 

หมายเหตุ. จาก GIS Multi criteria Decision Analysis, by Saaty, 1980. 
 

ในการค านวณหาสัดส่วนความสอดคล้อง Consistency Vector โดยหาค่า Weight 
Sum Vector ด้วยค่าที่ได้จากการก าหนดค่าน้ าหนัก เมื่อค านวณค่า Consistency Vector ได้แล้ว 

เราต้องการค านวณค่า Lambda (λ) และ Consistency Index (CI) ค่า Lambda คือค่าเฉลี่ยที่ได้
จากการค านวณค่า Consistency Vector 

                           λ= ค่าเฉลี่ยของค่า Consistency Vector 

       การค านวณค่า Consistency Index ได้จากการค านวณค่า λ 

                      
 
max

1

n
CI

n

 



 

เมื่อ n คือจ านวนหลักเกณฑ์ทั้งหมด 
สามารถค านวณค่า Consistency Ratio (CR) ได้ดังนี้ 

CI
CR

RI
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โดย RI คือ ค่า Random Index ขึ้นอยู่กับจ านวนของหลักเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ 
 

3.250 3.119 3.014
3.128

3


 
   

 
3.128 3

0.064
1 3 1

n
CI

n

  
  

 
 

 
0.064

0.11
0.58

CI
CR

RI
    

 
ข้อสังเกต ตารางสเกลส าหรับการเปรียบเทียบเป็นคู่ คือ 

(1) จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 หลักเกณฑ์ 
(2) ในการเปรียบเทียบความส าคัญของหลักเกณฑ์จะเริ่มจากค่าความส าคัญ

เท่ากัน 
(3) การค านวณค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ (Computation of the Criterion 

Weights) มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ   
1) การหาผลลัพธ์ในแต่ละคอลัมน์ 
2) หาค่าในตารางด้วยผลรวมของแต่ละคอลัมน์ (Normalized Matrix) 
3) ค านวณค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวของ Normalized Matrix 

(4) การประมาณค่าความสอดคล้อง (Estimation of the Consistency Ratio) 
ในขั้นตอนนี้เราจะตัดสินใจว่า การเรียบเทียบของเรามีค่าความสองคล้องหรือไม่ ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

1) ค านวณค่า Weight Sum Vector โดยน าค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์แรกมา
คูณกับคอลัมน์แรกของค่าแรกเริ่มในตารางการเรียบเทียบเป็นคู่ ต่อมาน าค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่
สองมาคูณกับคอลัมน์ที่สอง ค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่สามมาคูณกับคอลัมน์ที่สาม คูณไปจนครบ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมี แล้วรวมทั้งหมดตามแถว 

2) หาค่า Consistency Vector โดยหาค่า Weight Sum Vector ด้วยค่าที่ได้
จากการก าหนดค่าน้ าหนัก เมื่อค านวณค่า Consistency Vector ได้แล้ว เราต้องการค านวณค่า 

Lambda (λ) และ Consistency Index (CI) ค่า Lambda คือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการค านวณค่า 
Consistency Vector  

 

                           λ= ค่าเฉลี่ยของค่า Consistency Vector 
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การค านวณค่า Consistency Index ได้จากการค านวณค่า λ 

 
max

1

n
CI

n

 



 

เมื่อ n คือจ านวนหลักเกณฑ์ทั้งหมด 
สามารถค านวณค่า Consistency Ratio (CR) ได้ดังนี้ 

CI
CR

RI
  

โดย RI คือ ค่า Random Index ขึ้นอยู่กับจ านวนของหลักเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ 
 

ตารางที่ ข.4 
 
ดัชนีการสุ่มไม่สอดคล้อง (Random Inconsistency Indices RI for n=1, 2, 3,) 

N RI n RI n RI 

1 0.00 5 1.12 9 1.45 

2 0.00 6 1.24 10 1.49 

3 0.58 7 1.32 11 1.51 

4 0.9 8 1.41 12 1.48 

หมายเหตุ . จาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ , โดย ณัฐพล     
จันทร์แก้ว, 2556. 
       

ถ้าค่า 0.1CR   นั่นแสดงว่า มีค่าสัดส่วนความสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้ในการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ แต่ถ้า 0.10CR   แสดงถึงค่าสัดส่วนไม่สอดคล้อง ซึ่งต้องกลับไปพิจารณาแก้ไข
ค่าเริ่มต้น ในการเปรียบเทียบเป็นคู่ใหม่ 

ข้อดีของวิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ คือ จะพิจารณาได้เพียงแต่ 2 หลักเกณฑ์ ณ เวลานั้น ถ้า
หากหลักเกณฑ์ท่ีใช้เปรียบเทียบมีคู่ท่ีจะถูกเปรียบเทียบก็จะมากข้ึน สามารถค านวณได้จาก n(n-1)/2  

ในการค านวณสามารถใช้โปรแกรม Expert Choice เป็น Software Packages ที่เป็น
ที่นิยมมากในการด าเนินการเปรียบเทียบเป็นคู่ และยังสมารถท าได้ง่ายใน Spreadsheet นอกจากนี้ 
ยังสามารถใช้งานร่วมกับ GIS-base Multi Criteria Decision Making ได้อีกด้วย (ณัฐพล จันทร์แก้ว, 
2556, น. 183), อ้างถึงใน Thomas L. Saaty, 1980 
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ภาคผนวก ค 
ค่าคะแนนแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวฒุิ 

 
ตารางที่ ค.1 
 

ค่าคะแนนน้ าหนักความส าคัญ (Weighting Score) ของปัจจัย 

ปัจจัยหลัก ปัจจัยเปรียบเทียบ 
ค่าคะแนนแบบสอบถามที่ผู้เชียวชาญให้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจัจยัความเปน็กรดเปน็ดา่งของดนิ (pH) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

pH OM 4 1 1 7 1 7 4 1/7 

pH N 4 1/3 4 7 1/7 7 3 1 

pH P 8 8 7 9 1/5 9 5 1 

pH K 1 1 6 1/6 1/7 8 2 1/4 

pH CEC 1 5 5 7 1/9 1/7 1 8 

pH BS 5 5 5 7 1/7 5 2 8 

ปจัจยัอนิทรวีตัถใุนดนิ (OM) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

อินทรีวัตถุ(OM) N 1 3 1 1 1 1 1 1 

อินทรีวัตถุ(OM) P 1/3 3 1/6 6 7 5 1/3 1 

อินทรีวัตถุ(OM) K 1 2 1/6 2 1 3 1 1 

อินทรีวัตถุ(OM) CEC 3 1/2 1 9 1/5 8 1 5 

อินทรีวัตถุ(OM) BS 1/4 1/5 1 9 1/4 8 3 5 

ปจัจยัไนโตรเจน (N) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

ไนโตรเจน (N) P 4 4 1/9 1 3 1 3 1 

ไนโตรเจน (N) K 1 3 1/5 1 1 1 2 1 

ไนโตรเจน (N) CEC 4 1/2 1/3 1 1/7 1 1 7 

ไนโตรเจน (N) BS 3 1/2 1/5 3 1/5 4 2 7 

ฟอสฟอรสั (P) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

ฟอสฟอรัส (P) K 5 1 3 1 1 1 3 1 

ฟอสฟอรัส (P) CEC 1 5 4 1/5 1/4 1/6 1 6 

ฟอสฟอรัส (P) BS 4 5 4 1/5 1/7 1/6 1 6 

ปจัจยัโพแทสเซยีม (K) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

โพแทสเซียม (K) CEC 6 1/2 1./5 9 1/5 8 2 3 

โพแทสเซียม (K) BS 3 1/5 1/5 9 1/7 8 1 3 

ปจัจยัความจแุลกเปลีย่นไอออนบวก (CEC) เทยีบกบัปจัจยัอืน่ 

CEC BS 1 4 1 9 1 9 1 1 
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ผลการวเิคราะห์คา่น้ าหนัก (Weighting Score) ของชว่งปจัจยั 
 

ตารางที่ ค.2 
 
ค่าคะแนนจากการสอบถามที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความส าคัญ  (Weighting 
Score) ของช่วงปัจจัย 
Criterion pH OM N P K CEC BS 

pH 1 3 3 6 2 3 5 

OM 0.333 1 1 3 1 3 3 

N 0.333 1.000 1 2 1 2 2 

P 0.167 0.333 0.500 1 2 2 3 

K 0.500 1.000 1.000 0.500 1 4 3 

CEC 0.333 0.333 0.500 0.500 0.250 1 3 

BS 0.200 0.333 0.500 0.333 0.333 0.333 1 

Total 2.867 7.000 7.500 13.333 7.583 15.333 20 

 
ตารางที ่ค.3 
 
ค่าคะแนนน้ าหนักความส าคัญ (Weighting Score) ของปัจจัย 
Criterion pH OM N P K CEC BS SUM Weighting 

pH 0.349 0.429 0.400 0.450 0.264 0.196 0.250 2.337 0.334 

OM 0.116 0.143 0.133 0.225 0.132 0.196 0.150 1.095 0.156 

N 0.116 0.143 0.133 0.150 0.132 0.130 0.100 0.905 0.129 

P 0.058 0.048 0.067 0.075 0.264 0.130 0.150 0.792 0.113 

K 0.174 0.143 0.133 0.038 0.132 0.261 0.150 1.031 0.147 

CEC 0.116 0.048 0.067 0.038 0.033 0.065 0.150 0.516 0.074 

BS 0.070 0.048 0.067 0.025 0.044 0.022 0.050 0.325 0.046 

SUM 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 1.000 
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ตารางที่ ค.4 
 
ค่าอัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio) ของปัจจัย 

Consistency Ratio 

pH 2.617 7.840 

OM 1.244 7.952 

N 1.011 7.819 

P 0.867 7.664 

K 1.091 7.406 

CEC 0.534 7.245 

BS 0.341 7.357 

Sum 53.283 

  7.612 

CI 0.102 

CR 0.077 

 
ถ้าค่า 0.1CR   นั้นแสดงว่า มีค่าสัดส่วนความสอดคล้องในระดับที่ยอมรับได้ในการ

เปรียบเทียบเป็นคู่ แต่ถ้า 0.10CR   แสดงถึงค่าสัดส่วนไม่สอดคล้อง ซึ่งต้องกลับไปพิจารณาแก้ไข
ค่าเริ่มต้น ในการเปรียบเทียบเป็นคู่ใหม่ 

ดังนั้นการวิจัยนี้ ค่าความสอดคล้อง CR=0.077 หมายถึง มีค่าสัดส่วนความสอดคล้องใน
ระดับท่ียอมรับได้ในการเปรียบเทียบเป็นคู่ 
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ตารางที่ ค.5 
 
ค่าคะแนน (Rating Score) ความส าคัญของปัจจัย 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ระดับของปัจจยั 
ค่าคะแนน (1-9) จากแบบสอบถาม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) < 4.5 (กรดรุนแรงมากที่สุด) 3 1 1 1 4 2 1 1 

4.6- 5.0 (กรดจัดมาก) 4 3 4 3 5 4 3 3 

5.1-5.5 กรดจัด 4 5 6 4 6 3 5 3 

5.6-6.0 (กรดปานกลาง) 8 7 8 5 7 5 6 7 

6.1-6.5 (กรดเล็กน้อย) 9 8 9 8 8 9 8 9 

6.6-7.3 (กลาง) 9 9 9 9 9 8 8 8 

อินทรีวัตถุในดิน (OM) < 0.5 (ต่ าสุด) 5 1 1 1 5 2 1 1 

0.5-1.0 (ต่ า) 7 3 5 2 6 1 5 2 

1.1-2.0 (ปานกลาง) 8 5 8 4 7 5 8 5 

> 4.0 (สูง) 9 8 9 9 8 8 4 9 

ไนโตรเจน (N) < 0.01 (ต่ าสุด) 5 1 2 1 2 1 1 1 

0.02-0.15 (ต่ า) 6 3 8 2 3 3 7 3 

0.16-0.25 (ปานกลาง) 7 5 9 7 5 8 5 3 

>0.25 (สูง) 8 7 9 9 7 9 8 9 

ฟอสฟอรัส (P) <3.0 (ต่ ามาก) 5 1 1 1 5 1 1 1 

3.1-10 (ต่ า) 6 4 7 2 6 2 3 4 

10.1-25 (ปานกลาง) 9 6 9 7 7 8 7 5 

>25 (สูง) 9 8 9 9 8 9 8 6 

โพแทสเซียม (K) < 40 (ต่ าสุด) 5 1 1 1 6 1 1 1 

41-80 (ต่ า) 6 4 5 2 7 2 4 2 

81-120 (ปานกลาง) 8 6 8 7 8 8 8 3 

> 120 (สูง) 9 8 9 9 9 9 7 6 

ความจุแลกเปลีย่นไอออนบวก (CEC) <5 (ต่ า) 5 1 1 1 2 1 1 1 

5-10 (ค่อนข้างต่ า) 6 3 4 3 4 4 3 2 

10-15 (ปานกลาง) 7 5 7 4 5 3 5 4 

15-20 (ค่อนข้างสูง) 7 7 9 5 7 5 8 5 

>20 (สูง) 9 9 9 5 9 6 6 8 

อิ่มตัวด้วยไอออนที่เป็นด่าง (BS) <20 (ต่ า) 6 1 1 1 4 1 1 1 

20-35 (ค่อนข้างต่ า) 8 3 5 3 5 3 8 2 

35-50 (ปานกลาง) 8 5 8 4 6 5 9 3 

50-75 (ค่อนข้างสูง) 9 7 9 5 7 4 6 4 

>75 (สูง) 9 9 9 5 9 5 7 6 
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ผลการวเิคราะห์คา่คะแนน (Rating Score) ความส าคญัของปจัจยั 
 
ตารางที่ ค.6 
 
ค่าคะแนน (Rating Score) ความส าคัญของปัจจัย 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ระดับของปัจจยั 
Straight Ratio Original 

Rating 
Rank Scale Weight 

ความเป็นกรดเป็นดา่งของดิน (pH) < 4.5 (กรดรุนแรงมากที่สุด) 6 1.750 1.000 0.052 

4.6- 5.0 (กรดจัดมาก) 5 3.625 2.071 0.108 

5.1-5.5 กรดจัด 4 4.500 2.571 0.134 

5.6-6.0 (กรดปานกลาง) 3 6.625 3.786 0.197 

6.1-6.5 (กรดเล็กน้อย) 2 8.500 4.857 0.253 

6.6-7.3 (กลาง) 1 8.625 4.929 0.257 

อินทรียวัตถุในดิน (OM) < 0.5 (ต่ าสุด) 4 2.125 1.000 0.105 

0.5-1.0 (ต่ า) 3 3.875 1.824 0.191 

1.1-2.0 (ปานกลาง) 2 6.250 2.941 0.309 

> 4.0 (สูง) 1 8.000 3.765 0.395 

ไนโตรเจน (N) < 0.01 (ต่ าสุด) 4 1.750 1.000 0.085 

0.02-0.15 (ต่ า) 3 4.375 2.500 0.213 

0.16-0.25 (ปานกลาง) 2 6.125 3.500 0.299 

>0.25 (สูง) 1 8.250 4.714 0.402 

ฟอสฟอรัส (P) <3.0 (ต่ ามาก) 4 2.000 1.000 0.092 

3.1-10 (ต่ า) 3 4.250 2.125 0.195 

10.1-25 (ปานกลาง) 2 7.250 3.625 0.333 

>25 (สูง) 1 8.250 4.125 0.379 
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ตารางที่ ค.6 
 
ค่าคะแนน (Rating Score) ความส าคัญของปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ระดับของปัจจยั Straight Ratio Original Rating 

  
Rank Scale Weight 

 
โพแทสเซียม (K) < 40 (ต่ าสุด) 4 2.125 1.000 0.099 

41-80 (ต่ า) 3 4.000 1.882 0.187 

81-120 (ปานกลาง) 2 7.000 3.294 0.327 

> 120 (สูง) 1 8.250 3.882 0.386 

ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) <5 (ต่ า) 5 1.625 1.000 0.066 

5-10 (ค่อนข้างต่ า) 4 3.625 2.231 0.148 

10-15 (ปานกลาง) 3 5.000 3.077 0.204 

15-20 (ค่อนข้างสูง) 2 6.625 4.077 0.270 

>20 (สูง) 1 7.625 4.692 0.311 

ความอิ่มตัวด้วยไอออนที่เป็นด่าง (BS) <20 (ต่ า) 5 2.000 1.000 0.076 

20-35 (ค่อนข้างต่ า) 4 4.625 2.313 0.175 

35-50 (ปานกลาง) 3 6.000 3.000 0.227 

50-75 (ค่อนข้างสูง) 2 6.375 3.188 0.242 

>75 (สูง) 1 7.375 3.688 0.280 
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ภาคผนวก ง 
ค่าเฉลี่ยปจัจัยในการศกึษา 

ตารางที่ ง.1 
 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยในการศึกษา (Soil texture, pH, OM, N, P, K, CEC และ BS) 

จ านวนบ้าน บ้านที่เก็บตัวอย่างดิน 
จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

จุดที่เก็บ ดินทราย ดินทรายแป้ง ดินเหนียว pH_h2o OM N_total P_avail_mg K_avail_mg CEC_avail BS_avail 

1 บ้าน กกตาล 15.00 69.00 25.30 5.70 4.40 0.76 0.04 5.00 15.00 37.99 53.70 

2 บ้าน กลางโพสี 15.00 88.30 9.10 2.60 4.30 0.72 0.04 2.00 20.00 15.66 26.80 

3 บ้าน กุดแข้ 15.00 80.90 9.80 9.30 5.30 0.46 0.02 2.00 23.00 24.43 47.90 

4 บ้าน โคกน้อย 15.00 73.20 20.50 6.30 4.40 0.57 0.03 2.00 34.00 31.62 51.90 

5 บ้าน โคกใหญ่ 30.00 71.70 21.55 6.75 4.65 0.64 0.03 8.50 31.50 28.36 51.70 

6 บ้าน จอมแจ้ง 15.00 81.70 14.70 3.60 4.30 0.60 0.03 3.00 19.00 16.87 23.20 

7 บ้าน ไชยะมุงคุณ 15.00 89.90 7.50 2.60 4.50 0.55 0.03 3.00 19.00 17.10 29.30 

8 บ้าน ไชสะว่าง 15.00 76.00 20.80 3.20 4.30 0.64 0.03 4.00 13.00 24.55 41.60 

9 บ้าน ไชสะอาด 15.00 77.90 16.40 5.70 4.20 0.62 0.03 5.00 14.00 28.07 59.40 

10 บ้าน ดงท่า 15.00 77.40 16.90 5.70 4.30 0.45 0.02 2.00 17.00 16.89 11.40 

11 บ้าน ดงน้อย 15.00 71.00 22.00 7.00 4.30 0.89 0.04 10.00 32.00 31.56 49.60 

12 บ้าน ดงใน 15.00 77.70 19.70 2.60 4.30 0.35 0.02 1.00 17.00 13.54 8.40 

13 บ้าน ดงหมากแงว 15.00 78.60 17.30 4.10 4.00 0.46 0.02 1.00 19.00 15.53 22.60 

14 บ้าน ทุ่งนาเมือง 15.00 77.00 20.50 2.50 4.00 0.53 0.03 3.00 11.00 16.82 25.90 

15 บ้าน นากระเชาะ 15.00 73.00 16.90 10.10 5.20 0.40 0.02 2.00 24.00 33.18 60.70 
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ตารางที่ ง.1 
 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยในการศึกษา (Soil texture, pH, OM, N, P, K, CEC และ BS) ต่อ 

จ านวนบ้าน บ้านที่เก็บตัวอย่างดิน 
จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

จุดที่เก็บ ดินทราย ดินทรายแป้ง ดินเหนียว pH_h2o OM N_total P_avail_mg K_avail_mg CEC_avail BS_avail 

16 บ้าน นาค า 30.00 73.95 21.45 4.60 4.70 0.51 0.03 3.00 18.00 12.49 12.90 

17 บ้าน นาจาน 30.00 63.75 28.50 7.75 4.55 0.73 0.04 3.00 30.50 36.28 44.75 

18 บ้าน นาชายทอง 15.00 84.20 12.70 3.10 4.90 0.38 0.02 3.00 11.00 12.44 34.80 

19 บ้าน นาทาด 15.00 77.40 16.40 6.20 4.50 0.83 0.04 5.00 45.00 17.09 30.40 

20 บ้าน นาโพนไช 15.00 77.70 15.10 7.20 4.20 0.62 0.03 31.00 58.00 16.94 20.20 

21 บ้าน นาสะโนด 15.00 49.10 37.80 13.10 4.40 1.01 0.05 4.00 47.00 24.58 25.00 

22 บ้าน โนนดอกไม้ 15.00 71.30 23.00 5.70 4.20 0.69 0.03 1.00 52.00 17.15 22.90 

23 บ้าน โนนยาง 15.00 83.40 12.00 4.60 4.50 0.47 0.02 4.00 12.00 35.87 45.20 

24 บ้าน โนนวิไล 15.00 76.30 16.40 7.30 4.00 0.73 0.04 6.00 24.00 27.07 37.40 

25 บ้าน โนนสะหว่าง 15.00 72.00 17.10 10.90 4.60 0.80 0.04 4.00 61.00 32.58 63.70 

26 บ้าน พินใต้ 15.00 85.50 10.90 3.60 4.60 0.47 0.02 2.00 11.00 26.26 56.10 

27 บ้าน พินเหนื่อ 15.00 79.90 14.40 5.70 4.20 0.64 0.03 4.00 27.00 34.04 41.80 

28 บ้าน โพนเด่ือ 15.00 36.60 50.00 13.40 4.60 0.93 0.05 3.00 50.00 20.49 22.80 

29 บ้าน โพนตูม 15.00 75.60 18.30 6.10 4.50 0.87 0.04 5.00 51.00 15.11 21.60 
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ตารางที่  ง.1 
 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยในการศึกษา (Soil texture, pH, OM, N, P, K, CEC และ BS) ต่อ 

จ านวน
บ้าน 

บ้านที่เก็บตัวอย่างดิน 
จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

จุดที่เก็บ ดินทราย ดินทรายแป้ง ดินเหนียว pH_h2o OM N_total P_avail_mg K_avail_mg CEC_avail BS_avail 

30 บ้าน โพนยานาง 15.00 63.30 30.00 6.70 4.30 0.68 0.03 2.00 26.00 22.08 20.40 

31 บ้าน โพนสะหว่าง 15.00 65.90 27.50 6.60 4.30 0.78 0.04 9.00 23.00 18.87 11.50 

32 บ้าน สมเพ็ดวิไล 15.00 76.70 19.60 3.70 4.60 0.63 0.03 3.00 10.00 19.41 21.00 

33 บ้าน สะหนามไช 15.00 83.40 14.60 2.00 4.30 0.46 0.02 3.00 24.00 16.08 30.30 

34 บ้าน สีบุเร่ือง 15.00 80.70 17.70 1.60 3.90 0.41 0.02 1.00 34.00 20.18 38.70 

35 บ้าน หนองแปน 15.00 70.70 26.20 3.10 4.40 0.30 0.02 3.00 12.00 12.07 10.50 

36 บ้าน หว้ยเหมา่น้อย 15.00 71.30 18.10 10.60 4.20 0.76 0.04 3.00 32.00 25.47 52.30 

37 บ้าน หว้ยเหมา้ใหญ ่ 15.00 82.10 10.90 6.83 3.80 0.49 0.02 3.00 16.00 26.18 47.90 

38 บ้าน หวัค า 15.00 61.50 28.10 10.40 4.80 1.01 0.05 6.00 29.00 31.90 40.00 

39 บ้าน อารงน้อย 15.00 81.70 16.30 2.00 4.50 0.23 0.01 3.00 11.00 12.00 25.40 

40 บ้าน อาหงใหญ ่ 15.00 51.10 36.20 12.70 4.40 0.81 0.04 1.00 46.00 26.02 12.30 

41 บ้าน อุดมมีไช 15.00 76.70 15.00 8.30 4.60 0.71 0.04 2.00 38.00 25.33 24.70 

 
Grand Total 660.00 73.74 20.11 6.15 4.43 0.62 0.03 4.20 26.98 23.03 33.82 
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ภาคผนวก จ 
การแนะน าการใสปุ่๋ยและการใสป่นู 

 
ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างของผลการวิเคราะห์ดินในเขตภาคอีสานเป็นพ้ืนที่ของเกษตรที่

ต้องการปลูกข้าว ส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดอินทรียวัตถุ  กรณีที่มีเวลาจ ากัด หรือไม่
ต้องการเสียเวลาปรับปรุงดินก่อนปลูก มีแนะน าให้ใช้วิธีใส่ปุ๋ยหลายครั้ง ครั้งละไม่ต้องมาก ขึ้นกับ
ความสมบูรณ์ของลักษณะต้น สูตรปุ๋ยก็ควรมีตัวท้ายด้วย (โพแทสเซียม) ถ้างบประมาณมาก ก็ใช้
ปุ๋ยสูตร 16-16-8 หรือ 18-12-6 ถ้างบมจี ากัดก็สูตร 16-8-8 หรือ 18-6-4 หว่าน 3 ครั้งต่อปี 

วิธีใส่ปุ๋ย 
(1) ครั้งที่ 1 ข้าวอายุ 15 - 30 วัน ใส่ปุ๋ยอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเพ่ิม

ปุ๋ยยูเรีย ก็ได้ช่วงนี้ แต่ไม่ควรใส่เกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
(2) ครั้งที ่2 ข้าวอายุ 45-50 วัน ใส่ปุ๋ยอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 16-20-0 
(3) ครั้งที ่3 ข้าวอายุ 65-70 วัน ดูสภาพต้นข้าวเอาว่าข้าว ถ้าเขียวพอดีแล้วก็

ไม่ต้องใส่เพ่ิม แต่ถ้าจะใส่ แนะน า 16-20-0 เท่านั้นอัตราประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ และงดใส่
ยูเรีย 46-0-0, 30-0-0, 21-0-0 เนื่องจากจะท าให้ข้าวจะเป็นโรคง่าย 

1) การใส่ปูนเมื่อดินเป็นกรด 
 เมื่อดินเป็นกรดและได้รับค าแนะน าให้ใส่ปูนเพ่ือปรับปรุงดินและลดความ

รุนแรงของความเป็นกรดของดินลง เนื่องจากวัสดุปูนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน จึงควรท าความ
เข้าใจดังนี้ “ปูน” ปูนในการเกษตร หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดินแล้วสามารถลดปริมาณกรดในดิน
ได้ วัสดุปูนที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ หินปูนบด ปูนขาว ปูนมาล ปูนโดโลไมต์ เป็นต้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553)  

2) การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์
 ปุ๋ยอินทรีย์ลงเป็นปุ๋ยที่ได้จากส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยสลายตัวแล้ว เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น และยังช่วยท าให้ดินร่วนซุย มีความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุ
อาหารได้ไวมากขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 
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ภาคผนวก ช 
พืน้ทีต่วัอยา่งดนิ 

 

 
ภาพที่ ฉ.1  ส านักงานเกษตรและป่าไม้อ าเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต. จาก ผู้วิจัย  
            ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วย GPS  X-UTM: 499451 Y-UTM: 1843860 

 
ภาพที่ ฉ.2  กลุ่มบ้านพัฒนา. จาก ผู้วิจัย  
            ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วย GPS  X-UTM: 497129 Y-UTM: 1843407 
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พื้นที่ตวัอย่างดนิ (ต่อ) 

 
ภาพที่ ฉ.3  พ้ืนที่เก็บตัวอย่างดิน. จาก ผู้วิจัย  
            ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วย GPS  X-UTM: 510204 Y-UTM: 1837586 

 
ภาพที่ ฉ.4  จุดเก็บตัวอย่างดิน. จาก ผู้วิจัย  
            ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วย GPS  X-UTM: 509641 Y-UTM: 183943 
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พื้นที่ตวัอย่างดนิ (ต่อ) 

 
ภาพที่ ฉ.5  พ้ืนที่นาเขตสูง. จาก ผู้วิจัย 
          ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วย GPS  X-UTM: 489550 Y-UTM: 1852858 

 

 
ภาพที่ ฉ.6  พ้ืนที่นาเขตลุ่ม. จาก ผู้วิจัย 
         ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ด้วย GPS  X-UTM: 511990 Y-UTM: 1838207 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
 
ชื่อ นายไซสะหวัน อินทะวง 
วันเดือนปีเกิด 05 มิถุนายน 2525 
ต าแหน่ง หัวหน้า หน่วยงานทดสอบเทคนิค การเกษตร        

กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเกษตร สปป ลาว  
ทุนการศึกษา  2557: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพ่ือ 

การพัฒนาชนบท): ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2540: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พืช): 
ทุนเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล สปป ลาว 

ประสบการณ์ท างาน 2559: หัวหน้า หน่วยงานทดสอบ เทคนิคการเกษตร 
กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน สปป ลาว 
2555: นักวิชาการด้านการทดสอบเทคนิคการเกษตร 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


