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บทคดัย่อ 

พ้ืนท่ีการเกษตรของตาํบลบา้นฝาง ส่วนมากเป็นท่ีลาบลุ่ม เป็นพ้ืนท่ีไร่นาและพ้ืนท่ีสาํหรับทาํสวน  
ซ่ึงเหมาะแก่การทาํนาขา้วและปลกูพืชหมุนเวียน ชาวบา้นตาํบลบา้นฝางส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกร นิยม
ทาํนาขา้วและปลกูพืชหมุนเวียนระยะสั้น เช่น ทาํไร่ยาสูบ ไร่แต่งโม ไร่ถัว่ฝักยาว ไร่ขา้วโพด และปลกูพืช
เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ออ้ย 
 สภาพดินของพ้ืนท่ีตาํบลบา้นฝางมีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นดินร่วนปนทราย ซ่ึงเป็นดินท่ีเหมาะ
แก่การเพราะปลกู และจากการสงัเกตการปลกูพืชชนิดต่าง ๆ นั้นพบว่าไดผ้ลผลิตเป็นอยา่งดี 
 ชาวบา้นตาํบลบา้นฝางส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซ่ึงไม่มคีวามรู้ทางดา้นการใชปุ๋้ยเคมีมากนกั และ
ไม่มีความรู้ในเร่ืองธาตุอาหารในดินของพืช ซ่ึงชาวสวนหรือเกษตรกรนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ไดว้่าดินใน
แต่ละท่ีนั้นมีแร่ธาตุมากนอ้ยเพียงใด แต่ถา้ชาวสวนหรือเกษตรกรไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบัแร่ธาตุอาหาร
ในดินแลว้ไดรู้้ว่าพืชตอ้งการธาตุอาหารชนิดใน ชาวสวนหรือเกษตรกรจะไดใ้ส่ปุ๋ยไดต้ามท่ีพืชตอ้งการ  
 โครงงานเร่ืองการตรวจสอบปริมาณ เอน็ – พี –เค และการวดัค่าพีเอช (pH) ของดิน เป็นการ
ตรวจสอบสภาพของดินในแต่ละพ้ืนท่ีมีปริมาณแร่ธาตุอาหารเหมาะสมต่อการปลกูพืชหรือไม่ และยงั
สามารถวิเคราะห์ไดอี้กดว้ยว่าพ้ืนท่ีดินบริเวณนั้นตอ้งการปริมาณปุ๋ยมากนอ้ยเพียงใด 
 จากการทาํโครงงานเร่ือง การตรวจสอบปริมาณ เอน็ – พี – เค ในดินและการวดัค่าพีเอช (pH) 
 ของดินโดยใชชุ้ดตรวจสอบคุณภาพดินนั้น กลุ่มผูจ้ดัทาํและครูท่ีปรึกษาโครงงานไดไ้ปเผยแพร่ความรู้
ใหก้บัคนในชุมชนไดรู้้เก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบคุณภาพของดินไดด้ว้ยตวัเองและสามารถใหค้าํแนะนาํใน
การใชปุ๋้ยเคมีใหต้รงสูตรปุ๋ยตามความตอ้งการของพืชได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของโครงงาน 
 
 พ้ืนท่ีการเกษตรของตาํบลบา้นฝาง ส่วนมากเป็นท่ีลาบลุ่ม เป็นพ้ืนท่ีไร่นาและพ้ืนท่ีสาํหรับทาํสวน  
ซ่ึงเหมาะแก่การทาํนาขา้วและปลกูพืชหมุนเวียน ชาวบา้นตาํบลบา้นฝางส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกร นิยม
ทาํนาขา้วและปลกูพืชหมุนเวียนระยะสั้น เช่น ทาํไร่ยาสูบ ไร่แต่งโม ไร่ถัว่ฝักยาว ไร่ขา้วโพด และปลกูพืช
เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ออ้ย 
 สภาพดินของพ้ืนท่ีตาํบลบา้นฝางมีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นดินร่วนปนทราย ซ่ึงเป็นดินท่ีเหมาะ
แก่การเพราะปลกู และจากการสงัเกตการปลกูพืชชนิดต่าง ๆ นั้นพบว่าไดผ้ลผลิตเป็นอยา่งดี 

ดิน คือส่ิงท่ีพืชใชย้ดึเกาะเพ่ือการทรงตวัและใชร้ากชอนไชหาอาหาร จึงถือไดว้่าดินนั้นคือแหล่ง
อาหารของพืช เพราะว่าในดินนั้นประกอบดว้ยธาตุอาหารต่าง ๆ มากบา้งนอ้ยบา้งข้ึนอยูก่บัวตัถุตน้
กาํเนิดดินดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูพืชจะตอ้งเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง คือจะตอ้งมีธาตุ
อาหารท่ีพืชตอ้งการอยูอ่ยา่งครบถว้นหรือเกือบจะครบ แต่ในยคุปัจจุบนัน้ี เราจะหาดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ดงักล่าวจากธรรมชาติไดย้ากมาก จึงตอ้งอาศยัการปรุงแต่งจากภายนอกโดยการเพ่ิมธาตุอาหาร
หรืออินทรียว์ตัถุต่างๆลงไป เพื่อปรับสภาพโครงสร้างของดิน ใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลกูพืชและการ
เจริญเติบโตของพืชดินท่ีเราพบเห็นกนัโดยทัว่ไปมีอยู่ 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินทรายและดินเหนียว ใน
บรรดาดินทั้ง 3 ประเภทน้ี ดินร่วนถือไดว้่าเป็นดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูพืชมากท่ีสุดเพราะ
สามารถเก็บความช้ืน ระบายนํ้ าและระบายอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี ดินทรายเป็นดินท่ีมีเมด็ดินใหญ่ อุม้นํ้ าได้
นอ้ย ไม่พอกบัความตอ้งการของพืช ส่วนดินเหนียวนั้นเป็นดินท่ีมีขนาดของเมด็ดินเลก็มากจนละเอียดก็
ว่าได ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บความช้ืนเขา้ไปจะจบัตวักนัแน่นอุม้นํ้ าไดดี้ แต่ไม่สามารถจะถ่ายเทไดส้ะดวก  

ถึงอย่างไรก็ตามทั้งดินทรายและดินเหนียวต่างก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย การท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์
นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงชนิด ความตอ้งการและประเภทของพืชเป็นหลกัดว้ย  

 ธาตุอาหารหลกัหรือธาตุปุ๋ย ไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) เน่ืองจากสาม
ธาตุน้ีพืชตอ้งการใชใ้นปริมาณมาก แต่มกัจะไดรั้บจากดินไม่ค่อยเพียงพอกบัความตอ้งการ ตอ้งช่วยเหลือ
โดยใส่ปุ๋ยอยูเ่สมอ 
 ธาตุอาหารรอง ไดแ้ก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกาํมะถนั (S) เป็นกลุ่มท่ีพืชตอ้งการใช้
ในปริมาณท่ีนอ้ยกว่า และไม่ค่อยมีปัญหาขาดแคลนในดินทัว่ๆ ไปเหมือนสามธาตุแรก  

 



 จุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริม เป็นธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการใชใ้นปริมาณนอ้ย มีอยู ่7 ธาตุ ไดแ้ก่  
เหลก็ (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินมั (Mo) ทองแดง (Cu) สงักะสี (Zn) และคลอรีน (Cl) 
 พืชจะเจริญเติบโตดาํรงชีวิตอยูไ่ดต้อ้งไดรั้บแร่ธาตุจาํเป็นอยา่งนอ้ย 16 ชนิด คือ คาร์บอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปตสัเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 
(Mg) และกาํมะถนั (S) ท่ีพืชตอ้งการในปริมาณมาก และธาตุเหลก็ (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) สงักะสี 
(Zn) ทองแดง (Cu) คลอไรด ์(C) และโมลิบดีนัม่ (Mo) ท่ีพืชตอ้งการในปริมาณนอ้ย ถา้ใหม้ากเกินไปก็จะ
เป็นพิษต่อพืชได ้หรือถา้ขาดธาตุใดธาตุหน่ึงพืชก็จะเจริญเติบโตชา้ลง ลาํตน้อาจจุแคระแกร็น ใบสีเหลืองซีด
และตายไดใ้นท่ีสุด  
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพของดินในพ้ืนท่ีตาํบลบา้นฝาง เหมาะสมแก่การเพราะปลกูพืชหรือไม่ 
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของดินตวัอยา่งมีปริมาณของธาตุอาหารหลกั และค่าพีเอช (pH) ของดิน
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม ่โดยใชชุ้ดตรวจสอบคุณภาพดิน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1. ศึกษาสภาพดินตวัอยา่งและการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินในนาขา้ว 
 2. ศึกษาสภาพดินตวัอยา่งและการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินในการเพราะปลกูออ้ย 
 3. ศึกษาสภาพดินตวัอยา่งและการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินในการเพราะปลกูยางพารา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

วนั / เดอืน / ปี กจิกรรม 
31 สิงหาคม 2555 เก็บตวัอยา่งดิน 
1 สิงหาคม 2555 นาํตวัอยา่งดินมาตากแดดใหแ้หง้ 
4 สิงหาคม 2555 นาํตวัอยา่งดินมาตรวจสอบปริมาณ เอน็ – พี – เค และการวดัค่า

พีเอช (pH) ของดิน 
7 สิงหาคม 2555 ครูและนกัเรียนนาํขอ้มลูการทาํโครงงานไปเผยแพร่ในชุมชน 
 
 
 



 
นิยามเชิงปฏบิัตกิาร 
 
 1. ดินตวัอยา่ง หมายถึง ดินท่ีเก็บมาจากพ้ืนท่ีเพราะปลกูของเกษตรท่ีใชใ้นการทาํนาขา้ว เพราะปลกู
ยางพารา และเพราะปลกูออ้ย 
 2. ธาตุอาหารหลกัหรือธาตุปุ๋ย หมายถึง ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P)  
ธาตุโพแทสเซียม (K)  
 3. ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน หมายถึง  ชุดเคร่ืองมือการตรวจสอบคุณภาพของดิน โดยการหา
ปริมาณแร่ธาตุในดิน ไดแ้ก่  ไนเตรต ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ดว้ยวิธีการทางเคมี 
 4. การวดัค่าพีเอช (pH) ของดิน คือ วิธีการวดัความเป็นกรด – ด่างของดิน ดว้ยวิธีการทางเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ดิน  
 

ดิน คือส่ิงท่ีพืชใชย้ดึเกาะเพ่ือการทรงตวัและใชร้ากชอนไชหาอาหาร จึงถือไดว้่าดินนั้นคือแหล่ง
อาหารของพืช เพราะว่าในดินนั้นประกอบดว้ยธาตุอาหารต่าง ๆ มากบา้งนอ้ยบา้งข้ึนอยูก่บัวตัถุตน้
กาํเนิดดินดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูพืชจะตอ้งเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง คือจะตอ้งมีธาตุ
อาหารท่ีพืชตอ้งการอยูอ่ยา่งครบถว้นหรือเกือบจะครบ แต่ในยคุปัจจุบนัน้ี เราจะหาดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ดงักล่าวจากธรรมชาติไดย้ากมาก จึงตอ้งอาศยัการปรุงแต่งจากภายนอกโดยการเพ่ิมธาตุอาหาร
หรืออินทรียว์ตัถุต่างๆลงไป เพื่อปรับสภาพโครงสร้างของดิน ใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลกูพืชและการ
เจริญเติบโตของพืชดินท่ีเราพบเห็นกนัโดยทัว่ไปมีอยู่ 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินทรายและดินเหนียว ใน
บรรดาดินทั้ง 3 ประเภทน้ี ดินร่วนถือไดว้่าเป็นดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลกูพืชมากท่ีสุดเพราะ
สามารถเก็บความช้ืน ระบายนํ้ าและระบายอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี ดินทรายเป็นดินท่ีมีเมด็ดินใหญ่ อุม้นํ้ าได้
นอ้ย ไม่พอกบัความตอ้งการของพืช ส่วนดินเหนียวนั้นเป็นดินท่ีมีขนาดของเมด็ดินเลก็มากจนละเอียดก็
ว่าได ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บความช้ืนเขา้ไปจะจบัตวักนัแน่นอุม้นํ้ าไดดี้ แต่ไม่สามารถจะถ่ายเทไดส้ะดวก  

ถึงอย่างไรก็ตามทั้งดินทรายและดินเหนียวต่างก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย การท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์
นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงชนิด ความตอ้งการและประเภทของพืชเป็นหลกัดว้ย  
ดินท่ีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ควรจะมีส่วนประกอบโดยปริมาตรดงัน้ี 
 

ส่วนประกอบ ปริมาณ/อตัราส่วน 
แร่ธาตุ 45 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร 

อินทรียว์ตัถุ 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร 
นํ้า 25 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร 

อากาศ 25 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร 
  

รวม 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร แร่ธาตุ และอินทรียว์ตัถุซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นของแข็งรวมกนัเป็น
คร่ึงหน่ึงของปริมาตรของดินทั้งหมด ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงเป็นนํ้ า และอากาศซ่ึงจะบรรจุอยู่ในช่องว่าง 
ระหว่างเมด็ดิน นํ้าและอากาศในดินมีความสัมพนัธก์นัอย่างใกลชิ้ด เพราะบรรจุอยู่ในช่องว่างระหว่าง 

 



เมด็ดินอนัเดียวกนั เม่ือมีนํ้ ามาก นํ้ าจะไล่ท่ีอากาศ ทาํให้อากาศนอ้ยและเม่ือมีนํ้ านอ้ยอากาศก็จะเขา้มา 
แทนท่ีนํ้ าท่ีหายไป  

 
แสงสว่าง  
 

แสงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกระบวนการสงัเคราะห์แสง และเป็นพลงังานท่ีพืชใชป้รุงอาหาร 
แสงสว่างท่ีส่องมายงัใบของพืชจะตอ้งมีปริมาณเพียงพอแก่ความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด เน่ืองจากพืช
แต่ละชนิดตอ้งการปริมาณแสงท่ีแตกต่างกนั จาํตอ้งดูแลใหเ้หมาะสม มิฉะนั้นพืชจะปรุงอาหารไม่เต็มท่ี
หรือมีการเจริญเติบโตท่ีผดิปกติเช่น ตน้แคระแกร็น ไม่ออกดอกหรือผล เป็นตน้  

นอกจากท่ีกล่าวแลว้ แสงยงัเป็นภาวะท่ีจาํเป็นในการงอกของเมลด็พืช เมื่อพืชออกตน้อ่อนแลว้ 
พืชจะตอ้งการแสงเพ่ิมข้ึน เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีจะทาํใหพ้ืชเจริญเติบโต  
ประโยชน์ของแสงสว่างท่ีมีต่อพืชมีดงัน้ี  
 1. เป็นพลงังานท่ีพืชใชใ้นการปรุงอาหาร แสงสว่างท่ีส่องลงมาจะตอ้งมีปริมาณเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการของพืชแต่ละชนิดเพราะพืชต่าง ๆใชแ้สงสว่างไม่เท่ากนัแสงนอ้ยเกินไปพืชจะปรุงอาหาร ไม่ได ้
ดงันั้นในการดูแลรักษาตน้ไม ้จาํเป็นตอ้งตดัแต่งก่ิงใหแ้สงสว่างส่องลงใหท้ัว่ถึงทั้งตน้ เพื่อใหใ้บทุกใบทาํ
หนา้ท่ีปรุงอาหารไดเ้ต็มที  
 2. เก่ียวกบัการงอกของเมลด็พืช เพราะแสงแดดมีแสงอินฟราเรด เป็นแสงท่ีช่วยใหพ้ืชงอกงามเร็ว 
นอกจากจะเก่ียวกบัการงอกงามของเมลด็แลว้ แสงสว่างยงัช่วยใหล้าํตน้เจริญรวดเร็วดว้ย จะเห็นไดจ้าก
ตน้ไมม้กัจะเอนเขา้หาแสงสว่างอยูเ่สมอ ดา้นท่ีถกูแสงสว่างมากมกัจะเจริญรวดเร็วกว่าดา้นท่ีไม่ถกูแสง
สว่าง  
 3. เก่ียวกบัสรีระภายใน พืชบางชนิดจะออกดอกในเม่ือไดรั้บแสงสว่างเพียงพอ แสงมากเกินไป
หรือนอ้ยเกินไปพืชก็จะไม่ออกดอก ผูป้ลกูจะตอ้งทราบว่าพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ตอ้งการแสงสว่างมาก
หรือนอ้ยเพียงใด ถา้แสงแดดมากเกินไปใบกจ็ะไหม ้ใบก็ไม่สามารถจะทาํหนา้ท่ีปรุงอาหารได ้เมื่อปรุง
อาหารไม่ไดพ้ืชสมุนไพรท่ีปลกูก็จะชะงกัการเจริญเติบโต และในทางตรงกนัขา้ม ถา้นาํพืช สมุนไพรท่ี
ชอบอยูก่ลางแจง้ไปปลกูในร่มท่ีไม่ไดรั้บแสง พืชก็จะไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีแสงแดดสาํหรับช่วยเป็น
พลงังานในการสงัเคราะห์แสง 
 
น า้และความช้ืน  
 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะตอ้งมีนํ้ าเป็นส่วนประกอบของร่างกายดว้ยกนัทั้งนั้น พืชก็เช่นกนั เพราะพืช
มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชน้ํ้ าในขบวนการสงัเคราะห์แสงและหล่อเล้ียงเซลลแ์ละยงัเป็นตวัละลายแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ก่อนท่ีจะลาํเลียงเขา้สู่ตน้พืชอีกดว้ย พืชทุกชนิดจะตอ้งการนํ้ าในปริมาณท่ีต่างกนั และความ



ตอ้งการนํ้ าของพืชยอ่มข้ึนอยูก่บัขนาดและอายขุองพืช ถ่ินกาํเนิดของพืชบางคร้ังก็สามารถท่ีจะบอกได้
ถึงความตอ้งการนํ้ าของพืชนั้น ๆ เช่นพืชท่ีเกิดอยู่ในแถบท่ีมีความแห้งแลง้ย่อมจะตอ้งการปริมาณนํ้ านอ้ย
กว่าพืชท่ีเคยอยูใ่นท่ี ๆ ชุ่มช้ืนมาก่อน พืชบางชนิดตอ้งการความช้ืนสูง เช่น กระวาน กานพลู เป็นตน้ 
สาํหรับความช้ืนในอากาศนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทางออ้ม ท่ีมีผลต่อปริมาณความตอ้งการ นํ้าของพืชคือถา้
ความช้ืนในอากาศมีมาก พืชก็จะคายนํ้ าน้อยลง ทาํใหพ้ืชสามารถคงความสดช่ืนอยูไ่ด ้แต่ถา้เมื่อใดก็
ตามท่ีความช้ืนในอากาศลดลง พืชก็จะคายนํ้ ามากข้ึนและนัน่ก็แน่นอนว่าพืชจะตอ้งการนํ้ า เพื่อมาชดเชย
ปริมาณนํ้ าท่ีสูญเสียไปมากข้ึนเช่นกนั  

 
อุณหภูม ิ 
 

อุณหภูมิ คือความร้อนเยน็ของอากาศ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการเจริญ 
เติบโตของพืช จะเห็นไดว้่าอุณหภูมิหรือความร้อนในอากาศยิง่สูงข้ึนมากเท่าไร พืชก็จะคายนํ้ ามากข้ึน 
เท่านั้น รวมไปถึงการระเหยของนํ้ าท่ีอยู่รอบ ๆ บริเวณตน้พืชดว้ย ในทางตรงกนัขา้มถา้อุณหภูมิต ํ่าการ
คายนํ้ าของพืชก็จะนอ้ยลงไปดว้ยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชคืออุณหภูมิท่ีอยู่ในช่วง 
15 – 40  oC ดงันั้น การท่ีจะนาํพืชสมุนไพรมาปลกูนั้น ผูป้ลกูเล้ียงจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและ
อุณหภูมิท่ีพืชเหล่านั้นตอ้งการดว้ย  
ความสาํคญัของอุณหภูมิ  
อุณหภูมิมีความสาํคญัต่อพืชสมุนไพรดงัน้ี  

1. การเจริญเติบโต  
2. การเกิดตาดอก  
3. การสงัเคราะห์แสง  
4. การหายใจ  
5. การคายนํ้ า  
6. การขยายพนัธุ ์

ดงันั้น อุณหภูมิมีบทบาทต่อกระบวนการต่าง ๆ ทางดา้นสรีระวิทยา และกระบวนการทางชีวเคมีของพืช
สมุนไพรทุกชนิด  
 
ธาตุอาหารพชื  
 

ธาตุอาหารพืช หมายถึง แร่ธาตุท่ีพืชจาํเป็นตอ้งใชใ้นการสร้างความเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิต
ถา้พืชไดรั้บธาตุอาหารไม่เพียงพอก็จะชะงกัการเจริญเติบโต หรือแคระแกร็น  
ธาตุอาหารพืชท่ีพืชตอ้งการ มีทั้งหมด 16 ธาตุ ไดแ้ก่  



ช่ือธาตุ สัญญลกัษณ์ ช่ือธาตุ สัญญลกัษณ์ 

1. คาร์บอน C 9. กาํมะถนั S 
2. ไฮโดรเจน H 10. แมงกานีส Mn 
3. ออกซิเจน O 11. โบรอน B 
4. ไนโตรเจน N 12. ทองแดง Cu 
5. ฟอสฟอรัส P 13. สงักะสี Zn 

6. พอแทสเซียม K 14. เหลก็ Fe 
7. แคลเซ่ียม Ca 15. โมลิบดินมั Mo 

8. แมกนีเซียม Mg 16. คลอรีน Cl 
 
ประเภทของธาตุอาหารพชื  
 
ธาตุอาหารท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จดัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ธาตุอาหารหลกั  

ธาตุอาหารหลกั เป็นธาตุอาหารท่ีพืชใชใ้นการสร้างความเจริญเติบโต และให้ผลผลิตพืชตอ้งการ
ในปริมาณมากขาดไม่ได ้ปกติมีอยู่แลว้ในดิน ไดแ้ก่ ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุ
โพแทสเซียม (K) แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีเกษตรทัว่ ๆ ไป มกัจะเกิดการชะลา้งธาตุไนโตรเจน (N) และ ธาตุ
โพแทสเซียม (K) ออกไปหมด จึงทาํให้ธาตุอาหารหลกัมีไม่เพียงพอต่อการนาํไปใชข้องพืช จาํเป็นตอ้ง
เติมธาตุอาหาร N-P-K ลงไปในดินในรูปของปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ธาตุอาหารหลกัทั้ง 3 ธาตุ มีหน้าท่ีและ
ความสาํคญัต่อพืชดงัน้ี  
ความสาํคญัของธาตุอาหารหลกัท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของพืช  

ช่ือธาตุอาหาร หนา้ท่ีและความสาํคญัต่อพืช อาการของพืชท่ีขาดธาตุอาหาร 

ไนโตรเจน  
(N) 

1. เป็นส่วนสาํคญัในการกระตุน้ความ
เจริญเติบโตของใบและลาํตน้  

2. ทาํใหใ้บมีสีเขียวเขม้  
3. ทาํใหพื้ชตั้งตวัเร็วในระยะเร่ิมปลกู  
4. เพ่ิมปริมาณโปรตีนแก่พืช  
5. ช่วยใหพ้ืชสมุนไพรท่ีใชใ้บและ ลาํ

ตน้มีคุณภาพดีข้ึน 

1. ใบซีด ใบเหลืองผดิปกติ โดยใบล่างจะ
เหลืองก่อน  

2. ใบแหง้หลุดร่วง  
3. ลาํตน้ผอมสูง ก่ิงกา้นลีบเลก็  
4. พืชโตชา้มาก ใหผ้ลผลิตตํ่า คุณภาพเลว 

ฟอสฟอรัส 
(P) 

1. ช่วยในการออกดอก และสร้างเมลด็ 
พืช  

1. ดอกและผลแคระแกร็น พืชบางชนิด
อาจมีลาํตน้ หรือเถาบิด ตน้แคระแกร็น  



2. ช่วยใหร้ากฝอยรากแขนงเจริญเติบ 
โตเร็วในระยะเร่ิมปลกู  

3. ช่วยเร่งใหพ้ืชแก่เร็ว ลาํตน้แข็งแรง 

2. พืชพวกธญัพืชจะลม้ง่าย  
3. ขอบใบของพืชบางชนิดเป็นสีม่วงเช่น

ขา้วโพด  
4. ตน้เต้ีย ออกดอกชา้ 

โพแทสเซียม 
(K) 

1. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ของ
ราก หวั  

2. ช่วยใหผ้ลไมมี้รสชาติดีข้ึน  
3. ทาํใหพ้ืชมีความตา้นทานโรค ทน

แลง้ไดดี้  
4. สร้างคาร์โบไฮเดรตแก่พืช เพ่ิม

ปริมาณแป้งในพืชกินหวั 

1. ขอบใบเหลือง แลว้เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล 
ปลายใบไหมเ้ห่ียวแหง้  

2. พืชท่ีใหห้วั จะมีแป้งนอ้ย มีนํ้ ามาก เน้ือ
ฟ่าม  

3. พืชใหฝั้ก จะมีเมลด็ไม่เต็มฝัก  
4. เมลด็พืชจะลีบ มีนํ้ าหนกัเบาผดิปกติ 

 
2. ธาตุอาหารรอง  

ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุท่ีพืชมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นปริมาณมาก รองลงไปจากธาตุอาหาร หลกั 
เป็นส่วนประกอบของเซลลพ์ืชของคลอโรฟิลล์ (ส่วนท่ีเป็นสีเขียวของพืช) และโปรตีนในพืช ปกติใน
การใส่ปุ๋ยพวกธาตุอาหารหลกัมกัมีธาตุอาหารรองติดมาดว้ย ส่วนในดินก็พบว่ามีปริมาณเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของพืช ไดแ้ก่ ธาตุแมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และกาํมะถนั (S)  
3. ธาตุอาหารเสริม มี 7 ธาตุ  

ธาตุอาหารเสริม เป็นธาตุท่ีพืชจาํเป็นตอ้งใชใ้นขบวนการสร้างความเจริญเติบโต พืชตอ้ง การใน
ปริมาณนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัธาตุอ่ืน ๆ แต่จะขาดเสียมิได้ เปรียบไดก้บัวิตามินและเกลือแร่ท่ีร่างกาย
มนุษยต์อ้งการ ธาตุอาหารเสริม มี 7 ธาตุ คือ เหลก็ ( Fe) ทองแดง (Cu) สงักะสี (Zn) โบรอน (B) 
แมงกานีส (Mn) คลอรีน (Cl) และโมลิบดินมั (Mo) ซ่ึงพบว่าดินท่ีมีอินทรียวตัถุโดยทัว่ ๆ ไป หรือดินป่า
เบิกใหม่มกัจะมีธาตุอาหารเสริมอยู่อยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของพืช  

ส่วนธาตุอาหารอีก 3 ธาตุ ไดแ้ก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน(H) ออกซิเจน(O) พืชไดรั้บอยา่ง
เพียงพออยูแ่ลว้จากนํ้ า และอากาศ โดยธาตุคาร์บอน (C) ส่วนใหญ่พืชดูดไปใชท้างใบในรูปของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

ดินชนิดต่าง ๆ ย่อมมีส่วนประกอบและปริมาณของแร่ธาตุต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่เหมือนกนั บางแห่งก็
มีธาตุต่าง ๆ อุดมสมบูรณ์ แต่บางแห่งก็มีนอ้ยและขาดธาตุใดธาตุหน่ึง และ พืชจะขาดธาตุใดธาตุหน่ึงนั้น 
หรือทั้ง 16 ธาตุน้ีไม่ได ้ดงันั้นเม่ือในดินมีปริมาณธาตุต่าง ๆ ไม่พอเพียงต่อความเจริญเติบโตของพืช ก็
จะตอ้งหาทางเพ่ิมเติมอาหารของมนัทางใดทางหน่ึง ทางใดท่ีจะเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินหรือแก่พืชน้ี
เรียกว่า การใส่ปุ๋ยบาํรุงดิน  
ธาตุอาหารหรือปุ๋ยท่ีเราเติมลงไปในดินใหก้บัพืชนั้น มีอยู ่2 ชนิดคือ  



 1. ปุ๋ยอินทรีย ์คือปุ๋ยท่ีเกิดจากซากพืชและซากสตัว ์ไดแ้ก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยเทศบาล เป็นตน้
 2. ปุ๋ยอนินทรีย ์คือปุ๋ยท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ไดแ้ก่ปุ๋ยยเูรีย แอมโมเนียมซลั เฟต 
หรือร็อคฟอสเฟต ปุ๋ยพวกน้ีมีทั้งเป็นปุ๋ยเด่ียวและปุ๋ยรวมส่วนมากจะเรียกกนัเป็นสูตร เช่น 46-0-0 หรือ 15-
15-15 เป็นตน้  

ปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยคอกนั้น นิยมใชก้บัดินท่ีจะปลกูหรือรองกน้หลุมเพื่อใหดิ้นมีความอุดม
สมบูรณ์และร่วนซุย อีกทั้งยงัเป็นตวัช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินใหดี้อีกดว้ย แต่การให้
ผลตอบสนองจะชา้กว่าปุ๋ยเคมีซ่ึงปุ๋ยเคมีนั้นจะให้ผลตอบสนองรวดเร็วทนัใจ แต่ผลเสียก็คือว่าดินจะจบั
ตวักนัแน่นและโครงสร้างของดินก็จะเสียไปดว้ยถา้ใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน  ๆ ดงันั้นเพ่ือไม่ใหเ้กิด
ผลเสียแก่พืชสมุนไพร ในการใชปุ๋้ยนั้นควรจะพิจารณาและเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพของตน้ไมแ้ละ
ดินดว้ย  
 
อากาศ  

 อากาศ ก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในอากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละออกซิเจน  ท่ี
จาํเป็นในการสร้างอาหารและการหายใจของพืชโดยพืชจะหายใจเอาออกซิเจนเขา้ไปทางใบ เพื่อใชใ้น
ขบวนการต่าง ๆ การหายใจของพืชไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะท่ีใบเท่านั้น แต่ยงัเกิดข้ึนท่ีรากอีกดว้ย เราจะพบอยู่
บ่อย ๆ ว่าพืชท่ีรากแช่อยูใ่นนํ้ านาน ๆ นั้นจะเห่ียวเฉาและตายในท่ีสุด สาเหตุเพราะนํ้ าเขา้ไปแทรกอยู่ใน
ดินจนหมด ทาํใหไ้ม่มีช่องว่างท่ีอากาศจะไหลเวียนเขา้มาได ้ดงันั้นในการปลกูพืชสมุนไพร ผูป้ลกูจะตอ้ง
มีการเตรียมดินใหดี้ คือดินจะตอ้งมีความร่วนซุยพอ เพื่อใหอ้ากาศในดินถ่ายเท ไดส้ะดวก 
 
ข้าว 
การจ าแนกช้ันทางวทิยาศาสตร์ 

อาณาจกัร :  Plantae 
ดิวิชัน่  : Magnoliophyta 
ชั้น  :  Liliopsida 
อนัดบั  :  Poales 
วงศ ์ :  Poaceae 

สกุล  :  Oryza 
สปีชีส์   : Oryza glaberrima Oryza sativa 

 
ขา้วเป็นพืชลม้ลุกตระกลูหญา้ท่ีสามารถกินเมลด็ได ้ถือเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวเช่นเดียวกบัหญา้ ตน้ขา้ว

มีลกัษณะภายนอกบางอยา่ง เช่น ใบ กาบใบ ลาํตน้ และรากคลา้ยตน้หญา้ ในประเทศไทย ขา้วหอมมะลิมี
สายพนัธุใ์นประเทศและเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก 

http://th.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://th.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://th.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poales&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryza&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4


พนัธ์ุของข้าว 
ขา้วท่ีนิยมบริโภคมีอยู ่2 สปีชีส์ใหญ่ๆ คือ 

 Oryza glaberrima ปลกูเฉพาะในเขตร้อนของแอฟริกาเท่านั้น 
 Oryza sativa ปลกูทัว่ไปทุกประเทศ ขา้วชนิด Oryza sativa ยงั แยกออกไดเ้ป็น 

o indica มีปลกูมากในเขตร้อน 
o japonica มีปลกูมากในเขตอบอุ่น 
o Javanica 

ขา้วท่ีปลกูในประเทศไทยเป็นพวก Indica ซ่ึงแบ่งออกเป็นขา้วเจา้และขา้วเหนียว นอกจากน้ี ขา้วยงั
ไดถ้กูมนุษยค์ดัสรรและปรับปรุงพนัธุม์าโดยตลอดตั้งแต่มีประวติัศาสตร์การเพาะปลกู ขา้วในปัจจุบนั จึงมี
หลายหลายพนัธุท์ัว่โลกท่ีใหร้สชาติและประโยชน์ใชส้อยต่างกนัไป พนัธุข์า้วท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกของไทย 
คือ ขา้วหอมมะลิ 
ลกัษณะทั่วไป 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของขา้วแบ่งออกไดเ้ป็นลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโต และลกัษณะท่ีเก่ียวกบั
การขยายพนัธุ ์ดงัน้ี 
ประเภทของข้าว 

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ขา้วเจา้ และ ขา้วเหนียว ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนัเกือบทุกอยา่งแต่
ต่างกนัตรงท่ีเน้ือแข็งในเมลด็ 

 เมลด็ขา้วเจา้ประกอบดว้ยแป้งอมิโลส (Amylose) ประมาณร้อยละ 15-30 
 เมลด็ขา้วเหนียวประกอบดว้ยแป้งอมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอมิโลส 

(Amylose) ประมาณร้อยละ 5-7 
หากแบ่งตามนิเวศน์การปลกู จะแบ่งได ้7 ประเภท คือ 
1. ข้าวนาสวน ขา้วท่ีปลกูในนาท่ีมีนํ้ าขงัหรือกกัเก็บนํ้ าไดร้ะดบันํ้ าลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ขา้วนา

สวนมีปลกูทุกภาคของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ขา้วนาสวนนานํ้ าฝน และขา้วนาสวนนาชลประทาน 
2. ข้าวนาสวนนาน า้ฝน ขา้วท่ีปลกูในฤดูนาปี และอาศยันํ้ าฝนตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุม

ระดบันํ้ าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั การกระจายตวัของฝน ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลกูขา้วนานํ้าฝนประมาณ 70% ของ
พ้ืนท่ีปลกูขา้วทั้งหมด 

3. ข้าวนาสวนนาชลประทาน ขา้วท่ีปลกูไดต้ลอดทั้งปีในนาท่ีสามารถควบคุมระดบันํ้ าได ้โดยอาศยั
นํ้ าจากการชลประทาน ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลกูขา้วนาชลประทาน 24% ของพ้ืนท่ีปลกูขา้วทั้งหมด และ
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาคกลาง 

4. ข้าวขึน้น า้ ขา้วท่ีปลกูในนาท่ีมีนํ้ าท่วมขงัในระหว่างการเจริญเติบโตของขา้ว มีระดบันํ้ าลึกตั้งแต่ 
1-5 เมตร เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน ลกัษณะพิเศษของขา้วข้ึนนํ้ าคือ มีความสามารถในการยดืปลอ้ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


(internode elongation ability) การแตกแขนงและรากท่ีขอ้เหนือผวิดิน (upper nodal tillering and rooting 
ability) และการชูรวง (kneeing ability) 

5. ข้าวน า้ลกึ ขา้วท่ีปลกูในพ้ืนท่ีนํ้ าลึก ระดบันํ้ าในนามากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 
เซนติเมตร 

6. ข้าวไร่ ขา้วท่ีปลกูในท่ีดอนหรือในสภาพไร่ บริเวณไหล่เขาหรือพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีนํ้ าขงั ไม่มีการทาํคนั
นาเพ่ือกกัเก็บนํ้ า 

7. ข้าวนาที่สูง ขา้วท่ีปลกูในนาท่ีมีนํ้ าขงับนท่ีสูงตั้งแต่ 700 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลข้ึนไป พนัธุข์า้ว
นาท่ีสูงตอ้งมีความสามารถทนทานอากาศหนาวเยน็ไดดี้ 
 
อ้อย 

อาณาจกัร :  Plantae 
ดิวิชัน่  :  Magnoliophyta 
ชั้น  :  Liliopsida 
อนัดบั  : Poales 
วงศ ์ :  Poaceae 
สกุล  :  Saccharum 

              Species  :  Saccharum arundinaceum 
                               Saccharum bengalense 
                              Saccharum edule 
                              Saccharum officinarum 
                              Saccharum procerum 
                              Saccharum ravennae 
                              Saccharum robustum 
                              Saccharum sinense 
                             Saccharum spontaneum 

ออ้ยหรือออ้ยแดง (องักฤษ:Sugar-cane, ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum Linn. POACEAE ) 
ช่ืออ่ืนคือ ออ้ยขม หรือออ้ยดาํ เป็นไมล้ม้ลุก สูง 2-5 เมตร ลาํตน้สีม่วงแดง มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกก่ิงกา้น 
ใบเด่ียว เรียงสลบั กวา้ง 2.5-5 ซม. ยาว 0.5-1 เมตร ดอกช่อ ออกท่ีปลายยอด สีขาว ผลเป็นผลแหง้ ขนาดเลก็ 
สายพนัธ์ุ 

ออ้ยมีหลายพนัธุแ์ตกต่างกนัท่ีความสูง ความยาวของขอ้และสีของลาํตน้ ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
เกษตรกรนิยมปลกูกนัมาก ออ้ยท่ีนาํมาคั้นนํ้ าสาํหรับด่ืม เป็นออ้ยท่ีปลกูบริเวณท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีดินเหนียว 

http://th.wikipedia.org/wiki/Plant
http://th.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://th.wikipedia.org/wiki/Monocotyledon
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poales&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Saccharum_spontaneum&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ประชาชนเรียกว่า ออ้ยเหลือง หรือ ออ้ยสิงคโปร์ นิยมปลกูกนัมากในบริเวณจงัหวดัอ่างทอง 
พระนครศรีอยธุยา สุพรรณบุรี และนครปฐม เป็นตน้ 

พ.ศ. 2550 ศนูยว์ิจยัพืชไร่สุพรรณบุรี (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตร
สุพรรณบุรี) กรมวิชาการเกษตร ดาํเนินการศึกษาวิจยัและพฒันาพนัธุอ์อ้ยข้ึนมาใหม่ คือ พนัธุสุ์พรรณบุรี 80 
ซ่ึงไดจ้ากการผสมขา้มพนัธุร์ะหว่างพนัธุแ์ม่ 85-2-352 กบัพนัธุพ์่อ K84-200 ใชร้ะยะเวลาคดัเลือกและ
ปรับปรุงพนัธุน์านกว่า 11 ปี มีลกัษณะเด่น คือ ใหผ้ลผลิตในออ้ยปลกูนํ้ าหนกัเฉล่ีย 17.79 ตนั/ไร่ ใหผ้ลผลิต
นํ้ าตาลเฉล่ีย 2.66 ตนัซีซีเอส/ไร่ นอกจากน้ียงัสามารถตา้นทานโรคเห่ียวเน่าแดงและโรคแสด้าํไดร้ะดบัปาน
กลางดว้ย 
สรรพคุณสมุนไพร 

ตาํรายาไทยใชล้าํตน้เป็นยาขบัปัสสาวะ โดยใชล้าํตน้สด 70-90 กรัม หรือแหง้ 30-40 กรัม หัน่เป็นช้ิน 
ตม้นํ้ า แบ่งด่ืมวนัละ 2 คร้ังก่อนอาหาร แกไ้ตพิการ หนองในและขบัน่ิว แพทยพ้ื์นบา้นใชข้บัเสมหะ รายงาน
ว่าออ้ยแดงมีฤทธ์ิขบัปัสสาวะในสตัวท์ดลอง 
 
ยางพารา( Hevea brasiliensis) 

อาณาจกัร  : Planta 
ดิวิชัน่   :  Magnoliophyta 
ชั้น   :  Magnoliopsida 
อนัดบั   :  Malpighiales 
วงศ ์  : Euphorbiaceae 
วงศย์อ่ย   :  Crotonoideae 
เผา่   :  Micrandreae 
เผา่ยอ่ย   :  Heveinae 
สกุล   :  Hevea 
สปีชีส์   :  H. brasiliensis Hevea brasiliensis Müll.Arg. 
 

ตน้ยางพาราเป็นตน้ไมย้นืตน้  มีถ่ินกาํเนิดบริเวณลุ่มนํ้ าอเมซอน ประเทศบราซิล และเปรู ทวีป
อเมริกาใต ้โดยชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า คาอุทชุ์ค [Caoutchouc] แปลว่าตน้ไมร้้องไห ้จนถึงปี พ.ศ. 2313 (1770) 
โจเซฟ พริสล่ี จึงพบว่า ยางสามารถนาํมาลบรอยดาํของดินสอได ้จึงเรียกว่าว่า ยางลบหรือตวัลบ [Rubber] 
ซ่ึงเป็นศพัทใ์ชใ้นองักฤษและฮอลแลนดเ์ท่านั้น ในอเมริกาใตมี้ศนูยก์ลางของการซ้ือขายยางก็อยูท่ี่เมืองท่า
ช่ือ พารา (Para) จึงมีช่ือเรียกว่า ยางพารา  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://th.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Malpighiales&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Euphorbiaceae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Crotonoideae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrandreae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Heveinae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hevea&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_M%C3%BCller_Argoviensis&action=edit&redlink=1


การปลกูยางในประเทศไทย 
การปลกูยางในประเทศไทยไม่มีการบนัทึกเป็นหลกัฐานท่ีแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเร่ิมมีการปลกู

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 ซ่ึงพระยารัษฏานุประดิษฐ ์มหิศรภกัดี หรือ คอซิมบ้ี ณ ระนอง เจา้เมือง
ตรังในขณะนั้น ไดน้าํเมลด็ยางพารามาปลกูท่ีอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็นคร้ังแรก ซ่ึงชาวบา้นเรียกตน้ยาง
ชุดแรกน้ีว่า "ตน้ยางเทศา" และต่อมาไดม้ีการขยายพนัธย์างมาปลกูในบริเวณจงัหวดัตรัง และนราธิวาส ในปี 
พ.ศ. 2454 ไดม้ีการนาํพนัธุย์างมาปลกูในจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงเป็นภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยหลวง
ราชไมตรี หรือ ปูม ปุณศรี เป็นผูน้าํพนัธุย์างมาปลกู และนบัจากนั้นเป็นตน้มาไดมี้การขยายพนัธุป์ลกู
ยางพารา ไปทัว่ทั้ง 14 จงัหวดั ในภาคใต ้และ 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออก นอกจากน้ียงัมีการขยายพนัธุย์าง
มาปลกูในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา ยางพาราก็
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย และมีการผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 

ยางพาราประเภทยางดิบ ผลิตภณัฑย์างและไมย้างพารา สามารถทาํรายไดก้ารส่งออกเป็นอนัดบัสอง
ของประเทศ ยางพาราจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย และมีการส่งออกยางธรรมชาติมา
เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซ่ึงในปี 2543 มีผลผลิตจากยางธรรมชาติประมาณ 2.4 ลา้นตนั 
มีมลูค่าทั้งส้ินประมาณ 124,000 ลา้นบาท เดิมพ้ืนท่ีท่ีมีการปลกูยางส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัออก แต่ในปัจจุบนัมีการขยายการปลกูเพ่ิมข้ึนไปยงัภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวนัตก โดยเฉพาะยางพาราจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขตจงัหวดับุรีรัมยแ์ละจงัหวดั         
ศรีสะเกษ จดัเป็นยางพาราคุณภาพดีไม่ต่างจากแหล่งผลิตเดิมในเขตภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก พ้ืนท่ีท่ีเหมาะ
แก่การปลกูยางทัว่ประเทศมีทั้งหมด 55.1 ลา้นไร่ แต่พ้ืนท่ีปลกูจริง มีประมาณ 12.4 ลา้นไร่เท่านั้น 
 การกรีดยาง 

การกรีดยางเพื่อใหส้ะดวกต่อการกรีด และยงัคงรักษาความสะอาดของถว้ยรองรับนํ้ ายางนั้นควร
คาํนึงถึงระดบัความเอียงของรอยกรีดและความคมของมีดท่ีใชก้รีดซ่ึงตอ้งคมอยูเ่สมอ 

 เวลากรีดยาง : ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการกรีดยางมากท่ีสุดคือ ช่วง 6.00-8.00 น. เน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถมองเห็นตน้ยางไดอ้ยา่งชดัเจนและไดป้ริมาณนํ้ ายางใกลเ้คียงกบัการกรีดยางใน
ตอนเชา้มืด แต่การกรีดยางในช่วงเวลา 1.00-4.00 น. จะใหป้ริมาณยางมากกว่าการกรีดยางในตอนเชา้
อยูร้่อยละ 4-5 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไดป้ริมาณนํ้ ายางมากท่ีสุดดว้ย แต่การกรีดยางในตอนเชา้มืดมีขอ้เสีย คือ 
ง่ายต่อการกรีดบาดเยือ่เจริญส่งผลใหเ้กิดโรคหนา้ยางทั้งยงัเป็นการส้ินเปลืองและไม่มีความปลอดภยั
จากสตัวร้์ายหรือโจรผูร้้าย 

 การหยดุพกักรีด : ในฤดูแลง้ ใบไมผ้ลดัใบหรือฤดูท่ีมีการผลิใบใหม่ จะหยดุพกัการกรีดยางเน่ืองจาก
มีผลต่อการเจริญเติบโตของใบและตน้ยาง การกรีดยางในขณะท่ีตน้ยางเปียก จะทาํใหเ้กิดโรคเสน้ดาํ
หรือเปลือกเน่าได ้

 การเพ่ิมจาํนวนกรีด : สามารถเพ่ิมจาํนวนวนักรีดไดโ้ดย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9


o การเพ่ิมวนักรีด : สามารถกรีดในช่วงผลดัใบแต่จะไดน้ํ้ ายางในปริมาณนอ้ย ไม่ควรเร่งนํ้ ายาง
โดยใชส้ารเคมีควรกรีดเท่าท่ีจาํเป็นและในช่วงฤดูผลิใบตอ้งไม่มีการกรีดอีก 

o การกรีดยางชดเชย : วนักรีดท่ีเสียไปในฤดูฝนสามารถกรีดทดแทนไดแ้ต่ไมค่วรเกินกว่า 2 วนั
ในรอยกรีดแปลงเดิม และสามารถกรีดสายในช่วงเวลา 6.00-8.00 น. หากเกิดฝนตกทั้งคืน 

o การกรีดสาย : เมื่อตน้ยางเปียกหรือเกิดฝนตกสามารถกรีดหลงัเวลาปกติโดยการกรีดสายซ่ึงจะ
กรีดในช่วงเชา้หรือเยน็แต่ในช่วงอากาศร้อนจดัไมค่วรทาํการกรีด 

โรคและแมลงศัตรูยางพารา 
1.โรคใบร่วงและฝักเน่า : โรคเกิดจากเช้ือรา โดยมีอาการใบยางร่วงในขณะท่ีใบยงัสด 
2.โรคราแป้ง : โรคเกิดจากเช้ือรา โดยมีอาการปลายใบอ่อนบิดงอ เปล่ียนเป็นสีดาํและร่วง ใบแก่มีปุ๋ย

สีขาวเทาใตใ้บ เป็นแผลสีเหลืองก่อนท่ีจะเป็นเป็นรอยไหมสี้นํ้ าตาล 
 
ค าแนะน าการใส่ปุ๋ย  
  ปุ๋ยข้าว 

ปริมาณธาตุอาหารท่ีแนะนาํ N –P – K กก./ไร่ 
  ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ย อตัรา 

N P K 
ปานกลาง ตํ่า สูง 16 – 20 – 0 25 – 30 กก./ไร่ 
ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 16 -20 – 0 25 – 30 กก./ไร่ 

ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 16 – 16 - 8 25 – 30 กก./ไร่ 
 

ปุ๋ยอ้อย 
ปริมาณธาตุอาหารท่ีแนะนาํ N –P – K กก./ไร่ 

ปริมาณธาตุอาหาร สูตรปุ๋ย อตัรา 
N P K 

ปานกลาง ตํ่า สูง 15 – 7 – 18 35 – 45 กก./ไร่ 
ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 15 – 7 – 18 35 – 45 กก./ไร่ 

ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 16 – 16 - 8 40 – 50 กก./ไร่ 
 

 
 
 



ปุ๋ยยางพารา 
 

ระยะเวลาท่ีใส่ ชนิดดิน ธาตุอาหารท่ีแนะนาํ    
N – P2O5 – K2O (กรัม/ตน้) 

สูตรปุ๋ยท่ีแนะนาํ อตัราการใส่ปุ๋ย 
กรัม/ตน้ 

เตรียมหลุมปลกู ทุกดิน 0 – 3 – 0 0 – 3 – 0 170 
2 -40 เดือน ดินร่วน 11 – 6 – 4 11 – 6 – 4 100 – 300 
2 -40 เดือน ดินทราย 10 – 5 – 9 10 – 5 – 9 100 – 300 
42 -72 เดือน ดินร่วน 72 – 16 – 20 72 – 16 – 20 400 
42 -72 เดือน ดินทราย 72 – 40 – 45 72 – 40 – 45 500 
หลงัการกรีด ทุกดิน 75 – 50 - 90 75 – 50 - 90 500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 

 

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการด าเนินงาน 

 

จุดประสงค์การทดลอง 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพของดินในพ้ืนท่ีตาํบลบา้นฝาง เหมาะสมแก่การเพราะปลกูพืชหรือไม่ 
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของดินตวัอยา่งมีปริมาณของธาตุอาหารหลกั และค่าพีเอช (pH) ของดิน
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม ่โดยใชชุ้ดตรวจสอบคุณภาพดิน 
 
ตวัแปร 

 ตวัแปรตน้ คือ ดิน 
ตวัแปรตาม คือ ปริมาณของธาตุอาหารในดิน 

 

วธีิการทดลอง  
ขั้นตอนที่ 1 
1. วธิีการเกบ็ตวัอย่างดินเพือ่วเิคราะห์หาธาตุอาหารพชื 
1.1 หลกัการ 
 1 ตวัอยา่งดินตอ้งเป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีท่ีจะตรวจสอบธาตุอาหารพืชเพ่ือใหไ้ดค้าํแนะนาํการใส่ปุ๋ยท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของดินในพ้ืนท่ีนั้น 

2 อุปกรณ์และภาชนะท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งดินตอ้งสะอาดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งระวงัการ
ปนเป้ือนของปุ๋ย 

3 ตวัอยา่งดินแต่ละตวัอยา่งตอ้งเป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีท่ีมีความสมํ่าเสมอ และขนาดของพ้ืนท่ีไม่ควร
เกิน 25 ไร่ (ตวัอยา่งดิน 1 ตวัอยา่งเป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีไม่เกิน 25 ไร่) แต่ถา้พ้ืนท่ีไม่สม ํ่าเสมอ สงัเกตไดจ้าก
การเจริญเติบโตของวชัพืชหรือพืชท่ีปลกู พ้ืนท่ีมีความลาดเทต่างกนั ประวติัการใชท่ี้ดินต่างกนั ปลกูพืชต่าง
ชนิดกนั หรือเคยใชปุ๋้ยต่างกนั ตอ้งแบ่งพ้ืนท่ีนั้นออกเป็นแปลงยอ่ยๆ แลว้เก็บตวัอยา่งดิน เพ่ือใหไ้ดต้วัแทน
ของแต่ละแปลงยอ่ยๆ กล่าวคือ ตวัอยา่งดิน 1 ตวัอยา่ง ใชเ้ป็นตวัแทนของ 1 แปลงยอ่ย 

4 การเก็บตวัอยา่งดินจะทาํเมื่อไหร่ก็ได ้แต่ถา้ปลกูพืชตามฤดูกาลควรเก็บตวัอยา่งดินก่อนการปลกู
พืช เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูปริมาณธาตุอาหารพืชในดินท่ีใกลเ้คียงกบัความสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1.2 วธิีการ 

1. ถา้ขนาดของพ้ืนท่ีเกิน 25 ไร่ หรือพ้ืนท่ีไม่มีความสมํ่าเสมอ ใหแ้บ่งพ้ืนท่ีออกเป็นแปลงยอ่ยๆ 
แลว้กาํหนดหมายเลขแปลงยอ่ยเหล่านั้น 

 



2. เดินสุ่มเก็บตวัอยา่งดิน 15-20 จุด ใหท้ัว่ในแต่ละแปลงยอ่ย 
3. การเก็บตวัอยา่งดินแต่ละจุด ใชพ้ลัว่หรือจอบขดุดินเป็นหลุม รูปคมขวาน หรือรูปล่ิม ใหมี้ความ

ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ในกรณีของพืชไร่ทัว่ๆไป เช่น ขา้วโพด แต่ขา้วใชค้วามลึกเพียง 10 เซนติเมตร 
เพราะมีระบบรากต้ืนกว่าขา้วโพด จากนั้นใชพ้ลัว่แทะดินดา้นหน่ึงของหลุมใหไ้ดดิ้นเป็นแผน่หนา 2-3 
เซนติเมตร แบ่งดินตามแนวด่ิงออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกนั จะไดดิ้นท่ีมีรูปร่างเหมือนเสน้ก๋วยเต๋ียว 3 เสน้ใช้
เฉพาะส่วนกลาง (เสน้กลาง) ตวัอยา่งดินท่ีไดน้ี้นบัเป็นตวัแทนของดิน 1 จุดซ่ึงเป็นตวัอยา่งดินท่ีมคีวามลึก
ตั้งแต่ผวิดินลงไปถึงกน้หลุม แลว้นาํตวัอยา่งดินใส่รวมกนัในกระป๋องพลาสติก 
สาํหรับไมผ้ลและไมย้นืตน้ ใหเ้ก็บดินท่ีรัศมีของทรงพุ่มใน 2 ระดบัความลึก คือ 0 -20 เซนติเมตร (ดินบน) 
และ 30 -50 เซนติเมตร (ดินล่าง) โดยแยกตวัอยา่งดินบนและดินล่างออกจากกนัคนละกระป๋อง ควร
วิเคราะห์ใบดว้ย 

4. คลุกเคลา้ดินในกระป๋องใหเ้ขา้กนั เทลงบนผา้พลาสติกคลุกเคลา้ดินใหเ้ขา้อีกคร้ังหน่ึง ถา้ดิน
เปียก ตากในท่ีร่ม หา้มตากแดด เพราะอาจจะทาํใหผ้ลการวิเคราะห์ดินคลาดเคล่ือน ยอ่ยดินใหเ้ป็นกอ้นเลก็ 
ๆ กองดินเป็นรูปฝาชี แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน เก็บดินไวเ้พียงส่วนเดียว ทาํซํ้าจนเหลือ 
ดินหนกัประมาณคร่ึงกิโลกรัม สาํหรับใชใ้นการวิเคราะห์ 

5. ถา้ดินยงัเปียกอยูใ่หต้ากในท่ีร่มต่อไปแลว้บดใหล้ะเอียด อาจใชข้วดแกว้ท่ีสะอาด จากนั้นเก็บใส่
ถุง และเขียนหมายเลขกาํกบัไว ้

 
ขั้นตอนที่ 2 
 1. การตรวจสอบปริมาณ เอน็ – พ ี-  เค  ในดนิอย่างรวดเร็ว 

1.1 การตรวจสอบปริมาณ เอน็ – พ ี-  เค  ในดนิ 
อุปกรณ์และสารเคม ี
1. นํ้ ายาทาํสีเบอร์ 4 11. ผงเบอร์ 2 
2. นํ้ายาทาํสีเบอร์ 9  12. นํ้ายาเบอร์ 3 
3. นํ้ายาเบอร์ 9 13. ชอ้นตกัดิน 
4. นํ้ายาเบอร์ 8 14. กรวยกรอง 
5. แถบสีมาตรฐาน ไนเตรต 15. กระบอกตวง 
6. ผงทาํสีเบอร์ 5 16. หลอดทดลอง 
7. ผงทาํสีเบอร์ 7 17. โกร่งบดดิน 
8. แถบสีมาตรฐาน โพแทสเซียม 18. จุกยาง 
9. แถบสีมาตรฐาน ฟอสฟอรัส 19. กระดาษกรอง 
10. นํ้ายาทาํสีเบอร์ 6 20. ชอ้นตกัสาร 



1.1.1 การสกดั (การละลาย) ธาตุอาหารพชืในดนิ 
 ตวงตวัอยา่งดินโดยใชช้อ้นตวงท่ีใหไ้ว ้ เคาะเบาๆ กบัฝ่ามือ 3 คร้ังใหดิ้นยบุตวั ใชเ้หลก็ปาดดินส่วน
ท่ีเกินออก แลว้ใส่ดินลงในขวดพลาสติก 
 ตกันํ้ ายาสกดัเบอร์ 1 ลงไป 20 มิลลิลิตร ใหเ้ทนํ้ ายาสกดัลงในถว้ยพลาสติกก่อน แลว้จึงเทลงใน
กระบอกตวง ปิดฝาขวด เขยา่ใหดิ้นทาํปฏิกิริยากบันํ้ ายาสกดัประมาณ 5 นาที  
 กรองสารละลายดินโดยใชก้ระดาษกรองท่ีเตรียมไว ้จากนั้นนาํส่ิงท่ีกรองไดไ้ปตรวจสอบปริมาณ 
เอน็ - พี - เค ในดินต่อไป 
ข้อควรระวงั : เน่ืองจากธาตุไนโตรเจนท่ีพืชดูดไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นดินนาและในดินไร่อยูใ่นรูปท่ีแตกต่าง
กนั ถา้เป็นดินนา ใหว้ิเคราะห์ “เอน็” ท่ีอยูใ่นรูปแอมโมเนียม ส่วนดินไร่ใหว้ิเคราะห์ “เอน็” ในรูปไนเทรต 

1.1.2. การตรวจสอบ เอน็ - พ ี - เค ในสารละลายดิน 
 ขอ้ควรระวงั เน่ืองจากธาตุไนโตรเจนท่ีพืชดูดไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นดินนาและในดินไร่อยูใ่นรูปท่ี
แตกต่างกนั ถา้เป็นดินนาใหว้ิเคราะห์ เอน็ ท่ีอยูใ่นรูปแอมโมเนียม ส่วนดินไร่ ใหว้ิเคราะห์ เอน็ ท่ีอยูใ่นรูป
ไนเตรต 
        1.1.2.1 แอมโมเนียม 

- ดูดนํ้ าท่ีกรองไดจ้ากขวดรองรับ 2.5 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดแกว้  
- เติมผงเบอร์ 2 หน่ึงชอ้นเลก็ 
- เติมนํ้ ายาเบอร์ 3 ลงไป 5 หยด 
- ปิดฝาหลอดแกว้ดว้ยจุกยาง 
- เขยา่ใหเ้ขา้กนั ท้ิงไว ้5 นาที 
- อ่านค่า แอมโมเนียม  โดยเปรียบเทียบกบัแผน่สีมาตรฐาน 
* ถา้เกิดโทนสีฟ้า ใชแ้ถบสีแผน่ท่ี 1 
* ถา้เกิดโทนสีเขียว ใชแ้ถบสีแผน่ท่ี 2 

 
1.1.2.2 ไนเทรต 
- ดูดนํ้ าท่ีกรองไดจ้ากขวดรองรับ 2.5 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดแกว้  
- เติมนํ้ ายาเบอร์ 4 ลงไป 0.5 มิลลิลิตร  
- เติมผงเบอร์ 5 หน่ึงชอ้นเลก็ 
- ปิดฝาหลอดแกว้ดว้ยจุกยาง 
- เขยา่ใหเ้ขา้กนั ท้ิงไว ้5 นาที 
- อ่านค่า ไนเทรต โดยเปรียบเทียบกบัแผน่สีมาตรฐาน 
 
 



1.1.2.3  ฟอสฟอรัส 
- ดูดนํ้ าท่ีกรองไดจ้ากขวดรองรับ 2.5 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดแกว้  
- เติมนํ้ ายาเบอร์ 6 ลงไป 0.5 มิลลิลิตร 
- เติมผงเบอร์ 7 คร่ึงชอ้นเลก็ 
- ปิดฝาหลอดแกว้ดว้ยจุกยาง 
- เขยา่ใหเ้ขา้กนั ท้ิงไว ้5 นาที 
- อ่านค่า ฟอสฟอรัส โดยเปรียบเทียบกบัแผน่สีมาตรฐาน 
 
1.1.2.4 โพแทสเซียม 
ก่อนตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียม ตอ้งเตรียมนํ้ ายาเบอร์ 9 ก่อนโดยดูดนํ้ ากรองจากขวดท่ีให้
ไว ้3 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดเบอร์ 9 ท่ีมีผงเคมีบรรจุอยู ่เขยา่ใหเ้ขา้กนั 5 นาที จนผงเคมีละลาย
หมด จะไดส้ารละลายสีนํ้ าตาลสม้ เม่ือใชแ้ลว้เก็บในตูเ้ยน็ช่องธรรมดาจะอยูไ่ดถึ้ง 3 เดือน หาก
เก็บไวใ้นท่ีอุณหภูมิหอ้งปกติจะอยูไ่ดเ้พียง 7 วนั ผงเคมีในขวดท่ียงัไม่ไดผ้สมนํ้ า เก็บไวใ้ชไ้ด้
ตลอดไป 
- ดูดนํ้ าท่ีกรองไดจ้ากขวดรองรับ 0.8 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดแกว้  
- เติมนํ้ ายาเบอร์ 8 ลงไป 2 มิลลิลิตร (หา้มเขยา่) 
- เติมนํ้ ายาเบอร์ 9A ลงไป 1 หยด (หา้มเขยา่) 
- เติมนํ้ ายาเบอร์ 9 ลงไป 2 หยด (หา้มเกิน) 
- ปิดฝาหลอดแกว้ดว้ยจุกยาง 
- เขยา่ใหเ้ขา้กนั แลว้อ่านค่า โพแทสเซียม ทนัที 
* ถา้มีตะกอน อ่านว่า เค สูง 
* ถา้มีฝ้าขาว อ่านว่า เค ปานกลาง 
* ถา้ไม่มีทั้งตะกอนและฝ้าขาว อ่านว่า เค ตํ่า 
 

ขั้นตอนที่ 3 
1. การตรวจสอบความเป็นกรด – ด่างของดิน 
 สภาพความเป็นกรด – ด่างของดินนิยมแสดงดว้ยค่าพีเอช (pH) มีค่าอยูร่ะหว่าง 1 – 14 โดยมีค่า
ก่ึงกลางอยูท่ี่ 7 ซ่ึงบอกถึงความเป็นกลาง ค่าพีเอชยิง่ต ํ่ากว่า 7 มากเท่าไร ความเป็นกรดยิง่รุนแรงส่วนค่าพี
เอชสูงกว่า 7 บอกสภาพคงวามเป็นด่าง ความเป็นกรด – ด่างของดินเก่ียวขอ้งกบัระดบัความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืชในดิน เช่น ดินท่ีมีค่าพีเอชตํ่ากว่า 5.5 หรือสูงกว่า 8.5 พืชอาจแสดงอาการขาดแคลเซียม
และแมกนีเซียม รวมทั้งโพแทสเซียม หรือในดินมีค่าพีเอชตํ่ากว่า 5.0 เมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟตลงไป พืชอาจใช้



ประโยชน์ไดเ้พียงร้อยละ 10 ของส่วนท่ีควรเป็นประโยชนต่์อพืช ฟอสเฟตในดินจะถกูตรึงนอ้ยท่ีสุดท่ีระดบั
พีเอช 6 -7 นอกจากน้ี ความเป็นประโยชน์ของจุลธาตุในดินก็ข้ึนอยูก่บัความเป็นกรด – ด่างของดินอยา่งมาก 
 
อุปกรณ์และสารเคม ี
 1. หลุมพลาสติก 
 2. ชอ้นตกัดิน 
 3. นํ้ายาทดสอบความเป็นกรด – ด่าง 
 4. แถบสีมาตรฐาน การวดัค่าพีเอช (pH) ของดิน 
วธิีการทดสอบค่าพเีอช (pH) ของดิน 

- ใส่ดินลงไปในหลุมพลาสติกประมาณคร่ึงหลุมโดยใชช้อ้นตกัดิน 
- หยดนํ้ ายาเบอร์ 10 ลงไปจนดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ ายา และเพ่ิมนํ้ายาอีก 2 หยด 
- เอียงหลุมพลาสติกไปมา เพ่ือใหน้ํ้ ายาทาํปฏิกิริยาอยา่งทัว่ถึง ถา้ดินเหนียวดินจะเกาะกนัเป็นกอ้น

ใหใ้ชป้ลายชอ้นเข่ียเบาๆ ระวงัอยา่ใหน้ํ้ ายาขุ่น  
- ท้ิงไว ้1 นาที เปรียบเทียบสีของนํ้ ายาท่ีบริเวณขอบหลุมกบัแผน่เทียบสี 

 ดินท่ีเป็นกรดรุนแรง (pH 4.0 – 5.0) แนะนาํใหแ้กไ้ขดว้ยการใชปู้น เช่นหินปูนบดละเอียด ปูนมาร์ล 
ปูนไดโลไมต ์เปลือกหอยเผา และปูนขาว 
 ปริมาณหินปูน (CaCO3) บดละเอียดท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นการแกไ้ขความเป็นกรดของดิน เพ่ือระดบัพี
เอชใหไ้ด ้7.0 
ค่าพีเอชเดิม (pH) หินปูนบดละเอียด (กก.ต่อไร่) 

ดินทราย ดินร่วน 
ร่วนปนทราย 

ดินเหนียว ดินเหนียว 
ร่วนเหนียว 

5.0 200 300 400 500 
4.5 700 800 1,000 1,100 
4.0 1,100 1,300 1,800 2,100 
3.5 1,600 2,000 2,500 3,000 

หมายเหตุ : ปูนท่ีใชแ้กค้วามเป็นกรดมีหลายชนิด ถา้ไม่ใชหิ้นปูนบดละเอียดใหใ้ชค่้าต่อไปน้ีในการคาํนวณ
ปริมาณปูนชนิดอื่นท่ีตอ้งการนาํมาใชแ้ทน 
 1. ปูนขาว (Ca(OH)2) = ตวัเลขในตาราง * 0.74  กก. / ไร่ 
 2. หินปูนเผา (CaO) หรือเปลือกหอยเผา = ตวัเลขในตาราง * 0.56  กก. / ไร่ 
 3. ปูนไดโลไมต ์(Ca.Mg(CO3)2) = ตวัเลขในตาราง * 0.92  กก. / ไร่ 
 4. ปูนมาร์ล = ตวัเลขในตาราง * 1.25  กก. / ไร่ 
 



บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การตรวจสอบ เอน็ - พ ี - เค ในสารละลายดิน 
1.1 แอมโมเนียม 

แถบสีมาตรฐาน แอมโมเนียม 
ระดบั 0.0 – 1.5  คือ มีแร่ธาตุแอมโมเนียมตํ่ามาก 
ระดบั 1.6 – 2.5  คือ มีแร่ธาตุแอมโมเนียมตํ่า 
ระดบั     2.6 – 3.5   คือ มีแร่ธาตุแอมโมเนียมปานกลาง 
ระดบั  3.6 – 4.5   คือ มีแร่ธาตุแอมโมเนียมสูง 
ระดบั 4.6 – 5.5  คือ มีแร่ธาตุแอมโมเนียมสูงมาก 

 
1.2 ไนเตรต 

แถบสีมาตรฐาน ไนเตรต  
ระดบั 0.0 – 1.5  คือ ไม่มีแร่ธาตุไนเตรต 
ระดบั 1.6 – 2.5  คือ มีแร่ธาตุไนเตรตตํ่ามาก 
ระดบั     2.6 – 3.5   คือ มีแร่ธาตุไนเตรตตํ่า 
ระดบั  3.6 – 4.5   คือ มีแร่ธาตุไนเตรตปานกลาง 
ระดบั 4.6 – 5.5  คือ มีแร่ธาตุไนเตรตสูง 
 

ตารางท่ี 1 การตรวจสอบปริมาณแอมโมเนียม/ไนเตรตในสารละลายดิน โดยการใชแ้ถบสีมาตรฐาน 
แอมโมเนียม/ไนเตรต  

 
ตวัอย่างดิน ระดับ ปริมาณแอมโมเนียม/  

ไนเตรต คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ค่าเฉลีย่ 
ขา้ว 4.0 3.0 2.0 3.0 แอมโมเนียมปานกลาง 
ออ้ย 2.0 2.0 2.0 2.0 ไนเตรตตํ่ามาก 
ยางพารา 3.0 3.0 2.0 3.0 ไนเตรตตํ่า 

 
 
 

 



อภิปรายผลการทดลอง 
 จากการตรวจสอบปริมาณแอมโมเนียมในนาขา้วพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.0  แสดงว่ามีปริมาณ
แอมโมเนียมปานกลาง  การตรวจสอบปริมาณไนเตรตในไร่ออ้ยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.0 แสดงว่ามีปริมาณไน
เตรตตํ่ามาก การตรวจสอบปริมาณไนเตรตในสวนยางพาราพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.0  แสดงว่ามีปริมาณไน
เตรตตํ่า 

จากการตรวจสอบปริมาณไนเตรตดงักล่าวสามารถเรียงลาํดบัปริมาณไนเตรตจากมากไปหานอ้ย ได้
ดงัน้ี ออ้ย ขา้ว และยางพารา 
 

1.3 ฟอสฟอรัส 
แถบสีมาตรฐาน ฟอสฟอรัส 
ระดบั  0.0 – 1.5  คือ มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสตํ่ามาก 
ระดบั  1.6 – 2.5  คือ มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสตํ่า 
ระดบั    2.6 – 3.5   คือ มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสปานกลาง 
ระดบั   3.6 – 4.5   คือ มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูง 
ระดบั  4.6 – 5.5  คือ มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงมาก 
 

ตารางท่ี 2 การตรวจสอบปริมาณฟอสฟอรัสในสารละลายดิน โดยการใชแ้ถบสีมาตรฐาน ฟอสฟอรัส 
 

ตวัอย่างดิน ระดับ ปริมาณฟอสฟอรัส 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ค่าเฉลีย่ 

ขา้ว 2.0 2.0 3.0 2.0 ฟอสฟอรัสตํ่า 
ออ้ย 3.0 2.0 3.0 3.0 ฟอสฟอรัสปานกลาง 
ยางพารา 2.0 2.0 2.0 2.0 ฟอสฟอรัสตํ่า 

 
อภิปรายผลการทดลอง 
จากการตรวจสอบปริมาณฟอสฟอรัสในนาขา้วพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.0 แสดงว่ามีปริมาณ

ฟอสฟอรัสตํ่า การตรวจสอบปริมาณฟอสฟอรัสในไร่ออ้ยพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.0 แสดงว่ามีปริมาณ
ฟอสฟอรัสปานกลาง การตรวจสอบปริมาณฟอสฟอรัสในสวนยางพาราพบว่ามค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 2.0 แสดงว่า
มีปริมาณฟอสฟอรัสตํ่า 

จากการตรวจสอบปริมาณฟอสฟอรัสดงักล่าวสามารถเรียงลาํดบัปริมาณฟอสฟอรัสจากมากไปหา
นอ้ย ไดด้งัน้ี ออ้ย ขา้วและยางพารามีปริมาณเท่ากนั 



1.4  โพแทสเซียม 
แถบสีมาตรฐาน โพแทสเซียม 
ระดบั  0.0 – 1.5  คือ มีแร่ธาตุโพแทสเซียมตํ่า 
ระดบั  1.6 – 2.5  คือ มีแร่ธาตุโพแทสเซียมปานกลาง 
ระดบั     2.6 – 3.5   คือ มีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูง 
 

ตารางท่ี 3 การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายดิน โดยการใชแ้ถบสีมาตรฐาน 
โพแทสเซียม 

ตวัอย่างดิน ระดับคุณภาพ ปริมาณโพแทสเซียม 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ค่าเฉลีย่ 

ขา้ว 2.0 2.0 1.0 2.0 โพแทสเซียมปานกลาง 
ออ้ย 3.0 2.0 2.0 2.0 โพแทสเซียมปานกลาง 
ยางพารา 2.0 2.0 3.0 2.0 โพแทสเซียมปานกลาง 

 
อภิปรายผลการทดลอง 

จากการตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมในนาขา้วพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.0  แสดงว่ามีปริมาณ
โพแทสเซียมปานกลาง การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมในไร่ออ้ยพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.0  แสดงว่ามี
ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง การตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมในสวนยางพาราพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.0  แสดงว่ามีปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง  

จากการตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมดงักล่าวสามารถเรียงลาํดบัปริมาณโพแทสเซียมจากมากไป
หานอ้ย ไดด้งัน้ี ออ้ย ขา้ว และยางพารามีปริมาณเท่ากนั 
 
1.5 การวดัค่าพเีอช (pH) ของดิน 
 สีมาตรฐานสาํหรับการวดัค่าพีเอช (pH) ของดิน 

ระดบั 3.0 – 3.5 คือ กรดรุนแรงท่ีสุด 
ระดบั 4.0 - 4.5  คือ กรดรุนแรง 
ระดบั 5.0 - 5.5  คือ กรดปานกลาง 
ระดบั 6.0 – 6.5 คือ กรดอ่อน 
ระดบั 7.0  คือ เป็นกลาง 
ระดบั 8.0 -8.5  คือ ด่างอ่อน 
ระดบั 8.5  คือ ด่างปานกลาง 

 



ตารางท่ี 4 การตรวจสอบปริมาณความเป็นกรด – ด่างในสารละลายดิน โดยการใชแ้ถบสีมาตรฐาน 
สาํหรับการวดัค่าพีเอช (pH) ของดิน 
 

ตวัอย่างดิน การวดัค่าพเีอช (pH) ของดิน ความเป็นกรด - ด่าง 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ค่าเฉลีย่ 
ขา้ว 3.5 4.0 5.0 4.16 กรดรุนแรง 
ออ้ย 5.5 6.0 6.0 5.83 กรดปานกลาง 
ยางพารา 5.0 6.0 6.5 5.83 กรดปานกลาง 

 
อภิปรายผลการทดลอง 
จากการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินในนาขา้วพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16  แสดงว่าดินในนาขา้วมี

สภาพเป็นกรดรุนแรง จากการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินในไร่ออ้ยพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.83  แสดงว่าดินใน
ไร่ออ้ยมี สภาพเป็นกรดปานกลาง จากการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินในสวนยางพาราพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
5.83 แสดงว่าดินในสวนยางพารามีสภาพเป็นกรดปานกลาง 

จากการวดัค่าพีเอช (pH) ของดินดงักล่าวสามารถเรียงลาํดบัความเป็นกรด – ด่างจากมากไปหานอ้ย 
ไดด้งัน้ี ขา้ว และออ้ยกบัยางพารามีปริมาณกรดเท่ากนั 

 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

 

 สรุปและอภปิลายผลการด าเนินงาน  

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดลอง 
 

ตวัอย่างดิน ปริมาณแร่ธาตุในดนิ ความเป็น 
กรด - ด่าง 

สูตรปุ๋ย 
(N – P- K) แอมโมเนียม / 

ไนเตรต 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

ขา้ว ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง กรดรุนแรง 16 – 20 - 0 
ออ้ย ตํ่ามาก ปานกลาง ปานกลาง กรดปานกลาง 16 – 20 - 0 

ยางพารา ตํ่า ตํ่า ปานกลาง กรดปานกลาง 11 - 6 - 4 
 
จากการทดลองพบว่า ดินบริเวณนาขา้วมีปริมาณแร่ธาตุแอมโมเนียมปานกลาง ฟอสฟอรัสตํ่า

โพแทสเซียมปานกลาง ซ่ึงดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรง ควรใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0  ดินบริเวณไร่ออ้ยมี
ปริมาณแร่ธาตุไนเตรตตํ่ามาก ฟอสฟอรัสปานกลาง โพแทสเซียมปานกลาง ซ่ึงดินมีสภาพเป็นกรดปานกลาง 
ควรใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0  ดินบริเวณสวนยางพารามีปริมาณแร่ธาตุไนเตรตตํ่า ฟอสฟอรัสตํ่า โพแทสเซียม
ตํ่า  ซ่ึงดินมีสภาพเป็นกรดปานกลาง ควรใส่ปุ๋ยสูตร 11 - 6 - 4 
 จากการทาํโครงงานเร่ือง การตรวจสอบปริมาณ เอน็ – พี – เค ในดินและการวดัค่าพีเอช (pH) 
 ของดินโดยใชชุ้ดตรวจสอบคุณภาพดินนั้น กลุ่มผูจ้ดัทาํและครูท่ีปรึกษาโครงงานไดไ้ปเผยแพร่ความรู้
ใหก้บัคนในชุมชนไดรู้้เก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบคุณภาพของดินไดด้ว้ยตวัเองและสามารถใหค้าํแนะนาํใน
การใชปุ๋้ยเคมีใหต้รงสูตรปุ๋ยตามความตอ้งการของพืชได ้
ข้อเสนอแนะ 

1.  เกษตรกรควรเก็บตวัอยา่งดินจากหลายๆ พ้ืนท่ี แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นแปลงยอ่ยก่อน เพ่ือการ
ตรวจสอบใหไ้ดผ้ลท่ีแน่ชดั 

2.  การตรวจสอบแร่ธาตุไนโตรเจน ขอ้ควรระวงั เน่ืองจากธาตุไนโตรเจนท่ีพืชดูดไปใชป้ระโยชน์
ไดใ้นดินนาและในดินไร่อยูใ่นรูปท่ีแตกต่างกนั ถา้เป็นดินนาใหว้ิเคราะห์ เอน็ ท่ีอยูใ่นรูปแอมโมเนียม ส่วน
ดินไร่ ใหว้ิเคราะห์ เอน็ ท่ีอยูใ่นรูปไนเตรต  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณภาพของดินในท่ีดินของตนเองได ้
2. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการแร่ธาตุอาหารของพืชได ้
3. เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยตามคาํแนะนาํปุ๋ยสาํหรับพืชได ้
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