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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวิจัยคร ัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบตัิทางเคมีของดิน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาลัย
กาฬสนิธุ์ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ และเพื่อเปรยีบเทยีบคณุสมบตัิทางเคมขีองดนิในพื้นที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน ได้ท าการศึกษาและเก็บตัวอย่า งดินบริเวณรอบมหาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)  
แบง่ออกเป็น 4 พื้นที ่ไดแ้ก่ 1.พื้นที่ดนิจากธรรมชาติ 2. พื้นที่ดนิการปลูกมนัส าปะหลงั 3. พื้นที่ดนิการท านาและ  
4. พื้นทีด่นิการปลูกยูคาลปิตสั โดยท าการเกบ็ตวัอย่างแบบ สุ่มเกบ็ตวัอย่าง ใน 1 พื้นที่แบ่งออกเป็น 3 แปลงย่อย 
ใน 3 แปลงย่อย เกบ็ตวัอย่าง อย่างละ 3 จุด ท าการศกึษาคณุสมบตัทิางเคม ี4 พารามเิตอร์ คอื ค่าความเป็นกรด – 
ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ค่าอินทรียวตัถุ (OM) และไนโตรเจน (N) สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) สถิติที่ใช้ในการเปรยีบเทียบข้อมูล คือ One-Way ANOVA  
ผลการวจิยั พบวา่ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) พบวา่ คา่ pH ของพื้นทีด่นิธรรมชาติ มคี่ามากที่สุด ( ̅ = 6.17) โดย
ที่พื้นที่ดนิท านาน้อยที่สุด ( ̅  = 4.56) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) พบว่า ค่าการน าไฟฟ้า ของพื้นที่ดนิปลูกพืชไร่  
(มนัส าปะหลงั) มคีา่มากทีส่ดุ ( ̅  = 42.09 ) โดยทีพ่ื้นที่ดนิปลูกพืชระยะยาว (ยูคาลิปตสั) น้อยที่สุด ( ̅  = 12.55) 
คา่อนิทรยี์วตัถุ (OM) พบวา่ คา่อนิทรยี์วตัถุ ของพื้นที่ดนิท านา มคี่ามากที่สุด ( ̅  = 1.20) โดยที่พื้นที่ดนิปลูกยูคา
ลิปตสัน้อยที่สุด ( ̅ = 0.39) ค่าไนโตรเจน (N) พบว่า ค่าไนโตรเจน ไนโตรเจน ของพื้นที่ดนินา มคี่ามากที่สุด  
( ̅ = 9.72) โดยทีพ่ื้นทีด่นิปลูกยูคาลปิตสัน้อยทีส่ดุ ( ̅  = 3.07) ตามล าดบัโดยผลการศกึษาที่ไดส้ามารถน าไปเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาทีด่นิของชมุชนต่อไป 
 
ค าส าคญั : คณุสมบตัทิางเคมขีองดนิ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) คา่การน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC)  
   คา่อนิทรยีวตัถุในดนิ (Organic Matter) ไนโตรเจน (N) 
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Abstract 
 This research aims to study the chemical properties of soil in the surrounding area of Kalasin 
University, Tambon Songplueay, NaMon district and comparison of soil chemistry in the different land use 
area. The collection of soil samples has been manipulated in the area of Kalasin University (Na-Mon) 
divided into four areas comprising. Of 1) Land area nature, 2) Land area planting cassava, 3) Farming 
Land area, 4)Land area planting Eucalyptus, selected by using random sampling technique 1of 3 subplots 
and in 3 subplots collected samples of each 3 points. Studied chemical properties 4 parameters are: the 
acid - alkaline (pH), the conductivity value (EC), the organic matter (OM) and Nitrogen (N). The statistics 
that used to analyze data are average ( ̅) and standard deviation (SD). The statistics used to compare 
data is One-Way ANOVA. Results of the study The acid - alkaline (pH) shows that the pH value of the 
most valuable natural land area. ( ̅=6.17).The farming land area is minimum ( ̅= 4.56). The conductivity 
value (EC) shows that the conductivity value of land area planting cassava the most valuable ( ̅=42.09) 
and Land area planting eucalyptus is minimum ( ̅=12.55). The organic matter (OM) found that the organic 
matter of land area farming has the most valuable ( ̅=1.20) by land area planting eucalyptus is minimum 
( ̅=0.39). The nitrogen (N) found that nitrogen of Land area Farming has the most valuable ( ̅=9.72) by 
Land area planting eucalyptus the most minimum ( ̅=3.07). 
 
Keywords: Soil Chemical Properties acid - alkaline (pH) conductivity value (EC) organic matter (OM)  
    Nitrogen (N) 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท า
การการเกษตรกรรมที่หลากหลายทัง้ พืชที่ปลูกการ
บ ารุงดิน และการใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบตัิของดนิ อาทิเช่น การใช้ที่ดนิโดยขาดการ
บ ารงุรกัษา การเปลี่ยนแปลงสภาพทางนิเวศของดนิ 
การหกัล้างถางป่า และเผาป่า เพื่อมาท าการเกษตร 
ท าใหด้นิขาดสิง่ปกคลุม การสะสมของอินทรยีวตัถุมี
น้อย อุณหภูมขิองหน้าดินสูงขึ้น การสลายตัวของ
วสัดุอินทรีย์ต่างๆ เป็นไปรวดเร็ว และการใชด้ินไม่
ถูกต้องการท าการเกษตรโดยเพาะปลูกพืชชนิด
เดยีวกนั ตดิต่อกนัเป็นเวลานานโดยไมม่กีารปรบัปรุง
ดนิ และบ ารุงดนิซึ่งส่งผลต่อคุณสมบตัิของดนิท าให้
เกดิความเสื่อมโทรมของดนิขาดความอุดมสมบูรณ์  
มสีภาพเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ และอยู่ในสภาพที่ไม่
เอื้ออ านวยต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก
คณุสมบตัทิางดา้นต่างๆ ของดนิไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เช่น สมบตัิทางเคมีของดินมี
สภาพเป็นกรดจดั เคม็จดั ทางดา้นกายภาพของดิน
สูญเสียโครงสร้างท าให้เกิดอัดตัวแน่น ขาดความ
โปรง่พรนุ ความอุดมสมบรูณ์ หรอืปรมิาณธาตุอาหาร
พชืลดลงและอยู่ในสภาวะไมส่มดลุ  
 ดินในเขตจังหวดักาฬสินธุ์มีเนื้อที่ประมาณ 
4,341,716 ไร ่(6,946.746 ตารางกโิลเมตร) ชุดดนิที่
พบในพื้นจังหวัดกาฬสินธุ์มีล ักษณะและสมบัติที่
แตกต่างกันกลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์  คือ กลุ่ มชุดดินที่  40 มีเนื้ อที่
ประมาณ 1,517,458 ไร่ หรอื 34.95 เปอร์เซ็นต์ของ
เนื้อที่จงัหวดักลุ่มชุดดนิที่ 40 มคีวามเหมาะสมใน
การปลูกพืชไร่และไม้ผลค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาปลูกพืชผกั และไม่เหมาะสมที่จะใชใ้นการท า
นา เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและสภาพ
พื้นที่ไม่อ านวย แต่สามารถใชป้ระโยชน์ในการปลูก
ไมโ้ตเรว็และปลูกหญา้เลี้ยงสตัว์ไดด้กีลุ่มชุดดนิที่พบ
รองลงมา คือ กลุ่มชุดดินที่ 21 มีเนื้อที่ประมาณ 
417,835 ไร่ หรอื 9.63 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จงัหวดั
กลุ่มชุดดนิที่ 21 มศีกัยภาพเหมาะสมในการท านา
ในช่วงฤดูฝนและเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และ
พชืผกัอายุส ัน้ในชว่งฤดแูลง้ เมือ่พจิารณาปัญหาที่ดนิ

ในพื้ น ที่พ บ ว่ า  พื้ น ที่ ส่ ว น ใ หญ่ ถู ก ใ ช้ เ พื่ อ ท า
เกษตรกรรม เมื่อพิจารณาที่ดินในเขตอ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพื้ นที่ทัง้หมด 245.3 ตาราง
กิโ ล เ ม ต ร  ร ว มถึ ง ค ร อบคลุ มพื้ น ที่ โ ด ย ร อบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ (นามน) จะมสีภาพพื้นที่เป็น
ที่ราบลุ่มสลับที่สูง และพื้นที่ดอน สภาพดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย ไม่สามารถกกัเกบ็น ้าไดต้ลอดปีพื้นที่
บางสว่นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตดิงแม่แผด พื้นป่า
สว่นใหญ่ยงัมกีารบกุรกุจากราษฎรเขา้ไปใชพ้ื้นที่ ท า
ไร่มนัส าปะหลงั ไร่อ้อย และปลูกยูคาลิปตสั (ขอ้มูล
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ , Website) เมื่อ
พิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้ นที่ดินใน 
อ าเภอนามน จังหวดักาฬสินธุ์  สามารถแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี้ คือ 1.ใชใ้นการเป็นที่อยู่
อาศยัปลูกสร้างบา้นเรอืน รวมถึงพื้นที่ทางราชการ  
2.ใช้ในการท าการเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท าสวน 
ท านา ฯลฯ และ 3. พื้นที่ป่า รวมถึงพื้นที่รกรา้ง เช่น 
ป่าเต็งรงั ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ  ซึ่งในปัจจุบนัมกีาร
ท าเกษตรที่ไม่ถูกต้องท าให้พื้นที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดมิ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิ ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการบ ารุงรกัษา 
ส่งผลถึงผลผลิตทางการเกษตรต ่าลงและส่งผลต่อ
เศรษฐกจิของภาคเกษตรต่อไป 
 ปัญหาคุณภาพดินมีสาเหตุทัง้ที่ เกิดจาก
ธรรมชาติและเกิดจากการใชท้ี่ดินที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ตัวอย่างของปัญหา เช่น การชะล้าง
พงัทลายของดิน ดินขาดอินทรีย์ และปัญหาที่เกิด
จากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกบัการกระท าของ
มนุษย์ เช่น ดนิเคม็ ดนิเปรี้ยว ดนิอินทรยี์ ดนิทราย
จดั และดนิตื้น พื้นทีด่นิทีม่ปัีญหาต่อการใชป้ระโยชน์
ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย ในส่วนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาด้าน  ดินขาด
อิ น ท รี ย วัต ถุ  98.70 ล้ า น ไ ร่  ปัญ ห า ดิ น ข า ด
อินทรยีวตัถุประมาณรอ้ยละ 77 อยู่ในพื้นที่ ดนิที่มี
ปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม 
209.84 ลา้นไร่ รวมถึงปัญหาในดา้นดนิเคม็ ดนิกรด
และดนิคอ่นขา้งเป็นทรายดว้ย และเมื่อพิจารณาการ
ใชป้ระโยชน์ที่ดนิแล้วพบว่า มกีารใชป้ระโยชน์ที่ดิน
ไม่ถูกต้องตามศกัยภาพ คดิเป็นพื้นที่ 35.60 ล้านไร ่
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(ทรพัยากรดนิ, 2553) จากขา้งต้นที่กล่าวมาจะเห็น
ได้ว่ าพื้ นที่ข องดินที่ เกิด ปัญหามา จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ดิน
เสือ่มสภาพลง 
 คุณสมบัติของดินสามารถแบ่งออกเ ป็น  
3 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 1. คุณสมบตัิทางกายภาพคือ 
ดนิที่สามารถตรวจสอบได้ดว้ยการมองเห็นหรือจับ
ต้องได ้เช่น เนื้อดินความโปร่งหรือแน่นทึบของดิน 
ความสามารถในการอุ้มน ้ าของดินและสีของดิน  
เป็นต้น 2. คุณสมบัติทางชีวภาพ คือดินที่มีชีวิต
อาศัยอยู่  ที่มีขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรีย รา และ
สาหร่าย เป็นต้น ที่มขีนาดใหญ่ขึ้นมาเช่น ไสเ้ดอืน
ฝอย ไสเ้ดอืนดนิ แมลงต่างๆ หนู และสตัว์อื่นๆ สิง่ที่
มชีวีติในดนิทัง้หมดนี้ช่วยให้ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ 
และช่ วย ในการ เ จริญ เติบโตของพืชด้วยแล ะ  
3. คณุสมบตัทิางเคมขีองดนิหมายถึง คุณสมบตัิของ
ดินซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้ด้วย
ความรู้สึกจากการเห็นด้วยตา และสัมผสัด้วยมือ  
แต่จะต้องอาศยัวิธีการวิเคราะห์ หรือกระบวนการ
ทางเคม ีซึง่คณุสมบตัทิางเคมขีองดนินี้มคีวามส าคญั
ต่อความสมบรูณ์ของดนิ และการเจรญิเติบโตของพืช
เป็นอย่างยิง่ตวัอย่างเช่น ความเป็นกรด-ด่างของดนิ 
ถา้หากดนิเป็นกรดรุนแรง มกัจะพบว่า พืชที่ปลูกไม่
เจริญเติบโต และไม่งอกงามเท่าที่ควร ค่าการน า
ไฟฟ้าของดินคือ ค่าที่แสดงถึงความสมัพันธ์ของ
ความเข้มข้นของเกลือที่ละลายได้ในดิน หากมีใน
ปริมาณที่สูงเกินไปจะท าให้เกดิความไม่สมดุลของ
ธาตุอาหาร และชักน าให้เกิดความเป็นพิษของ
ไอออนได ้คา่อนิทรยีวตัถุในดนิ คอื เป็นแหล่งให้ธาตุ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน ที่ เกิดจาก
ปฏิกิริยามิเนร ัลไลเซชัน (Mineralization) ซึ่งจะ
ปลดปล่อยธาตุดงักล่าวออกมาอย่างช้าๆ ปริมาณ
ธาตุจะมผีลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืและไนโตรเจน
ในดนิ คอื เป็นธาตุอาหารที่ส าคญัในการส่งเสรมิการ
เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของพชื เป็นต้น (คุณสมบตัิ
ของดนิ, Website) 
 ในเขตชุมชนใกล้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ไดม้ี
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากที่ดินที่แตกต่างกนัไป 
โดยมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิในการท าเกษตร ระยะสัน้ 

เช่น มันส าปะหลัง  นาข้าว และ ระยะยาว เช่น 
ยางพารา ยูคาลิปตัส ซึ่งความหลากหลายของการ
ปลูกพืชดงักล่าวอาจส่งผลต่อคุณสมบัติของดินที่
แตกต่างกนัตามการใชป้ระโยชน์ ซึ่งท าให้ให้ผูศ้กึษา
มคีวามสนใจในการศกึษา เรื่อง “ผลกระทบของการ
ใช้ป ร ะ โยช น์ที่ ดินต่ อ ปัจ จัยท าง เคมีข อ งดิน ”  
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณสมบตัิทางเคมีของดิน 
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาลัยกาฬสินธุ์ ต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  และเพื่อ
เปรยีบเทยีบคณุสมบตัทิางเคมขีองดนิในพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกนั เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
น าไปสู่การปรบัปรุงคุณภาพของดนิให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของเกษตรกร และพชืไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 ศกึษาคุณสมบตัิทางเคมขีองดนิ ในพื้นที่
บริเวณโดยรอบมหาลัยกาฬสินธุ์ ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 2.2 เพื่อเปรยีบเทียบคุณสมบตัิทางเคมขีอง
ดนิในพื้นทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีแ่ตกต่างกนั 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 ด้านเนื้ อหา  คุณสมบัติทาง เคมีข องดิน 
ประกอบดว้ยคา่ความเป็นกรด-ด่าง คา่การน าไฟฟ้า 
คา่อนิทรวีตัถุ และคา่ไนโตรเจน 
 ดา้นสถานที ่พื้นทีช่มุชนโดยรอบมหาวทิยาลยั
กาฬสินธุ์   ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสนิธุ์ 
3.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่างดินและเตรียมดิน 
 1. แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อย แล้วก าหนด
หมายเลขแปลงย่อยเหล่านัน้ 
 2. เดินสุ่มเกบ็ตวัอย่างให้ทัว่ในแต่ละแปลง
ย่อยเกบ็ตวัอย่างดนิในแต่ละแปลงย่อย 20 จุด 
 3. การเกบ็ตวัอย่างดนิแต่ละจุด ใชพ้ลัว่หรอื
จอบขุดดินเป็นหลุม รูปคมขวาน หรือรูปลิ่ม ลึก
ประมาณ 15 ซม. ใชพ้ลัว่แซะดนิดา้นหนึ่งของหลุม
ให้ ไ ด้ดิน เ ป็น แ ผ่น ห น า  2-3 เ ซ นติ เ ม ต ร  
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ลึก 15 เซนติเมตร ตวัอย่างดนิที่ไดน้ี้เป็นดนิ 1 จุด 
แลว้ใสร่วมกนัในถงั 
 4. คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน เทลงบนผ้า
พลาสติก คลุกเคล้าดนิให้เขา้กนัอีกคร ัง้หนึ่งกองดิน
เป็นรปูฝาช ีแบ่งดนิออกเป็น 4 ส่วน เกบ็ดนิไวเ้พียง
ส่วนเดียว ให้ได้ดินหนักประมาณครึ่งกิโลกร ัม 
ส าหรบัใชใ้นการวเิคราะห์ 
 5. ถ้าดินเปียก ตากในที่ล่ม แล้วบดให้
ละเอยีดเกบ็ใสถุ่ง และเขยีนหมายเลขก ากบัไว ้
3.3 การวิเคราะห์ตวัอย่างดิน 
 3.3.1 การวเิคราะห์หาคา่ความเป็นกรด - เบส 
(pH) วธิกีารวเิคราะห์การวดั pH ในน ้าอตัราส่วนดนิ: 
น ้า = 1:5 (w/w) ช ัง่ดนิ 10 กรมั ใส่ในบกีเกอร์เติมน ้า
กลัน่ 25 มิลลิลิตร คนให้เข้ากนัดว้ยแท่งแกว้เป็น
ระยะ ๆ 30 นาท ีหลงัจากนัน้ตัง้ทิ้งไวอ้กี 30 นาที วดั 
pH ของดนิในส่วนที่เป็นน ้าใสดว้ย Multi Parameter 
(หวัโพรบ pH) 
 3.3.2 การวิเคราะห์หาค่าการน าไฟฟ้า 
(Electrical Conductivity: EC) วธิกีารวเิคราะห์  
  1. ช ัง่ดิน 10 กรมั ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 
100 มลิลิลิตร ใส่น ้า 50 มลิลิลิตร คนให้เขา้กนัดว้ย
แท่งแกว้เป็นระยะ ๆ เป็นเวลา 30 นาท ี
  2. ตัง้ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้
อนุภาคดนิตกตะกอน 
  3. น าไปอ่านค่า EC โดยเครื่อง Multi 
Parameter (หวัโพรบ Conductivity) 
 3.3.3 การวิเคราะห์หาค่าอินทรียวัตถุ 
(Organic matter: OM) วธิกีารวเิคราะห์ 
  1. ชัง่ดนิที่ผึง่แห้งแล้วใส่ในถ้วยกระเบื้อง 
5 กรมั จดน ้าหนกัดนิทีแ่น่นอน 
  2. น าดนิที่ช ัง่แล้วจาก ขอ้ 1 ไปอบ ดว้ย
เตาอบควบคุมอุณหภูมิ อบที่อุณหภูมิ 1050C เป็น
เวลา 2 ชัว่โมง 
  3. จากนัน้น าดนิจากขอ้ 2 ทิ้งไวใ้ห้เย็น 
แลว้น าไปชัง่น ้าหนกัหลงัอบ จดน ้าหนกัทีแ่น่นอนของ
ดนิหลงัอบ 
  4. น าดนิจากขอ้ 3 ไปเผา ดว้ยเตาเผาที่
อุณหภูม ิ3700C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ทิ้งไว้ให้เย็นที่

อุณหภมูหิอ้ง ช ัง่น ้าหนกัหลงัเผา จดบนัทึกน ้าหนักที่
แน่นอน น าไปค านวณในสตูร  
 
 OM% =  W1 – W2 x 100 
             W1 
 3.3.4 การวเิคราะห์หาไนโตรเจนในดนิ  
  วธิกีารวเิคราะห์ 
   ขัน้ตอนการย่อย 
    1.ชัง่ดนิตัวอย่างละ 5 กรมั ใส่ใน 
Digestion Tube ระวงัอย่าให้ดนิเป้ือนดา้นขา้งหลอด 
หากดนิเป้ือนใหฉ้ีดน ้ากลัน่ เลก็น้อยเพื่อล้างดนิลงไป
ก้นหลอด ระวังอย่าให้ดินแฉะ และใช้หลอดเปล่า  
1 หลอดเป็น Sample Blank 
    2. เติม โพแทสเซียมซัลเฟต  
10 กรมั และ คอปเปอรซ์ลัเฟต 0.5 กรมั คลุกเคล้าให้
เขา้กนักบัดนิตวัอย่าง 
    3. เติม Mixed Catalyst ลงไป
ประมาณ 10 กรมั 
    4. เติมกรด H2SO4 เขม้ขน้ลงไป 
20 มิลลิลิตร แล้วเขย่าหลอดให้ส่วนผสมทัง้หมด
คลุกเคลา้กนั 
    5. น าไปย่อยใน Digestion Block 
คอ่ยๆ เพิม่อุณหภมูจินถงึจุดเดอืดของกรด (อุณหภูมิ
ประมาณ 380oC) ย่อยจน ไดส้ารละลายใส และไม่มี
ฮวิมสัเคลอืบเมด็ดนิ (เมด็ดนิไมถู่กย่อย) จากนัน้ย่อย
ต่อไปอกีประมาณ 30 นาท ี
หมายเหตุ ข ัน้ตอนนี้ต้องท าในตู้ดูดควนั และสวมชุด
ดดูไอกรดกบัปากหลอดใหแ้น่นสนิท 
   ขัน้ตอนการกลัน่ 
    1. เติมสารละลายกรดบอริค  
60 มลิลลิติร ลงใน ขวดรปูชมพู่ ขนาด 250 มลิลลิติร 
    2. น าตัวอย่างที่ย่อยแล้วไปกลัน่
ดว้ยเครื่องกลัน่ ก่อนเริ่มกลัน่เติมสารละลาย 32% 
NaOH ลงไป 60 มลิลิลิตร (เติมจากเครื่องกลัน่)  
และใชก้รดบอรคิ จบัแก๊สแอมโมเนียที่เกดิขึ้น สขีอง
อนิดเิคเตอรเ์ปลีย่นจากสชีมพูเป็นสเีขยีว 
    3. น ากรดบอริคที่ได้ไปไทเทรต
ดว้ยสารละลาย 0.01 N H2SO4 จนสขีองอินดเิคเตอร์
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เปลีย่นกลบัไปเป็น สชีมพู ความเขม้ของสจีะอ่อนลง
กวา่เดมิ เนื่องจากอนิดเิคเตอรเ์จอืจางลง 
  ขัน้ตอนไทเทรต 
   1. น าสารละลายในขวดรปูชมพู่ ขนาด 
250 มลิลิลิตร ที่ไดจ้ากข ัน้ตอนการกลัน่ มาไทเทรต
ดว้ยสารละลาย 0.01 N H2SO4 จนสขีองอินดเิคเตอร์
เปลี่ยนกลับไปเ ป็น  สีชมพู  เหมือน เดิม  หยด 
อนิดเิคเตอรล์งไป แลว้ไทเทรตดว้ย 0.01 N H2SO4 
   2. สงัเกตการณ์เปลี่ยนสอีินดเิคเตอร์
จนเปลี่ยนเป็นสชีมพู ดูจ านวน 0.01 N H2SO4 ที่ใช้
ไปจากบวิเรต บนัทกึขอ้มลู แลว้น าไปค านวณ 
 
    %WN = (V1-V0) x c(H

+) x MN  ×  100 + W H2O 
             m                      100 
 
3.4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statics) ใช้
สถติคิา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่ออธิบาย
ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองดนิ 
 สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variances) แบบจ าแนกทางเดียว : One-Way 
ANOVA เพื่อเปรยีบเทียบขอ้มูลคุณสมบตัิของดนิใน
แต่ล่ะพื้นที ่โดยขอ้มลูการวเิคราะห์ดนิที่น ามาท าการ
วเิคราะห์ไดผ้่านการทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น ไดแ้ก ่
สุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มกีารแจกแจงแบบปกต ิ
(Normal Distribution) การทดสอบการสุ่มตัวอย่าง
ของขอ้มลู (Randomness) และคา่สดุโต่ง (Outlier) 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1 คุณสมบตัิทางเคมขีองดนิ จากการศกึษา
คุณสมบัติทางเคมีของดิน ในพื้นที่ดินบริเวณรอบ
มหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์ (นามน) พบว่า ค่าความเป็น
กรด-ดา่ง (pH) ของตวัอย่างดนิทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื 
ลกัษณะพื้นทีด่นิธรรมชาตมิคีา่เท่ากบั 6.17 ± 0.04 และ
ค่าความเป็นกรด-ด่า (pH) ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ลกัษณะพื้นทีด่นิท านา มคีา่เท่ากบั 4.56 ± 0.16  

 ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของตัวอย่างดินที่มี
คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ลกัษณะพื้นทปีลูกมนัส าปะหลงั 
มคี่าเท่ากบั 42.09 ± 5.46 (S/cm และค่าการน า
ไฟฟ้า (EC) ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ลกัษณะพื้นที่
ปลูกยูคาลปิตสั 12.55 ± 0.54 (S/cm 
 ค่าอินทรีย์ว ัตถุ (OM) ของตัวอย่างดินที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลักษณะพื้นที่ดินท านามีค่า
เท่ากบั 1.20 ± 0.14 % และค่าอินทรยี์วตัถุ (OM)  
ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ลักษณะพื้นที่ดนิปลูกยูคา
ลปิตสั 0.39 ± 0.11 % 
 คา่ไนโตรเจน (N) ของตวัอย่างดนิที่มคี่าเฉลี่ย
มากทีส่ดุ คอื ลกัษณะพื้นทีด่นิท านามคี่าเท่ากบั 9.72 
± 0.75 % และค่าไนโตรเจน (N) ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ลักษณะพื้นที่ดินปลูกยูคาลิปตัส 3.07± 
0.11 % 
 4.2 เปรยีบเทยีบคณุสมบตัิทางเคมขีองดนิใน
พื้นที่การ ใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่ างกัน  จาก
กา ร ศึกษ าคุณสมท า ง เคมีข อ ง ดิน  ได้น า ม า
เปรยีบเทยีบคณุสมบตัทิางเคมขีองดนิในพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่แตกต่ างกัน โดยทดสอบทางสถิติ
เปรยีบเทียบดว้ย One-Way ANOVA ผลทางสถิต ิ
พบวา่ คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า พื้นที่ดนิที่
ธรรมชาติมคี่า pH มากกว่าพื้นที่ดนิท านา พื้นที่ดิน
ปลูกยูคาลปิตสั พื้นค่าการน าไฟฟ้า (EC) พบว่า พื้น
ที่ดินปลูกมันส าปะหลังมีค่า EC มากกว่าพื้นที่
ธรรมชาติและพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส, ที่ดินปลูกมัน
ส าปะหลงั และพื้นทีป่ลูกยูคาลปิตสัมคี่า pH มากกว่า
พื้นทีท่ านาและพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลงั ตามล าดบั มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติที่นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 พื้นที่ดินท านามีค่า EC มากกว่าพื้นที่ดิน
ธรรมชาติและพื้นที่ปลูกยูคาลิปตสั มีความแตกต่าง
กนัทางสถติทิีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ค่าอินทรีย์วตัถุ (OM) พบว่า พื้นที่ปลูกยูคา
ลิปตัสมีค่า OM น้อยกว่าพื้นที่ดินท านา พื้นที่ดิน
ธร รมชาติ  แ ละพื้ นที่พื้ นที่ ปลูกมันส าปะหลัง 
ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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 ค่าไนโตรเจน (N) พบว่า พื้นที่ดนิท านามคี่า 
N มากกวา่พื้นทีด่นิธรรมชาตมิ ีมากกวา่พื้นที่ปลูกมนั
ส าปะหลงั และมากกว่าพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส พื้นที่
ธรรมชาติมีค่า N มากกว่าพื้นที่มนัส าปะหลังและ
พื้นที่มนัส าปะหลังมคี่า N มากกว่าพื้นที่ยูคาลิปตัส 
ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
5. อภิปรายผล 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในช่วง 6.0-7.0 
เป็นระดบัทีธ่าตุอาหารในพืชส่วนใหญ่ละลายไดด้ ีจะ
เห็นได้ว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของพื้นที่ดิน
ธรรมชาติจะยู่ในช่วงนี้ ส่วนอีก 3 พื้นที่ ไดแ้ก่ พื้น
ที่ดนิท านา พื้นที่ดนิปลูกมนัส าปะหลงั และพื้นที่ดิน
ปลูกยูคาลิปตัส จะมีค่าพีเอซ (pH) ต ่ ากว่า 6.0 
อาจจะมผีลเนื่องมาจากปัจจยัภายนอก เช่น การย่อย
สลายสารอินทรีย์  การใส่ปุ๋ ย เคมี เ ป็นต้น (พัชร ี 
ธรีจนิดาขจร, 2550) 
 ค่าการน าไฟฟ้า (EC)  คือ ดินที่มีเกลือที่
ละลายไดใ้นสารละลายดนิ ปรมิาณมากจนกระทบต่อ
การเจรญิเติบโตและผลผลิตของพืชทัว่ไป ดนิเคม็มี
คา่การน าไฟฟ้า (EC) ดงัตารางเปรยีบเทียบค่าความ
เคม็ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตารางค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
ในพื้นที่ดนิตวัอย่างที่ท าการศกึษา พบว่า ค่าการน า
ไฟฟ้า (EC) น้อยกว่า 2 ds/m ดัง้นัน้ ดนิในพื้นที่ดนิ
ธรรมชาติ พื้นที่ดินท านา พื้นที่ดินปลูกยูคาลิปตัส 
และพื้นทีด่นิปลูกมนัส าปะหลงั ไมม่ผีลกระทบต่อการ
เจรญิเจรญิเตบิโตของพชื  
 ค่าอินทรยีวตัถุ (OM) หมายถึง อินทรยีสาร
ทุกชนิดทีม่อียู่ในดนิ ซึ่งไดจ้ากซากพืช ซากสตัว์และ
สิง่มชีวีติต่างๆ สิ่งขบัถ่ายของมนุษย์และสตัว์ เกิด
การสลายตวัทบัถมอยู่ในดนิ รวมถงึอนิทรยี์สารที่ราก
พืชปลดปล่อยออกมาและที่จุลินทรีย์สงัเคราะห์ขึ้น 
พบว่า ดินที่มีปริมาณค่าอินทรียวตัถุมากที่สุด คือ 
พื้ นที่ ดินท าน า  แ ล ะพื้ นที่ ดิน ธ ร รมช าติ  มีค่ า

อนิทรยีวตัถุ รอ้ยละ 1.0 – 1.5 ส่วนพื้นที่ดนิปลูกมนั
ส าปะหลัง อยู่ในระดบัต ่า มคี่าอินทรยีวตัถุ รอ้ยละ 
0.5 – 1.0 และพื้นทีท่ี่มคี่าอินทรยีวตัถุอยู่ในระดบัต ่า
มาก น้อยกว่าร้อยละ 0.5 คือ พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 
อาจจะส่งผลเนื่องจากปัจจยัภายนอก เช่น การเผา
พื้นที่ไ ร่   การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อเ ป็น
เวลานาน เป็นตน้ (นายคเชนทร ์สฝูน, ม.ป.ป.)  
 คา่ไนโตรเจน (N) ความเขม้ขน้ของธาตุ N ใน
พชืจะมมีากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบั ธาตุในกลุ่มของ 
mineral elements โดยทัว่ไปแล้วพืชจะมปีรมิาณ 
ไนโตรเจนประมาณ 1-5% โดยน ้าหนักไนโตรเจนมี
คว าม ส า คัญ ต่ อ พื ช  อ ย่ า ง ยิ่ ง เ พ ร า ะ มัน เ ป็ น
ส่วนประกอบพื้นฐานของรงควตัถุในใบสีเขยีวของ 
พืช  คือ  คลอโร ฟิลล์  ในการศึกษา พบว่ า  
คา่ไนโตรเจน (N) มมีากที่สุดในพื้นที่ท านาและพื้นที่
ธรรมชาติ มปีรมิาน N มากกว่า 5% พื้นที่ปลูกมนั
ส าปะหลงั และ พื้นทีป่ลูกยูคาลปิตสั มปีรมิาน  N 
น้อยกวา่ 5% แต่พื้นที่ดนิตวัอย่างทัง้หมดนี้มปีรมิาน 
N เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของพชื อาจจะมผีลมา
จากปัจ จัยภายนอก เช่น  การใส่ปุ๋ ย เคมี การ
บ ารุงรกัษาดนิ เป็นต้น (ปัทมา วติยากร แรมโบม, 
2557) 
 
5. ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมกีารน าขอ้มูล ผลการวเิคราะห์ ออก
เผยแพรต่่อชมุชนใกล้เคยีงและเจ้าของพื้นที่ดนิ เพื่อ
เป็นแนวทางใหแ้กเ่กษตรพฒันาทีด่นิต่อไป 
 2. ศกึษาแนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่ดิน 
เพื่อใหท้ีด่นิมศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ 
 3. ระยะเวลาในการศึกษาและท าวิจ ัย  
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล ควรมี
ระยะเวลาในการศกึษาตลอดทัง้ปี เนื่องจากขอ้มูลที่
ไดจ้ะสามารถเปรยีบเทียบความแตกต่างของดินใน
แต่ละพื้นที ่ไดอ้ย่างชดัเจน 
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