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การตรวจสอบสมบัติดินเบื้องต้น 

 ลักษณะของดิน จะพบว่า ดินที่ขุดจากที่ความลึกต่างกันจะมีลักษณะ

ต่างกัน การผุพังทับถมของแร่ธาตุและซากพืช ซากสัตว์เป็นเวลานาน มีผลท า

ให้เนื้อดินมีลักษณะเป็นชั้น และมีสีต่างกัน จึงอาจใช้ลักษณะบางประการของ

ดินเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นของดิน เช่น สี เนื้อดิน โดยทั่วไปเราแบ่งประเภท

ของดินอย่างง่ายๆ เป็นดินชั้นบนและดินชั้นล่าง 

 โดยทั่วไป ดินชั้นบนเหมาะแก่การปลูกพืชมากกว่าดินชั้นล่าง ทั้งนี้

เนื่องจากดินชั้นบนมีความพรุนมากกว่า อากาศและน้ า รวมทั้งอาหารพืชที่

ละลายน้ าสามารถผ่านได้ง่าย ท าให้รากพืชแทรกชอนไปได้ไกลและสามารถค้ า

จุนล าต้นให้แข็งแรง นอกจากนี้ดินชั้นบนยังมีฮิวมัส ซึ่งเป็น อาหารพืชที่ส าคัญ

อีกด้วย ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี  

 จากอนุภาคที่ประกอบกันที่เรียกว่า เนื้อดิน  หมายถึง สัดส่วนของ

อนุภาคดินเหนียว (Clay, มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.002 มม.)   ดินทราย

แป้ง (Silt, มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 0.002 - 0.05 มม.) และดินทราย 

(Sand, มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 0.05 - 2.00 มม.) โดยแบ่งขนาดตาม

มาตรฐาน International Union of soil science IUSS ถ้าดินใดมีอนุภาคขนาด

เม็ดทรายมากดินนั้นมีเนื้อหยาบ เรียกว่ามีเนื้อดินประเภทเนื้อทรายหรือดิน

ทราย ถ้าดินใดมีอนุภาคขนาดเม็ดดินเหนียวมากพอเรียกว่า มีเนื้อดินประเภท

ดินเหนียวแต่ถ้าดินใดที่ไม่แสดงสมบัติออกไปทางดินทรายหรือดินเหนียว

เรียกว่า ดินร่วนเกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์โดยการกระท าของ

จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้สารที่เรียกว่า ฮิวมัสเป็นสิ่งส าคัญมากในดินเนื่องจาก

เป็นแหล่งให้อาหารแร่ธาตุไนโตรเจนแก่พืช ช่วยอุ้มน้ าดูดซับอาหาร แร่ธาตุท า

ให้อนุภาคดินจับกันเป็นเม็ดดินทรงกลมท าให้ดินร่วนโปร่งระบายน้ าและถ่ายเท

อากาศได้ดี 
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องค์ประกอบของดิน 

 ดินประกอบด้วย 4 ส่วน โดยแบ่งตามความส าคัญต่อการเจริญเติบโต

ของพืช คือ 

 - อนินทรียวัตถุ (Inorganic materials)  

 มีส่วนประกอบประมาณ 45% ของเนื้อดนิ เป็นส่วนที่เกดิจากการ

สลายตัวของหินและแร่ต่างๆ  

 - อินทรียวัตถุ (Organic Materials) 

 มีส่วนประกอบประมาณ 5% เกดิจากการสลายตัวของเศษซากพืชและ

ซากสัตว์เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันเป็นเวลานาน 

 - น้้า (Water)  

 มีส่วนประกอบประมาณ 25%  พบอยู่ในชอ่งว่างระหว่างเมด็ดนิ  

 - อากาศ (Gas) 

 มีส่วนประกอบประมาณ 25% เป็นที่ว่างในดนิ ประกอบด้วยไนโตรเจน

ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์

 

องค์ประกอบดนิ 
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การเก็บตัวอย่างดิน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน มีหลายชนดิขึน้อยู่

กับผู้ใช้จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น 

1. จอบ หรือเสียม หรือพลั่ว เป็นเคร่ืองมือที่ดีในการเก็บตัวอย่างดิน

โดยทั่วไป 

2. สว่านเจาะดิน (Soil auger) เหมาะสมส าหรับดินแข็งและดินที่มี

ความชื้นพอเหมาะ 

3. หลอดเจาะดิน (Soil tube) เหมาะสมส าหรับดินเหนียวหรือดินร่วน ที่

มีความชื้นพอเหมาะ ไม่มีกรวดหินเจือปน 

4. ถังพลาสติก มีด ผ้าพลาสติก ถุงพลาสติก ปากกาเคมี  

 

 
 

แสดงตัวอย่างเครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน 
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วิธีการเก็บตัวอย่างดิน 

 1) แบบแผ่นบาง ๆ (Slice) ซึ่งมีความสม่้าเสมอ 

 ใช้ช้อนปลูกขดุหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 5-15 ซม. หรือใน

ระดับชั้น ไถพรวน แล้วแซะเอาดินด้านหนึ่ง เป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 

เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม 

 

การใชช้้อนปลกูขดุหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิง่ประมาณ 5-15 ซม. 

 

 2) แบบที่เป็นแท่ง (Core) ตามความลึก 

 ใช้ Core เจาะลงไปในดินเป็นแนวดิ่งบริเวณจุดเก็บตัวอย่างก าหนดระดับ

ความลึก 15 ซ.ม.   

 

การใช้ Core เจาะลงไปในดินเป็นแนวดิง่ (ที่มา: 

http://slideplayer.in.th/slide/2382260/) 
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 โดยการเก็บตัวอย่างแบบแผ่นบาง ๆ (Slice) ซึ่งมีความสม่ าเสมอและแบบ

ที่เป็นแท่ง (Core) ตามความลึกจะน ามารวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากัน ดังภาพ 

 
แสดงการคลกุเคล้าดนิ 

 

 น าดินที่ผสมคลุกเค้าแล้วพูนเป็นกองดินแบ่งดินเป็น 4 ส่วนเก็บ 1 ส่วน

ใส่ถุงที่เตรียมไว้ดินที่เหลือเอาไว้ดูลักษณะทั่วไปของดินตัวอย่าง และสีของ

ตัวอย่างดิน แล้วบันทึกผล 

 

 
การน าดินที่ผสมคลกุเค้าแล้วพูนเป็นกองดนิ แบ่งดนิเป็น 4 ส่วนเก็บ 1 ส่วนใส่

ถงุที่เตรียมไว้ 

 

 เมื่อได้ดินแล้วต้องมีการเตรียมตัวอย่างดินให้เหมาะสมกับการศึกษา 

เพื่อลดความผิดพลาด (error) ส าหรับท าการวิเคราะห์ตัวอย่าง ต้องมีการ

เตรียมตัวอย่างดินอย่างถูกต้อง โดยท าให้ดินที่เก็บมาแห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา 

รวมถึงแยกส่วนที่เป็นก่อนหินและเศษรากไม้ออกจากดิน 
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 3) โดยวิธี core method 

 
การเก็บตัวอย่างดินทีไ่ม่กระทบกระเทือนโครงสร้างดิน 

 

 โดยการใช้กระบอกโลหะเก็บตัวอย่างดินแบบไม่กระทบกระเทือนโดย

เฉพาะที่ ดังภาพ ลงลงในเคร่ืองเจาะตัวอย่างดิน (soil sampler) แล้วน าไปวาง

บนผิวหน้าดินโดยใช้ค้อนตอกลงไปที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 

เซนติเมตร ตามล าดับ หลังจากนั้นน ากระบอกโลหะที่มีดินบรรจุอยู่เต็มออก

จากเคร่ืองเจาะตัวอย่างดิน แล้วใช้มีดปาดดินที่ปากกระบอกให้เรียบพร้อมทั้ง

ปิดฝาและใช้เทปกาวพันทั้ง 2 ด้านของปากกระบอกให้แน่น ส าหรับน าไป

วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ของดินต่อไป 
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ความเป็นกรด-เบส (pH)  

 ความเป็นกรด-เบส หรือค่าพีเอชของดิน แต่ละชั้นบอกถึงลักษณะดิน

ต้นก าเนิดสารเคมีที่อยู่ในฝนหรือน้ าที่ไหลลงสู่ดิน การจัดการดิน และกิจกรรม

ของสิ่งมีชีวิตในดิน (พืช สัตว์และจุลินทรีย์) เช่นเดียวกับพีเอชของน้ า พีเอชของ

ดินวัดโดยใช้ค่าล็อก pH ของดินเป็นตัวบ่งชี้สมบัติทางเคมีของดินและธาตุ

อาหารในดิน กิจกรรมของสารเคมีในดินส่งผลต่อพีเอช พืชแต่ละชนิดก็จะขึ้น

ได้ในดินที่มีพีเอชต่างกัน เกษตรกรจึงมักจะใส่สารลงไปในดินเพื่อเปลี่ยนค่าพี

เอชให้เหมาะกับชนิดของพืชที่จะปลูกพีเอชของดินยังมีผลต่อพีเอชของน้ าใต้ดิน

หรือแหล่งน้ าอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ดังเช่น แม่น้ า หรือทะเลสาบ ค่าพีเอช

ของดินมีค่า 1 - 14 จ าแนกเป็นค่าพิสัยได้10 ระดับ ดังนี้ (Soil Survey Division 

Staff, 1993) 

ตารางแสดงการแปลความหมายของค่าพีเอช 
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วิธีการตรวจวัด 

 

 1. น้าตัวอย่างดินมาร่อนด้วยตะแกรง 

 

แสดงการร่อนดินด้วยตะแกรงร่อนดิน 

 

แสดงตัวอย่างการร่อนดินด้วยตะแกรงอื่นๆ กรณีไม่มีตะแกรงส าหรับร่อนดนิ 
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2. ชั่งตัวอย่างดินที่แห้งและร่อนแล้วมา 20 กรัม เทลงในบีกเกอร์

หรือกล่องพลาสติก แล้วเติมน้้ากล่ัน 20 หรือ 100 มิลลิลิตร เพื่อให้ได้

อัตราส่วนดิน: น้้า เท่ากับ 1 : 1 ในกรณีดินร่วนและดินทราย หรือ

อัตราส่วน 1 : 5 ในกรณีดินเหนียว (ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้

อัตราส่วน 1 : 5) 

 

น าดินใส่ในกล่อง เติมน้ าตามอัตราส่วน แล้วคนใหด้นิละลาย 

 

น าแท่งแก้วจุม่ของเหลวแล้วน ามาหยดใสก่ระดาษลิตมัส  
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หาก รู้สึกว่าดินมีปัญหา เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่า pH ให้ดินได้ แต่

ก่อนจะเปลี่ยนแปลงค่า pH ในดิน เราจ าเป็นจะต้องรู้ค่า pH ที่มีอยู่ของดิน

ก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะเติม หรือลดค่า pH ให้ดินดี โดยขั้นตอนการ

ตรวจสอบ อาจจะดูจากลักษณะการเจริญเติบโตของพืช แต่ถ้าจะให้แน่ใจ ควร

จะน าไปตรวจสอบวัดค่า pH ของดินในห้องแล็ปจะดีที่สุด นอกจากนี้ก็ควรต้อง

รู้ลักษณะของดินด้วย ว่าจัดเป็นดินทราย หรือดินเหนียว เพราะถ้าเป็นดิน

เหนียว จะเปลี่ยนแปลงค่า pH ได้ยากกว่าดินทราย 

          ซึ่งการแก้ไขค่า pH โดยทั่วไปเรามักจะใช้หินปูนเพิ่มค่า pH ให้ดิน และ

ใช้ซัลเฟอร์ลดค่า pH ในดิน โดยทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถหาซื้อได้ในลักษณะผง ซึ่ง

ใช้ง่ายและสะดวก จะใช้ละลายน้ าและและเทราดลงในดินเพื่อปรับค่า pH ใน

ดินอย่างรวดเร็ว หรือจะเทผงที่ใต้โคนต้นแล้วค่อย ๆ ให้ดินดูดซับไปอย่างช้า ๆ 

ก็ได้ 
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การเตรียมดินเพื่อส่งวิเคราะห์ 

คลุกเคล้าดินแต่ละแปลงที่เก็บมาให้เข้ากันแล้วเทลงบนผ้าพลาสติก ท า

การคลุกเคล้าอีกคร้ังโดยยกมุมผ้าพลาสติกทีละ 2 มุม ที่อยู่ตรงข้ามกัน ท า

สลับมุมกัน 3-4 คร้ัง หลังจากนั้นกองดินให้เป็นรูปฝาชี แล้วใช้มือตบยอดกอง

ให้แบนราบ หลังจากนั้นใช้นิ้วมือขีดเป็นกากบาด (+) บนยอดกอง ซึ่งจะท าให้

ดินถูกแบ่งแยกเป็น 4 ส่วน เก็บตัวอย่างจากกองดินนี้เพียง 1 ส่วน ให้ได้ดิน

หนักประมาณคร่ึงกิโลกรัม หรือถ้าดินมีหินกรวดปนมาก อาจเก็บมา 1-2 

กิโลกรัม ใส่ดินลงในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้เพื่อส่งวิเคราะห์ เขียนป้ายเบอร์

แปลง พร้อมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวอย่างดิน ผูกติดไว้กับถุงตัวอย่างดิน 

ป้ายนี้เกษตรกรควรท าไว้อีกชุดหนึ่งเพื่อเก็บไว้กันลืม 

 

ลักษณะการแบ่งดนิ 4 ส่วน เพื่อเก็บตัวอย่าง 1 ส่วน ส าหรับส่งตรวจ 
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สถานที่ส่งดินไปตรวจก็มีหลายที่ด้วยกัน 

1. กรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดของท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน 

2. กรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างแยกเมเจอร์รัชโยธิน กับ แยก ม. เกษตร 

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

3. คณะปฐพีวิทยา ม. เกษตร (800 บาท) ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 
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การต่อระบบน้้า 

 

 การต่อระบบน้ านั้นไม่สามารถระบุตายตัวได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และ

การเลือกวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เหมาะสมตามชนิดของการปลูกพืชด้วย ดังนั้น

ส าหรับการน าเสนอการต่อระบบในคู่มือนี้จะเป็นเพียงการต่อระบบแบบ

ประหยัดน้ า ประหยัดอุปกรณ์ รวมทั้งการเสนอระบบน้ าใต้ดินแบบเซรามิกรู

พรุน ซึ่งสามารถท าตามและน าไปใช้ได้จริง 

  

1. การต่อระบบน้้าแบบถังน้้าเสมอพื้น 

 การต่อระบบน้ าแบบถังน้ าเสมอพื้น เหมาะส าหรับการใช้น้ าจ่ายน้ าแบบ

หัวน้ าหยดและหัวจ่ายแบบเซรามิกรูพรุนเนื่องจากไม่ต้องการแรงดันของน้ าสูง 

โดยลักษณะการวางถังน้ าจะสูงกว่าแปลงเพียงเล็กน้อย  

วัสดุ/อุปกรณ ์

1. ถงัน้ า 

2. ท่อ PE/ ขอ้ต่อ PE / วาว ปดิ/เปิด 

 3. สายไมโคร / ข้อต่อไมโคร 

 4. หัวเซรามิกรูพรุนแบบต่างๆ / หัวน้ าหยด / หัวน้ าพุ่ง 

 

 
ลักษณะการต่อระบบน้ าแบบถงัน้ าเสมอพื้น 
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ขั้นตอน 

 1. ต้ังถงัน้ าระดับพื้นดนิเจาะรูถังน้ า หรือต่อท่อเข้ากับรูปล่อยน้ าจากถงั

น้ า ให้มีระดับสงูกว่าพื้นที่แปลงปลกูเล็กนอ้ย 

 

 
ลักษณะการต่อทอ่เข้ากับถงัน้ า 

 

 2. ท าการต่อท่อ PE และวาวเปิด-ปิด ตามรูป โดยวางท่อ PE เป็นท่อ

หลักส าหรับการกระจ่ายน้ าเข้าพืน้ที่แปลง 

 

 3. ท าการต่อสายไมโครเข้ากับ (หัวเซรามิกแบบต่าง/หัวน้ าหยด/หัวน้ า

พุ่ง) เลือกใช้ตามประเภทงาน  ตามรูป  

 

 
ลักษณะการต่อสายไมโครเข้ากับหัวเซรามิก 
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2. การต่อระบบน้้าแบบถังน้้ายกสงู 

 การต่อระบบน้ าแบบถังน้ ายกสูง เหมาะส าหรับพื้นที่ที่ต้องการแรงดัน

มากกว่าแบบเสมอพื้นดิน สามารถปลูกพืชที่มีความต้องการน้ ามากได้ และ

สามารถความคุมแรงดันได้ตามความต้องการโดยใช้ วาว ปิด/เปิด 

 

วัสดุ/อุปกรณ ์

1. ถงัน้ า 

2. ท่อ PE/ ขอ้ต่อ PE / วาว ปดิ/เปิด 

3. สายไมโคร / ข้อต่อไมโคร 

4. หัวเซรามิกรูพรุนแบบต่างๆ / หัวน้ าหยด / หัวน้ าพุ่ง 

 

 
ลักษณะการต่อระบบน้้าแบบถังน้้ายกสงู 
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ขั้นตอน 

2.1 ติดต้ังถงัน้ าแบบยกสงู โดยท าหอคอยส าหรับวางถังน้ า 

ท้าการต่อถังน้้าและยกสูงเหนือระดับพื้นดิน 

 

2.2 ต่อระบบน้ าจากตัวหอคอยลงมาสู่พื้นที่แปลง ส าหรับเป็นทอ่จ่ายน้ า

หลัก ส าหรับการกระจายน้ าสู่พื้นที่แปลง 

 

 
ท้าการต่อท่อ PE และวาวเปิด-ปิดลงมาจากถงัน้้า 

 

 2.3 ท าการต่อสายไมโครเข้ากับ(หัวเซรามกิแบบต่าง/หัวน้ าหยด/หัวน้ า

พุ่ง) เลือกใช้ตามประเภทงาน  ตามรูป 

 
แสดงลักษณะการต่อสายไมโครเข้ากับหัวเซรามิก 
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3. การต่อระบบน้้าแบบถังน้้ายกสูงใช้รวมกับพลังงานทางเลือก 

3.1 การต่อระบบน้้าแบบถังน้้ายกสูงใชร้วมกับปั๊มแสงอาทิตย์ 

เป็นลักษณะการใช้ระบบปั๊มแสงอาทิตย์สูบน้ าขึ้นมาเก็บไว้บนหอคอย 

เพื่อส่งต่อน้ าไปยังพื้นที่แปลง 

 

วัสดุ/อุปกรณ ์

 1. ถงัน้ า 

 2. ท่อ PE/ ขอ้ต่อ PE / วาว ปดิ/เปิด 

 3. สายไมโคร / ข้อต่อไมโคร 

 4. หัวเซรามิกรูพรุนแบบต่างๆ / หัวน้ าหยด / หัวน้ าพุ่ง 

 5. ปั๊มน้ า/ท่อน้ า 

 6. ชดุโซล่าเซลล์ 

 

 
ลักษณะระบบน้้าแบบถังน้้ายกสูงใช้รวมกับปั๊มแสงอาทิตย์ 
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 ขั้นตอน 

3.1.1 ติดต้ังถังน้ าแบบยกสงู โดยท าหอคอยส าหรับวางถงัน้ า 

ท้าการต่อถังน้้าและยกสูงเหนือระดับพื้นดิน 

 

3.1.2 ต่อระบบน้ าจากตัวหอคอยลงมาสู่พืน้ที่แปลง ส าหรับเป็นท่อจ่าย

น้ าหลกั ส าหรับการกระจายน้ าสู่พืน้ที่แปลง 

 

 
ท้าการต่อท่อ PE และวาวเปิด-ปิดลงมาจากถงัน้้า 

 

 3.1.3 ท าการต่อสายไมโครเข้ากับ (หัวเซรามกิแบบต่าง/หัวน้ าหยด/หัวน้ า

พุ่ง) เลือกใช้ตามประเภทงาน  ตามรูป 

 
ลักษณะการต่อสายไมโครเข้ากับหัวเซรามิก 
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  3.1.4 ติดตั้งระบบปั๊มแสงอาทิตย์ 

 
แสดงการต่อระบบน้้าเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ 

 

 

 
แสดงลักษณะการต่อระบบน้้าเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ 
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 3.2 การต่อระบบน้้าแบบแท่งน้้าใช้รวมกับปั๊มน้้าพลังลม 

เป็นลักษณะการใช้ระบบปั๊มน้ าพลังลมสูบน้ าขึ้นมาเก็บไว้บนหอคอย 

เพื่อส่งต่อน้ าไปยังพื้นที่แปลง 

 

 
ลักษณะการต่อระบบน้้าแบบแท่งน้้าใช้รวมกับปั๊มน้้าพลังลม 

 

 วัสดุ/อุปกรณ ์

  1. แท่งน้ า 

  2. ท่อ PE/ ขอ้ต่อ PE / วาว ปดิ/เปิด 

  3. สายไมโคร / ข้อต่อไมโคร 

  4. หัวเซรามิกรูพรุนแบบต่างๆ / หัวน้ าหยด / หัวน้ าพุ่ง 

  5. ปั๊มน้ า/ท่อน้ า 

  6. ชดุกงัหนัลม 
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 ขั้นตอน 

3.2.1 ติดต้ังถงัน้ าแบบยกสงู โดยท าหอคอยส าหรับวางถงัน้ า 

ท้าการต่อถังน้้าและยกสูงเหนือระดับพื้นดิน 

 

3.2.2 ต่อระบบน้ าจากตัวหอคอยลงมาสู่พืน้ที่แปลง ส าหรับเป็นท่อจ่าย

น้ าหลกั ส าหรับการกระจายน้ าสู่พืน้ที่แปลง 

 
ท้าการต่อท่อ PE และวาวเปิด-ปิดลงมาจากถงัน้้า 

 

 3.2.3 ท าการต่อสายไมโครเข้ากับ(หัวเซรามกิแบบต่าง/หัวน้ าหยด/หัวน้ า

พุ่ง) เลือกใช้ตามประเภทงาน  ตามรูป 

 
ลักษณะการต่อสายไมโครเข้ากับหัวเซรามิก 
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  3.2.4 ระบบปั๊มน้ าพลังลม 

 

 
ลักษณะการต่อระบบปั๊มน้้าพลังลม 

 

 
ลักษณะการต่อระบบปั๊มน้้าพลังลมเข้ากับระบบแปลงปลูก 
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ขั้นตอนการต่อระบบหัวจ่ายน้้าแบบต่างๆ 

 

 
แสดงลักษณะการต่อระบบน้้าเซรามิกรูพรุนทรงกรวยเล็ก 

 

 

 
แสดงลักษณะการต่อระบบน้้าเซรามิกรูพรุนทรงกรวยใหญ่กับขวดน้้า 
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แสดงลักษณะการต่อเซรามิกรูพรุนทรงกลม 
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แสดงลักษณะการต่อเซรามิกรูพรุนทรงโดนัท 
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แสดงการต่อระบบน้้าแบบหัวน้้าหยด 

 

 

 
แสดงการต่อระบบน้้าแบบขาปักน้้าหยด 
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แสดงการต่อวาล์วปิดเปิดของท่อพีอี 

 

 
แสดงลักษณะการต่อเทปน้้าหยด 
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ลักษณะการวางแปลง 

 การวางระบบน้ าในแปลงบางคร้ังต้องดูตามสภาพพืน้ที่ในแปลงด้วย เพื่อ

ความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นทีไ่ด้อย่างคุม้ค่า 

และสามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกสบายมากขึน้ 

 
รูปแบบการต่อระบบน้้า 
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ระยะของการวางระบบน้้า 

 
รูปแบบการต่อหัวน้้าหยดในกระถาง 
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การประเมินราคาสา้หรับการใช้ระบบน้า้ 

 
 

แสดงราคา (2558) การท้าโรงเรือน pvcกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
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แสดงราคา (2558) ระบบเซรามิก กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
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แสดงราคา (2558) ระบบหัวน้้าหยด กว้าง 1 ยาว 2 เมตร 

 

 
แสดงราคา (2558) ระบบขาปักน้้าหยด กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
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แสดงราคา (2558) ระบบเทปน้้าพุ่งและเทปน้้าหยด 

 

 
แสดงการประเมินราคา (2558) ส้าหรับการคัดเลือกใช้ระบบต่างๆ ใน

พื้นที่ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
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การผลิตวัสดุคลุมดินด้วยตนเอง 

การใช้วัสดุคลุมดิน หมายถึง การใช้วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งปกคลุม

ผิวหน้าดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยส่วน

ใหญ่มักเป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นเศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร 

เช่น ฟาง หญ้าแห้ง ต้นถั่ว ใบไม้ ขุยมะพร้าว เศษเหลือทิ้งจากไร่นา ดังนั้น 

การคลุมดินด้วยวัสดุเศษเหลือจากไร่นาน่าจะเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าที่

สามารถปฏิบัติ ได้ง่ายที่สุดในสภาวะแบบประเทศไทยเพราะไม่ต้องการความรู้

ความช านาญพิเศษ ไม่ต้องการการลงทุนด้วยเงินสด เพียงแต่ต้องการการ

เล็งเห็นความส าคัญและความขยันขันแข็งเพิ่มขึ้นของเกษตรกรเท่านั้นการคลุม

ดินเป็นการป้องกันผิวดินจากแรงปะทะของเม็ดฝน ลดความเร็วของน้ าไหลบ่า 

เพิ่มการแทรกซึม ของน้ า ลดการระเหยน้ าจากผิวดิน ลดอุณหภูมิดิน และเพิ่ม

ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชแก่ดินได้  

ชนิดวัสดุคลุมดิน 

ชนิดของวัสดุคลุมดิน ชนิดของวัสดุคลุมดินโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็น

เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของวัสดุคลุม

ดิน สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1) วัสดุคลุมดินจากไร่นา เป็นวัสดุเศษพืชที่ได้มาหลังจากการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตพืชทางการเกษตร โดยท าการตัดวัสดุแถวนั้น แล้วคลุมผิวหน้าดินไว้ 

เช่น ฟางข้าว ตอซังพืช หญ้าแห้ง ล าต้นแห้งของพืช และเปลือกพืชตระกูลถั่ว 

เป็นต้น ในกรณีที่คลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ าจากหน้าดิน กระท าได้โดย

การปลูกพืชที่จะใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วด า ถั่วพร้า ถั่วเวอราโน 

และถั่วสไตโล 
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2) วัสดุคลุมดินจากอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นวัสดุคลุมดินที่ได้มา

จากการแปรสภาพผลผลิตจาการเกษตรในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่ วัสดุ

แกลบ ขี้ลีบข้าว และร าหยาบจากโรงสีข้าว กากอ้อย ขี้ เลื่อย ขุยไผ่และไส้ปอ 

เปลือกและกากมันส าปะหลัง เป็นต้น 

 

 การคลุมดินโดยทั่วไป 

 1. การใช้เศษวัชพืชที่เหลือจากการเกษตรมาคลุมดิน เช่น ฟางข้าว 

หญ้าแห้ง ต้นถั่ว ใบไม้ ขุยมะพร้าว เศษเหลือทิ้งจากไร่นา เป็นต้น 

 

ที่มาของภาพ  

h t t p : / /www.a rda .o r . t h / kase t i n f o /no r t h /p l an t /on i on .h tm l 

แสดงตัวอย่างการใชฟ้างข้าวคลมุแปลง 
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 2. การคลุมด้วยพลาสติก หรือโพลิเมอร์ นั้นมีข้อดีข้อเสียต่างกัน 

โดยส่วนมากจะใช้กับพืชที่มีราคาสูงที่คุ้มต่อการลงทุน และตามสภาพ

ภูมิอากาศ เช่นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิดินต่ า 

 

ที่มาของภาพ https://sites.google.com/site/buu53310294/kar-xnuraks-

din/kar-khlum-din-mulching 

แสดงตัวอย่างการใชพ้ลาสติกคลมุดินในแปลง 

 

วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการเตรียมเส้นใย 

 1. เคร่ืองย่อยวัชพืช 

 2. เศษวัชพืชจากแปลงเกษตร 

 3. เคร่ืองผสมเส้นใย 
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ขั้นตอนการผลิตเส้นใยคลุมดิน 

 1. เตรียมเครื่องย่อย ที่สามารถย่อยเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรให้มี

ความละเอียดได้ 

 

ลักษณะของเคร่ืองย่อยซากพืช 

 

 2. เตรียมเส้นใยเหลือใช้จากทางเกษตรมาย่อย เช่น กะลามะพร้าว 

เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา และเส้นใยอื่นๆ จากแปลงเกษตรหรือวัชพืชที่

ต้องการก าจัด รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือมีแร่ธาตุที่เหมาะสมต่อการ

บ ารุงดินมาย่อยกับเส้นใยต่างๆ  
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ลักษณะเส้นใยมะพร้าวท่ีผ่านการย่อยแล้ว 

 

ลักษณะของเส้นใยเปลือกข้าวโพดและเส้นใยผักตบชวา 

 

ลักษณะของเส้นใยก๋งและเส้นใยไมยราบ 
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ลักษณะของกากปแูละเปลือกไข่ไก่บดละเอียด 
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 3. การข้ึนรูปเป็นแผ่นหรือเป็นผงส้าหรับการพ่นคลุมดิน  ก า ร ขึ้ น

รูปสามารถน าเส้นใยสาและกาวแป้งเปียกมาผสมกันในน้ าโดยเป็นการท าแผ่น

ในลักษณะเดียวกับการท ากระดาษสา ซึ่งสามารถท าความหนาของเส้นใยได้

ตามความต้องการโดยการเพิ่มปริมาณเส้นใยที่มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมต่อ

ความต้องการของพืชแต่ละชนิด ส่วนการท าเป็นผงสามารถน าเส้นใยที่มีความ

ละเอียดมาผสมกับกาวจากนั้นใช้พ่นกับเคร่ืองพ่นในพื้นที่ที่มีความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

น าเส้นใยมาย่อยดว้ยเครื่อง

สับพืช 

น าเส้นใยหลักและตัวเชื่อเส้นใยมาตีเยื่อด้วย

เครื่องตีเยื่อหรอืมอเตอร์ปัน่ 

น าเส้นใยท่ีตีเย่ือแลว้มาปัน้เปน็ก้อนพอเหมาะกับ

ตะแกรง แล้วฉีกแตะ 

น าเส้นใยท่ีฉีกแตะแล้วน ามาตากแดด 
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ลักษณะการท้าแผ่นเส้นใยคลุมดิน 

 

ลักษณะการทดสอบผงคลุมดิน 
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การคลุมแปลงด้วยการพ่นคลุมดิน 
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พืชที่ต้องการวัสดุคลุมดิน 

 พืชหลักหรือพืชที่เพราะปลูกซึ่งมีความต้องการวัสดุคลุมดิน มีดังนี้คือ 

 1) ข้าว ควรตัดตอซังข้าวและใช้ฟางคลุมดิน เพื่อรักษาผิวหน้าดิน เพิ่ม

อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารบางชนิดให้กับดินก่อนการปลูกข้าวในฤดูต่อไป 

 2) ไม้ผล มักจะคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว หรือเปลือกถั่ว ปกติควรจะเริ่ม

คลุกโคนตอนปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูแล้ง 

 3) พืชผัก ในระยะเพาะกล้าจ าเป็นต้องมีการคลุมดินด้วยฟางข้าวหรือ

แกลบหรือเศษวัสดุ เศษพืชคลุมดินอื่นๆ เพื่อให้ดินมีความชื้นสม่ าเสมอและมี

ความเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด 

 4) พืชชนิดอื่น ไม้ดอก หรือ สตรอบอรี่ มีความจ าเป็นต้องมีการคลุม

ดินเช่นกัน ซ่ึงอาจจะคลุมด้วยฟางข้าว แกลบหรือเปลือกถั่ว เพื่อช่วยรักษา

ความชื้นของดินในแปลงปลูก และช่วยในการควบคุมวัชพืชบนแปลงซ่ึงวัสดุ

คลุมดินแปลงแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เช่น 

  4.1)  ฟางข้าว หาง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก แต่มักจะเน่าสลายได้เร็ว 

ต้องใส่ฟางเพิ่มเติมหลังปลูก และพบบ่อยๆ ว่าท าให้สตรอบอรี่เสียหาย เน่าช้ า

ง่าย 

  4.2)  พลาสติก ได้มีการทดลองใช้พลาสติกสีด าเป็นวัสดุคลุมดิน

ปรากฏว่า มีผลเสียแก่การปลูกสตรอบอรี่หลายประการ เช่น พลาสติกมีราคา

แพง ท าให้อุณหภูมิใต้พลาสติกสูง เป็นอันตรายต่อระบบราก และผลสตรอบอ

รี่ที่แนบติดกับพลาสติกที่ร้อนจัดจะเสียหายเป็นรอยต าหนิ ถ้าหากใช้พลาสติก

สีขาวขุน่ปรากฏว่าไม่สามารถลดปัญหาวัชพืชได้ เป็นต้น  
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วิธีการใส่วัสดุคลุมดิน 

 การใส่วัสดุคลุมดินในไร่นา โดยทั่วไปใส่ในอัตราระหว่าง 600-800 

กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงวิธีการใส่วัสดุคลุมดินจากเศษเหลือใช้จากการเกษตรส าหรับ

การคลุมดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ 

 1) การคลุมด้วยเศษเหลือของพืช โดยปล่อยเศษเหลือของพืชไว้ในไร่นา 

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืช ซ่ึงวิธีการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์จะ

เกิดขึ้นอย่างช้าๆ และสามารถควบคุมการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดินได้ดี 

 2) การคลุกเคล้าวัสดุคลุมดินกับดินอย่างหยาบๆ ในกรณีที่ดินนั้นมี

ลักษณะของเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงสภาพทาง

กายภาพของดินด้วย เช่น ดินมีการเกาะตัวดีขึ้น ดินร่วนซุย และเพิ่มอัตราการ

ซึมน้ าของดิน เป็นต้น 

ประโยชน์ของการใช้วัสดุคลุมดิน 

 1) ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชผัก มีผลให้พืชผักแก่เร็วเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 

และลดปัญหาของผลโดยเฉพาะพืชผักตระกูลแตงลดการท าลายของเชื้อโรค

บางชนิด 

 2) ช่วยลดการระเหยของน้ าจากดิน การคลุมดินเป็นการสร้างร่มเงาแก่

ดิน และการเคลื่อนย้ายไอน้ าและน้ าจากดินสู่อากาศ วัสดุแต่ละชนิดมี

คุณสมบัติช่วยลดการระเหยของน้ าต่างกัน เช่น ฟางหนา 4 เซนติเมตร ช่วย

ลดการระเหยของน้ าได้ 70 เปอร์เซ็นต์ และแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สามารถลด

การระเหยของน้ าได้มากกว่าแผ่นพลาสติกสีด าเพราะช่วยให้ดินเย็นกว่า 

 3) ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดินที่คลุมด้วยอินทรียวัตถุจะมี

อุณหภูมิต่ ากว่า ผิวดินที่ไม่คลุมดิน แต่การใช้พลาสติกสีด ากลับท าให้อุณหภูมิ
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สูงขึ้นในสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ดินมีอุณหภูมิต่ าลง เพราะ

พืชผักประสบปัญหาความร้อนสูงรอบข้างอยู่แล้ว  

 4) ช่วยลดจ านวนวัชพืชลง เพราะเมล็ดวัชพืชไม่สามารถงอกได้ ถึงงอก

ได้ก็ไม่เจริญเติบโต เพราะไม่ได้รับแสงในการปรุงอาหารด้วยกระบวนการ

สังเคราะห์แสง นอกจากหญ้าคา หญ้าแห้วหมู หญ้าหัวข่า อาจแทงทะลุวัสดุ

คลุมดินได้ 
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