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คํานิยม

แบบฝกหัดและเนื้อหาที่นํามาใชในการฝกอบรมเหลานี้ เรียบเรียงและจัดทําขึ้นโดย

Dr. William Settle ทีป่รกึษาอาวโุสทางดานนเิวศวทิยาของโครงการ FAO เพือ่การจดั

การศตัรพูชืโดยวธิผีสมผสานสาํหรบัชมุชนในเอเชยี ภายใตการสนบัสนนุงบประมาณ

จากรัฐบาลประเทศนอรเวย

“ดนิมชีวีติ” เปนผลมาจากความคดิและความพยายามของผูคนมากมาย   รปูแบบของ

การฝกหดัเปนรปูแบบของการพดูคยุกนัอยางไมเปนทางการ  ในการพมิพครัง้ทีส่องนี้

แบบฝกหัดทุกบทไดรับการทดสอบในพื้นที่ที่ซึ่งมีการฝกอบรมในอินโดนีเชีย ไทย

กัมพูชา และบังคลาเทศ ขอมูลจากแนวคิดโดยภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับแนว

ความคดิใหม ๆ จากผูเขาฝกอบรมนัน้มสีวนชวยใหแบบฝกหดัเหลานีม้คีณุภาพดขีึน้

ขอขอบคุณ Dr. Richard Sikora และ Dr. Johannes Hallman แหงมหาวิทยาลัยBonn

ประเทศเยอรมันนีสําหรับขอเสนอแนะที่ลึกซึ้งตอการจัดทําครั้งนี้ ซึ่งทั้ง Sikora และ

Hallman ไดจัดทําคูมือเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใชรวมกับแบบฝกหัดเลมนี้ในการเพิ่มเติม

เนื้อหาในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอขอบคุณศาสตราจารย Johnathan M.

Anderson, School of Biological Science แหงมหาวทิยาลยัExeter ประเทศองักฤษ และ

Mr. Robert Capstick P.T. Gramar Samudra Nusentara, Jakata ประเทศอินโดนีเชีย

สาํหรบัขอคดิเหน็ประโยชนในหลาย ๆ ประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัชวีวทิยาและการจดัการ

ดิน

นอกเหนือจากบุคคลที่กลาวขางตน ตองขอขอบคุณ Arnoud Budelman จาก Royal

Tropical Institute of Amsterdam (KIT) สาํหรบัการวเิคราะหดนิของสถาบนัทีเ่ปนวธิี

การเรยีนรูและการวจิยัแบบมสีวนรวมทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรือ่งความอดุมสมบรูณ

ของดนิในสถานทีต่าง ๆ ของแอฟรกิานัน้เปนสิง่ทีช่วยกระตุนใหมกีารจดัทาํแบบฝกหดั

เลมนี้ขึ้น

ในสวนของพืน้ทีป่ฏบิตักิารนัน้ ขอขอบคณุผูเกีย่วของในประเทศตาง ๆ ดงัตอไปนี ้ :

อินโดนีเซีย
ศษิยเกาโรงเรยีนเกษตรกรจากฝงตะวนัออก กลาง และตะวนัตก ของเกาะชวา ซึง่เปน

ผูใหขอมูลและแรงกระตุนในการทํางานวิจัยเรื่องการจัดการดินดวยตนเอง
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ทมีงานของโรงเรยีนทางการเกษตรรวมในสงักดั Rio Tinto Foundation และเกษตรกร

อกีเปนจาํนวนมากทีร่วมในการทดลองเรือ่งการจดัการดนิในเขต East Kalimantan

ขอขอบคณุเปนอยางยิง่สาํหรบั Wada Belajar Petani (การอาํนวยความสะดวกเพือ่การเรยีน

รูของเกษตรกร) ใน Yogyakarta และ Nanang Budiyanto  ผูฝกอบรมพิเศษและสมาชิก

“A team” ในการเปนแหลงทรพัยากรทางความคดิและสิง่ปรบัปรงุทีม่ัน่คงใหกบัแบบฝกหดั

ทั้งหลายในคูมือเลมนี้

ประเทศไทย
ทีมงานและวิทยากรพี่เลี้ยงของมูลนิธิการศึกษาไทย

ทีมงานและวิทยากรพี่เลี้ยงในสังกัดสถาบันสงเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียน

เกษตรกร (สวนบรหิารศตัรพูชื ปจจบุนั)  กรมสงเสรมิการเกษตร

กัมพูชา
ขอขอบคุณ Rob Nugent แหงองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และ

โครงการไอพเีอม็แหงชาตใินการสนบัสนนุการสมัมนาระหวางเกษตรกรและวทิยากร

พี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดการความอุดมสมบูรณของดิน

บังคลาเทศ
ขอขอบคณุเปนอยางยิง่แก CARE บงัคลาเทศ ANR Sector ในการสนบัสนนุใหมกีาร

สมัมนาการพฒันาหลกัสตูรและการฝกอบรมวทิยากรพีเ่ลีย้ง 4 ภาค ในเรือ่ง “ดนิมชีวีติ”

ใหกบัเจาหนาที1่10 รายทัว่ทัง้ 8 โครงการANR ซึง่ความคดิและขอปรบัปรงุตาง ๆ เกดิ

ขึ้นจากการฝกอบรมเหลานี้

ขอสังเกตสําหรับนักฝกอบรม:

เอกสารฉบับนี้เปน (และนาจะเปนตลอดไป) การทํางานที่กาวหนาไปเรื่อย ๆ (work in
progress) ความหวงัของเรากค็อื ใหพจิารณาเอกสารนีเ้ปนจดุเริม่ตน (the beginning point)

ไมใชจุดสุดทาย ของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการผสมผสานตอการจัดการ

ความอดุมสมบรูณของดนิ นอกจากนี ้ เรายงัหวงัวา วทิยากรพีเ่ลีย้งในแตละประเทศไดใช

ความเปนเจาของเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ ในการนําไปปรับใชดวยตนเองโดยการเพิ่ม

บทแบบฝกหดัทีเ่กดิขึน้จากประสบการณทีต่นเองไดรบัและแนวคดิในเชงิสรางสรรค
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ฉบบัภาษาไทย
คาํนยิมไดรบัการสนบัสนนุโดยคณุสมพงษ แกวจนัทกึและคณุหลกัชยั มนีะกนษิฐเปนผูรบั

ผดิชอบรวมกนัในการแปลเปนภาษาไทย

DANIDA โดย “โครงการเสรมิสรางความเขมแขง็แกเกษตรกรดานการปองกนัและกาํจดัศตัรู

พืชแบบผสมผสานในพื้นที่ที่มีการใชสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก” (IPM DANIDA)

ใหการสนบัสนนุคาดาํเนนิการจดัพมิพในฉบบัภาษาไทย
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การจดัการดนิ : วกิฤตกิาลของโลก
ดนิมบีทบาททีส่าํคญัในการทาํการผลติทางการเกษตรยัง่ยนืและ ไดมกีารใสใจเพิม่ขึน้มากกวา

เมื่อ 20 – 30 ปที่ผานมา นอกจากนี้ยังไดมีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นวา สาเหตุหลักที่ทําใหดิน

สวนใหญเสื่อมโทรมสงผลใหการผลิตทางการเกษตรลดลงก็คือการจัดการดินที่ไมดีเพียงพอ

ปญหาตาง ๆ เหลานี ้เกดิขึน้ทัง้ในพืน้ทีเ่ขตรอนและอบอุน  ทีส่าํคญักค็อืการพงัทะลายของชัน้

หนาดิน การเกิดสภาพดินเค็ม ความไมสมดุลของความเปนกรดเปนดาง และการลดลงของ

ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ การแกปญหาตาง ๆ  เหลานี ้จาํเปนตองหา แนวทางการปฏบิตัทิีย่ัง่ยนื

โดยวิธีการใหการศึกษาที่เกษตรกรมีสวนรวมในการเรียนรูทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน

ความเฉพาะเจาะจงของแตละทองถิ่น
ปญหาของ การสงเสรมิและวจิยัทางการเกษตร กค็อืการวางแผนกจิกรรมตาง ๆ จากสวนกลาง

ซึง่รวมทัง้ ความรู  การจดัทาํขอแนะนาํอยางกวาง ๆ  และการสงเสรมิทีอ่ยูในรปูของ “เทคโนโลยี

สาํเรจ็รปู” อยางไรกต็าม ระบบนเิวศวทิยา หมายถงึความสมัพนัธระหวางกนัขององคประกอบ

ตาง ๆ ของแตละทองถิน่ ทัง้น้าํ ดนิ สภาพอากาศ และประวตักิารปฏบิตัขิองเกษตรกรทีม่คีวาม

แตกตางกนั บทเรยีนทีส่าํคญัของเกษตรกรไอพเีอม็* กค็อืขอแนะนาํทีก่ลัน่กรองมาจากขบวน

การสงเสรมิและวจิยั นัน้ จาํเปนตองถกูตรวจสอบ  ทดสอบ และพจิารณาอยางระมดัระวงัดวย
ตวัเกษตรเอง เพือ่ใหเหมาะกบัสภาพของแตละทองถิน่  การจดัการความอดุมสมบรูณของดนินัน้

เปนเรือ่สาํคญัทีเ่กษตรกรจาํเปนตองศกึษาบนพืน้ทีข่องตนเอง และเปนตวัอยางแกเกษตรกรขาง

เคยีงดวย  จดุมุงหวงัของเรากเ็พือ่พฒันาผานกระบวนการฝกอบรมทีไ่มใชเปนขอแนะนาํเฉพาะ

อยาง แตเปนความเขาใจถงึหลกัการพืน้ฐานและกลไกทีส่นบัสนนุความสมัพนัธระหวางดนิและ

พชื และทกัษะของตวัเกษตรกรเองในการจดัทาํการศกึษาทดลองและวเิคราะหเพือ่ใชเปนแนวทาง

ในการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการดนิดวยตนเองอยางมปีระสทิธภิาพ

หลักการขอแรกของไอพีเอ็ม
หากจะพดูกนัถงึเรือ่งของไอพเีอม็แลว เรือ่งของดนิ ถอืวาเปนเปนหลกัการแรกของไอพเีอม็ที่

ไดกลาววา “ปลกูพชืใหแขง็แรง” จากคาํกลาวเชนนี ้ทาํใหตองตระหนกัถงึความสาํคญัของดนิ

ใหมากขึ้น เนื่องจากโดยปกติแลว เกษตรกร ไมสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใตดินดังที่พวกเขา

สามารถเหน็ปฎสิมัพนัธ เชน แมงมมุกบัเพลีย้กระโดดสนี้าํตาล ความยากลาํบากในการสงัเกต

หรอืศกึษาทาํความเขาใจของปฏสิมัพนัธและความเปนไปในดนิ จงึจาํเปนตองเนนความสาํคญั

* ไอพีเอ็มมาจากคํายอภาษาอังกฤษคือ Integrated Pest Management หมายถึงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
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ไปทีก่ารพฒันาแนวทางการทดลองเพือ่ใหเกดิความเขาใจถงึความสมัพนัธของเหตแุละผล ใน

ขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีกรอบความคิดหรือแนวทางที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนการอบรมใน

เรื่องดินดวย

การสงัเกต การทาํการทดลอง และทฤษฎี
สิง่สาํคญัในการอบรมไอพเีอม็ กเ็ชนเดยีวกบัการทาํงานทางวทิยาศาสตรทัว่ ๆ  ไป ซึง่ประกอบ

ดวย การสงัเกตการณ การทาํการทดลอง และการพฒันาทฤษฎกีารอธบิาย ซึง่ในเบือ้งตนของ

การอบรมไอพีเอ็ม คือการเนนหนักถึงความสําคัญในการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดหลัก  เชน

เกษตรกรเรยีนรูถงึความสาํคญัของศตัรธูรรมชาต ิโดยการใสแมลงศตัรพูชืไวบนพชืในกรง และ

ใสหรอืไมใสศตัรธูรรมชาตทิีส่าํคญั (เชน แมงมมุ) เขาไป ผลตางทีส่งัเกตไดระหวางจาํนวนของ

ประชากรของสิง่ทดลอง รวมทัง้จาํนวนของตวัห้าํทีเ่ขากนิแมลงศตัรพูชื แสดงใหเหน็กลไกใน

การทาํหนาทีข่องตวัห้าํในการควบคมุศตัรพูชือยางชดัเจนดวยวธิกีารเชนนี ้การสงัเกตการณและ

การทาํการทดลอง จะนาํไปสูการสรางแนวความคดิในเรือ่งอืน่ ๆ  ตอไป

อยางไรกต็าม ในดนินัน้ การสงัเกตแตละองคประกอบในดนินัน้ เปนสิง่ทีท่าํไดยาก  เนือ่งจาก

สิ่งที่มีชีวิตแตละชนิดมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะสังเกตเห็นโดยตรงได ประเด็นนี้ เปนปญหาใน

เรือ่งของวธิกีารทีจ่ะชวยใหเกษตรกรเกดิความเขาใจกลไกไดอยางชดัเจน ตวัอยางเชน  เกดิอะไร

ขึน้เมือ่ใสปุยสงัเคราะหลงไปในดนิ หรอืเมือ่นาํฟางขาวไถกลบัลงสูทีน่ากอนการเพาะปลกูขาว

แมวาเราไมสามารถชี้ใหเห็นถึงบทบาทความสัมพันธของแบคทีเรีย อนุภาคของดินเหนียว

หรอืไนโตรเจนอยางชดัเจน แตเรากส็ามารถชวยเกษตรกรสรางกรอบแนวคดิในการจนิตนาการ

วา “เกิด” ปญหาขึ้นไดอยางไร? กรอบแนวความคิดนี้สามารถนํามาแสดงดวยการวาดภาพ
เหมอืน (analogy) ของสิง่ทีพ่บเหน็อยูเสมอ ๆ ในชวีติประจาํวนั ซึง่โดยปกตแิลวจะใชวธิกีาร

วาดภาพ และรปูเหมอืนดงักลาวนีส้ามารถใชเปนเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการแสดงขอคดิ

เห็นทางวิชาการในหมูผูคนที่ขาดพื้นฐานทางวิชาการ

จากการทบทวนในสิง่ทีไ่ดฝกอบรมเกษตรกรในเรือ่งดนินัน้พยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการอภปิราย

ในเรื่องของกลไก อยางไรก็ดี  ในความรูสึกของเรานั้น เห็นวาแมวาภาพเหมือนและการ

จนิตนาการ จะไมดเีทยีบเทาการทดลองทีส่ามารถบนัทกึขอมลูไดแตกย็งัดกีวาไมไดทดลองทาํ

อะไรเลย  ประสบการณในภาคสนามของเราทีผ่านมา ในการทาํงานกบัเกษตรกรทีเ่ปนศษิยเกา

จากการอบรมไอพีเอ็มในเรื่องของดิน ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจน วาเกษตรกรเต็มใจและ

สามารถแกขอสงสยัทีม่อียู (tackle the ideas) หลงัจากการฝกปฏบิตัใินเรือ่งการจดัการดนิ ยก

ตวัอยางเชน หลงัจาก 1 วนัทีเ่กษตรกรคนหนึง่ทางฝงเกาะชวาตะวนัตกไดทาํการทดลองทัง้ในภาค

สนามและหองปฎบิตักิารแลวเขากลาววา
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“ผมใชปุย เอน็ พ ีเค มาแลวกวา 20 ป และกไ็มเคยรูมากอนเลยวา มนัทาํหนาทีอ่ยางไรจนกระทัง่
ไดเขารวมการอบรมนี้”

ความมุงหวังของการอบรมในระยะยาวนี้ก็เชนเดียวกันกับการอบรมไอพีเอ็ม ซึ่งก็คือการนํา
ความรูทางวิชาการที่มีอยูมากมายมากลั่นกรองและนํามาทําใหงาย สําหรับเกษตรกรและ

วทิยากรพีเ่ลีย้ง   กระบวนการในการอบรมเกษตรกรซึง่มเีวทใีนการแสดงบทบาทความคดิเหน็

อยางกวางขวาง มีการสนับสนุนใหเกิดความรูสึกในการเปนเจาของในการศึกษาเรื่องตาง ๆ

และทาํใหเนือ้หาเหลานัน้ เปนหลกัสตูรทีม่ชีวีติชวีา

ปรชัญาการจดัการความอดุมสมบรูณของดนิอยางยัง่ยนื  มขีอคดิเหน็โตแยงหลากหลายในเรือ่ง

ของ “ความยั่งยืน” ในขณะที่ความคิดเห็นที่แตกตางกันเหลานั้นเกิดขึ้นก็จะทําใหสามารถ

รางกรอบความหมายโดยทัว่ ๆ ไปขึน้มาได และหนึง่ในคาํนยิามทีด่นีัน้  ใหไวโดย Gliessman1

1998 ทีก่ลาววา

“จากพืน้ฐานความรูเดมิในปจจบุนั ความหมายของการเกษตรแบบยัง่ยนืนัน้ อยางนอยทีส่ดุควร

จะประกอบดวยการปฏบิตัดิงันี”้

มีผลลบตอสภาพแวดลอมและปลดปลอยสารที่กอใหเกิดการทําลายหรือเปนพิษตอชั้น

บรรยากาศ  ผวิน้าํ หรอืน้าํใตดนินอยทีส่ดุ

รกัษาและพลกิฟนความอดุมสมบรูณของดนิ ปองกนัการพงัทะลายของดนิ และคงสภาพ

ทางสขุอนามยัทีด่ขีองระบบทางนเิวศวทิยาของดนิ

ใชน้าํในแนวทางทีท่าํใหชัน้ของหนิ ดนิ และกรวดทีร่องรบัน้าํใตดนิสามารถรองรบัและ

รกัษาระดบัน้าํใตดนิไดรวมทัง้รกัษาสมดลุความตองการน้าํของสภาพแวดลอมและของผูคน

ในพื้นที่นั้น

มีการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรในระบบนิเวศเกษตรนั้นเปนสวนใหญ และรวมถึงการเปน

แหลงทรพัยากรของชมุชนทีอ่ยูใกลเคยีง  ดวยความพยายามลดปจจยัการผลติจากภายนอก

ดวยการหมนุเวยีนธาตอุาหาร  มกีารอนรุกัษ และเพิม่พนูฐานความรูทางนเิวศวทิยาใหมาก

ยิ่งขึ้น

เสรมิสรางใหเหน็คณุคาและอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้ในปาตามธรรมชาติ

ในพืน้ทีท่ีท่าํการเกษตร และบรเิวณโดยรอบ

มหีลกัประกนัจากแนวทางการปฏบิตั ิความรู และเทคโนโลยทีางการเกษตรทีส่งเสรมิการ

ใชทรพัยากรทางการเกษตรในทองถิน่อยางมปีระสทิธภิาพ

1Gliessman, S.R. 1998:นเิวศวทิยาเกษตร : กระบวนการทางนเิวศวทิยาในการเกษตรแบบยัง่ยนื สาํนกัพมิพSleeping

Bear, Chelsea,MI.
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ยุทธศาสตรในการจัดการความอุดมสมบูรณของดินอยางยั่งยืน
ธรรมชาตขิองความสมัพนัธระหวางดนิและพชืนัน้ ไดววิฒันาการมาเปนเวลาหลายรอยลานปมา

แลว พืชประเภทตาง ๆ ไดมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับสภาพพื้นดินในแตละสวนของ

โลก มีรูปลักษณะที่แตกตางกันไป มีการหมุนเวียนเคลื่อนยายธาตุอาหารระหวางพืชและดิน

อนิทรยีวตัถทุีต่ายแลวจะถกูยอยสลายโดยพวกจลุนิทรยีทีอ่ยูกนัอยางสลบัซบัซอนในดนิ จากนัน้

ธาตอุาหารจะถกูนาํกลบัมาสูระบบของสิง่มชีวีติผานทางรากและใบของตนพชืทีย่งัคงมชีวีติอยู

“การหมนุเวยีน” ของธาตอุาหารภายในระบบนเิวศเกษตรนี ้เปนไปตามธรรมชาต ิ และในความ

เปนธรรมชาตขิองระบบทางการเกษตรนัน้ เกีย่วของกบัการแตกตวัยอยสลาย และกอกาํเนดิสิง่

มชีวีติตาง ๆ  หมนุเวยีนผลดัเปลีย่นอยูตลอดเวลา มนษุยเกบ็เกีย่วและเคลือ่นยายพชืผลบางสวน

หรอืทัง้หมดไปยงัพืน้ทีอ่กีพืน้ทีห่นึง่ ปรมิาณธาตอุาหารทีถ่กูหมนุเวยีนนัน้มคีวามผนัแปรแตก

ตางกันมากนอยขึ้นอยูกับแตละสถานการณ  อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่แนนอนก็คือ  หากไมมี

อนิทรยีวตัถหุมนุเวยีนกลบัมาสูดนิกจ็ะเปนเหตนุาํมาซึง่ความเสือ่มโทรมความอดุมสมบรูณและ

ผลติพชื  ดงันัน้ ยทุธศาสตรพืน้ฐานของการเกษตรยัง่ยนื กค็อืการพยายามคงสภาพของอนิทรยี
วัตถุและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในรูปแบบที่ลอกเลียนจากระบบของธรรมชาติใหมากที่
สดุเทาทีจ่ะมากได
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เลีย้งดนิ (ใหมสีภาพเหมอืนธรรมชาต)ิ เพือ่ใหดนิทีอ่ดุมสมบรูณนัน้ เลีย้งตนพชื

xi

ระบบธรรมชาติ

การหมุนเวียนของธาตุอาหาร

อินทรียวัตถุหมุนเวียนกลับลงสูดิน

ดินที่อุดมสมบูรณ

ซากและการเนาเปอยโดย

สิ่งมีชีวิตในดินเนาเปอย

ดวยเชื้อราและแบคทีเรีย

การปลดปลอยธาตอุาหารลงสูดนิ

การนาํธาตอุาหารไปใชของพชื

ระบบที่ไมสมดุล

ธาตอุาหารถกูทาํลายไป

อินทรียวัตถุถูกเคลื่อนยายออกไป

ดินออนแอและไมสมบูรณ

ฟางขาว

ผลผลิต

ระบบที่สมดุล

แรธาตุอาหารมี

การหมุนเวียน

อินทรียวัตถุหมุนเวียนกลับลงสูดิน

ดินแข็งแรง

ผลผลิต

แบคทเีรยี และเชือ้รา

ฟาง

แรธาตอุาหาร



การพฒันาหลกัสตูรการฝกอบรม: กระบวนการ 2 ขัน้ตอน
แบบฝกหดัตาง ๆ  ตอไปนี ้บางแบบฝกหดัมเีปนประโยชนสาํหรบัการอบรมเกษตรกรและวทิยากร

พีเ่ลีย้งในการทาํความเขาใจในรายละเอยีดบางเรือ่งของกระบวนการดนิแตอาจยงัไมเหมาะสม

ในระดบัของเกษตรกร ในระยะแรกนี ้เปนการจดัทาํหลกัสตูรการฝกกอบรม สวนในชวงระยะ

ทีส่องของกระบวนการอบรม วทิยากรพีเ่ลีย้งจาํเปนตองปรบัเนือ้หาของหลกัสตูรใหเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอมและเกษตรกร  วทิยากรพีเ่ลีย้งนัน้ ควรเปนเจาของเนือ้หาหลกัสตูรของการฝก
อบรมดวยตนเอง และเมื่อมีประสบการณมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มเนื้อหาของการฝกอบรมและ

แบบฝกหดัตาง ๆ

กรอบแนวทางคําแนะนําในเรื่องของดินสําหรับวิทยากรพี่เลี้ยงในชวงระยะเวลาการฝกอบรม
4 วนั
ผูเขารวมการฝกอบรมตองมาถึงสถานที่ฝกอบรมในชวงเย็นกอนวันแรกของการฝกอบรมเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเขาอบรมลาชาในวันแรก

ชวงเย็นกอนการฝกอบรมวันที่ 1
ผูเขารวมฝกอบรมพรอมกนั ณ สถานทีฝ่กอบรม

คํานํา

การสนับสนุน

วัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม 1 ช.ม.

การฝกอบรมวนัที ่ 1
การวาดภาพเหมือนเพื่อใชเปนเครื่องมือ 20 นาที

วิทยาศาสตรคืออะไร? 1 ช.ม.

ระบบของดินคืออะไร? 2 ช.ม.

การออกแบบงานทดลอง 2 ช.ม.

ดินมีชีวิต 30 นาที

การเกบ็ตวัอยางดนิ การเตรยีมเนือ้หาวชิา 1 ช.ม.

การฝกอบรมวนัที ่ 2
จดัเตรยีมการทดลอง (เริม่ 07:00 น.) 2 ช.ม.

ขนาดของอนุภาคดิน 1 ช.ม.

อะตอมและโมเลกุล 30 นาที

ความเปนกรดเปนดางของดินคืออะไร? 30 นาที
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รปูทรงของอนภุาคดนิ (โครงสรางทีเ่ปนดนิเหนยีว) 30 นาที

พลงังานคอือะไร? (การสงัเคราะหแสง) 45 นาที

การทาํแบบจาํลองการสงัเคราะหแสง 30 นาที

การฝกอบรมวนัที ่ 3
การระบายน้าํและลกัษณะของชัน้ดนิของแปลงปลกูพชื (เริม่ 07:00 น.) 1 ช.ม.

การระบายน้ําและภาพหนาตัดของชั้นดิน 1 ช.ม.

สรุปผลการทดลอง 1.5 ช.ม.

ดินที่เหมาะสมเปนอยางไร? 40 นาที

การทาํแบบจาํลองการเกดิการสญูเสยีธาตอุาหาร 1 ช.ม.

งบดลุธาตอุาหาร 45 นาที

อตัราสวน C:N 1 ช.ม.

การฝกอบรมวนัที ่ 4
การสาธติใชวสัดเุพาะปลกูทีผ่านการฆาเชือ้แลว 30 นาที

การวเิคราะหการใชฟางขาว 1 ช.ม.

การวิเคราะหปญหาการจัดการดิน 3 ช.ม.

การวิจัยดินโดยเกษตรกร 90 นาที

พิธีปด
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แบบฝกหดั   สวนของบทนาํ

ความมุงหวัง
ความมุงหวงัโดยรวมในสวนนีก้ค็อื การสาํรวจหาแนวคดิพืน้ฐานบางอยางโดยคาํนงึถงึ
ลกัษณะทีเ่ปนจรงิทางวทิยาศาสตร และเพือ่นาํเอาแนวความคดิทีค่ลายคลงึกนัมาใชเปน
เครือ่งมอืทีท่รงพลงัในการฝกอบรมใหกบัเกษตรกร

แบบฝกหัดในสวนนี้
1. วทิยาการวาดวยความคลายคลงึกนัเปนเครือ่งมอืในการฝกอบรม
2. วทิยาศาสตรคอือะไร?

ขอแนะนําในการทําแบบฝกหัด
แบบฝกหดัแรกนีส้ามารถสมัฤทธิผ์ลไดหลงัจากการแนะนาํตวัหรอื “การทาํความรูจกัซึง่
กนัและกนั” การชีแ้จงวตัถปุระสงคของการอบรม ซึง่มแีนวคดิ ในการปรบัรปูแบบของ
การฝกอบรมเพื่อไมใหเปนวิชาการจนเกินไป โดยการทําอยางงาย ๆ และเกษตรกร
สามารถปฏบิตัไิด

บทบาท 3 ประการ
ในชวงระหวางการอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง จะมีการฝกผูเขารับการอบรมใหฝกฝนการ
สมมุติตัวเองขึ้นมาแสดงบทบาทตาง ๆ เชน การพิจารณาตัวเองในฐานะเปนผูเขารับ
การอบรม หรือวิทยากร (ซึ่งเกษตรกรจะตองเปนวิทยากรพี่ เลี้ยงจริงหลังจาก
การอบรมนี้) และจากมุมมองของเกษตรกร
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แบบฝกหดัที ่ 1  การใชวัทิยาการวาดวยความคลายคลงึกนัเปนเครือ่งมอื
ในการฝกอบรม

ความเปนมา
เนือ่งจากเปนสวนหนึง่ของบทนาํ จงึนาจะมปีระโยชนในการนาํขอคดิของความคลาย

คลงึกนันีม้าเปนเครือ่งมอืในการอบรมเกษตรกร หลกัการของความคลายคลงึกนันัน้เปน

วธิกีารใหผูเขารบัการอบรมเขาใจในสิง่ทีเ่ปนนามธรรมหรอืแนวความคดิใหม ๆ โดยการ

เปรียบเทียบกับสิ่งที่เหมือนหรือคลายคลึงกันกับสิ่งที่เกษตรกรคุนเคยอยูแลวในชีวิต

ประจาํวนั

ความคลายคลึงกันหรือความเหมือนนั้น สามารถแบงออกไดเปนการเปรียบเทียบ
(simile) และการเปรียบเปรย (metaphor) การเปรียบเทียบนั้น เปนการกลาวอยาง

ตรง ๆ วา “A” เหมอืน “B”  สวนการเปรยีบเปรยนัน้ เปนเพยีงการแสดงขอคดิเหน็ออก

มา ตรง ๆ  วา A คอื B ซึง่เราจะใชการเปรยีบเทยีบมากกวาการเปรยีบเปรย อกีทัง้การเปรยีบ

เปรยนัน้เปนขอคดิในเชงิกระตุนทีม่นี้าํหนกัมากกวาและมกัจะใชบอยในบทกวแีละงาน

วรรณกรรม (เรือ่งทัง้เรือ่งหรอืบทประพนัธ สามารถเปนการเปรยีบเปรยไดอยางหนึง่) วธิี

การนีช้วยกระตุนใหผูเขารบัการฝกอบรม เขาใจถงึบทบาทหรอืลกัษณะของสิง่ทีย่งัไมมี

คาํตอบหรอืตองการคาํอธบิายทีซ่บัซอน เชนการศกึษาคณติศาสตรหรอืเคม ีเปนตน

ความมุงหวัง
เพือ่สาํรวจหาแนวคดิของความเหมอืน

เวลาทีใ่ช
30 นาที

วัสดุอุปกรณ
ไมมี

ขั้นตอน
1. ถามผูเขารวมการอบรมวามีใครบางที่รูวาความคลายคลึงคืออะไร?

2. ถาหากไมมีใครใหคําตอบที่ชัดเจนได ก็ใหยกตัวอยางขึ้นมาเปนเกมที่มักใชในการฝก

อบรมเชน “ทาํไมถงึชอบสวนประกอบชิน้นัน้ ๆ ของรถยนตร?” เลนเกมนีต้อไป จน

กระทั่งผูเขารวมการอบรมแสดงใหเห็นวาเขาใจกระบวนการนี้แลว
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3. ขอใหผูเขารวมการอบรมยกตัวอยางอื่น ๆ ของความคลายคลึงกัน และบันทึกบน

แผนกระดาน

4. สรปุใหเหน็วา ความคลายคลงึเหลานีจ้ะพบบอย ๆ ตลอดชวงการอบรม และใหคาํนงึ

ถึงความคลายคลึงเหลานั้นอยูเสมอ
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แบบฝกหดัที ่2  วทิยาศาสตรคอือะไร?

ความเปนมา
แบบฝกหัดบทนี้มีลักษณะคลายกิจกรรมอุนเครื่องที่จะทําใหผูเขาอบรมไดคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรเพือ่เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีเ่รยีกวา “การถายทอดเทคโนโลย”ี

(ซึง่นาจะเปนการขายเทคโนโลยเีสยีมากกวา) วตัถปุระสงคทีส่าํคญัทีส่ดุในทีน่ีก้ค็อืการ

ยอมรบัความเปนจรงิทีว่า กจิกรรมทัง้หมดทีก่าํหนดโดยผูเขารวมการอบรมนัน้ เกษตรกร

หรอืบคุคลอืน่ ๆ ทัว่ไปสามารถนาํไปปฏบิตัไิด

การเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง
ในแบบฝกหัดที่ผานมาเราไดแนะนําแนวคิดของความเหมือนในการใชเปนเครื่องมือ

ในการเปรยีบเทยีบของสองสิง่ทีน่าจะดเูหมอืนกนัวาแตกตางกนัอยางมากแตความจรงิ
แลว สามารถมองใหเหน็วา คลายกนัโดยคณุลกัษณะพืน้ฐานบางอยาง (โดยอาจจะตอง

ใชการจนิตนาการชวย) ในแบบฝกหดับทนีว้ทิยากรพีเ่ลีย้งจะแนะนาํแนวคดิการเปรยีบ

เทยีบของสองสิง่ทีข่ดัแยงกนั ทัง้ทีค่รัง้แรก อาจดคูลายวาเหมอืนกนั

ความมุงหวัง
สาํรวจหาแนวคดิของผูเขารวมอบรมถงึสิง่ทีป่ระกอบกนัขึน้มาเปนวทิยาศาสตร

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษเกรดต่าํ (กระดาษฟาง ฯลฯ)

กระดาษแผนเลก็ ๆ ซึง่ใหญพอสาํหรบัเขยีนประโยค

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. วิทยากรพี่เลี้ยง เริ่มตนดวยคําถาม “วิทยาศาสตรคืออะไร?” ตอจากนั้นใหผูเขารวม

การอบรมเขียนคําตอบและนําไปติดไวบนแผนกระดาน

2. วทิยากรพีเ่ลีย้ง อานคาํตอบตาง ๆ  บนกระดาษนัน้และทาํเครือ่งหมายไวทีค่าํสาํคญั เมือ่

ถกูอานซ้าํ กใ็หทาํเครือ่งหมายเอาไวทีค่าํ ๆ นัน้
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3. เลอืกคาํสาํคญัทีท่าํเครือ่งหมายไว ทีด่เูหมอืนกนัมาเปรยีบเทยีบความแตกตาง เชน คาํวา

ความรู และ ขาวสาร ตอจากนั้นเขียนคําทั้งสองลงบนแผนกระดานและใหผูเขารวม
การอบรมบอกคณุลกัษณะทีแ่ตกตางหรอืตรงกนัขามกนัของคาํทัง้สอง ภายหลงัจากนี้

กใ็หทาํเชนเดยีวกนันีก้บัคาํวา วทิยาศาสตร และ เทคโนโลยี
4. อภิปรายถึงเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและถามถึงความคิดเห็นของผูเขารวมการอบรม

วาเกษตรกร สามารถทาํสิง่ตาง ๆ  นีไ้ดหรอืไม?  ในการทดลองทีโ่รงเรยีนเกษตรกร (เชน

การตดัใบและการตดัหนอ) สิง่เหลานีเ้ปนสวนประกอบของวทิยาศาสตรดวยหรอืไม?

5. วิทยากรพี่เลี้ยงนําอภิปรายคําสําคัญคอนขางมากจากแบบฝกหัดที่มีใหรัดกุมขึ้น

ทางเลอืกหนึง่ (เทาทีเ่วลาอาํนวย) คอื แบงกลุมยอยใหชวยกนักาํหนดคาํใหสัน้ลงและ

มคีวามหมายเหลอืเพยีงสกัสามหรอืสีค่าํเชือ่มโยงกนัหรอือาจจดัเปน 3 กลุมเชน

a. การสงัเกตอยางถีถ่วน (เชน การสาํรวจ  การเสาะหาความจรงิ ฯลฯ)

b. การทาํการทดลอง (เชน การพสิจูนแนวคดิ การทดสอบสมมตุฐิาน ฯลฯ) และ ฯลฯ

c. การสรางแนวคดิ (เชน บทวเิคราะห บทสรปุ และสมมตุฐิาน และทฤษฎ)ี

6. วทิยากรพีเ่ลีย้งอาจนาํเสนอเปนภาพวาด (หลงัจากการนาํเสนอของแตละกลุมยอยและ

ไดรับการยอมรับ) ดังแสดงขางลางนี้ ในภาพนี้ เกษตรกร เปนเสมือนศูนยกลางของ

วงลอวทิยาศาสตร และวทิยากรเปนผูทีอ่ยูดานนอก ลกูศรจากวทิยากรเปรยีบเสมอืนขอ

เสนอแนะกระตุนใหเกิดกระบวนการ (เชน “ลงไปที่แปลงเพื่อเก็บขอมูลกันเถอะ”

“ทาํงานทดลองกนัเถอะ” “มาสาํรวจดขูอคดินีก้นัเถอะ”) และหลงัจากนัน้หากเกษตรกร

ประสบปญหาและตองการคําแนะนําวิทยากรก็จะตองทําหนาที่ชวยผลักดันขอมูลเพื่อ

ใหวงลอหมุนตอไป
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พบปญหาและตองการการนาํทาง นกัฝกอบรมจะตองให  “แรงดนั” เสรมิเพือ่ใหวงลอหมนุตอ

ไป

ความมุงหวัง
ความมุงหวังหลักของสวนนี้ก็เพื่อเปนการเริ่มตนในการใหคําจํากัดความของคําวา

“ระบบของดิน” ทั้งในสวนขององคประกอบที่สําคัญ  (สิ่งที่ประกอบกันเปนเนื้อดิน)

และสวนทีเ่ปนลกัษณะสาํคญั (คณุภาพ) จากนัน้ กจ็ะนาํไปสูการทดลองทีจ่ะชวยผูเขา

รวมการอบรมเขาใจถึงองคประกอบและคุณลักษณะเหลานั้นวามีความสัมพันธซึ่งกัน

และกนัอยางไร? และมผีลตอสขุภาพทีด่ขีองพชือยางไร?

แบบฝกหัด
3.ระบบของดนิคอือะไร?

4. การออกแบบงานทดลองสาํหรบัดนิ

5. เนือ้ดนิ

6. อะตอมและโมเลกลุ

7. ความเปนกรดเปนดางของดนิ (ph) คอือะไร?

8. ขนาดของอนภุาคและรปูทรงของดนิ

9. โครงสรางดนิ

10. สวนประกอบของดนิ

วิทยากรพี่เลี้ยง

เกษตรกร

การทดลอง

การสํารวจแนวคิด

การ
สัง
เกต

“วทิยาศาตร คอืความรูทีก่อใหเกดิความรู”
...Usha Rani Das, โครงการ farmer LIFT, CARE บงัคลาเทศ
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11. ผลติภาพ : การทดสอบดนิกบัพชืทดลองทีใ่ชเปนตวัชีว้ดั

12. การอดัตวัแนนของดนิ

13. ความสามารถในการอุมน้าํของดนิ

14. อตัราการไหลซมึของน้าํ (การระบายน้าํ) และชัน้ดนิ

15. การสาธติเกีย่วกบัจลุนิทรยีในดนิ

16. การยอยสลายของอนิทรยีวตัถุ

17. บทสรปุ ระบบของดนิคอือะไร?

18. ดนิทีเ่หมาะสมทีส่ดุเปนอยางไร?

ขอแนะนําในการดําเนินการตามแบบฝกหัด
แบบฝกหดัแรกในสวนนี ้ เปนกญุแจในการดาํเนนิการตอไปของสวนนีด้วยการอธบิาย
วาดนิถกูสรางขึน้มาไดอยางไร จากนัน้ผูเขาอบรม กส็ามารถทีจ่ะออกแบบงานทดลอง
เพือ่สาํรวจหาองคประกอบและคณุลกัษณะทีส่าํคญั สาํหรบัแบบฝกหดัที ่  5 และ 8-16
นั้น เปนการแนะนําวิธีการที่ผูเขารวมการอบรมจะพบวาไดรับประโยชนเต็มที่จาก
การทดลองที่ตอเนื่องจากแบบฝกหัดที่ 4 โดยแรกเริ่มวิทยากรพี่เลี้ยงควรกระตุนให
ผูเขารวมการอบรมออกแบบชุดการทดลองดวยตนเอง และในชวงออกแบบการ
ทดลองหลังจากนั้น ก็จะใหคําแนะนําเพิ่มเติม เพื่อการทดลองนั้น ๆ จะไดสมบูรณ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สวนแบบฝกหัดที่ 17 และ 18 นั้น เปนการสรุปผลและเพื่อ
การตอเนื่องไปสูแบบฝกหัดของสวนตอไป
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แบบฝกหดัที ่3  ระบบของดนิคอือะไร ?

ความเปนมา
แบบฝกหดัซ้าํทีจ่ดัทาํขึน้ในบทนี ้ถอืวาเปนกจิกรรมทีเ่ปนกญุแจสาํหรบัสวนตอไปใน

เรื่องของดิน เริ่มตนที่กิจกรรมกลุมดวยการขอใหผูเขารวมการอบรมทํารายการองค

ประกอบที่สําคัญของระบบดิน จากนั้น แบงกลุมผูเขารวมการอบรมใหเห็นถึงองค

ประกอบทีส่าํคญัและความสมัพนัธกนัของแตละองคประกอบ

หลงัจากทีแ่ตละกลุมไดนาํเสนอสิง่ทีค่นพบแลว วทิยากรพีเ่ลีย้ง กจ็ะเสนอใหลองสราง

ผงัเพือ่แสดงใหเหน็ถงึความสมัพนัธของแตละองคประกอบและความสมัพนัธกนั 5 หรอื

6 องคประกอบอยางงาย ๆ แตชดัเจน จากนัน้ใหแตละกลุมนาํเสนอ วทิยากรพีเ่ลีย้งซึง่

จะทาํหนาทีช่วยหาขอสรปุทีส่าํคญั ๆ

จากการสรุปนี้จะถูกนําไปใชในแบบฝกหัดตอไปเพื่อการพิจารณาพื้นที่ที่ผูเขารวม

การอบรมจะใชสาํหรบัออกแบบการทดลอง

หากทําแบบฝกหัดนี้รวมกับเกษตร

สาํหรบัการอบรมเกษตรกรนัน้ กอนทีจ่ะเริม่แบบฝกหดัในสถานทีเ่รยีนสิง่แรกทีต่อง

ปฏบิตัคิอื ใหลงไปทีแ่ปลงปลกูพชืและสาํรวจดนิ  อาจปฏบิตัใินทาํนองเดยีวกบัการ “วเิคราะห

ระบบนเิวศเกษตร” ของโรงเรยีนเกษตรกร ขณะอยูในแปลง อาจถามนาํวา “มอีะไรอยูในดนิ

บาง และดนิทีน่ีม่คีณุลกัษณะสาํคญัอะไร?” วทิยากรพีเ่ลีย้งควรเปนผูนาํการอภปิรายอยางนอย

ทีส่ดุในเรือ่งตาง ๆ  ดงัเชน :-

a. แมลงและหนอน

b. จลุนิทรยี (ใหหาบรเิวณของชิน้สวนของพชืทีเ่นา และถามถงึกระบวนการยอยสลาย)

c. น้าํ (สอบถามเกีย่วกบัความรูในการอุมน้าํของดนิแตละชนดิ)

d. อนิทรยีวตัถุ

e. ธาตอุาหาร (เชน ถามวาเราสามารถมองเหน็ธาตอุาหารพชืหรอืไม?)

f. การระบายน้าํ

g. อากาศในดนิ

h. รากพชื
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ความมุงหวัง
เพื่อจําแนกองคประกอบที่สําคัญ ๆ ทั้งสวนที่เปน “สิ่งที่มองเห็นจับตองไดหรือเปน

รูปธรรม” และ “สิ่งที่เปนคุณลักษณะสําคัญ” ที่เกี่ยวของกับระบบของดิน และเพื่อ

สามารถทีจ่ะแสดงใหเหน็ถงึความสมัพนัธกนัระหวาง “สิง่ทีเ่ปนรปูธรรม” และ “สิง่ที่

เปนคณุลกัษณะ” และรากพชื

เวลาทีใ่ช
2 ชัว่โมง

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษ

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. เริ่มตนดวยกิจกรรมกลุมโดยการใหผูเขารวมการอบรมจัดทํารายการองคประกอบ

สําคัญที่เกี่ยวของกับระบบของดิน ซึ่งก็รวมทั้ง “สิ่งที่เปนรูปธรรม” (เชน ทราย

หนอน อากาศ) และ “สิ่งที่เปนนามธรรม” หรือ “สิ่งที่มีคุณลักษณะสําคัญ” (เชน

ความสามารถในการอุมน้าํ  โครงสรางของดนิ) วทิยากรพีเ่ลีย้งนัน้ควรยกตวัอยาง

ทีเ่ปนเพยีงรายการทีเ่หน็ไดงาย ๆ

2. ขอใหผูเขารวมการอบรมแบงเปนกลุมยอย ๆ เพื่อพรรณาดวยการวาดภาพที่

ประกอบดวยรากพชื  และใหแบงองคประกอบทีอ่ยูบนรายการนัน้ออกเปน 2 สวน

คือ “สิ่งที่เปนรูปธรรม” และ “สิ่งที่มีคุณลักษณะสําคัญ” โดยใหทําลูกศรระหวาง

องคประกอบแสดงความสัมพันธที่สําคัญและโดยตรงกับองคประกอบอื่น (ดูภาพ

ขางลาง) และ ความสมัพนัธของ “สิง่ทีเ่ปนรปูธรรม” และ “สิง่ทีม่คีณุลกัษณะสาํคญั”

เขาดวยกัน
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3. ใหแตละกลุมยอยรายงานผล วทิยากรพีเ่ลีย้งโดยไมตองกงัวลกบัรายการทีเ่กษตรกร

รายงานในเรือ่งของ “ความถกูตอง” หรอื “ความผดิ” ปลอยใหการอภปิรายดาํเนนิ

ตอไปตามธรรมชาติ ซึ่งหวังวาจะเกิดการอภิปรายอยางหลากหลายในการประชุม

ใหญ

4. จากนัน้ วทิยากรพีเ่ลีย้งจะขอใหผูเขารวมการอบรมแสดงผลของแบบฝกหดัทีผ่านมา

และขอใหวาดภาพสรุปที่ประกอบดวยรากพืชพรอมกับสิ่งสําคัญ ๆ ประมาณ 5-6

อยางทัง้ทีเ่ปนรปูธรรมและสิง่ทีม่คีณุลกัษณะสาํคญั  ความมุงหวงักค็อืใหเกดิความ

ชดัเจนในการจาํแนกองคประกอบทีส่าํคญัของดนิ

ในฐานะของนักฝกอบรมหรือวิทยากรพี่เลี้ยง:
ในการสรปุผล วทิยากรควรชีใ้หเหน็วา แบบฝกหดัแรกนี ้ เปนเรือ่ง

ของการสํารวจแบบฝกหัดถูกออกแบบมาเพื่อใหไดขอคิดเห็นหลาก
หลายอยาง จากผูเขารวมการอบรมและเพื่อใหมีการคิดถึง ความสัมพันธ
จากนัน้กถ็ามวา แบบฝกหดันี ้มปีระโยชนหรอืไม? ชีใ้หเหน็ถงึความซบัซอน

ของแผนผังที่วาดขึ้น และสมมุติวามีคนแปลกหนาเดินเขามาเห็นผังเหลานี้

แลว จะเขาใจชดัเจนตามทีเ่ราคดิหรอืไม?  ซึง่คาํตอบ กค็อื นาจะ “ไม” หาก

เปนชนนัน้ กใ็หแนะนาํวาใหทาํแบบ แบบฝกหดัตอไปโดยมเีปาหมายไปที่

การปรบัปรงุแบบฝกหดัทีผ่านมา เพือ่ใหมคีวามกระจางชดัสมตามความมุง

หมาย

การสํารวจ   การสงัเคราะห

สิ่งที่เปนรูปธรรม

เนือ้ดนิ

โครงสราง

ความสามารถในการดดูซบั

ธาตอุาหาร

ความสามารถในการดดูซบั

น้ํา

อนิทรยีวตัถุ

ธาตอุาหารตาง ๆ

อากาศ

น้ํา

แมลงและหนอน

จลุนิทรยี
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กอนแบงกลุมยอย  วทิยากรพีเ่ลีย้ง อาจจะตองการใหมกีารทาํความชดัเจนของแนวคดิที่

กาํลงัจะปฏบิตั ิเชน คาํจาํกดัความทีช่ดัเจนของเนือ้ดนิ และ โครงสรางดนิ
5. กลุมยอยรายงานผล

6. วิทยากรพี่เลี้ยง นําเสนอองคประกอบพื้นฐานที่เปนผลสรุปโดยภาพแสดงความ

สมัพนัธกนั (ดภูาพขางลาง) จากนัน้ ดาํเนนิการตอในเรือ่งของคาํถามและประเดน็
ที่จะตองมุงเนน

คําถามและประเด็นที่ตองการมุงเนน
1. องคประกอบใดทีม่คีวามเกีย่วของกบัองคประกอบอืน่มากทีส่ดุ ?

คาํตอบ: อนิทรยีวตัถมุผีลกบัทกุองคประกอบอืน่ทัง้ทางตรงและทางออม

2. องคประกอบใดที่เกษตรสามารถจัดการไดโดยตรงดวยตนเอง?

คาํตอบ: อนิทรยีวตัถแุละน้าํ เปนเพยีงสององคประกอบทีเ่กษตรกรสามารถจดัการ

ไดดวยตนเอง

3. ธาตอุาหารของพชืในดนิมาจากไหน ?

3.1 สวนใหญ มาจากการยอยสลายตวัของอนิทรยีวตัถ ุ (เปนแรธาต)ุโดยจลุนิทรยี

3.2 ธาตุอาหารบางชนิด มาจากสารอนินทรียบนผิวของอนุภาคดินเหนียวและ

ฮวมสั (ดนิทีเ่กดิจากการสลายตวัของพชืและสตัว)

3.3 บางชนดิ ลอยอยูในน้าํ

3.4 บางชนดิ มาจากการสลายตวัของหนิ

3.5 บางชนดิ ถกูเพิม่เตมิโดยเกษตรกร
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ชั้นดิน

เกี่ยวของกับทุกสิ่ง

แรธาตุอาหาร และความ
สามารถในการยึดแรธาตุ

อาหาร

โครงสราง

ความสามารถ

ในการอุมน้ํา

แมลงและ

หนอนตางๆ

อินทรียวัตถุ

จุลินทรีย

อากาศ
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แบบฝกหดัที ่4   การออกแบบการทดลองเพือ่สาํรวจดนิ

ความเปนมา
จากแบบฝกหดัทีแ่ลวทาํใหไดทราบถงึองคประกอบทีส่าํคญัของระบบดนิ และสาํหรบั

แบบฝกหดันีก้จ็ะใชผลสรปุทีผ่านมาเพือ่พจิารณาเรือ่งทีส่นใจจาํนวน 4 ถงึ 5 เรือ่งโดย

แบงผูเขารวมการอบรมออกเปนกลุมยอย และใหแตละกลุมเลือกองคประกอบในการ

สํารวจ หรือหากมีเวลาพอ (สําหรับการอบรมตลอดฤดูการเพาะปลูกและโรงเรียน

เกษตรกร) เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแตละกลุมยอยจะมีโอกาสทําการทดลองกับทุกองค

ประกอบ โดยหมนุเวยีนกนัเปน “ทีป่รกึษา” สาํหรบัแตละการทดลองผูเขารวมการอบรม

ควรไดรบัการสนบัสนนุใหทาํการทดลองดวยตนเองกอน จากนัน้กจ็ะสามารถเพิม่การ

ทดลองขึน้มาใหครอบคลมุทกุแงมมุ

สิง่ทีก่ลุมยอยทกุกลุมจะตองทาํกค็อื การทดลองเปรยีบเทยีบความแตกตางของดนิ 3 ชนดิ
a. ดนิเลวทีเ่ปนทรายทีไ่ดจากพืน้ทีท่ีรู่วาดนิมคีณุภาพเลวมาก ๆ เชน ดนิบรเิวณขอบ

ถนนหรือตามแหลงกอสราง

b. ดินจากพื้นที่ปลูกเพาะขาวหรือทําสวน

c.  ดนิจากแหลงทีม่อีนิทรยีวตัถสุงูมาก เชน จากกองปุยหมกั หรอืจากบรเิวณทีใ่ชเปน

สถานทีใ่นการทิง้อนิทรยีวตัถ ุ (มลูของววัควาย ขยะจากบานเรอืน)

ผลของการทดลองจะสามารถชวยประเมินคุณภาพและสภาพของดินของตนเอง

การทดสอบเหลานี ้เกษตรกร จะตองใชอปุกรณทีใ่ชประเมนิคณุภาพของดนิ แตทีส่าํคญั

ยิง่ไปกวานัน้ จะตองทาํใหกษตรกรมคีวามเขาใจคณุลกัษณะและกลไกทางชวีวทิยาทีม่ี

ผลตอความอดุมสมบรูณของดนิไดชดัเจนมากขึน้

ขอสงัเกต : ความอดุมสมบรูณ์ของดนินัน้ หมายถงึความสามารถของดนิทีม่ผีลตอการ

เจรญิเตบิโตของพชื ในเงือ่นไขทีพ่นัธุพชื  สภาพอากาศ และน้าํนัน้ มคีวามเหมาะสม

ผลิตภาพหรือความสามารถในการผลิตนั้น เปนความหมายรวมระหวางความอุดม

สมบรูณของดนิ พชื สภาพอากาศ และการจดัการน้าํอยางถกูตอง ยกตวัอยางเชน ดนิหลาย

แหงในเขตทะเลทรายนัน้ อดุมสมบรูณมาก แตเนือ่งจากขาดน้าํ จงึทาํใหเกดิผลติภาพต่าํ

มาก
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ความมุงหวัง
เพื่อสรางความเขาใจในองคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของดิน

และเพือ่พฒันาชดุเครือ่งมอืในการทดลองเพือ่ใหเกษตรกรประเมนิดนิของตวัเองได

เวลาทีใ่ช
วนัครึง่

วัสดุอุปกรณ
กระดาษ

ปากกา

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. วิทยากรพี่เลี้ยงกลาวยอนถึงเรื่ององคประกอบที่สําคัญของระบบดินและจัดทํา  องค

ประกอบ 4 รายการ (ไมรวมเรือ่งอนิทรยีวตัถ ุ เนือ่งจากวาหวัขอนีจ้ะเปนสวนของการ

ทดลองทกุ ๆ การทดลอง) ไดแก:

a. เนื้อดินและโครงสรางดิน

b. ธาตอุาหารพชื

c. ความสามารถในการอุมน้าํหรอืซบัน้าํ

d. จลุนิทรยี แมลงและหนอนตาง ๆ

2. แตละกลุมยอย เลอืก 1 หวัขอในการออกแบบงานทดลอง (อาจจบัสลากหรอืเลอืกกนั

เอง)

3. กลุมยอยออกแบบหนึง่การทดลองหรอืมากกวา โดยวางผงับนกระดาษฟาง

4. การทดลองจะไดผลดี ถาหากวาทุก ๆ กลุมเลือกดินทั้ง 3 ชนิดในการทดสอบ ไดแก

a) ดนิในทองถิน่  b) ดนิจากการหมกัทีอ่ดุมสมบรูณ  c) ดนิเลวทีเ่ปนทราย (หากเปนไป

ได)

*** กลุมยอยทกุกลุม ควรใชดนิจากทัง้สามแหลงเหมอืนกนัเพือ่ทีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบผล
การทดลองของแตละกลุม***

5. สมาชกิกลุมยอยนาํเสนอสิง่ทีจ่ะทาํการทดลอง และอภปิรายรวมกบัผูเขารวมการอบรม

อืน่ ๆ

6. กลุมยอยเริ่มทําการทดลอง (ดูแบบฝกหัดในบทตอ ๆ ไปสําหรับเปนแนวทางในการ

ทดลอง)
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แบบฝกหดัที ่5  เนือ้ดนิ

ความเปนมา
เนือ้ดนินัน้เปนเรือ่งทีค่อนขางมคีวามชดัเจนตามรปูแบบในเชงิวชิาการทีอ่าศยัพืน้ฐานการ
แจกแจงตามขนาดของอนภุาคโดยที่

ดนิทราย เปนอนภุาคของดนิทีม่เีสนผาศนูยกลางตัง้แต 0.05 ม.ม. ถงึ 2.0 ม.ม.

ดนิตะกอน เปนอนภุาคของดนิทีม่เีสนผาศนูยกลางตัง้แต 0.002 ม.ม. ถงึ 0.05 ม.ม.

ดนิเหนยีว เปนอนภุาคของดนิทีม่เีสนผาศนูยกลาง <0.002 ม.ม. ลงมา

ขอสังเกต:เนื้อดินนั้น ไมไดหมายความรวมถึงอินทรียวัตถุดวย ทั้งนี้เนื่องจากเปน

คณุลกัษณะขององคประกอบทางอนนิทรยีของดนิทีไ่มเปลีย่นแปลงงาย ๆ  ในชวงระยะ

เวลาอนัสัน้  สวนอนิทรยีวตัถนุัน้ สามารถเปลีย่นแปลงไดรวดเรว็ (โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

เขตรอน)

เนือ้ดนินัน้ อาจกาํหนดวาเปนดนิหยาบหรอืดนิละเอยีด :ดนิเนือ้หยาบมปีรมิาณของทราย

มากกวา ในขณะทีด่นิละเอยีด มปีรมิาณดนิเหนยีวมากกวา ดนิทีม่ปีรมิาณของดนิทราย

ดนิโคลน และดนิเหนยีว เทากนันัน้ เรยีกวา ดนิรวน

เนือ้ดนิมคีวามเกีย่วของโดยตรงกบัความอดุมสมบรูณ เชนความสามารถในการดดูซบั

และอุมน้าํ การยดึแรธาตอุาหารสาํหรบัพชื และมผีลโดยตรงตอรากพชืในการเจรญิเตบิ

โตและชอนไชไปในดนิ ดนิเหนยีวมาก ๆ นัน้  เปนดนิ “หนกั” และมกีารอุมน้าํไดมาก

น้าํ ระบายไดชา สวนดนิทีเ่ปนดนิทรายมาก ๆ นัน้  เปนดนิ “เบา” ไมอุมน้าํ เวนแตวามี

อนิทรยีวตัถใุนปรมิาณมาก ๆ และการไหลซมึของน้าํในดนิทรายนัน้ เปนไปอยางรวด

เรว็

ขั้นตอน
1. ใชฝามอืถอืดนิแหงเอาไว 25 กรมั (1 กาํมอื) แลวพจิารณาดอูยางละเอยีดวามนัอยู

ในสภาพทีห่ลวม ๆ  และเปนเมด็เดีย่ว ๆ  (ซึง่อาจเปนพวกดนิทราย) หรอืวาเปนกอน

แขง็ๆ มากมาย หรอืเปนกอนทีแ่ตกแยกยากเมือ่แหงตวั (บางทีอ่าจเปนดนิเหนยีว)

หรือเปนพวกที่อยูระหวางดินเหนียวกับดินทราย

2. ทาํใหดนิสวนทีแ่ขง็ออนตวัลง ดวยการเพิม่การใหน้าํทลีะหยด จนดนิมคีวามยดืหยุน

และสามารถ ปนเปนรปูตาง ๆ ได  ตอจากนัน้กใ็หกาํดนิในมอืใหแนน แลวผายมอื

ออก  ถาหากวาดนิไมสามารถคงเปนรปูทรงกลมอยูได แตกลบัยบุตวัลง  ดนินัน้คอื
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ดนิทราย  (หากคณุคดิวา คณุเตมิน้าํมากเกนิไป กใ็หใสดนิแหงลงไปอกีจนไดที ่แลว

ก็ทําการทดลองใหม)

3. ใหถูดินจํานวนหนึ่งกับนิ้วชี้ของมืออีกขางหนึ่งแลวตรวจสอบความรูสึกดูวาสวน

ใหญแลวรูสกึสากมอื หรอืลืน่มอื ซึง่ผลทีไ่ดกม็กัจะเปนดนิหยาบ (สาก) อยูบางเปน

สวนใหญ แตกต็องพยายามแยกแยะความรูสกึจากการถเูดมิ ๆ ออกใหได

4. ถาดนินัน้ คงตวัเปนลกูกลม ๆ ได  กใ็หกลิง้ลกูกลมนัน้ อยูในระหวางฝามอื หรอื

กลิง้บนพืน้เรยีบทีส่ะอาดเพือ่สรางดนินัน้ใหมรีปูทรงกระบอก จากนัน้ กใ็หโคงรปู

ทรงกระบอกนั้น ใหเปนรูปวงกลมเพื่อทําวงแหวน แลวก็ใหสังเกตคุณลักษณะดัง

ตอไปนี้

a) ถาเปนดนิทราย (มทีรายมากกวา 70%) จะไมสามารถสรางรปูทรงกระบอกได

ยาวกวา 5 ซ. ม. และเสนผาศนูยกลางไมเกนิ 1.5 ซ.ม. ดนินี ้ไมสามารถ สราง

เปนรปูวงแหวนได และจะแตกงายไมสามารถคงรปูอยูได

b) ถาเปนดนิเหนยีวหนกั (มดีนิเหนยีวมากกวา 40%) สามารถทาํใหเปนรปูทรง

กระบอกไดยาวประมาณ 10 – 15 ซ.ม. และเสนผาศนูยกลาง 0.5 ซ.ม. โดยไมมี

รอยแตกในเนือ้ดนิ

c) ถาเปนดนิรวน  สามารถสรางรปูทรงกระบอกยาว 10-15 ซ.ม และสามารถทาํ

เปนวงแหวนไดแตจะมรีอยแตกมากมายทีข่อบดานนอก

5. ถาเปนไปได ใหตรวจสอบดขูณะดนิแหง: ดนิตะกอนเมือ่แหงสามารถใชมอืขยีใ้ห

แตกไดงาย และจะละเอยีดเปนผงขนาดเลก็มาก  สวนดนิเหนยีวใชมอืขยีใ้หแตกได

ยาก



17

1. เตมิน้าํลงไปอยางชา ๆจนสามารถปนใหเปนลกูกลมได

แตลกูทรงกลมนัน้จะคงรปูอยูไดหรอืไม ?

 ได ไมได

ดนิทราย (มทีรายมากกวา 70%)

2. ปนดินใหเปนรูปทรงกระบอก

3. ดัดดินรูปทรงกระบอกใหเปนวงกลม

4. ดินทรงกระบอกและทรงกลมจะแสดงใหเห็นรอย

แตกมากมายหรอืไม?

 ใช ไมใช่ (เรยีบไมมรีอยแตก)

  เปนดนิเหนยีว

เปนดินรวน (มีสวนผสมที่ดีของดินรวน ดินตะกอน และดินเหนียว)

เปนดนิรวน
เปนดนิเหนยีว (มดีนิเหนยีวมากกวา 40%)
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แบบฝกหดัที ่6  อนภุาคอะตอมและโมเลกลุ

ความเปนมา
เพือ่ใหไดขอมลูทีจ่ะใชในการอภปิรายขอคดิทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นยายธาตอุาหารใน

ตนพชืและในดนิรวมทัง้บทบาทของธาตอุาหารตอการเจรญิเตบิโตของพชืจงึจาํเปน ทีผู่

เขารวมการอบรมตองมคีวามรูสกึโดยสญัชาตญิาณพืน้ฐานถงึการทีอ่ะตอมเขามาเชือ่ม

โยงกนัเพือ่สรางโมเลกลุ และวธิกีารทีโ่มเลกลุแยกออกจากกนัเพือ่สรางรปูใหม

ความมุงหวัง
เพือ่พฒันาความเขาใจอยางงาย ๆ ของการทีอ่ะตอมเขามารวมและแยกออกจากกนัเพือ่

สรางโมเลกลุ

วัสดุอุปกรณ
กระดาษขนาดเสนผาศนูยกลาง 5 ซ.ม.

ปากกา

เวลาทีใ่ช
30 นาที

ขั้นตอน
1. เริม่ดวยการหยบิแหวนเงนิหรอืแหวนทองขึน้มา แลวถามวาแหวนดงักลาวประกอบ

ดวยอะไร? แลวอภปิรายกนัวา แหวนนัน้ บรสิทุธิห์รอืเปนสวนผสมของโลหะตาง

ชนดิกนั เงนิหรอืทองบรสิทุธิน์ัน้ เปนวสัดทุีป่ระกอบขึน้มาโดย อะตอมชนดิเดยีว
แลวกใ็หมองไปรอบ ๆ ผูเขารวมการอบรม และถามวามสีิง่ของอยางอืน่ทีค่ณุเหน็

วาเปนสิ่งที่ประกอบขึ้นมาดวยอะตอมชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันหรือไม?

2. คาํจาํกดัความของโมเลกลุ  กค็อืกลุมอะตอม (ของสิง่ของชนดิเดยีวกนัหรอืตางชนดิ

กนั) ทีเ่ชือ่มโยงอยูดวยกนัอยางใกลชิด จากนัน้ใหผูเขารวมการอบรมยกตวัอยางของ

โมเลกลุขึน้มาด ูถาไมมใีครยกตวัอยางได กใ็หวทิยากรพีเ่ลีย้งเสนอตวัอยางโมเลกลุ

ของน้าํ แลวกใ็หดาํเนนิการอภปิรายกนัตอจนผูเขาอบรมรูจกัโมเลกลุธรรมดา ๆ  ซึง่

มกัจะไดแก กาซคารบอนไดออกไซค และออกซเิจน แลวจงึอธบิายวาสิง่เหลานีเ้ปน

อะไร?

3. สงแผนกระดาษกลมทีไ่ดเขยีนตวัอกัษร C, O และ H ใหกบัผูเขารวมการอบรมให

ชวยกนัสรางรปูแบบของโมเลกลุทีป่ระกอบดวยธาตเุหลานี ้โดยการเขามารวมกนั
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เปนกลุมและใชแขนเกาะกัน ยกตัวอยาง เชน โมเลกุลของคารบอนไดออกไซค

(CO
2
) นาจะประกอบดวยผูเขาอบรม 3 คน โดยมผีูเขารวมการอบรมทีถ่อืแผนกระดาษ

C ยนือยูตรงกลาง ยืน่แขนทัง้สองเกาะกบัผูเขาอบรมอกีสองคนทีถ่อืแผน O จากนัน้

กใ็หทาํเชนเดยีวกนันีใ้นการสรางโมเลกลุของน้าํ (H
2
O)

4. จากนัน้ ใหลองสรางโมเลกลุของน้าํตาล โดยใหผูเขารวมการอบรมเชือ่มโยงกนัตาม

ลาํดบัตอไปดงันี ้: H - C – O – H.และอธบิายวา โมเลกลุจรงิ ๆ ของน้าํตาลนัน้ ตอง

ใช H - C – O – H ทัง้หมด 6 กลุม (สตูรคอืC
6
H

12
O

6
) แตสาํหรบัวตัถปุระสงคของแบบ

ฝกหดันี ้เพือ่ใหทราบวามเีพยีง H-C–O–H กเ็พยีงพอแลว
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แบบฝกหดัที ่7  ความเปนกรดเปนดางของดนิ (pH) คอือะไร?

ความเปนมา
บทนีย้งัไมถอืวาเปนแบบฝกหดัแตเปนไดเพยีงการอภปิรายกนัธรรมดา ๆ เทานัน้ แนว

คิดของความเปนกรดเปนดางของดินนั้น ปกติแลว ไมเปนที่เขาใจกันดีนัก แมในหมู

เจาหนาทีท่ัว่ไปกต็าม แบบฝกหดั/การอภปิรายนี ้เปนการดงึเอาความลบัในเรือ่งของความ

เปนกรดเปนดางของดนิออกมา และใหแนวคดิใหอยูในรปูของคาํศพัททีเ่ขาใจไดงาย  ซึง่

กห็วงัวาจะเปนทีเ่ขาใจไดงายตอเกษตรกรเชนกนัในแบบฝกหดัทีแ่ลว เราไดเรยีนรูเกีย่ว

กบัอะตอมและโมเลกลุ ในแบบฝกหดันี ้ เราจะใชประโยชนจากความรูดงักลาวมาทาํให

ขอคดิเหน็เรือ่งความเปนกรดของดนิใหเปนทีเ่ขาใจและมาตรวดัของมนักค็อืความเปน

กรดเปนดางของดนิ (พเีอชของดนิ)

คาํวา “พเีอช” ของดนิมคีวามหมายตามตวัอกัษรวา “ไฮโดรเจนทีม่ศีกัยภาพ” และเปน

มาตราวัดอยางหนึ่งในความเปนกรดของดิน ซึ่งในทางเทคนิคแลว พีเอชของดิน

หมายถงึจาํนวนประจขุองไฮโดรเจน (H+) ทีม่อียูในน้าํในดนิ (หรอืของเหลวชนดิอืน่ ๆ )

คาํ อธบิายทางเทคนคิของพเีอชนัน้ ไมสาํคญัเทากบัจดุประสงคทีค่าดหวงัในการอบรมถงึ

วธิกีารทีพ่เีอชไปมผีลตอเคมขีองดนิและธาตอุาหารของพชื  วธิกีารวดัพเีอชและวธิกีาร

จดัการพเีอช

คาพเีอช เปนมาตราสวนของการวดัความเปนกรดทีม่คีาอยูระหวาง 0 ถงึ 14 คาพเีอชต่าํ

(0-6)  แสดงถงึ ความเปนกรด และคาพเีอชสงู (8-14) เปน “ดาง” (ขาด H+) คาทีอ่ยูระหวาง

6-8 นัน้ พจิารณาอยางหยาบ ๆ ไดวา มพีเีอชเปน “กลาง” (พเีอช 7 เปนจดุของความเปน

กลางอยางแทจรงิ)

ในพืน้ทีต่าง ๆ ในเขตรอนสวนใหญนัน้ สภาพดนิมกัเปนกรด (ตามทีเ่ราไดเหน็แลววา

คาพเีอชของดนิต่าํถงึ 4)  ความเปนกรดของดนินัน้ ไมไดทาํรายพชืโดยตรง แตจะมผีล

ตอการนาํแรธาตอุาหารไปใชประโยชนใหกบัตนพชืได  และยงัมผีลตอการเจรญิเตบิโต

ของสิง่มชีวีติและความหลากหลายทางชวีภาพในดนิ (เชนเชือ้ราสามารถทนทานตอความ

เปนกรดได เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพวกแบคทเีรยี)

ความมุงหวัง
เพือ่เขาใจความรูพืน้ฐานของพเีอชดนิ
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เวลา
45 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษ

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1.  เริม่ตนดวยการจนิตนาการถงึโมเลกลุของน้าํ : H-O-H  โมเลกลุน้าํไมไดเปนวตัถทุี่

มรีปูคงทีห่รอืตายตวั แตชอบทีจ่ะแยกออกจากกนัแลวกก็ลบัเขาไปรวมกนัอกี เพราะ

ฉะนัน้ ในแกวน้าํแกวหนึง่ จะประกอบดวยโมเลกลุน้าํ (H-O-H) มปีระจไุฮโดรเจน

(H+) และมปีระจไุฮดรอกซลิไอออน (OH-  ) ตลอดเวลา

2. สรางตารางบนกระดานตามที่แสดงไวขางลาง แลวใหผูเขารวมการอบรมคิดถึง

ปรมิาณของน้าํในแกว ๆ  หนึง่ ถามคีวามสมดลุทีเ่หมาะสมทีว่า ทกุ ๆ  หนึง่ไฮโดรเจน

ไอออน (H+) จะมหีนึง่ไฮดรอกซลิไอออน (OH- ) ดงันัน้ ความเปนกรดจงึเปนกลาง
และคาพเีอช ควรวดัได 7 จากขดีวดั 14 ขดี  ถาหากน้าํในแกว เปนกรด กค็วรจะมี

ประจ ุH+  มากขึน้ตอทกุอนมุลูของประจ ุOH-  และกค็วรวดัคาพเีอชไดนอยกวา 7

หรอืจะกลาวอกีอยางหนึง่ ถาหากวา น้าํในแกวของคณุ เปนดาง กจ็ะไดปรมิาณของ

ประจุที่ตรงกันขามกัน ซึ่งนั่นก็คือ มีสัดสวนของประจุของ OH- มากวาในทุก ๆ

ประจขุอง H+

3. ความสามารถในการปรบัคาพเีอช  อาจตองมกีารนาํเสนอความคดิในเรือ่งของความ

สามารถของดนิ (หรอืสารละลายบางอยาง) ในการ “ลางคา” ประจทุีม่อียูมากเกนิ

ไปของ H+ หรอื OH-  ดงันัน้ การทาํใหความสมดลุกลบัคนืมาเปนกลาง ทาํไดงาย ๆ

โดย ใสสารทีม่คีวามสามารถในการปรบัปรมิาณของ H+ และ OH-   ใหอยูในระดบั

สมดลุ โดยทาํใหเกดิปฏกิริยิา “buffering” ซึง่เปนปฎกิริยิาในกระบวนการทางเคมี

ทีอ่าศยัการดดูซบัและปลดปลอย H+ หรอื OH-  สารเหลานีม้คีวามสามารถจาํกดัใน

การทาํบฟัเฟอร (buffer-กนัชนระหวางความเปนกรดเปนดาง) จนในทีส่ดุกด็ดูซบั

และปลดปลอย H+ หรอื OH-  จากนัน้ คาพเีอช กเ็ปลีย่นไป
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สัดสวนของพีเอช

   1 7 14

คาพเีอชต่าํ คาพเีอชปานกลาง คาพเีอชสงู

OH- H+ OH- H+ OH- H+

OH- H+ OH- H+ OH- H+

OH- H+ OH- H+ OH- H+

H+ OH- H+ OH-

H+ OH- H+ OH-

H+ OH- H+ OH-

H+ OH- H+ OH-
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แบบฝกหดัที ่8  ขนาดอนภุาคและรปูทรงของดนิ

ความเปนมา
แบบฝกหัดที่ผานมานั้น เราไดเรียนรูวา เนื้อดินกําหนดดวยขนาดขององคประกอบ

ทางอนนิทรยีของดนิ โดยกาํหนดเปนดนิทราย ดนิตะกอนและดนิเหนยีว

ซึง่เปนคณุสมบตัพิเิศษเฉพาะ:

ดนิทราย เปนดนิทีม่อีนภุาคของเสนผาศนูยกลางจาก 0.05 ม.ม. ถงึ 2.0 ม.ม.

ดนิตะกอน เปนดนิทีม่อีนภุาคของเสนผาศนูยกลางจาก 0.02 ม.ม. ถงึ 0..05 ม.ม.

ดนิเหนยีว เปนดนิทีม่อีนภุาคของเสนผาศนูยกลาง <0.02 ม.ม.

อยางไรก็ตาม แบบของการวัดเชนนี้ ยังไมเปนที่นาพอใจสําหรับการฝกอบรมให

เกษตรกร เนือ่งจากหนวยวดัทีเ่ลก็เชนนัน้ คอนขางเปนนามธรรมเกนิไป ประการแรก

แบบฝกหดันี ้พยายามใชแนวคดิของขนาดสมัพทัธ  สวนประการทีส่องนัน้ พยายามที่

จะอธบิายความแตกตางของโครงสรางทางกายภาพทีส่าํคญัระหวางดนิทราย ดนิตะกอน

และดนิเหนยีว  แบบฝกหดันี ้ตองใชอปุกรณเพิม่มากขึน้จากผูดาํเนนิการฝกอบรมแตให

พยายามหลกีเลีย่งการ “บรรยาย” ทีไ่มมรีสชาดโดยใหมกีารถามคาํถามมาก ๆ กอนให

ความรู

ความมุงหวัง
ชวยใหผูเขารวมการอบรมรูถงึอยางลกึซึง้ขึน้ความแตกตางระหวางดนิทราย ดนิโคลน

และดนิเหนยีว

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ไพหนึง่สาํรบั

กระดาษฟาง

กระดาษ

เทปตดิกระดาษ

การจนิตนาการทีด่ี
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ขั้นตอน
1. ความคลายคลงึ : ขนาดของอนภุาคดนิแตละชนดิ

ความมุงหมายของความคลายคลึงตอไปนี้ ก็ชวยใหเกิดความเขาใจของขนาด

สมัพทัธของสิง่สาํคญั ๆ ในดนิ

a. ให้จินตนาการวา่เรามีส่ิงของอยู่ 5 ส่ิงวางเรียงกันอยู่ :

เมลด็ขาว 1 เมลด็ (1 ซ.ม.)

เมด็ทราย 1 เมด็ (2 ม.ม.)

อนภุาคของดนิตะกอน 1 อนภุาค (0.05 ม.ม.)

อนภุาคของดนิเหนยีว 1 อนภุาค (0.002 ม.ม.)

แบคทเีรยี 1 เซลล (0.001 ม.ม.) หรอื 1 ไมครอน

b. ใหลองจนิตนาการวาดวยหากทัง้หาสิง่ดงักลาวขางตนขยายใหญขึน้  สมาชกิที่

เลก็ทีส่ดุ (แบคทเีรยีที ่0.001 ม.ม.) เมือ่ขยายใหญพรอม ๆ กบัเมลด็ขาวทีข่นาด

1 ซ.ม จะใหญขนาดไหน ?

ขนาดจริง

เมลด็ขาว :1 ซ.ม.

เมด็ทราย :2 ม.ม.

อนภุาคของดนิโคลน :0.002 ม.ม.

แบคทเีรยี :0.001 ม.ม
ขนาดจากการจนิตนาการทีข่ยาย

ใหญขึน้ (สดัสวนเดยีวกนั)

ทราย 20 ม.
โคลน 1/2 ม. ดนิเหนยีว 2 ซ.ม.

แบคทเีรยี 1 ซ.ม.

ขาว 100 ม.
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c. วทิยากรพีเ่ลีย้ง สามารถแสดงภาพใหเหน็งาย ๆ  (ตามภาพ) วา หากแบคทเีรยี

ไดขยายขนาด เปน 1 ซ.ม. คอืหมืน่เทา และ สมาชกิตวัอืน่ ๆ กจ็ะขยายใหญ

ขึน้ในอตัราทีเ่ทากนั เมลด็ขาว จะมขีนาดเทากบัสนามฟตุบอล (ความยาว 100

เมตร) เม็ดทราย มีเสนผาศูนยกลาง 20 เมตร อนุภาคของดินตะกอนขณะนี้

มเีสนผาศนูยกลางที ่1/2 เมตร และอนภุาคของดนิเหนยีว ยงัคงเสนผาศนูยกลาง

เปนเพยีง 2 เทาของแบคทเีรยี หรอื ราว 2 ซ.ม.

d. ใชเวลาสวนหนึง่ในการลองฝกขอคดิทีท่าํใหทกุ ๆ คนทาํความเขาใจกบัภาพ

เหลานี ้และใหจนิตนาการถงึภาพแบคทเีรยีขนาด 1 ซ.ม.ทีอ่ยูใกล ๆ กบัเมลด็

ขาวทีย่าวเทาสนามฟตุบอล

2. ความคลายคลงึ : ความแตกตางทางโครงสรางระหวางดนิทราย ดนิตะกอน และดนิ
เหนยีว คอือะไร?
ถงึแมวาคาํจาํกดัความของดนิทราย ดนิตะกอน และดนิเหนยีวนัน้ ขึน้อยูกบัขนาดก็

ตาม แตก็ ยังมีความแตกตางที่สําคัญอยางมากอีกหนึ่งอยางที่มีผลกระทบตอ

สขุอนามยัของดนิอนภุาคของดนิทราย โดยพืน้ฐานแลวกลมขรขุระ สวนอนภุาคของ

ดนิตะกอนนัน้ มขีนาดเลก็กวามาก และผวิกเ็รยีบกวา  ในอกีนยัหนึง่ อนภุาคของดนิ

เหนยีว มโีครงสรางแตกตางจากดนิทรายหรอืดนิตะกอนอยางมาก อนภุาคของดนิ

เหนยีวนัน้ สามารถใหคาํนยิามไดดทีีส่ดุวาเหมอืนไพหนึง่สาํรบั โดยอนภุาคสองอนุ

ภาค มรีปูรางเปนแผน ขรขุระประกอบดวยชัน้เรยีงตวักนัอยูสวนบนของแตละชัน้

คณุลกัษณะทีส่าํคญัอกีอยางของอนภุาคดนิเหนยีวกค็อือนภุาคแตละชัน้เหลานี ้ (ไพ

แตละใบ) ม ี “เนือ้ทีห่ยดุพกั”  สาํหรบัแรธาตอุาหารของพชื ซึง่ “เนือ้ทีห่ยดุพกั” เหลานี้

เปนแหลงทีอ่ยูของประจไุฟฟาชนดิลบบนพืน้ผวิของชัน้ดงักลาวรวมทัง้ภายในโครง

สรางของของชั้นดินเหนียวดวยแรธาตุทั้งหลายที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของ

พชืนัน้ ม ีประจเุปนบวก  (เรยีกวาแคทไอออน-CATION) และเพราะฉะนัน้ จงึถกูดงึ

ดดูไปทีป่ระจลุบ “เนือ้ทีห่ยดุพกั” เหมอืนกบัขัว้ตรงกนัขามของแมเหลก็ทีด่งึดดูซึง่

กนัและกนั ทาํให บางครัง้ มธีาตอุาหารพชืใน ดนิ แตพชืไมสามารถเอาไปใชได

การสาธติ : การดงึดดูดวยแรงแมเหลก็

ถาหากเราไมสามารถหาแมเหล็กมาใชได ก็ใหใชตะปูเหล็กที่หุมดวยลวดทองแดง

จากนัน้ กใ็หตอเขากบัขัว้ใดใดขัว้หนึง่ของแบตเตอรี ่ซึง่กส็ามารถใชไดดตีอการสาธติแรง

แมเหลก็  ชีใ้หเหน็ถงึการทีแ่มเหลก็ดงึดดูตะปเูลก็ ๆ  เอาไวดวยแรงออน ๆ  ซึง่กเ็หมอืนกบั

การที ่อนภุาคของดนิเหนยีว ไดดงึดดูประจบุวกเอาไวไดอยางออน ๆ เชนกนั
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แรงดงึดดูของแมเหลก็ธรรมดา

ตะปูเหล็ก

กอนแบตเตอรี่แหง

เสนลวดทองแดง

ความจรงิอยางหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็สิง่ทีแ่ตกตางอยางชดัเจนระหวางดนิทราย ดนิโคลน

และดนิเหนยีว กค็อืความแตกตางสมัพทัธในพืน้ทีผ่วิ พืน้ทีผ่วิของดนิทรายและดนิโคลน

นัน้ สามารถจนิตนาการ (หรอืสาธติ) ไดดวยการคดิถงึการปอกเปลอืกผวิสม ปอกแลว

ก็ใหวางสวนเรียบที่ปอกออกแลวนั้น วางไวบนโตะ พื้นที่ผิว ก็คือจํานวนตาราง

เซน็ตเิมตรของเปลอืกทีร่าบเรยีบนัน้ ความจรงินีน่าจะสบัสนได กค็อืขอคดิทีว่าในขณะ

ทีข่นาดของอนภุาคเลก็ลงนัน้ อตัราสวนปรมิาตร-กบั-พืน้ผวิของวตัถ ุจะมมีากขึน้ (พืน้ที่

ผวิมากขึน้ มคีวามสมัพนัธกบัปรมิาตรของมนั) เชนกนั นอกจากนี ้ยงัมจีาํนวนอนภุาค

ตอกรมัในปรมิาณทีม่ากขึน้ เมือ่ขนาดของอนภุาค เลก็ลง เพราะฉะนัน้ ดนิโคลน 1 กรมั

จงึมเีนือ้ผวิมากกวาดนิทราย 1 กรมั และ ดนิเหนยีว 1 กรมันัน้ มพีืน้ทีผ่วิมากเปนพเิศษ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัทัง้ดนิโคลนและดนิทราย

การสาธติ : พืน้ทีผ่วิของดนิเหนยีว
ใชไพจากสํารับวางลงขาง ๆ กันทีละใบจนไดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ แลวก็ให

เปรยีบเทยีบพืน้ทีผ่วิกบัขนาด (ปรมิาตร) ของไพสาํรบัเดมิ

จากนัน้ใหจนิตนาการวา คณุมดีนิเหนยีวอยู 1 กรมัและดวยวธิกีารบางอยางคณุสามารถ

ที่จะลอกชั้นของอนุภาคดินเหนียวออกมาได และวางชั้นที่ลอกออกมานั้นขาง ๆ
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กนัเหมอืนกบัทีค่ณุถอดไพออกจากสาํรบัแลวนาํมาวางเรยีงกนัทีล่ะใบ กจ็ะไดพืน้ทีผ่วิ

ของดนิเหนยีว 1 กรมั วามพีืน้ทีผ่วิเทาไหร?  คาํตอบทีไ่ดนัน้ จะเปนทีน่าแปลก คอื จะได

เนือ้ทีถ่งึ 800 ตารางเมตร! ความมุงหวงัของการทดลองทางจติใจครัง้นี ้กเ็พือ่ใหผูเขารวม

การอบรมไดรวมเอาแนวคดิทัง้สามมติ ิ (รปูราง พืน้ทีผ่วิ และ “เนือ้ทีห่ยดุพกั” สาํหรบั

ธาตุอาหารพืช) เหลานี้เขามาไวดวยกันเพื่อที่จะไดรูถึงความสามารถอันมหาศาลที่ดิน

เหนยีวม ีในการเกบ็แรธาตอุาหารทีส่าํคญัสาํหรบัการเจรญิเตบิโตของพชื

ดนิเหนยีว 1 กรมั = พืน้ทีผ่วิ 800 ตารางเมตร

อนุภาค เสนผาศูนยกลาง (ม.ม.) จํานวนอนุภาคตอกรัม พื้นที่ผิว (ซ.ม2/กรัม)
ทรายหยาบมาก 2.00 –1.00 90 11

ทรายหยาบ 1.00 – 0.50 720  23

ทรายขนาดกลาง 0.50 – 0.25              5,700 45

ทรายละเอียด 0.25 – 0.10 46,000 91

ทรายละเอยีดมาก 0.10 – 0.05 722,000 227

ดนิโคลน 0.05 – 0.002 5,776,000 454

ดินเหนียว เลก็กวา 0.002 90,000,000,000 8,000,000

**เพือ่ความสะดวก ตวัเลขทีไ่ดจากการคาํนวณนี ้ถอืวาอนภุาคมลีกัษณะเปนทรงกลมและเปนขอบเขตของขนาดที่

ใหญไดมากสดุ

28 เมตร

  28 เมตร
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ปญหาดนิเปนกรด มดีงันี ้ เราคงจะจาํความคลายคลงึทีไ่ดกลาวมาแลวเกีย่วกบัอนภุาคดนิ

เหนยีว ทีส่ามารถจดัเกบ็ธาตอุาหารพชืเอาไวได กเ็พราะอนภุาคเหลานัน้ ม ี“เนือ้ทีห่ยดุ

พัก” ที่เปนประจุลบมากมาย ใหกับธาตุอาหารที่เปนประจุบวกสามารถเขามาพักได

(เชน ประจแุมกเนเซยีม (Mg++) ประจสุงักะส ี (Zn++) ประจแุอมโมเนยี (NH
4

+) ประจุ

แคลเซีย่ม (Ca+) ฯลฯ อยางไรกด็ ีถาหากวาน้าํในดนิ เปนกรดสงู (มปีระจไุฮโดรเจน (H+

มากเกนิไป) ประจไุฮโดรเจน (H+) กจ็ะเขาไปอยูใน “เนือ้ทีห่ยดุพกั” ทาํใหแรธาตอุาหาร

ทีป่กตแิลวควรถกูเกบ็อยูทีพ่ืน้ผวิของอนภุาคดนิ  เกดิการสญูเสยีไป (ดวยการถกูชะลาง

ลงชัน้ของดนิทีอ่ยูถดัลงไป)

ตวัอยางทีแ่สดงใหเหน็นี ้เปนภาพการเปลีย่นแปลงอนภุาคดนิเหนยีว ทีง่ายทีส่ดุ ในความ

เปนจรงิแลว ยงัมดีนิเหนยีวชนดิตาง ๆ  อกีมากมาย ซึง่แตละชนดิกม็คีณุสมบตัทิีแ่ตกตาง

กันออกไป และก็เชนกัน “เนื้อที่หยุดพัก” ทั้งหมดนั้น ไมไดมีอยูเฉพาะที่พื้นผิว

ของอนภุาคดนิเหนยีวอาจจะมบีางทีถ่กูฝงอยูในโครงสรางภายในของโมเลกลุดนิเหนยีว

แหลงของประจลุบเหลานี ้ไมไดรบัอทิธพิลจากพเีอช เพราะฉะนัน้ แมวาจะอยูในสภาวะ

ทีพ่เีอชสงู ๆ อนภุาคของดนิเหนยีว กย็งัม ี  “เนือ้ทีห่ยดุพกั” สาํหรบัธาตอุาหารของพชื

เอาไวได (ไมปลอยออกมาใหพชืใช)

H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+

H+H+H+H

ปญหาที่เพิ่มขึ้นกับพีเอชดิน
การเพิม่ขึน้ของระดบัความเปนกรด มผีลถงึการลดประชากรของจลุนิทรยีดนิบางชนดิ

พนัธุ และกอ็าจสญูเสยีไป ทาํใหความหลากหลายลดลง การเพิม่ความเปนกรดดงักลาว

นี ้ทาํใหเกดิผลในทางลบทีส่าํคญัตอความสามารถของดนิในกระบวนการยอยสลายของ

อนิทรยีวตัถเุพือ่เปนธาตอุาหารใหกบัพชื   เชือ้ราบางชนดิมคีวามทนทานตอกรดไดมากกวา

แบคทเีรยี และดงันัน้ เชือ้ราจงึมแีนวโนมทีจ่ะมคีวามโดดเดนในดนิหลาย  ชนดิตามผนื

ปา (ทีด่นิบางแหง นาจะเปนกรดเนือ่งมาจากสวนประกอบของใบไมและพวกใบทีเ่ปน

รปูเขม็ เชน สนบางชนดิ)
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แบบฝกหดัที ่9  โครงสรางดนิ

ความเปนมา
ในขณะทีเ่นือ้ดนินัน้ เกีย่วของกบัอนภุาค หรอืประกอบดวยอนภุาคของของดนิสามชนดิ

(ดินทราย ดินตะกอน และดินเหนียว) โครงสรางของดิน ก็คือจัดการเรียงตัวหรือรูป

ทรงทางเรขาคณติของอนภุาคดนิเหลานี ้โครงสรางของดนิทีด่นีัน้ จะมขีนาดของ เนือ้ที่
ชองวาง ระหวางอนภุาคของมนั เนือ้ทีข่องชองวางเหลานีอ้าจเปนผลของโครงสราง หรอื

การไมมโีครงสราง (ยกตวัอยางเชน ดนิในนาขาวหลงัจากทีม่กีารเอาน้าํเขานาแลว) เนือ้ที่

ของชองวาง กอ็าจจะเพยีงเนือ่งมาจากเนือ้ดนิ สาํหรบัดนิของพืน้ทีแ่หง “ทีด่”ีนัน้ จะมี

เนือ้ทีข่องชองวาง 40 ถงึ 60 % ของเนือ้ทีท่ัง้หมด (สวนมากทีเ่ปนเชนนี ้(แตไมทัง้หมด)

เนือ่งมาจากโครงสรางทีด่ ีสาํหรบัในปรมิาณต่าํสดุ (อนภุาคทรายละเอยีดทีอ่ดัแนนทีส่ดุ)

นัน้  เนือ้ทีข่องรพูรนุ จะมนีอยทีส่ดุได 25 % ของปรมิาณดนิทัง้หมด)

โครงสรางของดนินัน้ เกษตรกรสามารถเปลีย่นแปลงปรบัปรงุได ไมเหมอืนกบัเนือ้ดนิ
ซึง่เปลีย่นแปลงไปไดไมมากนกัในชวงเวลาหนึง่ฤดกูารเพาะปลกู

ความคลายคลงึ : อาคารทัว่ ๆ ไปนัน้ กอสรางจากอฐิ “เนือ้”ของตวัอาคาร ประกอบดวย

ซเีมนต ทราย และอฐิ (ดนิเหนยีว ดนิตะกอน และทราย) สวน “โครงสราง” ของอาคาร

เกิดจากการจัดการของอิฐเหลานั้นเปนหองใหญ หองเล็ก ระเบียง หองสวนตัว ฯลฯ

หากแผนดนิไหวทาํใหตกึนัน้พงัทะลายลงเปนกองอฐิ “เนือ้” ตกึนัน้ กย็งัคงเปนเชนเดมิ

เพยีงแตโครงสรางเทานัน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

เพือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความคลายคลงึของกอนการเกดิแผนดนิไหวนัน้ “โครงสราง”

ของตวัอาคาร จะมสีภาพของการอยูอาศยัทีด่กีวาหลงัแผนดนิไหว (มทีัง้หองใหญ หอง

เลก็ ทางเดนิเขาออกและอยูอาศยัได) เชนเดยีวกนั ดนิทีม่โีครงสรางด ีจะมชีองวางทัง้ใหญ

และเลก็ทีอ่ากาศ น้าํ รากพชื และสิง่มชีวีติในดนิ สามารถเคลือ่นไหวไดอยางอสิระ

การปรับปรุงโครงสรางดิน
โครงสรางดินนั้น สามารถปรับปรุงใหดีไดโดยไสเดือนดินและจุลินทรียในดินที่ผลิต

สารเหนยีวชวยใหอนภุาคดนิยดึเกาะตดิกนัไดเปนกลุมกอน (aggregates) ไสเดอืนและ
แมลง ก็ชวยสรางชองหรืออุโมงคในดินดวยการเคลื่อนไหวไปมาในดิน พืชก็มีสวน

ชวยในการปรบัปรงุโครงสรางดนิดวยการหยัง่รากลงไปในดนิ และเกษตรกรกส็ามารถ

ปรบัปรงุโครงสรางของดนิไดดวยการเพิม่ปุยหมกั ซึง่จะชวยปรบัปรงุโครงสรางของดนิ
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ไดหลายประการดงัตอไปนี้

1. ยอยสลายตวัลงและทาํใหเกดิชองวางขนาดใหญในดนิ

2. ใหอาหารแกไสเดอืนและแมลงทีก่ารเคลือ่นไหว  และการกนิของพวกมนัทาํใหเกดิ

ชองหรอืเนือ้ทีว่างในดนิ และไดชวยใหอนภุาคดนิ “เกาะตดิกนั” เปนกลุมกอน  และ

3. ใหอาหารแกจลุนิทรยี ทีช่วยใหอนภุาคดนิ “เกาะตดิกนั” เปนกลุมกอนทีใ่หญขึน้

การทําลายโครงสรางดิน
โครงสรางดนิ สามารถถกูทาํลายไดหลายทางเกษตรกรมากมาย รองเรยีนวาดนิเกดิการ

อดัตวักนัแนนหลงัจากการใชปุยเคม ีและการใชสารกาํจดัแมลงชนดิเมด็ ซึง่สารกาํจดั

แมลงนี้จะเปนตัวฆาไสเดือนและตัวออนของแมลงที่เปนประโยชนที่อาศัยอยูในระยะ

2-3 เซนติเมตรจากผิวดิน  การไมเพิ่มอินทรียวัตถุลงสูดินก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให

โครงสรางดนิเกดิการเสือ่มสภาพมากขึน้เรือ่ย ๆ  อกีทัง้การทาํการเกษตรดวยเครือ่งจกัร

กลนัน้ ทาํใหโครงสรางของดนิ ถกูทาํลายโดยน้าํหนกัของเครือ่งจกัร (เกษตรกรทีท่าํสวน

ผกัจะรูเรือ่งนีด้แีละปฏบิตัดิวยการไมเดนิย่าํลงไปบนแปลงปลกูผกั)

เวลาทีใ่ช
45 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

อฐิสาํหรบักอสรางหลายขนาด

ขั้นตอน
1. แบงกลุมทําแบบฝกหัดโดยใหสรางโครงสรางที่ประกอบดวยอิฐขนาดตาง ๆ ใน

แบบตาง ๆ ที่ทําใหเกิด “ชองวาง” ใหมากที่สุด และหารือถึงการเกิดชองในดิน

(ไสเดอืน รากพชื อนิทรยีวตัถทุีก่าํลงัเนาเปอย ฯลฯ) จากนัน้ลองใชวสัดดุงักลาวนัน้

กอสรางอกีครัง้เพือ่ใหเกดิชองวางนอยทีส่ดุ  รวมทัง้อภปิรายถงึการทีย่งัคงมชีองวาง

อนัเปนผลของ “อนภุาคดนิ” ใน “รปูรางขนาดๆตางตามธรรมชาต”ิ อยูบาง

2. ในกลุมยอยขอใหผูเขารวมการอบรมวาดรูป “ดินในฝน” ที่ประกอบดวยดินทราย

ดนิตะกอน ดนิเหนยีว แบคทเีรยี เชือ้รา อนิทรยีวตัถ ุชองอากาศ

3. รายงานผลนีต้อกลุมใหญ และมกีารอภปิรายกนั
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แบบฝกหดัที ่10  สวนประกอบของดนิ

ความเปนมา
เราใหคาํนยิามสวนประกอบของดนิ วาประกอบดวยองคประกอบทางอนนิทรยี (ดนิทราย
ดนิตะกอน และดนิเหนยีว) กบัองคประกอบทางอนิทรยี สาํหรบัจดุประสงคในทีน่ี ้เพยีง

เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน (และความแตกตาง) ของตัวอยางดินสามชนิดที่ขนาด

อนุภาคแตกตางกันของดินทราย ดินตะกอน และดินเหนียว ปริมาณของอินทรียวัตถุ

ขนาดของชองวาง และความหนาแนนแตกตางกนั

ทดลองโดยการใสดนิตวัอยางลงไปในขวดทีม่นี้าํ และเขยาขวดดงักลาว วธิกีารนี ้จะทาํ

ลายโครงสรางของดนิไดอยางมปีระสทิธภิาพ (ยกเวนอนภุาคทีเ่กาะตดิกนัแนนจากการ

กระทาํของจลุนิทรยีและไสเดอืนบางชนดิ)

ดนิทีด่ทีีก่าํหนดโดยนกัวทิยาศาสตรทางดนินัน้ จะตองมอีนิทรยีวตัถปุระมาณ 4% ถงึ 5%

แตการวดัปรมิาณอนิทรยวตัถทุีเ่ลก็นอยนีท้าํไดยาก หากไมมอีปุกรณทีม่ปีระสทิธภิาพ

การปฏบิตัดิวยวธิงีาย ๆ  ของเกษตรกรบางรายสามารถบอกไดวาดนิบางชนดิ มอีนิทรยีวตัถุ

ในดนิอยางเพยีงพอ  นัน่กค็อื อนิทรยีวตัถใุนดนินัน้ จะลอยตวัอยูบนผวิน้าํในขณะทีส่วน

ทีเ่ปนอนนิทรยีสารของดนิจะจม

ความมุงหวัง
เพือ่ทีจ่ะสงัเกตจดบนัทกึปรมิาณของอนภุาคในดนิหยาบและดนิละเอยีด และสงัเกตวา

ดนินัน้ มอีนิทรยีวตัถอุยูบางหรอืไมเพยีงใด

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ขวดพลาสตกิขนาด 1 หรอื 1.5 ลติร

ถงั 3 ใบ

ปากกา

กระดาษฟาง
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ขั้นตอน
1. ใชถังทั้งสามใบเก็บตัวอยางดินจากสถานที่แตกตางกัน 3 แหลงโดยแบงออกเปน

ดนิเลวทีเ่ปนทราย   ดนิในแปลงปลกูพชื  และดนิทีอ่ดุมสมบรูณจากการใชปุยหมกั

2. ใชพดัลมเปาดนิใหแหงหนึง่คนื จากนัน้นาํไปตากแดดใหแหง ใชวธิกีารเชนเดยีวกนั

กับความสามารถในการอุมน้ําของดิน

3. นาํดนิทัง้สามชนดิมาชัง่นาํหนกัเอาไว 500 กรมั

4. นําดินจากแตละแหลงใสในขวดพลาสติก

5. ใสน้ําลงในแตละขวดใหเต็มแลวปดฝาใหแนน

6. เขยาขวดจนกระทั่งดินละลายตัว จากนั้นก็ใหวางขวดลง ปลอยใหตกตะกอน (ซึ่ง

ใชเวลาหลายชัว่โมง ในระหวางนี ้ใหทาํแบบฝกหดัหรอืกจิกรรมอืน่)

7. สงัเกตความแตกตางจากขวดทัง้สาม โดยใหสงเกตอยางละเอยีดทีช่ัน้ของดนิ สวน

ทีม่ขีนาดทีใ่หญและหนกั จะตกตะกอนกอน ตามมาดวยอนภุาคขนาดปานกลางและ

ขนาดเลก็สดุ อนภุาคของดนิเหนยีวทีม่ขีนาดเลก็มาก ๆ  อาจแขวนลอยอยูในน้าํเปน

เวลานาน (เนื่องจากประจุลบของอนุภาคดินเหนียวทําใหเกิดการผลักดันกันเอง

สงัเกตผวิน้าํ มองหาเศษวสัดทุีอ่าจลอยอยูบนผวิน้าํ (อนิทรยีวตัถ)ุ

8. สังเกตปริมาตรที่แตกตางกันของดินทั้งสามชนิด

9. วาดภาพแสดงสิง่ทีพ่บ นาํเสนอตอกลุมใหญ

คําถาม
1. หลงัจากผานไปหลายชัว่โมง เหตใุดน้าํในบางขวดจงึใสบางขวดยงัคงขุน?

2. อธบิายความแตกตางของปรมิาตรระหวางดนิทัง้สามชนดิทัง้ ๆ ทีม่นี้าํหนกัเทากนั

และคําอธิบายนี้บงชี้ใหเห็นอะไรบางในเรื่องของชองวางและน้ําหนักของอนุภาค

ดิน?

3. ใหวางขวดทีไ่ดจากการทดลองนี ้เทยีบกบัการทดลองเรือ่งความสามารถในการอุม

น้าํของดนิ และอภปิรายถงึความสมัพนัธทีอ่าจมรีะหวางผลจากแบบฝกหดัทัง้สอง

เรื่อง
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แบบฝกหดัที ่11  ผลติภาพ : การทดสอบดนิกบัพชืทดลองทีใ่ชเปน
ตัวชี้วัด

ความเปนมา
ชดุของแบบฝกหดั   เกษตรกรสามารถทีจ่ะประเมนิถงึคณุภาพและปจจยัทีเ่กีย่วของกบั

ดนิ (เนือ้ดนิ อนิทรยีวตัถดุนิ ความสามารถในการอุมน้าํ  กจิกรรมทางชวีวธิ ี การอดัแนน

ของดนิ และการระบายน้าํ ฯลฯ)  เพราะฉะนัน้ แบบฝกหดันี ้จงึเปนกญุแจเชือ่มโยงการ

ทดสอบตาง ๆ เพื่อดูวา พืชเจริญเติบโตไดดีอยางไร?  ตลอดการทดลองเหลานี้เราจะ

เปรยีบเทยีบใหเหน็ความแตกตางคณุลกัษณะดนิทัง้สามชนดิอยางชดัเจน ทัง้นีข้ึน้อยูกบั

ดินที่ในพื้นที่ของคุณ อยางไรก็ตามหวังวาจะสามารถทําใหเห็นความแตกตางอยาง

ชดัเจนของดนิทัง้สามชนดินี้

a. ดนิทรายทีม่คีณุภาพเลว (ถาเปนไปไดคอืดนิทีอ่ยูตามขอบถนน)

b. ดนิในพืน้ทีป่ลกูพชื (ขาว หรอืผกั หรอืจากทัง้สองแหลง)

c. ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถสุงู (ดนิทีม่กีารใชปุยหมกั)

กจิกรรมนี ้จะใชพชื “ทดสอบ” ปลกูในกระถางโดยใชดนิทัง้สามชนดิ จดุมุงหวงั กเ็พือ่

ใชพชืทีป่ลกูนี ้ชีใ้หเหน็ความแตกตางของคณุภาพดนิจากทัง้สามแหลง พชืทีใ่ชทดสอบ
จําเปนตองมีปฏิกิริยาหรือปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วตอคุณภาพของดินแตละชนิด
เชน ไมควรใชวชัพชื เปนพชืทดสอบ เนือ่งจากวชัพชืสวนใหญ สามารถเจรญิเตบิโตได

ดแีมในดนิเลว

ชนดิของพชืทดสอบ ขึน้อยูกบัระบบการปลกูพชืทีก่าํลงัจะทาํการศกึษา พชืบางชนดิที่

เคยใช ไดแก  กลาตนขาว กลามะเขอืเทศ และกลาตนถัว่  ตองแนใจวา ใชกลาไมใช เมลด็

เนือ่งจากเมลด็ทีง่อกนัน้ จะยงัคงมธีาตอุาหารในเมลด็หลงเหลอือยู

ความมุงหวัง
เพือ่ตรวจดลูกัษณะอาการหรอืปฏกิริยิาของ “พชืทดสอบ” ทีม่ตีอดนิทัง้สามชนดิ

เวลาทีใ่ช
ชวงแรก 90 นาที

การตดิตามผล  การเฝาสงัเกตทกุ ๆ วนั



34

วัสดุอุปกรณ
ถงั 3 ใบ

กระถาง 12 ใบ

กลามะเขอืเทศ ถัว่ ขาว หรอืกลาของพชือืน่ ๆ

กระดาษฟาง

ปากกา

ขั้นตอน
1. นาํดนิจากแหลงทัง้ 3 ใสถงั ดนิทรายทีม่คีณุภาพเลว (ดนิทรายคณุภาพเลวหรอืดนิ

ทรายลวน ๆ)  ดนิจากแปลงปลกูพชื และ ดนิจากการหมกัทีอ่ดุมสมบรูณ  ถาใชดนิ

ทรายทีใ่ชกอสราง หรอืจากบรเิวณอาคาร กใ็หแนใจวา ไดทาํการลางสารเคมทีีอ่าจ

เปนพิษออกไปแลว

2. นาํกลาของพชืทดสอบปลกูลงในกระถางดนิแตละชนดิ กระถางละ 3-4 ตน ทาํซ้าํ

กระถางดนิแตละชนดิอกี 4 กระถาง รวมทัง้สิน้ 12 กระถาง หามใสวสัดบุาํรงุดนิ

ใดๆ ลงไปในกระถางทดสอบ

3. วางกระถางทดสอบไวในทีป่ลอดภยั มแีสงสวางเพยีงพอ และรดน้าํทกุวนั หรอืเมือ่

จําเปน

4. บนัทกึขอมลูประจาํวนัเกีย่วกบั ความสงู ส ีการแตกยอดออน (ถาเหมาะสมกบัการ

ทดลอง) ฯลฯ ลงในสมดุบนัทกึ

5. เมือ่ผานไปสองสปัดาห ใหถอนตนพชืทดสอบออกจากกระถาง และสงัเกตพรอม

บนัทกึขอมลูเกีย่วกบัโครงสรางของราก จาํนวน ส ีขนาด

6. ทํารายงานสิ่งที่คนพบลงบนกระดาษฟางแลวรายงานตอกลุมใหญ

7. เราอาจทาํการทดลองกบัพชืทดสอบหลาย ๆ ชนดิเพือ่ทีจ่ะหาชนดิของพชืทดสอบ

ที่ดีที่สุดในการตรวจสอบคุณภาพดิน

คําถาม
1. พืชชนิดใดเปนพืชทดสอบที่ดีที่สุดในการใชวัดคุณภาพดิน?

2. ลักษณะการเจริญเติบโตของพืชแบบใดที่มีผลกระทบจากดินที่ตางชนิดกัน?

3. ผลกระทบเหลานี ้มคีวามสมัพนัธกบัสิง่ทีเ่ราคนพบจากการทดลองอืน่ ๆ  ในดนิชนดิ

เดียวกันเหลานี้อยางไร?
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แบบฝกหดัที ่12  การอดัตวัแนนของดนิ

ความเปนมา
ในดินรวนที่ดี ๆ นั้น จะประกอบไปดวยชองวางของอากาศอยูในดินอยางคราว ๆ

ประมาณ 50% ดนิทีอ่ดัแนนนัน้ คอืดนิทีม่ชีองวางอากาศระหวางเมด็ดนิ (รพูรนุ) นอย

หรือเล็กเกินไป ลักษณะเชนนี้ ทําใหการไหลเวียนของน้ํา ธาตุอาหารพืช และอากาศ

ไมสะดวก และทําใหเกิดสารพิษขึ้นเนื่องจากการการแตกตัวของอินทรียวัตถุที่อยูใน

สภาพทีม่อีอกซเิจนต่าํ

ใหพจิารณาระบบของรากตนพชื และปรมิาณของดนิทีม่รีะบบรากนีอ้ยูดงันี้

- มดีนิปรมิาณกีเ่ปอรเซน็ตทีม่รีะบบรากนีอ้ยู?

ผลที่ออกมา ก็คือคําตอบนั้น จะขึ้นอยูกับชนิดของดิน แตจาก “ขอมูลวิชาการ” ก็คือ

มเีพยีง 1% ความจรงิขอนีแ้สดงใหเหน็วา การระบายน้าํและการอดัตวักนัแนนของดนิ

เปนคณุลกัษณะทีส่าํคญัเนือ่งจาก ดนิเปนผูนาํแรธาตอุาหารไปสูรากของพชื

ดนิทีอ่ดัตวักนัแนน มผีลใหพชืสรางรากไดนอยและมขีนาดเลก็  การนาํธาตอุาหารทีไ่ม

คอยเคลือ่นยายบางชนดิ เชนฟอสเฟต (P) นัน้ รากพชืจะตองชอนไชแพรกระจายไปหา

แหลงของแรธาตอุาหาร  ความสามารถของรากพชืเชนนีม้อียูอยางจาํกดัในดนิทีอ่ดัตวักนั

แนน ทาํใหรากพชืไมสามารถหาอาหารไดเพยีงพอ พชือาจแสดงอาการของการขาดธาตุ

อาหาร แมดนินัน้จะมแีรธาตอุาหารอยูกต็าม

เนือ่งจากมปีญหามากมายในการจดัการดนิ  อนิทรยีวตัถนุบัวาเปนแนวทางการแกปญหา

ทีด่ทีีส่ดุ (หรอืเปนเพยีงหนทางเดยีว)  เพราะชวยในการเกาะตวักนัของดนิอยางหลวม ๆ

หรอืสรางตวัขึน้มาเปนกอนเลก็ ๆ ทีเ่กาะตดิกนัอยูแมวาจะเปยกน้าํกต็าม ในกรณทีีไ่มมี

การเกาะกนัเปนกอนหลวม ๆ แลว อนภุาคของดนิจะเกาะตดิกนัแนน ทาํใหอากาศและ

น้าํ ไมสามารถเคลือ่นไหวในดนิไดอยางอสิระ พชืทีข่ึน้บนดนิทีอ่ดัตวักนัแนนนี ้กจ็ะมี

ความเสีย่งตอความแหงแลงและน้าํทวม

วัสดุอุปกรณ
แทงเหลก็ยาว 1.5 เมตร  ขนาดเสนผาศนูยกลาง 8 ม.ม.

ปากกา



36

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน

การวิเคราะหการอัดตัวของดิน
วธิทีีง่ายทีส่ดุในการทดสอบการอดัตวัแนนของดนิ กค็อืการใชแทงโลหะขนาดเสนผา

ศนูยกลาง 8 ม.ม. ยาว 1.5 เมตรแทงลงไปในดนิขณะมคีวามชืน้พอประมาณ

1. แบงผูเขารวมการอบรมออกเปนกลุมยอย โดยใหแตละกลุมมีแทงโลหะสําหรับ

ทดสอบในพื้นที่ตาง ๆ กัน ดินทรายที่คุณภาพเลว หรือดินทีอัดตัวกันแนน (เชน

บรเิวณใกลถนน)  ดนิในพืน้ทีเ่พาะปลกู ดนิดทีีม่คีวามอดุมสมบรูณดวยอนิทรยีวตัถุ

2. เสียบแทงเหล็กลงไปในดินจนกระทั่งแรงกดทําใหแทงเหล็กงอ

3. วัดความลึกเปนเซนติเมตรวาแทงทดสอบแทงลงไปในดินไดเทาไร?

4. จดบนัทกึคณุลกัษณะอืน่ ๆ  ของดนิเอาไวเชน ตาํแหนงทีต่ัง้ ประวตักิารใชทีด่นิ พชืที่

ปลกู คณุภาพในการเจรญิเตบิโตของพชืปลกู ฯลฯ

5. กลุมยอยนําเสนอสิ่งที่ไดศึกษาแกกลุมใหญ

การพังทะลายของดิน
บางครัง้หลกัฐานของการอดัแนนของดนิ ทีเ่หน็ไดชดั ไดแกการไหลซมึของน้าํอยางชาๆ

หลงัจากทีเ่กดิ พายฝุน การไหลซมึอยางชา ๆ นี ้มสีาเหตหุลกัอยางหนึง่มาจากการพงั

ทะลายของดนิ เนือ่งเพราะน้าํ มกัจะไหลอยูบนพืน้ผวิดนิ และจะนาํดนิไหลตามไปดวย

ทาํใหมนัไมสามารถไหลซมึลงสูดนิไดอยางรวดเรว็
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แบบฝกหดัที ่13  ความสามารถในการอุมน้าํของดนิ

ความเปนมา
คณุลกัษณะสาํคญัอกีอยางหนึง่ของดนิ กค็อืความสามารถในการอุมน้าํ ปญหาหนึง่ของ

ดินทราย ก็คือการที่น้ํา (แรธาตุอาหาร) ไหลออกไปจากดินชนิดนี้อยางรวดเร็ว และ

คณุสมบตัทิีส่าํคญัอยางหนึง่ของอนิทรยีวตัถใุนดนิ กค็อืมนัชวยกกัเกบ็น้าํ เพือ่สาธติให

แกเกษตรกร  สิง่นีเ้ปนเพยีงแบบฝกอยางงายทีช่วยสนบัสนนุการใชปุยหมกัและวสัดคุลมุ

แกเกษตรกรผูปลกูผกัและถัว่เหลอืง

ชองวางในดิน  มีบทบาทสําคัญตอการเคลื่อนไหวของน้ําและอากาศ จุลินทรียในดิน

กอ็าศยัอยูในชองวางเหลานี ้ดนิทีม่เีนือ้หยาบ (ทราย) นัน้ มเีนือ้ทีช่องวางทัง้หมดนอยกวา

(ความหนาแนนของ “เนือ้ดนิ” มากกวา)  ดนิทีม่เีนือ้ละเอยีด (ดนิเหนยีว) (ดนิทราย มี

ชองวาง ประมาณ 35 ถึง 50%  เปรยีบเทยีบกบั ชองวางของดนิเหนยีวประมาณ 40 ถงึ

60%) อยางไรกต็าม ขนาดของชองวางนี ้มคีวามสาํคญัพอ ๆ  กบัปรมิาณชองวางทัง้หมด

ชองวางจดัไว 2 ประเภท คอื  ชองวางขนาดใหญ และชองวางขนาดเลก็ เสนผาศนูยกลาง

ทีเ่ลก็ทีส่ดุของชองวางขนาดใหญ อยูระหวาง 30 ถงึ 100 ไมครอน (ใหจาํไววา 1 ไมครอน

เทากบั 10-6 หรอืมขีนาดเทากบัแบคทเีรยี 1 เซลล) ชองวางทีม่ขีนาดเลก็กวานี ้ใหถอืวา

เปนชองวางขนาดเลก็

โดยคุณสมบัติแลว ชองวางขนาดใหญจะมีการเคลื่อนไหวของกาซและน้ําในดินอยาง

รวดเรว็ ดนิทรายนัน้ มปีรมิาณชองวางนอยกวา แตเปนชองวางขนาดใหญ ดงันัน้ จงึมี

การระบายน้าํอยางรวดเรว็ ในทางตรงกนัขามกนั ดนิเหนยีว มปีรมิาณชองวางในดนิทัง้

หมดมากกวาแตสวนใหญ เปนชองวางขนาดเล็ก และจึงระบายน้ําไดชากวา ดังนั้น

ดนิทราย จงึเปนดนิทีม่คีวามสามารถในการอุมน้าํไดต่าํ และดนิเหนยีว มคีวามสามารถ

ในการอุมน้าํสงู

เมือ่ดนิเกดิการอิม่ตวัดวยน้าํ และใหมกีารระบายน้าํไดอยางอสิระ น้าํทีร่ะบายออกไปนี้

เปนการระบายออกทางชองวางขนาดใหญเทานัน้ น้าํเหลานีเ้ปน “น้าํทีถ่กูดดูลงดวยแรง

โนมถวง” และเปนน้าํทีพ่ชืนาํใชประโยชนนอยมาก เพราะมนัไปลดการระบายอากาศ

ของดนิ เมือ่ชองวางขนาดใหญ ไดระบายน้าํออกไปแลว ขณะนี ้ดนิอยูในสภาพทีจ่ะอุม
น้าํ (field capacity) ตอไปไดอกี 2-3 วนั   ชองวางขนาดเลก็ในดนิสวนใหญแลว ยงัเตม็

ไปดวยน้ํา ที่เปนประโยชนสําหรับพืช เมื่อพืชใชน้ําชนิดนี้หมดแลว จะยังคงเหลือน้ํา

ในดนิอยูจาํพวกหนึง่เรยีกวาน้าํจากความชืน้อากาศ (hygroscopic water) ซึง่กค็อื น้าํที่
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ยดึตดิแนนอยูกบัเมด็ดนิแขง็สาํหรบัพชืทีจ่ะนาํไปใชประโยชน ณ จดุนีพ้ชืจะแสดงอาการ

เหีย่วอยางถาวร และไมสามารถฟนกลบัได แมแตจะใหน้าํเพิม่ ซึง่เรยีกจดุนีว้า จดุเหีย่ว
ถาวร (permanent wilting point)

ความมุงหวัง
เพือ่เรยีนรูถงึวธิกีารวดัความแตกตางทางความสามารถของดนิชนดิตาง ๆทีจ่ะสามารถ

เกบ็ความชืน้เอาไวได

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วสัดอุปุกรณ สาํหรบัแตละกลุมยอย
ขวดพลาสตกิบรรจนุ้าํขนาด 1 ลติร 3 ขวด

ผาขาวบาง  3 ชิน้ ขนาด 8 x 8 ซ.ม.

ยางรดั 3 เสน

เชอืกหรอืดายชนดิฟนเปนเกลยีว

มดีคม

ปากกาเมจกิชนดิทนน้าํ

ถวยพลาสตกิใส หรอืแกว 3 ใบ

ตาชัง่

ขั้นตอน
1. นําตัวอยางดินจํานวนหนึ่ง มาเกลี่ยบนแผนพลาสติก ผึ่งแดดใหแหงสักหนึ่งหรือ

สองวนั  ใหเลอืกดนิมาจากแหลงทีแ่ตกตางกนั 3 แหลงคอื  a) แหลงทีเ่ปนดนิทราย

และดนิเลว  b) แหลงของดนิทีป่ลกูพชื และ c) แหลงของดนิจากปุยหมกัหรอืดนิ

จากบริเวณที่อุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ

2. อบดินคางคืนโดยเปาดวยพัดลม หรือเกลี่ยใหกระจายออกและใหไดรับแสงแดด

หลาย ๆ ชัว่โมง (วธิกีารเดยีวกบัการทดสอบความสามารถของการอุมน้าํ)

3. ตดักนขวดพลาสตกิทัง้สามใบ  หงายเอาดานกนทีต่ดัตัง้ขึน้  แลวยดัผาขาวบางนัน้

เขาไปจนถงึบรเิวณคอขวดจากดานใน หรอืใชเชอืกหรอืยางรดัผาไวกบัดานบนของ

ขวด

4. ชัง่น้าํหนกัจาํนวนดนิแตละขวดทีแ่นนอน (ระหวาง 300 ถงึ 600 กรมั) แลวกใ็สดนิ

ดังกลาวนั้นลงไปในขวดที่ตั้งหงายกนขึ้น
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ความสามารถในการอุมน้ําของดิน

     ตวัอยาง A

A B C

ตวัอยาง

5. แขวนขวดทีห่งายกลบัดานนัน้เอาไวเหนอืถวยใสทัง้ 3 ใบ (แขวนไวโดยใชเชอืกยดึ

จากคาน)

6. นาํถวยพลาสตกิมา 1 ใบ เตมิน้าํใหเตม็ นาํไปรนิลงไปในดนิในแตละขวด แลวกไ็ป

ทาํกจิกรรมอยางอืน่สกัระยะหนึง่แลวจงึกลบัมาเมือ่น้าํไดซมึผานตวัอยางดนิทัง้หมด

ไดอยางสมบรูณแลว ถาขวดใดขวดหนึง่ดดูซบัน้าํทัง้หมดแลว แตไมมนี้าํไหลลงสู

ถวยขางลาง เราจาํเปนตองเพิม่น้าํเขาไปอกี ใหทาํเชนเดยีวกนันีก้บัแตละตวัอยางทัง้
สาม (เพือ่ทีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบผลไดในตอนทาย)

7. เมื่อทุกตัวอยาง ระบายน้ําไดอยางสมบูรณแลว ใหเรียงแกวตอกันเปนแถว แลว

เปรียบเทียบผล

คําถาม
1.  ดนิชนดิใดอุมน้าํไดมากทีส่ดุ?

2. สขีองน้าํ มคีวามแตกตางกนัหรอืไม?   สิง่ทีแ่ตกตางกนันัน้บงบอกอะไรบาง ?

3. ปจจัยใดบางที่มีผลตอความสามารถในการอุมน้ําไดมากหรือนอย?

4. ความสามารถในการอุมน้าํนัน้ มคีวามสาํคญัอยางไร?

5. ความสามารถในการอุมน้ําและโครงสรางของดินมีความสัมพันธกันระหวางหรือ

ไม?

6. สามารถปรับปรุงการอุมน้ําของดินไดอยางไร?
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แบบฝกหดัที ่14   อตัราการไหลซมึของน้าํ (การระบายน้าํ) และชัน้ดนิ

ความเปนมา
อัตราการไหลซึมของน้ํา วัดไดโดยทางออมจากปริมาณของชองวางขนาดใหญในดิน

ชองวางขนาดใหญ ๆ นัน้มกีารเคลือ่นไหวของอากาศและน้าํเปนไปอยางสะดวก อตัรา

การไหลซมึของน้าํนี ้ขึน้อยูกบัเนือ้ดนิ โครงสราง ความอดัแนน และปรมิาณอนิทรยีวตัถุ

ของดิน

การระบายน้าํทีด่นีัน้ มคีวามสาํคญัหลายประการ ดงันีค้อื

1. ทําใหน้ําและแรธาตุอาหารไหลไปสูรากของพืชไดอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอ

2. สําหรับดินในพื้นที่แหงแลง การระบายที่ดี ชวยปกปองการพังทะลายของดิน

(น้าํไหลลงไปในดนินอยเทาไร จะชวยลดการพงัทะลายของดนิ (หนาดนิ) บรเิวณ

นั้นใหมากยิ่งขึ้นเทานั้น

3. สําหรับดินในนาขาวที่มีน้ําขังอยูตลอดเวลานั้น จะชวยรักษาปริมาณออกซิเจนใน

ดนิ และปองกนัการสรางคารบอนไดออกไซดทีม่ากเกนิไป

4. สําหรับดินในนาขาวที่มีน้ําทวมอีกเชนกัน การระบายที่ดีนั้น จะเปนการปองกัน

การสรางสารพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการยอยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรียที่ไมใช

ออกซิเจน

5. ดินที่ระบายน้ําไมดี อาจอยูในสภาพที่ไมมีกาซออกซิเจน ซึ่งสภาพนี้จะไปทําลาย

จุลินทรียหลายชนิด (พวกที่ใชออกซิเจน) ดินเหลานี้ จะไมมีจุลินทรียที่เปน

ประโยชนที่จําเปนตอการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน

6. ในดนิเลวทีไ่มมอีากาศ และการระบายน้าํไมด ีจะยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของราก และ

การดูดน้ํา ของรากพืช ก็จะลดลง (เนื่องจากการไหลเวียนของน้ําในรากลดลง)

ทาํใหบรเิวณนัน้ เปนแหลงสะสมของสารพษิทีเ่กดิจากการหมกัหมมของจลุนิทรยี

ทีไ่มตองใชอากาศ (การเกดิกระบวนการหมกั)

ชั้นดิน
แบบฝกหดันี ้ เพือ่ใชวดัคณุลกัษณะดนิในแตละแหลง ไมใชเพยีงวดัตวัอยางดนิทีน่าํมา

จากหนาดนิเทานัน้ ดวยเหตผุลดงักลาว จงึจาํเปน (และเพือ่ความสะดวก) ในการตรวจ

สอบชัน้ดนิ (ดนิทีอ่ยูทัง้ดานบนและดานลาง) ในแหลงเดยีวกนักบัทีท่าํการทดลองเรือ่ง

การระบายน้าํ
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นกัวทิยาศาสตรทางดนินัน้ มรีะบบการจาํแนกดนิออกเปนดนิชนดิตาง ๆ อยางมากมาย

และซับซอน การอธิบายที่งายที่สุด คือการวัดความลึกและคุณลักษณะของดินชั้นบน

แตกย็งัใหขอสงัเกตในดนิชัน้ลางเอาไวดวย จงึควรพจิารณาและอยาคดิวาเมือ่เราไดเหน็

ชนดิของดนิชัน้บนแลวจะสามารถบอกไดวาดนิชัน้ลางเปนอยางไร? ซึง่ทัง้สองสิง่ควร

จะนาํมาพจิารณารวมกนั

ความมุงหวัง
เพือ่สามารถวดัอตัราการไหลซมึของน้าํเพือ่การเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของการระบาย

น้าํของดนิในแหลงตาง ๆ กนั นอกจากนี ้ยงัใชตรวจสอบชัน้ของดนิและเชือ่มโยงความ

รูนีเ้ขากบัคณุลกัษณะของการระบายน้าํ

เวลาทีใ่ช
90 นาที

วัสดุอุปกรณ
ทอน้าํ PVC ขนาดเสนผาศนูยกลาง 20 ซ.ม. ยาว 30 – 35 ซ.ม. (หรอืถาหากหาไมได กใ็ห

ตดักนของถงัพลาสตกิ)

ไมบรรทดัใชวดัพลาสตกิยาว 40 ซ.ม.

ตวัหนบีทีส่ามารถยดึไมบรรทดัใหตดิกบัทอหรอืถงัได

ปากกาเมจคิชนดิทนน้าํ

กระดาษและปากาสาํหรบัทาํรายงาน

จอบเพือ่ใชในการขดุชัน้ดนิ

ขั้นตอน
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม

2. ไปที่แหลงเก็บตัวอยางดินทั้งสามชนิด

3.  ใชทอเจาะลงไปในดนิ (โดยวธิหีมนุทอ) ใหลกึประมาณ 2-3 ซ.ม.

4.  ใสน้าํลงไปในทอใหอยูในระดบัที ่2-3 ซ.ม.กอนถงึปากกระบอกดานบน ทาํเครือ่ง

หมาย และจดบนัทกึระดบัน้าํนัน้เอาไว  หลงัจากทกุ ๆ 1 นาท ี เปนเวลา 10 นาที

(ควรใช้วิธีง่ายๆสำหรับเกษตรกรโดยใหท้ำการจดบนัทึกเพียงจุดเร่ิมต้นและจุดส้ิน-

สดุกพ็อ นัน่กค็อื ทีเ่วลา 0 นาท ีและหลงัจากนัน้ 10 นาท)ี

5.  ขดุหลมุ ณ บรเิวณทีต่ดิกบัแปลงทดลองการระบายน้าํใหลกึลงไป 20 - 30 ซ.ม. และ

ตรวจหาดูดินชั้นบนและชั้นลาง (ถายังคงมีอยู) จากนั้น ใหทําการประเมิน
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คณุลกัษณะของดนิชัน้ลางอยางรวดเรว็ (ความหนาแนน ส ีเนือ้ดนิ และอืน่ ๆ ) ขณะเดี

ยวกนั กท็าํการประเมนิคณุลกัษณะและวดัความลกึของดนิชัน้บน

6. กลบัมาทีส่ถานทีเ่รยีนและเตรยีมนาํเสนอ โดยนาํเสนอในฐานะของตวัแทนของแต

ละแหลงการทดลองโดยแบงออกเปนกลุมยอย 3 กลุม

7. การนําเสนอ

a. เสนกราฟ ขอแนะนาํอยางหนึง่ในการเสนอผลเปนรปูเสนกราฟ

นาที

1

2

3

4

กา
รร
ะบ

าย
น
้าํ 

(ซ
.ม

.)

วดัระดบัน้าํทีล่ดลงเปน ซ.ม. ทกุๆ นาท ีเปนเวลา 10

ไมบรรทัดที่มาตร

วดัเปน ซ.ม. วางอยู

ผนงัดานในของถงั

ทรงกระบอก

ใสน้ํ าลงไปจนเกือบถึง

ปากถัง

ทอ PVC ขนาดเสนผาศนูย

กลาง 5 ซ.ม. หรอืมากกวา

เจาะไชลงไปในดนิหลาย ซ.ม.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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b. จะเกิดอะไรขึ้นหากฝนตก และดินอิ่มน้ําแลว ถาหากดินนั้นเปยกอยูแลว?
นับวาเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะทําการทดลองการระบายน้ํา และขอใหพิจารณา

ประกอบแนวคดิดงัตอไปนี้

I ในการทําใหดินอยูในสภาวะของการไมมีอากาศ (มีออกซิเจนนอยมาก

สาํหรบัชวีนิทรยีทีต่องการอากาศในการดาํรงชวีติ) โดยปกตติองใชเวลา

ประมาณ 2 ช.ม.

II ชีวินทรียสวนใหญและรากพืชทั้งหลายจะพบอยูในระดับจากผิวดิน

ลงไป 20 ซ.ม.

II ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะรูวาการระบายน้ําจะเกิดขึ้นไดมากนอย

เพยีงใดในชวงเวลา 2 ชัว่โมง ซึง่ขึน้ตอนแรกทีส่ดุในการคาํนวณนี ้ใหเริม่

คาํนวณอตัราการระบายเฉลีย่ตอนาท ี(ปรมิาณสะสมทัง้หมดหารดวยเวลา

ทัง้หมด) จากนัน้ กใ็หคณูดวย 120 (2 ชัว่โมง x 60 นาท)ี ถาคาํตอบทีไ่ด

อยางนอยทีส่ดุ นัน้ใกลเคยีงกบั 20 ซ.ม. ดนิบรเิวณนัน้ กไ็มควรมปีญหา

กับสภาพน้ําขัง หากคําตอบที่ไดนอยกวา 10 ซ.ม. ก็จะเปนสิ่งเตือนถึง

ปญหาทีเ่ปนไปไดกบัการผลติผกัในบรเิวณทีม่ฝีนตกมาก

เกิดการระบายขึ้นมาก

เทาใดในสองชั่วโมง
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แบบฝกหดัที ่15  การสาธติเกีย่วกบัจลุนิทรยีในดนิ

ความเปนมา
เราทกุคนคงไดเคยเหน็ขนมปงขึน้รามาแลว และเกษตรกรเกอืบทกุคน กเ็คยเหน็โรคพชื

ทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยีมาแลว แมวาเกษตรกรจะรูจกัวาเปนแบคทเีรยีหรอืไมกต็าม แบบ

ฝกหัดนี้ จะแนะนําเทคนิคในการทําอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อราและแบคทีเรียอยางงาย ๆ

แนวทางการสาธติจลุนิทรยี ดวยเทคนคินี ้เกษตรกรและผูฝกอบรม จะมคีวามสามารถใน

การเพิม่ปรมิาณของเชือ้ราทีเ่ปนประโยชนเพือ่ใชเองได (เชนเชือ้ Trichoderma) เกษตรกร

ไอพเีอม็ในอนิโดเนเซยีประสบความสาํเรจ็เปนอยางดใีนเรือ่งนี้

ความมุงหวัง
เพือ่สาธติวามจีลุนิทรยีอยูในดนิ และ เพือ่พฒันาความชาํนาญใหกบัผูเขารวมการอบรม

สามารถผลติอาหารเลีย้งเชือ้ในระดบัทีเ่กษตรกรกส็ามารถทาํได

เวลาทีใ่ช
ชวงแรก  90 นาที

 ชวงตดิตามผล 5-7 วนั

วัสดุอุปกรณ
ถุงพลาสติกชนิดทนความรอนที่สามารถใชกับหมอหุงขาวไฟฟาได (ขนาดประมาณ

10-15 ตารางเซนตเิมตร)

หมอหงุขาวไฟฟาขนาดใหญ 1  ลกู (เครือ่งอบไอน้าํ)

ขาวสกุจากการอบไอน้าํประมาณ 500 กรมั

ขั้นตอน
1. ใสขาวสกุ 75 –100 กรมัลงในแตละถงุพลาสตกิ แลวมวนปดถงุ

2. นาํไปนึง่ในหมอหงุขาวนาน 1 ชัว่โมง ตราบใดทีถ่งุเหลานีย้งัคงปดสนทิอยู ขาวสกุ

เหลานี ้กค็วรทีจ่ะยงัคงอยูในสภาพทีป่ราศจากเชือ้โดยทีไ่มมสีิง่ใดเจรญิเตบิโตบน

ขาวสุกนี้ได

3. ใสดนิจากแตละแหลงดนิ 3 เปนปรมิาณ 1 ชอนโตะลงในถวย 3 ใบ จากนัน้ใสน้าํ

เยน็ทีผ่านการตม   คนใหทัว่แลวปลอยใหดนิตกตะกอน

4. เปดถงุออกถงุหนึง่ แลวเตมิน้าํพรอมดนิ (น้าํละลายดนิ) ในปรมิาณ 1 ชอนโตะ แลว

รบีปดถงุเพือ่หลกีเลีย่งการปนเปอน  โดยอาจจะลองปดถงุดวยการหลอมพลาสตกิ
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ดวยเปลวไฟ หรอืปดมดัถงุใหแนน ๆ  กไ็ด  ทาํเชนเดยีวกนักบัอกีตวัอยางดนิ 2 ตวัอยาง

***เมื่อทําการปดถุงพลาสติกแลว ใหทําถุงใหมีลักษณะเหมือนเต็นท  เพื่อให

ชองออกซเิจน (เชือ้รา เปนจลุนิทรยีทีต่องใชอากาศในการดาํรงชวีติ เชนเดยีวกบัพวก

แบคทเีรยีทัง้หลาย )

5. สาํหรบัถงุทีใ่ชเปรยีบเทยีบ (ถงุที4่) ใหทาํวธิกีารเชนเดยีวกนัของการเปดและปดถงุ

พรอมดวยทาํชองอากาศ  เพือ่ทดสอบใหเหน็วามกีารเกดิเชือ้หรอืไม

6. ควรวางถุงเหลานี้ไวในที่มืด ๆ ณ อุณหภูมิหองเปนเวลาหลายวันหรือจนกระทั่ง

สังเกตเห็นเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตขึ้นอยางชัดเจน

7. ใหสงัเกตดวูา หากเกดิลกัษณะเปนเมอืกและมสีตีาง ๆ กนันัน้ แสดงถงึการเจรญิเตบิ

โตของแบคทเีรยี ในขณะทีพ่วกทีเ่ปนเชือ้รา จะผลติเสนใยที ่“แหง” ซึง่มองดคูลาย

ปุยฝาย

คําถาม
1. จุลินทรียชนิดใดที่เจริญเติบโตอยูบนขาวที่ฆาเชื้อแลว?

2. การเจริญเติบโตของจุลินทรียแตละชนิดมีความแตกตางกันระหวางดินทั้งสาม

ชนิดหรือไม?

3. จุลินทรียมีความสัมพันธกับอินทรียวัตถุในดินอยางไร?

4. มีการทดสอบอื่นใดอีกบางที่นาจะทําไดโดยใชขาวที่ผานการฆาเชื้อโรคนี้?

ถงุพลาสตกิ

ขาวสกุ

ตัวอยางน้ําละลายดิน หมอหงุขาว หงุขาว

                    2 ช.ม.

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย
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แบบฝกหดัที ่16  การยอยสลายของอนิทรยีวตัถุ

ความเปนมา
ดนิบางชนดิจะมกีจิกรรมทางชวีวทิยามากกวาดนิอกีชนดิในการยอยสลายอนิทรยีวตัถุ

พวกดนิทีม่ีอนิทรยีวตัถอุยูมากนัน้ จะมกีลุมของจลุนิทรยีอยูอยางอดุมสมบรูณมากมาย

ในทางตรงกันขามดินเลวหรือดินไมดีนั้น จะเปนดินที่ขาดจุลินทรียสําหรับยอยสลาย

อนิทรยีวตัถใุนดนิ

ความมุงหวัง
วัตถุประสงคของแบบฝกหัดนี้ ก็เพื่อใหเกษตรกรเขาใจวา ดินที่อุดมสมบูรณไปดวย

อนิทรยีวตัถนุัน้ สามารถยอยสลายเศษซากพชืไดเรว็กวา “ดนิเลว”

เวลาทีใ่ช
ชวงแรกประมาณ 2 ช.ม.

ชวงตดิตาม  ทาํในระยะสัน้ ทกุสปัดาห เปนเวลา 6 สปัดาห

วัสดุอุปกรณ
ตาขายกนัยงุเกา ๆ หรอืผาขาวบางโปรง ๆ ขนาด 40 x 40 ตารางเซนตเิมตร 3 ชิน้

เชอืก

กระดาษฟางและปากกา

ขั้นตอน
1. วดัปรมิาณของซงัขาวหรอืใบของพชืไวจาํนวนหนึง่ แลวลางดวยน้าํใหสะอาด

2. ตดัตาขายกนัยงุเกา ๆ หรอืผาขาวบางโปรง ขนาด 40 x 40 ตารางเซนตเิมตร เหตทุี่

ใชวสัดทุีม่ขีนาดรตูาขายทีค่อนขางใหญ กเ็พือ่ใหชวีนิทรยีขนาดเลก็ ๆ  สามารถรอด

ผานรูเหลานี้ไดอยางสะดวก

3. วางซงัขาวหรอืใบลงใบตาขาย  แลวใชเชอืกมดัเปนหอ ๆ ทัง้สิน้ 3 หอ จากนัน้กใ็ห

เอาแตละหอเหลานั้นไปฝงในดินแตละชนิด

4. หลงัจาก 2 สปัดาห กข็ดุหอนัน้ขึน้มา  เปดถงุ ตรวจดสูภาพการเนาเปอยของเชือ้รา

และนาํกลบัฝงลงดนิตอไป ตรวจดใูนลกัษณะเชนเดยีวกนันีท้กุสปัดาห

5. อกีหนทางหนึง่ กอ็าจใชวธิกีารฝงหอลงในกระถางขนาดใหญทีบ่รรจดุนิจากทัง้สาม

แหลงไว
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คําถาม
1. มีสิ่งที่แตกตางกันในระหวางหอที่ฝงอยูในดินตางชนิดกันอยางชัดเจนหรือไม?

ดนิชนดิใดทีม่กีารยอยสลายเศษพชืไดปรมิาณสงูทีส่ดุ? ชนดิใดยอยสลายเศษพชืได

นอยทีส่ดุ?  เพราะเหตใุด?

2. คุณจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศษซากพืชในหอเหลานั้นไดอยางไร? มีสิ่งใดที่

บงบอกวา เปนการเขาทาํลายของเชือ้ราหรอืเชือ้แบคทเีรยี?

3. ทาํไมการยอยสลายตวัของอนิทรยีวตัถจุงึสาํคญัสาํหรบัดนิและพชื? งานแรกในการ

สลายตัวของอินทรียวัตถุนั้นเปนการปฏิบัติของผูใด?

4. การยอยสลายในตัวอยางจากดินจากแปลงปลูกพืช เหมือนกับการยอยสลายในดิน

ทรายหรือในดินที่อุดมดวยปุยหมักหรือไม?
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แบบฝกหดัที ่17  บทสรปุระบบของดนิคอือะไร?

ความเปนมา
จากความมุงหวงัในการอบรมนัน้ จาํเปนตองมกีจิกรรมหลากหลายกจิกรรมทีจ่ะเชือ่มโยง

แบบฝกหดัตาง ๆ เพือ่ “หาบทสรปุสาํหรบัสวนนี”้ เปนการขอใหผูเขารวมอบรม สรปุ

ผลของการทดลองทัง้หมดทีไ่ดทาํมาในเรือ่งของดนิทัง้สามชนดิ เพือ่เปนการหาขอสรปุ

ไวใชปฏบิตัติอไป

ความมุงหวัง
เพือ่สรปุผลและแนวคดิเกีย่วกบัการทดสอบดนิทัง้สามประเภท

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษ

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1.  แบงผูเขารวมการอบรมออกเปน 3 กลุม โดยทีต่วัแทนของการทดลองในแตละกลุม

นัน้ ตองเขาไปรวมในแตละกลุมของสามกกลุมใหม
2. แตละกลุมทาํการสรปุสิง่ทีพ่บเหน็สาํหรบัดนิทัง้สามชนดิ แลวใหเปรยีบเทยีบความ

เหมอืนกบัความตางของดนิ โดยใชผลจากการทดลองเพือ่ประกอบการตดัสนิใจใน

เรือ่งของผลผลติ หาขอแนะนาํสาํหรบัการปรบัปรงุผลติภาพดนิเหลานี้

3. กลุมยอยเหลานั้นรายงานผลใหกลุมใหญทราบและอภิปรายรวมกันถึงคุณคาของ

การทดลองเหลานี้ที่ระดับของเกษตรกร
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แบบฝกหดัที ่18  ดนิทีเ่หมาะสมทีส่ดุเปนอยางไร?

ความเปนมา
ในทีน่ี ้เราจะมาพดูถงึบทบาทของอนิทรยีวตัถใุนฐานะทีเ่ปนเครือ่งมอืในการจดัการปรบั

ปรงุดนิ ในหลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ แบบฝกหดับทนี ้สามารถทาํกอนทีจ่ะเริม่แบบ

ฝกหดัของสวนการจดัการดนิ  อกีทัง้เปนการทดลองอยางงาย ๆ และทาํไดอยางรวดเรว็

มีเปาหมายใหผูเขารวมการอบรมสังเคราะหความรูขึ้นมาสูเรื่องนี้ ผูเขารวมการอบรม

อาจยงัไมแนใจถงึสิง่ทีป่ระกอบกนัเขาเปนดนิทีด่ ีหรอืควรจะทาํอยางไรถาเปนดนิเลว

ความมุงหวัง
เพื่อรวบรวมความรูที่มีอยูของผูเขารวมการอบรม และนําความคิดใหมๆ ทั้งหลายที่

เกีย่วกบัคณุภาพเชงิบวกและเชงิลบขององคประกอบดนิ และแนะนาํเขาสูสวนของการ

จดัการดนิ

เวลาทีใ่ช
45 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. ทาํตารางทีม่ ี4 สวน แลวอธบิายความหมายดงัทีแ่สดงใหเหน็ขางลาง

2. ถามผูเขารวมการอบรมวา “ดนิทรายทีอ่ยูในพืน้ทีเ่พาะปลกูของคณุนัน้ ดหีรอืไมด?ี”

“ดนิเหนยีวทีอ่ยูในพืน้ทีเ่พาะปลกูของคณุนัน้ ดหีรอืไมด?ี” ผูเขารวมการอบรม อาจ

ไมรูวาดนิเหนยีวนัน้ มคีณุสมบตัใินการจบัยดึอนิทรยีวตัถ ุ  (ทาํใหพชืเอาไปใชไม

ได) ซึง่เรือ่งนีก้จ็ะมกีารอธบิายในแบบฝกหดัตอไป
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3. ถามผูเขารวมการอบรมวา จากพืน้ฐานทีไ่ดอภปิรายกนัมา “ดนิทีเ่หมาะสมทีส่ดุนา

จะเปนอยางไร?” อยาแปลกใจ ถาคําตอบที่ได เปน “ดินตะกอน (silt)” ผูเขารวม

การอบรมบางครัง้ อาจคดิขามไป-มาทีบ่ทสรปุนี ้เพราะวาดนิทรายและดนิเหนยีวนัน้

มีทั้งคุณสมบัติทั้งลบและบวกที่ตรงกันขามกันอยางชัดเจน ผูเขารวมการอบรม

จงึมกัจะคดิวาดนิตะกอน จงึควรจะเปนแนวทางการแกปญหาทีด่ทีีส่ดุ  เนือ่งจากมี

คุณสมบัติอยูระหวางดินทรายและดินเหนียว

อันที่จริงแลว ดินที่ดีที่สุดนั้น นาจะมีสวนผสมอยางเทา ๆ กันระหวาง ดินทราย

ดนิตะกอน และดนิเหนยีว หรอืทีเ่รยีกวาดนิรวน หรอืดนิรวนซยุ  ดนิรวนนัน้มสีวน

ผสมที่รวมเอาสวนที่เปนประโยชนของทราย (น้ํา รากพืช อากาศ และธาตุอาหาร

สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ) ชวยลดคุณสมบัติที่เปนโทษของการมีดินเหนียว

มากเกนิไป ดนิรวนนัน้กย็งัมสีวนทีเ่ปนดนิเหนยีวบางซึง่จะสงผลประโยชนในเรือ่ง

การมธีาตอุาหารและอุมน้าํทีด่ ี(และเพราะฉะนัน้ จงึชวยลดคณุสมบตัทิีไ่มดขีองดนิ

ทราย)

บวก ลบ

ดินทราย

ดินเหนียว

มีการเคลื่อนไหวดี:

น้ํา ธาตุอาหาร ราก

พชื

เปนแหลงเก็บที่ดี:

น้าํ ธาตอุาหาร

เปนแหลงเก็บที่เลว:

น้าํ ธาตอุาหาร

มกีารเคลือ่นไหวเลว:

น้ํา ธาตุอาหาร ราก

พชื

50% ชอง

อากาศ

45% ทราย

โคลน

ดินเหนียว
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4. ใหถามผูเขารวมการอบรมวา  “มวีธิใีนการจดัการดนิทีม่ดีนิทราย หรอืดนิเหนยีวมาก

เกินไปอยางไร?”

เปนทีแ่นนอนวา สาํหรบัเนือ้ทีเ่พาะปลกูทีท่ีม่ขีนาดใหญกวาสวนผกัเลก็ ๆ ในทาง

ปฏบิตัแิลว เปนไปไมไดทีจ่ะนาํเอาปรมิาณดนิทรายและดนิเหนยีวใสเพิม่เตมิไปใน

พื้นที่ วิธีการแกปญหาไดจริง ๆ ของดินทั้งสองชนิด ก็คือการเพิ่มปริมาณอินทรีย

วัตถุลงไปในดิน

อนิทรยีวตัถใุนดนิทราย ทาํตวัเหมอืนฟองน้าํในการยดึน้าํไว  นอกจากนี ้มันยงัเปน

แหลงแรธาตอุาหารสาํหรบัพชื และเปนแหลงเกบ็แรธาตอุาหาร (ทัง้จากอนิทรยีวตัถุ

เองและจากการยอยสลายของแบคทีเรียที่อาศัยอยูบนอินทรียวัตถุในดิน)

อนิทรยีวตัถทุีใ่สเขาไปในดนิเหนยีวอยางเหมาะสมนัน้ จะปรบัปรงุโครงสรางของ

ดิน ชวยใหการไหลเวียนของน้ําและการเคลื่อนที่ของรากพืช ออกซิเจน และธาตุ

อาหารดขีึน้ แตอยางไรกต็าม สาํหรบัดนิทีเ่หนยีวมาก ๆ  ในระบบการปลกูขาวในเขต

ชลประทาน คุณจะตองใชความระมัดระวัง เพราะวาการสลายตัวของอินทรียวัตถุ

ภายใตสภาพการณที่ไมมีอากาศ (มีออกซิเจนนอย) ก็จะทําใหเกิดกรดและ

แอลกอฮอลที่อาจเปนพิษตอรากขาวได

       บวก    ลบ

ดนิทราย

ดนิเหนยีว

อนิทรวีตัถุ

การเคลื่อนที่ที่ดี:

น้าํ ธาตอุาหาร รากพชื

การเกบ็ทีด่:ี

น้าํ ธาตอุาหาร

การเคลื่อนที่ที่ดี:

น้าํ ธาตอุาหาร รากพชื

การเกบ็ทีด่:ี

น้าํ ธาตอุาหาร

การเกบ็ทีไ่มด:ี

น้าํ ธาตอุาหาร

การเกบ็ทีไ่มด:ี

น้าํ ธาตอุาหาร

อาจเกิดผลิตภัณฑที่

เปนพิษเกิดคั่นขึ้นได

ในดินที่เหนียวมากๆ
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แบบฝกหดัสวนที ่2  ระบบของพชื

ความมุงหวัง
ลกัษณะพืน้ฐานของระบบนเิวศ กค็อืความเชือ่งโยงอยางเหมาะสมระหวางองคประกอบ
ตาง ๆ  ตวัอยางเชน สภาพแวดลอมของดนิ มผีลกระทบตอระบบของพชื  และระบบ
ของพืชที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมของดิน ความมุงหวังของแบบฝกหัดในชุดนี้
กเ็พือ่ชวยใหเกษตรกรเขาใจกลไกพืน้ฐานของการพฒันาและการเจรญิเตบิโตของพชืที่
เกีย่วของกบัความตองการแรธาตอุาหารและพลงังาน รวมทัง้อธบิายถงึความสมัพนัธกบั
สิง่ทีเ่ขาไดเรยีนรูมาแลวเกีย่วกบัดนิ

19. โครงสรางและหนาทีข่องพชื
20. ดนิเปนสิง่ทีม่ชีวีติหรอืไม?
21. พลงังานคอือะไร?
22. การสงัเคราะหแสง
23. ธาตอุาหารทีส่าํคญั: แหลงทีม่าและพฤตกิรรม

ขอแนะนําในการดําเนินแบบฝกหัด
แบบฝกหัดแรกที่วาดวยโครงสรางและหนาที่ของพืชนั้น เปนเสมือนการอุนเครื่อง
สาํหรบัใชตรวจสอบโครงสรางตาง ๆ ทีส่มัพนัธกนักบัหนาทีท่ัง้หลายในตนพชื แบบ
ฝกหดัอกี 2 บทตอไป จะงายและเรว็แตกม็คีวามสาํคญัเพราะเปนบททีต่องอาศยัซึง่กนั
และกนั และยงัเกีย่วพนักบัแบบฝกหดัทีแ่ลว ๆ มาอกีดวย (เชน แบบฝกหดัเรือ่งอะตอม
และโมเลกุล) ในการเตรียมการใหผูเขารวมการอบรมทําแบบจําลองในเรื่องการ
สงัเคราะหแสง แบบจาํลองนี ้แมวาจะแสดงคลายเปนบทละคร แตกใ็หความสนกุ และ
ยงัเปนกญุแจสาํหรบัสวนนีใ้นการเปนตวัแทนกลไกทางสรรีวทิยาทีส่าํคญัทีส่ดุของพชื
ที่ซึ่งมีการจับพลังงานจากแสงอาทิตยและเก็บเอาไวดวยการเปลี่ยนรูปของคารบอน
ไดออกไซคและน้าํใหไปอยูในรปูน้าํตาลและแปง ในแบบฝกหดัสดุทายจะเปนการแนะ
นําแรธาตุอาหารที่สําคัญและอภิปรายกันถึงแหลงและตนกําเนิด รวมทั้งหนาที่จริง ๆ
ของแรธาตทุีส่าํคญัเหลานัน้



53

แบบฝกหดัที ่19  โครงสรางและหนาที่

ความมุงหวัง
เพือ่ใหมกีารอภปิรายกนัอยางกวางขวางในเรือ่งของธาตอุาหารของพชื โครงสราง  สวน

ประกอบ และหนาทีข่องแตละสวนทีส่าํคญัของพชืเพาะปลกู การทดลองนีส้ามารถทาํ

เปนแบบฝกหดัภายในครัง้เดยีวหรอืทาํการตดิตามตอไปตลอดชวงฤดกูาลเพาะปลกู

วัสดุอุปกรณ
มดีคมหรอืใบมดีโกน

แวนขยาย

กระดาษฟาง

ปากกาสี

เวลาทีใ่ช
1.5 ช.ม.

ขั้นตอน
กจิกรรมของกลุมยอย
1. นําตนไมที่เติบโตเต็มที่มา 1 ตน แลวใหพิจารณาถึงสิ่งที่ประกอบกันมาเปนสวน

สาํคญัของพชื (ราก ลาํตน ใบ ใบเลีย้ง ผล ฯลฯ)  จากนัน้ กใ็หตดัและแยกชิน้สวน

เหลานัน้ แยกกองไว

2. อภปิรายถงึการปฏบิตัหินาทีข่องแตละสวนนัน้ ๆ

3. ใหตัดหรือคอย ๆ แยกสวนประกอบที่สําคัญเหลาเพื่อใหมองเห็นอยางชัดเจน วา

สวนเหลานัน้สรางตวัขึน้ไดอยางไร?  (ใหใชแวนขยายชวย)

4. ใชมือถูชิ้นสวนเหลานั้น และพยายามอธิบายลักษณะของเนื้อเยื่อและคุณลักษณะ

อืน่ๆ (ออนนุม ชืน้ เปนไมเนือ้แขง็ ลืน่ ๆ ฯลฯ)

5. บันทึกลงในผังขางลาง

6. อภปิรายคาํถามตาง ๆในหวัขอคาํถาม

7. รายงานใหกับกลุมใหญ
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สวนของพืช เนื้อไม หนาที่ สดัสวน

ภาพชอดอก

ภาพใบ

สวนของกิ่งกาน

สวนของราก

คาํถาม:
1. สดัสวนของพชืแตละสวนนัน้ เปนอยางไร? (หากคดิทกุสวนของพชืเปน 100 % แลว

แตละสวนมีเปอรเซ็นตเปนเทาไร?)

2. เนื้อเยื่อที่เกี่ยวของกับสวนแตละสวนนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่สวนนั้นประกอบ

ตัวกันขึ้นไดบาง?

3. เนือ้เยือ่นัน้บอกอะไรใหเราบางเกีย่วกบัการทีส่วนของพชืนัน้ ประกอบกนัขึน้ หรอื

เสือ่มตวัสลายตวัอยางไรเมือ่นาํกลบัลงสูดนิ?

4. วาดภาพพืชขึ้นเพื่อแสดงหนาที่ของแตละสวนของพืช (ใหวาดไดอยางอิสระ ไม

จาํเปนตองเหมอืนจรงิ แตเนนหนาที)่
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แบบฝกหดัที ่20  ดนิมชีวีติหรอืไม?

ความเปนมา
แบบฝกหดันีใ้ชสาํหรบับทนาํทีร่วดเรว็   กจิกรรมกเ็ปนเพยีงแตจดัทาํรายการลกัษณะพืน้

ฐานของสิง่มชีวีติใหเหน็แตกตางจากสิง่ทีไ่มมชีวีติ นอกจากนีแ้บบฝกหดับทนีย้งัจะชวย

เปนขอมลูเบือ้งตนสาํหรบัการอภปิรายตอไปในเรือ่งของพลงังานและแรธาตอุาหารและ

นาํไปสูการพดูคยุเกีย่วกบัดนิวาเปนเสมอืน “สิง่มชีวีติ” อยางหนึง่

ความมุงหวัง
เพือ่สามารถจดัทาํรายการคณุสมบตัทิีส่าํคญั ๆ และคาํจาํกดัความของ “สิง่ทีม่ชีวีติ”

เวลาทีใ่ช
45 นาที

วัสดุอุปกรณ
กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

ปากกา

ขั้นตอน
1. วทิยากรเริม่อภปิรายดวยการถามวา “ดนิเปนสิง่ทีม่ชีวีติหรอืไมมชีวีติ?”

2. ผูเขารวมการอบรม รวมกนัจดัทาํรายการคณุสมบตัติาง ๆ ทีก่าํหนดวา ดนิเปนสิง่มี

ชวีติ

3. อภปิรายถงึคณุลกัษณะของดนิทีบ่งบอกวาดนินัน้ “มชีวีติ”

คําถามและจุดที่ควรเนน
1. รายการ อาจจะยาว แตวทิยากร ควรเนนถงึเรือ่งตอไปนี ้(อาจรวมประเดน็อืน่ทีผู่เขา

รวมการอบรมไมไดจัดทําไว)

a. การกนิอาหาร

b. การเจรญิเตบิโต

c. การหายใจ

d. การสบืพนัธุ

e. การขบัถายของเสยี

f. การตาย
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2. คณุสมบตัใิดบางทีเ่ปนจรงิสาํหรบัดนิ? ในขณะทีใ่นดนิเองนัน้ ประกอบดวยทัง้สิง่

ทีม่ชีวีติและสิง่ทีไ่มมชีวีติ อยางไรกต็าม ดนิไดรวมมคีณุลกัษณะมากมายของสิง่มี

ชวีติ ซึง่ทีส่าํคญั ๆ ไดแก

a. มนัหายใจ

b. มนัตองไดรบัอาหาร

c. มนักอใหเกดิของเสยี

d. และในหลาย ๆ แงมมุ มนัสามารถ “ตาย” ได (ใหถามกลุมผูเขารวมการอบรม

วา รูจกัตวัอยางทีด่นิไดถกูทาํลายและเสือ่มสภาพลงจนถงึจดุทีก่าํลงัจะ “ตาย”

หรอืไม?)

มีสิ่งมีชีวิตอยูมากนอยเพียงใดในดิน?
การศกึษาทีท่าํในยโุรปตอนกลางแสดงใหเหน็วา ดนิเปนสิง่ที ่ “มชีวีติ” จรงิ ๆ  โดยทาํ

การวดัปรมิาณของสิง่มชีวีติในเนือ้ทีด่นิ 1 เฮคแตร ลกึลงไปถงึระดบั 20 ซ.ม.

วทิยากรพีเ่ลีย้ง ควรตัง้คาํถามกบักลุมยอยวา ดนิ พืน้ที ่1 เฮกเตอร (6.25ไร) นัน้จะมแีมลง

ไสเดอืน  แบคทเีรยี เชือ้รา อยูกีก่โิลกรมั?  (โดยเสนอความสมัพนัธดงัขางลาง แตตวัเลข

ไมใชเปนจาํนวนทัง้หมดของสิง่มชีวีติ)

สิง่มชีวีติ กก / ไร x ความลกึระดบั 20 ซ.ม.

แมลง 2.72

ไสเดอืน 96.00

แบคทเีรยี 240.00

เชือ้รา 560.00
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แบบฝกหดัที ่21  พลงังานคอือะไร?

ความเปนมา
พลงังานเปนแนวคดิทีเ่รามคีวามรูสกึ แตอาจจะยากในการใหคาํจาํกดัความหรอือธบิาย

เมือ่เราคดิถงึสวนทีป่ระกอบขึน้มาเปนสิง่มชีวีติ สิง่มชีวีติเหลานัน้ มกีารจบั ผานกระบวน

การ และเกบ็กกัได  แตกม็บีางสิง่ทีส่ิง่ไมมชีวีติอาจมคีวามสามารถเชนนีไ้ด (คณุสามารถ

ยกตวัอยางไดหรอืไม?)

เชนเดยีวกนั ในบรรดาสิง่มชีวีติทัง้หลาย พชืตองใชพลงังานเพือ่การเจรญิเตบิโตมคีวาม

รูสึกกับพลังงานได เมื่อรับความรอนจากแสงอาทิตย แตมีเฉพาะพืชเทานั้น ที่พัฒนา
ความสามารถในการจบั ดาํเนนิตามกระบวนการ และเกบ็พลงังานไดโดยตรงจากดวง
อาทติย์  ดงันัน้ จากผลดงักลาว ชวีติทกุอยางบนโลกนี ้จงึอาศยัพลงังานจากพชืไมวาจะ

โดยตรง (ดวยการกนิพชื) หรอืโดยทางออม (กนิสตัวทีก่นิพชื)

ความมุงหวัง
แบบฝกหัดนี้ เปนแบบฝกหัดที่งายและทําไดรวดเร็ว อาจจะทําไดดวยการอภิปราย

ทําแบบฝกหัดเปนกลุมใหญเพื่อความสะดวก  ในรูปของวัตถุประสงคก็เปนเพียงให

เกษตรกรไดคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของรูปแบบที่พลังงานมีอยูและเพื่อเปนการ

เชื่อมโยงแนวความคิดที่วาอาหารของสัตวทั้งหลายนั้นมาจากพืช และสุดทายแลว

พลงังานนัน้ มาจากดวงอาทติย

เวลาทีใ่ช
30 นาที

วัสดุอุปกรณ
กระดาษฟาง

กระดาษ

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. ในการอภิปรายกลุมใหญ ใหผูเขารวมการอบรมเสนอพลังงานชนิดตาง ๆ  และ

ตวัอยางของพลงังาน (ดงัตวัอยางขางลาง)

2. ถาผูเขารวมการอบรมคดิไมออกวาอาหารเปนตวัอยางหนึง่ของพลงังาน กใ็หมกีาร
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บอกใบไดบาง เชน  “ถาหากวาผมทาํงานมาทัง้วนัและเหนือ่ยแลว ผมจะทาํตองทาํ

อะไรบาง จงึจะเพิม่พลงังานขึน้มาได..?”

3. วิทยากรพี่เลี้ยง ควรสรุปการอภิปรายดวยการโยงขอคิดตาง ๆ วา  มีเพียงตนพืช
เทานั้น ที่เปนเสนทาง (ประตูเปด) สําหรับการจับแสงอาทิตย  และทําใหเกิด

กระบวนการสิง่มชีวีติบนโลก แหลงอาหารทัง้หมด (พลงังานเคม)ี สาํหรบัสตัวนัน้

มีตนกําเนิดมาจากพืช และสุดทายแลว มาจากดวงอาทิตย ไมมีชนิดและแหลง
พลังงานอื่นใดอีกท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต

ชนิดของพลังงาน แหลงพลังงาน (ตัวอยาง)
พลงังานแสงอาทติย ดวงอาทติย

พลงังานความรอน ไฟ

พลงังานจล ลม น้าํ

พลงังานไฟฟา เครือ่งกาํเนดิไฟฟา

พลงังานแมเหลก็ แมเหลก็

พลงังานเคม(ีอนนิทรยี) แบตเตอร ีปโตรเลยีม

พลงังานเคม(ีอนิทรยี) อาหาร

4. ตัวอยางที่จะเปรียบเทียบความแตกตางของการเก็บพลังงานระยะสั้นและระยะ

ยาวในพชื

a. ใหถามผูเขารวมการอบรมวา “ถาคณุเหนือ่ยและตองการพลงังานอยางรวดเรว็

คณุจะรบัประทานอะไร? (น้าํตาล)

b. ถาคณุตองทาํงานทัง้วนัในไรนา คณุจะรบัประทานเฉพาะน้าํตาลไดหรอืไม?

(ไม)

c. คณุจาํเปนตองรบัประทานอะไร? (ขาว อาหารแปงบางอยาง)

d. อะไรจะเกดิขึน้ เมือ่คณุใสน้าํตาล 1 ชอน ลงไปในแกวน้าํแลวคน?

e. อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อคุณใสแปง 1 ชอน (เชน เมล็ดขาว หรือชิ้นบาง ๆ ของ

มนัฝรัง่) ลงไปในแกวน้าํแลวคน?

แนวคําถามนี้ นําไปสูการไดรับรูวาน้ําตาลนั้นละลาย หรือ ยอยสลายตัวลงไดและให

พลงังานอยางรวดเรว็ แตแปงกลบัไมเปนเชนนัน้ เพราะฉะนัน้ ในขณะทีย่งัไมเปน “พลงั

งานทีร่วดเรว็” แปงจงึเปนแหลงพลงังานทีค่งอยูยาวนานในรางกาย
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5. การจําลองสถานการณ : ผูเขารับการอบรมแสดงบทบาทที่แตกตางกันระหวางน้ํา
ตาลและแปง
a. ใชคน 5 หรอื 6 คน โดยแตละคนแสดงสมมตุวิา เปนโมเลกลุของน้าํตาล แลว

ใหวาดรปูเปนวงกลมลงบนพืน้ใหใหญพอสาํหรบัคนทัง้หมด และสมมตุเิรยีก

วงกลมนีว้า “กระเพาะ” จากนัน้ใหอภปิรายรวมกนัวาพวกเขาเหลานัน้ (โมเลกลุ

ของน้าํตาล) จะถกูยอยและใหพลงังานออกมาในเวลาเดยีวกนัไดอยางไร?

b. ใหใชคน 5 หรอื 6 คน จบัมอืกนัเพือ่สรางหวงโซ  หวงโซนีใ้ชแสดงวาเปน

“แปง” (แปงประกอบดวยโมเลกุลของน้ําตาลที่เกาะตัวกันเปนหวงโซยาว

ประมาณรอยหรอืพนัโมเลกลุ) “การยอย” ทีจ่ะเกดิขึน้นัน้  โมเลกลุทีอ่ยูสวน

ทายสดุจะถกูยอยกอน ดงันัน้ “การยอย” จงึเกดิขึน้อยางชา ๆ  และพลงังานที่

สงใหกบัผนงักระเพาะ กม็ปีรมิาณนอย แตจะใชเวลาในการยอยนานกวามาก
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แบบฝกหดัที ่22  การสงัเคราะหแสง

ความเปนมา
แบบฝกหดันี ้เปน “จดุสืน้สดุ” ทีส่าํคญัในกระบวนการตน ๆ ของการอภปิรายเรือ่งพชื

และพลงังาน เปนแบบฝกหดัทีต่อเนือ่งมาจากแบบฝกหดัทีผ่าน ๆ มา ดวยการนาํขอคดิ

ของการทีอ่ะตอมเขามาเชือ่มโยงกนัเปนโมเลกลุและนาํมาดดัแปลงใชเปนพลงังาน ใน

แบบฝกหัดหนึ่ง ๆ ผูเขารวมการอบรมจะไดมีโอกาสเรียนรูถึงแหลงและวิธีการจับ

พลังงานของพืชและการที่พลังงานถูกเก็บอยูในโมเลกุลระยะสั้น สวนแรกของ

แบบฝกหดันี ้อาจทาํไดบนกระดาษ แตภาพทีว่าดออกมาไดนัน้ ไมวาจะวาดไดดขีนาด

ไหน กจ็ะยงัคงทาํใหผูเขารวมการอบรมไมเขาใจเกีย่วกบักลไก  ความมุงหวงัของการ

จาํลองสถานการณ ตอมากเ็พือ่ใหเกดิความเขาใจแนวคดิ และในการจาํลองสถานการณ

นีผู้เขารบัการอบรมจะแสดงเปนกลไกทีส่าํคญัของการสงัเคราะหแสง

พลงังาน
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ความมุงหวัง
เพือ่ทาํใหผูเขารวมการอบรมเขาใจ  สามารถอธบิายและแสดงกลไกพืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัการ

สงัเคราะหแสง รวมทัง้พลงังานและกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัธาตอุาหาร ปจจยัทีใ่สเขา

ไปและผลทีไ่ด

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ์
กระดาษ เขยีนเปนรปูสญัลกัษณตาง ๆ

ดวงอาทติย (1 )

ประจแุมกเนเซีย่ม (Mg++) (1 )

ฟอสฟอรสั (ในรปูของแบตเตอร)ี (1 )

ออกซเิจน (4)

ไฮโดรเจน (4)

คารบอน (1)

ขั้นตอน
ใชผูเขารวมอบรม 12  คน เพือ่มาเลนเกมจาํลองสถานการณนี้

1. ใหแตละคนเปนตวัแทนของหนึง่องคประกอบ และแตละคนใชสญัลกัษณตวัอกัษร

เพื่อแทนสิ่งตอไปนี้

a. ดวงอาทติย

b. โมเลกลุของโปรตนีทีม่คีลอโรฟลลพรอมดวย Mg+  อยูตรงกลาง

c. แบตเตอรีฟ่อสเฟต 1 ลกู

d. โมเลกลุคารบอนไดออกไซค (ใช 3 คน)

e. โมเลกลุของน้าํ 2 โมเลกลุ (ใช 6 คน)

2. แรกทีส่ดุนัน้ “ปฏกิริยิาแสง” เกดิขึน้

a. ดวงอาทติย ถายพลงังานสูโมเลกลุของคลอโรฟลล ์ (ผูเขารบัการอบรมทีแ่สดง

เปนดวงอาทติย  สงชิน้กระดาษหรอืวตัถทุีเ่ปนตวัแทนพลงังานแสงอาทติยให

ผูเขารบัการอบรมทีแ่สดงเปนโมเลกลุของคลอโรฟลล)

b. ผูที่แสดงเปนฟอสเฟต (เปนดาราของการแสดงนี้) สงผานโดยโมเลกุลของ

คลอโรฟลลและเก็บเอาพลังงานไว (แสดงใหมีชีวิตชีวา โดยกอนที่สงผาน
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คลอโรฟลลนั้นผูที่แสดงเปนฟอสเฟตจะตองแสดงความออนแอและเชื่องชา

และเมือ่ไดรบัพลงังานแลวแสดงใหเหน็วา “มพีละกาํลงั” ขึน้มาทนัที

c. ฟอสฟอรสัทีม่ปีระจแุลว เคลือ่นทีไ่ปทีก่ลุม 2 กลุมทีม่ผีูเสดง 3 คนทีแ่สดงเปน

โมเลกลุน้าํ 2 โมเลกลุ อนมุลูฟอสเฟต จะใชพลงังานแยกแขนทีเ่ชือ่มตดิกนัอยู

(แขนทีเ่ชือ่มตดิกนักจ็ะแยกออก)

d. ผูทีแ่สดงเปน H+ ทัง้ 6 คน ยนือยูดานขางเพือ่รอขัน้ตอนตอไป

e. สาํหรบัประจ ุ“แตละประจ”ุ แลว ใหจาํไววา พลงังานจากดวงอาทติยนัน้ถกูสง

ผานมาที่โมเลกุลของคลอโรฟลล ซึ่งจากนั้น ก็จะถูกนําไปใช “เติมประจุ”

ใหกบั “แบตเตอรีฟ่อสเฟต”

f. ผูทีแ่สดงเปนฟอสฟอรสัทีถ่กูเพิม่ประจเุตม็ทีแ่ลว จะใชพลงังานสรางออกซเิจน

(เชือ่มแขนของโมเลกลุออกซเิจน 2 โมเลกลุจากน้าํ)

3. ตอไป “ปฏกิริยิาในความมดื” เกดิขึน้เมือ่

a. “แบตเตอรีฟ่อสเฟต” ใชพลงังานในการแยก CO
2
ใหเปน CO และ O

b.  ตอนนี ้คูของ C-O ถกูเกีย่วเขาดวยกนั (โดยP) กบัผูทีแ่สดงเปน H สองคนเพือ่

สรางโมเลกลุของน้าํตาล (H-C-O-H) และ

c. ผูทีแ่สดงเปนออกซเิจนทีเ่หลอื กจ็ะถกูเกีย่วกบัผูทีแ่สดงเปน H ทีเ่หลอือยูกลาย

เปนน้าํ (H
2
O)

4. ใหทาํแบบจาํลองนีห้ลาย ๆ ครัง้จนกระทัง่ผูเขารวมการอบรม สามารถแสดงไดอยาง

ชํานาญ แลวจึงเปลี่ยนบทบาทใหทุกคนมีโอกาสแสดงจนครบ จนกระทั่งแนใจวา

ทกุ ๆ คนเขาใจจรงิๆ วาแตละคนแสดงบทบาทอะไร

คําถามและจุดเนนในการอภิปราย
1. พลงังานทีม่ตีนกาํเนดิอยูในรปูของแสงอาทติยนัน้ ถกูเปลีย่นรปูเปนพลงังานเคมใีน

รูปของน้ําตาลและแปงโดยปฏิกิริยาของพืช

2. พืชที่มีสีเขียวเทานั้นที่เปนสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่สามารถรับพลังงานไดโดย
ตรงจากดวงอาทติย (ในขณะทีม่นษุยสามารถรบัและรูสกึถงึพลงังานของดวงอาทติย

ได แตไมสามารถจบั แปรรปู และเกบ็พลงังานนีไ้ด)

3. สําหรับสัตวที่กินสัตวอื่นเปนอาหาร  อาหารและพลังงานทั้งหมดสําหรับชีวิตบน

โลก ลวนมาจากพชืสเีขยีวทีไ่ดรบัพลงังานมาจากดวงอาทติย วทิยากร อาจใชสิง่นี้

เปนจุดเริ่มเพื่อแนะนําหลักการของสายใยอาหาร ซึ่งประกอบดวยชุมชนของ

ชวีนิทรยีในระบบนเิวศทีเ่ชือ่มโยงเกีย่วของกนั ไมวาโดยทางตรงหรอืโดยทางออม

ผานทางปฏกิรยิาทีซ่ึง่พลงังานและธาตอุาหารไดถกูสงผานจากสิง่มชีวีติหนึง่ไปยงัอกี

ชวีติหนึง่



63

4. ประจุของโลหะแมกนีเซียม (Mg++) มีหนาที่โดยตรงในการจับพลังงานจากแสง
อาทิตย ซึ่ง Mg++  นี้พบวาอยูที่สวนกลางของโมเลกุลคลอโรฟลล ์ลอมรอบดวย
อะตอมของไนโตรเจน 4 อะตอม เหตผุลทีพ่ชื มสีเีขยีวกเ็พราะมแีมกนเีซยีม (Mg++)

อยูในคลอโรฟลล  อยางไรกต็าม ประจขุองแมกนเีซยีม (Mg++) ไมสามารถ “ยดึ”

พลังงานเอาไวได  ดังนั้น มันจึงตองผานพลังงานนี้ใหอยูในรูปที่ถาวรขึ้นซึ่งก็คือ

ฟอสเฟตซึง่เปน “แบตเตอรีท่ีเ่พิม่ประจไุด”  และในทีส่ดุ กจ็ะสรางใหอยูในรปูของ

น้ําตาลและแปง

5. การเกบ็พลงังาน (น้าํตาล แปง ไขมนั และน้าํมนั) และการใชพลงังาน (การเจรญิ

เตบิโตและการขยายพนัธุ) นัน้ มพีืน้ฐานเชนเดยีวกนัทัง้พชืและสตัว

6. ในที่สุด พลังงานที่เขามาสูระบบ ก็จะหมดไป ซึ่งพลังงานจํานวนสุดทาย ก็จะถูก

ทําใหแตกสลายโดยจุลินทรียที่เสาะหาพลังงานผานทางการสลายตัวของอินทรีย

วตัถ ุ กระบวนการนี ้ธาตอุาหาร จะถกูหมนุเวยีนอยูในระบบเดยีวกนันี ้หรอืเคลือ่น

ยายไปอยูระบบอื่น ในขณะที่โมเลกุลเปลี่ยนรูปตลอดเวลา บางก็ชา บางก็เร็วนั้น

อะตอมไมเคยถกูทาํลายเลย อะตอมทีป่ระกอบขึน้มาเปนโลกของเรานี ้มอียูมาตัง้แต

โบราณกาลเปนพัน ๆ ลานปมาแลว และมีการหมุนเวียนเขาและออกอยูในระบบ

นเิวศวทิยา

7. เกดิอะไรขึน้กบัตนพชื  ถาม ีP, N, Mg++ ไมเพยีงพอ ?
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แบบฝกหดัที ่23 แหลงธาตอุาหารหลกั หนาทีแ่ละบทบาท

ความเปนมา
ธาตุอาหารนั้น มีแหลงที่มา หรือ “แหลงสะสม”ที่ธาตุอาหารสวนใหญถูกรวบรวมอยู

สาํหรบัคารบอน ไนโตรเจน และออกซเิจน นัน้ บรรยากาศ เปนแหลงชัน้ตนในการเกบ็

สะสมและสิง่ซึง่เปนทีน่าสนใจ กค็อื กวา 90% ของน้าํหนกัแหง (หมายถงึสวนของพชืที่

แยกเอาน้าํออกแลว) ประกอบกนัขึน้เปนสวนของพชืนัน้ ไดมาโดยทางตรงหรอืทางออม

(ในกรณีของไนโตรเจน) จากบรรยากาศ! ธาตุเหลานี้  อาจจะเคลื่อนที่และเปลี่ยน

แปลงอยางรวดเร็วในสภาพแวดลอมของดิน (ยกตัวอยาง เชน ไนโตรเจน เปนพวกที่

เคลือ่นทีไ่ดรวดเรว็และมอียูในลกัษณะหลายรปูแบบ)

ในทางตรงกันขาม ธาตุอาหารที่มาจากดินมีแหลงกักเก็บเองอยูในดิน ซึ่งธาตุเหลานี้

ไดแกฟอสฟอรสั (P) โปแตสเซยีส (K) กาํมะถนั(S) แคลเซยีม (Ca) และธาตอุาหารรอง

เกอืบทัง้หมด (เปนธาตทุีพ่ชืตองการใชเพยีงเลก็นอยในการเจรญิเตบิโต)

ความมุงหวัง
เพือ่ทาํความเขาใจ ถงึสถานทีธ่าตอุาหารถกูเกบ็ไวในสภาพแวดลอม แหลงทีธ่าตอุาหาร

เหลานีม้อียูในพชื  หนาทีท่ีม่ผีลในการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของพชื และนอกจาก

นัน้ มนัมบีทบาทเปนอยางไร? เมือ่อยูในสภาพแวดลอมของดนิ

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

เทปตดิกระดาษ

กระดาษฟาง

ขั้นตอน
แบบฝกหดันี ้นาํเสนอเพือ่ใหเกดิการอภปิรายในกลุมใหญ เนือ่งจากหลกัการนี ้เปนเรือ่ง

ใหมสาํหรบัผูเขารวมการอบรม ดงันัน้พวกเขาจงึตองพึง่พาขอมลูจากวทิยากรพีเ่ลีย้งซึง่

เริม่ตนดวยการใหกลุมชวยเตมิขอความลงในตารางขางลาง โดยไปในแตละจดุ แลวสอบ

ถามความรูของผูเขารวมการอบรมใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได จากนัน้กใ็หขอมลูเพิม่เตมิ
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หากวาผูเขารวมการอบรม ไมอาจตอบคาํถามไดอยางถกูตอง

คําถามและประเด็นเนนหนัก
1. N และ K เปนธาตอุาหารทีม่าจากบรรยากาศ ในขณะที ่P, K และธาตอุาหารหลกั

และธาตอุาหารรองอืน่ ๆ   นัน้ มแีหลงมาจากดนิ (แรธาตอุาหาร) ใหนกึถงึแบบจาํลอง

ของการสงัเคราะหแสงที ่C เขาสูพชืไดโดยตรงผานทางใบในรปูของกาซ CO
2
 ใน

ขณะที ่N สวนใหญแลว ถกูสงผานโดยจลุนิทรยีในดนิโดยการ “ตรงึอยูกบัดนิ” และ

ในทีส่ดุกส็งผานสูรากพชื

2. สาํหรบัขาว ประมาณ 70% ของไนโตรเจน นัน้พบอยูในรวงขาวในขณะเกบ็เกีย่ว

การกระจายตวัของ P มปีระมาณ 50 /50 ของรวง/ซงั ในขณะที ่K นัน้ ประมาณ 98%

พบในฟางขาว  ใหอภปิรายถงึผลดใีนการหมนุเวยีนธาตอุาหารโดยการไถกลบตอซงั

และฟางลงสูดนิ

3. สาํหรบัเรือ่งของบทบาทในดนินัน้ ใหอภปิรายถงึสิง่บงชีท้ีว่า N นัน้ สามารถเคลือ่น

ไหวไดตลอดเวลาในรปูแบบตาง ๆ มากมาย และไมมแีหลงเกบ็Nตามธรรมชาตใิน

ดิน ซึ่งหมายความวา การที่พืชจะใช N ได นั้น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของดิน

เทานัน้ ตางกบั P และ K ซึง่เคลือ่นทีไ่ดนอยมากและไมบอยเทา N นบัวาเปนองค

ประกอบสําคัญในการเพิ่มผลผลิต

4. มธีาตทุีจ่าํเปน อืน่ ๆ อะไรบาง? ใหแนะนาํความคดิทีว่า  มแีรธาตตุาง ๆ ประมาณ

20 ชนดิทีเ่ปนทีต่องการของพชื  และธาตพุวกนีม้อีะไรบาง?  และลองบรรจขุอมลู

ในตาราง matrix ขางลาง (ใหดภูาคผนวก B)

องคประกอบ แหลงทีม่าทีส่าํคญั หนาที่ การกระจายตวัในพชื บทบาทในดนิ

ของธาตุอาหาร

N บรรยากาศโดย สวนของโมเลกลุทีเ่คลือ่นไหว ขาว:70% ในเมล็ด เคลือ่นทีส่งู

จลุนิทรยีดนิ โดยเฉพาะโปรตนี 30% ในซงัขาว

P แหลงเกบ็ในดนิ การเคลือ่นยายพลงังาน ; 50% ในเมลด็ ไมเคลือ่นยาย

สวนสาํคญัของโปรตนี 50% ในซงัขาว ถกูทาํใหไมเคลือ่นที่

ไดงาย

K แหลงเกบ็ในดนิ สาํคญัตอการออกผล 2%ในเมลด็ ไมเคลือ่นยาย

การเคลือ่นยายของธาตอุาหาร 98% ในซงั

และความแขง็แรงของลาํตน

C บรรยากาศ ธาตทุางโครงสรางทีส่าํคญั: 55% ของน้าํหนกัแหง แปรผนัได ขึน้อยูกบั

น้าํตาล แปง ของพชื เปนC รปูราง

อื่น ๆ ?
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แบบฝกหดัสวนที ่3  การจดัการดนิ

ความมุงหวัง
ผูเขารวมการอบรม ควรทาํความเขาใจใหชดัเจนวาการจดัการอนิทรยีวตัถใุนดนิอยางถกู
ตองนัน้ มบีทบาทสาํคญัในการพฒันาระบบของการเกษตรทีย่ัง่ยนื เศษซากของอนิทรยี
วตัถนุัน้ เปนสิง่จาํเปนทีจ่ะนาํไปสูการจดัการดนิทีด่ี

24. แนวโนมของปุยและผลผลติ
25. การหมดสิน้ไปของธาตอุาหารพชื
26. การพจิารณา “งบดลุ” ธาตอุาหารขาว
27. การวเิคราะหการใชฟางขาว
28. อัตราสวนคารบอน:ไนโตรเจน (C:N)
29. การวเิคราะหปญหาดนิ
30. การทาํปุยหมกั
31. การทาํวจิยัเรือ่งดนิโดยอาศยัเกษตรกรเปนหลกั

ขอแนะนําในการดําเนินการตามแบบฝกหัดเหลานี้
แบบฝกหัดแรก เปนการอภิปรายในเรื่องของแนวโนมของปุยและผลผลิตอยางงาย ๆ
และทําไดรวดเร็ว และ เปนแนวทางในการกระตุนความสนใจในสวนของบทนี้
แบบฝกหดัที ่25 –28 นัน้ ควรดาํเนนิไปอยางตอเนือ่ง เพราะมคีวามเกีย่วพนักนัในหลาย
แงมมุ ในการวเิคราะหความจาํเปนของการนาํอนิทรยีวตัถกุลบัลงสูดนิ โดยใชฟางขาว
เปนกรณีตัวอยาง สวนเกษตรกรผูปลูกผักนั้น แบบฝกหัดที่ 29 จะบอกวิธีการทํา
ภาชนะใสปุยหมักที่ทนความรอนได แบบฝกหัดสุดทาย จะสนับสนุนขอคิดที่วา
แบบฝกหัดเหลานี้ ควรเตรียมไวใชสําหรับการอบรมเกษตรกรตลอดฤดูกาลเพาะ
ปลูกในเรื่องการจัดดิน (อินทรียวัตถุ)
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แบบฝกหดัที ่24  แนวโนมของผลผลติ

ความเปนมา
แบบฝกหดับทนี ้เปนการอภปิรายกนัอยางงายและรวดเรว็ มเีปาหมายในการกระตุนให

เกดิความสนใจในเรือ่งการจดัการปรบัปรงุดนิ ใหถามผูเขารวมการอบรมถงึแนวคดิทัว่ๆ

ไปของผลผลติและการใชปุยเคมใีนชวงหลายปทีผ่านมา  (ผลผลติตอพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ

กบัปุยไนโตรเจนเคมทีีใ่สเขาไป) ในหลาย ๆ กรณจีะเหน็แนวโนมของผลผลติทีล่ดลง

ในขณะทีม่กีารใสปุยเคมไีนโตรเจน เพิม่ขึน้ ซึง่แนนอนวา จะตองมอีงคประกอบอืน่ ๆ

ทีม่ผีลตอผลผลติเชน การนาํพชืพนัธุใหมเขามาปลกู ทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ไดระยะหนึง่

สิง่เหลานีส้ามารถนาํมาเปนองคประกอบในการอภปิรายได

ความมุงหวัง
เพื่อสํารวจหาแนวโนมของผลผลิตระยะยาวที่เกี่ยวของกับแนวโนมของการใสปุยเคมี

และองคประกอบอืน่ ๆ

เวลาทีใ่ช
45 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
ถาเปนการทาํงานรวมกบัเกษตรกร ควรทาํเปนกลุมยอย แลวสงตวัแทนรายงานกลบัมา

ยงักลุมใหญ ดวยวิธกีารนี ้คณุจะไดตวัอยางจากประสบการณจากหลายพืน้ทีก่ารเพาะ

ปลกู สาํหรบัวทิยากรพีเ่ลีย้ง (TOT) ควรอภปิรายแนวคดิกนัในกลุมใหญไดเลยเพือ่ความ

รวดเรว็

 1. ใหกาํหนดเกษตรกร 1 คนเปนตวัแทนของแตละกลุมยอย โดยเริม่ดวยรปูกราฟให

ชวงระยะเวลาอยูในแนวนอนและผลผลติเฉลีย่อยูในแนวตัง้ (ซายมอื) และปรมิาณ

เฉลีย่การใชปุยยเูรยี อยูในแนวตัง้ (ขวามอื)  **จะตองประเมนิขอบเขตของคาทีจ่ะ

นาํมาใชทัง้ผลผลติและยเูรยี เพือ่ทีจ่ะสามารถใสมาตราสวนทีเ่ขามาเกีย่วเนือ่งกนัได

อยางพอดี
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2. ใหผูเขารวมการอบรม บอกมลูคาผลผลติทีไ่ดในปทีผ่านมาตอหนวยพืน้ที ่(เฮกเตอร

หรอืไร)โดยใหวดัเปรยีบเทยีบกบัแกนทีอ่ยูทางซายมอื วาดเปนแทงกราฟ (ในแนว

ตัง้) เพือ่แสดงผลผลติของปนี้

3. ตอไป สาํหรบัในปเดยีวกนันี ้ใหทาํเครือ่งหมายจาํนวน กโิลกรมัของยเูรยีทัง้หมด

ทีใ่สลงไปในแปลงเดยีวกนันัน้ (วดัเปรยีบเทยีบกบัแกนทางขวามอื) กราฟของยเูรยี

สามารถลากเปนเสนเชือ่มตอกนัจากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่ หรอืทาํเปนจดุ ๆ  กไ็ด

4. ตอนนี ้ใหทาํเชนเดยีวกนั สาํหรบัปทีผ่านมา จากนัน้ กท็าํปหลงัจากนัน้ ทาํไปเรือ่ยๆ

เทาทีผู่เขารวมการอบรมจะสามารถทาํได (ได 10 ป นาจะไดรปูกราฟทีด่)ี

5. อภิปรายถึงสิ่งที่บงบอกจากกราฟเปรียบเทียบกับแนวโนมของการใสปุยเคมี

ไนโตรเจนกบัผลผลติ รายงานสิง่ทีพ่บเหน็ใหกบักลุมใหญ

คําถาม
1. เสน (จดุ) แนวโนมแสดงใหเหน็อะไร? ( * )

2. ถาผลผลติลดลงในขณะทีม่กีารใชปุยเพิม่ขึน้  สิง่นีเ้กดิขึน้ไดอยางไร?

3. มอีงคประกอบอืน่ใดอกีบางทีม่อีทิธพิลตอเสนแนวโนมนี?้ (เชนการเปลีย่นพนัธุ)

6

5

4

3

2

1

ผลผลิต/เฮกเตอร

s1    s2   s1  s2   s1   s2  s1   s2   s1  s2   s1  s2
1995 1996 1997 1998 1999 2000

200

150

100

50

ก.ก./เฮกเตอร (ยเูรยี) *
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แบบฝกหดัที ่25  “การหมดสิน้ไป” ของธาตอุาหารพชื

ความเปนมา
ปญหาจากการทีเ่กษตรกรตองพึง่พาปุยเคมโีดยเฉพาะ “N P K” กเ็นือ่งมาจากเกษตรกร

คดิวาเปนสิง่ทีพ่ชืตองการมากทีส่ดุ แตความจรงิแลว ยงัมธีาตอุาหารอกีกวา 20 ชนดิที่

จาํเปนตอการเจรญิเตบิโตของพชื จรงิอยูทีว่า ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแตสเซยีม

พชืตองใชในปรมิาณคอนขางมาก ดงันัน้ จงึเรยีกธาตพุวกนีว้า ธาตอุาหารหลกั ธาตอุืน่ๆ
เชน สังกะสี และแมกนีเซี่ยมนั้น พืชตองการใชในปริมาณนอย ซึ่งเรียกธาตุพวกนี้วา

ธาตอุาหารรอง

วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะใหแนใจวาในดนินัน้ จะยงัคงมคีวามสมดลุของธาตอุาหารทีเ่หมาะสม

จาํเปนแกพชื กค็อืการสงคนืธาตอุาหารตาง ๆ  กลบัลงสูดนิใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํไดหลงั

จากเกบ็เกีย่ว สาํหรบัพชืผกันัน้ วธิทีีด่ทีีส่ดุ กค็อืการใชปุยหมกั (ดแูบบฝกหดัตอไป) สวน

นาขาว ก็คือการนําฟางขาวและตอซังไถกลบลงสูดินกอนฤดูเพาะปลูกตอไป อยางไร

กต็าม ในหลาย ๆ พืน้ที ่เกษตรกรมกัจะเผาฟางขาวและใชเปนอาหารของววัควาย หรอื

ใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม เรื่องนี้ นับวาเปนเรื่องสําคัญที่การกระทําเชนนี้ ทําให

เกษตรกรเขาสูภาวะการใชหรอืการทาํใหแรธาตธุาตอุาหารในพืน้ทีด่นิของตวัเองหมดไป
อยางตอเนือ่ง  แตเกษตรกรสวนใหญยงัไมตระหนกัถงึขอเทจ็จรงิในเรือ่งนี ้โดยมคีวาม

คดิเพยีงวาวาการเพิม่ N P K ลงไป จะแกไขเรือ่งธาตอุาหารทีส่ญูเสยีได การสญูเสยีธาตุ

อาหาร เชนนี้  อาจไมกอใหเกิดปญหาการขาดธาตุอาหารใหเห็นชัดเจนในฤดูกาลนี้

หรอืฤดกูาลหนา แตในทีส่ดุแลว ดนิจะเกดิการขาดธาตอุาหาร 1 ชนดิหรอืมากกวาและ

เกดิผลวกิฤตขิึน้  และนีเ่ปนเหตผุลหนึง่ทีท่าํใหผลผลติของทัว่โลก ลดลง

แบบฝกหดันี ้ เปนการจาํลองสถานการณอยางงาย ๆ ทีม่เีปาหมายในการสาธติแนวคดิ

ของ “การหมดสิน้ไปของธาตอุาหาร” โดยปกตแิลว ไมมทีางรูไดงาย ๆ วาธาตใุดเปน

ธาตแุรกทีล่ดนอยลง ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสถานการณของแตละพืน้ที ่และถงึแมจะมอียู แตพชื

จะนาํไปใชไดหรอืไมนัน้กข็ึน้อยูกบัสภาพทางเคมขีองดนิทีค่อนขางซบัซอน

จดุสาํคญัของแบบฝกหดันี ้กค็อืขอคดิทีว่าถาเกษตรกร “ทาํลาย”ดนิของเขาเอง สงผล
ให ในทีส่ดุแลว ธาตอุาหารจะถกูใชไปจนหมดและเริม่ทาํใหผลผลติของเกษตรกรลดลง

บอยครัง้ทีเ่กษตรกรแกปญหาการลดลงของผลผลติ ดวยการเพิม่ N P K ใหมากขึน้ โดย

คดิวา ดนิตองการปุยเพิม่ขึน้  แตการเพิม่ธาตอุาหารหลกัทัง้สามโดยไมพจิารณาถงึธาตุ
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อาหารอืน่เพือ่ใหเกดิการสมดลุนี ้ไมแตเพยีงสญูเสยีเงนิโดยเปลาประโยชน แตยงักอให

เกดิปญหาอืน่ตามมา เนือ่งจากความไมสมดลุของธาตอุาหารในดนิ

ชาวนาคนหนึง่ในบงัคลาเทศใหขอคดิเชงิเปรยีบเทยีบไววา “ผมเขาใจแนวคดินี ้และขอ
สมมตุวิาถาหากผมอยากจะทาํน้าํปรงุรสแกงทีด่ ีแตมผีกัชไีมเพยีงพอ ทาํใหผมทาํน้าํปรงุ
รสแกงทีด่ไีมไดหากใสเฉพาะพรกิทีม่รีสเผด็เพยีงอยางเดยีว !

ขอสงัเกตสาํหรบัวทิยากรพีเ่ลีย้ง   หลมุพลางหนึง่ทีต่องหลกีเลีย่ง กค็อืการมุงเนนความ
พยายามทีจ่ะพสิจูนหาการขาดธาตอุาหารอยางใดอยางหนึง่ เราไมตองการใหเกษตรกร

คดิวา พวกเขาจาํเปนตองเรงรบีไปหาซือ้ปุยเคมตีาง ๆ เพิม่ขึน้ ! ตรงกนัขาม วธิกีารทีด่ทีี่

สดุ  กค็อืการเพิม่ปุยหมกัหรอือนิทรยีวตัถทุัง้หลายกลบัลงสูในดนิ

ความมุงหวัง
เพือ่เขาใจแนวคดิเรือ่งขอจาํกดัของธาตอุาหารโดยการจาํลองสถานการณ

เวลาทีใ่ช
45 นาที

วัสดุอุปกรณ
กระดาษฟาง

ปากกา

เมลด็พชืตางชนดิกนั 6 ชนดิ น้าํหนกัทัง้สิน้ 100 กรมั

ขั้นตอน
1. วาดตารางสีเ่หลีย่มจตัรุสัลงบนกระดาษฟาง ตามทีแ่สดงไวขางลาง

2. ตดักระดาษออกเปนชิน้ (กลม) เลก็ ๆ ขนาดตาง ๆ กนั หรอืสตีาง ๆ กนั ประมาณ 1

โหล หรอืมากกวาขึน้อยูกบัวสัดอุปุกรณทีม่ ีชิน้กระดาษเหลานี ้จะใชเปนตวัแทน

ธาตอุาหารชนดิตางกนั หรอือาจใชเมลด็พชืทีม่ขีนาดและสตีาง ๆ  กนั (หากเปนเมลด็

ใหญ กจ็ะดกีวาเมลด็เลก็)

3.     เริม่ตน “ฤดกูาลที ่1” ดวยการวางจาํนวน “ธาตอุาหาร” ลงไปในตารางสีเ่หลีย่มใน

กลอง “ดนิ” จากนัน้ ใหยายคูหนึง่จากกลองธาตอุาหารดนิไปใสกลอง “พชื” ตอจาก

นัน้ใหกระจายกลองเหลานีไ้ปสูชอดอก (panicle) และฟาง ซึง่หากคุนเคยกบัการ กระ

จายตวัของธาตอุาหาร พยายามทบทวนความจาํวา K+ ปกต ิจะอยูทีซ่งัหรอือยูทีฟ่าง
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4. “เกบ็เกีย่ว” พชื ดวยการยายธาตอุาหารทัง้หมดจากกลอง “พชื” ไปสูกลอง  “เกบ็เกีย่ว”

5. เริม่ฤดกูาลตอไป ดวยการเพิม่ “ปุย” จากกลองปุย NPK ลงไปในกลอง NPKใน “ดนิ”

6. ทาํซ้าํกระบวนการของ “การปลกูพชื” และ  “การเกบ็เกีย่ว” ปลอยใหกลอง “การ เกบ็

เกีย่ว” เพิม่มากขึน้ในแตละฤดเูพือ่แสดงปรมิาณธาตอุาหารสะสมหรอืทัง้หมดไดถกู

นาํออกไปจากดนิเมือ่เวลาผานไปหลาย ๆ ป

7. ดําเนินการตอไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกลองที่อยูในสวนของดิน วางเปลา จากนั้น

ถามผูเขารวมการอบรมถึงสิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตในชวงนี้?

8. จากนัน้ ใหสงัเกตแรธาตอุาหารทีส่ะสมจาํนวนมากในกลองทีเ่กบ็เกีย่วหรอื “ฟาง”

แลวใหนกึภาพ แลวถามวา ดนิจะเปนอยางไรถาทาํการหมนุเวยีนธาตอุาหารจากฟาง

กลับลงสูดินในแตละป?

แบบจาํลองการสญูเสยีหรอืเคลือ่นยายของธาตอุาหาร

ปุย

พชื

ฤดูกาลปจจุบัน

ผลผลิตเก็บเกี่ยวสะสม (หลายฤดู)

เมล็ด

ซงั

ชอดอก

ฟาง

ดิน

...ฯลฯ

ธาตุอาหาร

20 ชนดิ



72

คําถามและจุดที่จะทําการเนน
1. ใหถามเกษตรกรวา รุนพอของเขาจดัการกบัฟางขาวทีอ่ยูในนาอยางไร? ปจจบุนัมี

การเปลีย่นแปลงอะไรบาง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการปฏบิตัใินสมยัของพอ?

2. ถาเกษตรกรตอบวา เขาสามารถผลติไดสงูกวาทีพ่อเคยทาํ ใหพยามนาํไปสูการการ

อภปิรายวา เหตใุดเขาจงึไดผลผลติทีส่งูกวา?  อาจคาดหวงัวาเหตผุลทีส่าํคญักค็อืการ

ใชพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูงรวมกับการใชปุยเคมี จากนั้นใหถามเกษตรกรตอไปวา

สขุภาพของดนิขณะนีด้กีวาในสมยัพอของเขาหรอืไม? แมวาผลผลติทีไ่ดในสมยัพอ

จะนอยกวาก็ตาม

3. หากถามวา เกษตรกรควรใสฟางขาวกลบัเขาไปในนาเปนประมาณเทาไรจงึจะเพยีง

พอ? วธิกีารคอื ทาํการทดลองในเรือ่งนีด้วยพืน้ทีข่นาดเลก็ ๆ  กอน (อาจจะ 20%หรอื

50%)?

4. ความคลายคลงึ  กบัลกู ๆ ของเรา ยทุธศาสตรทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัการโภชนาการของ

เขา ไมใชการเจาะจงชนดิของธาตอุาหารเฉพาะอยาง และพยายามทีจ่ะประเมนิจาก

อาการขาดธาตอุาหารตวันีห้รอืตวันัน้ แต!  ควรแนใจวาไดใหอาหารแกพวกเขาแบบ

ครบหมู (ผลไม ผกัทัง้สเีหลอืงและเขยีว  เนือ้ปลา และนม ฯลฯ) ในทาํนองเดยีวกนั

กบัดนิ ยทุธศาสตรทีด่ทีีส่ดุ กค็อื ทาํใหแนใจวาดนินัน้ม ี“อาหารทีส่มดลุ” ดวยการ

เพิ่มเสริมแรธาตุที่หดหายไปดวยอินทรียวัตถุ

5. พยายามทบทวนวา แบบฝกหดันี ้ เปนเพยีงเรือ่งแรธาตอุาหารเทานัน้  ใหผูเขารวม

อบรมทบทวนถงึเหตผุลอกีมากมายทีไ่ดเคยเรยีนรูวาอนิทรยีวตัถนุัน้ มปีระโยชนตอ

สุขภาพของดินอยางรวดเร็ว
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แบบฝกหดัที ่26  การพจิารณา “งบดลุ” ธาตอุาหารขาว

ความเปนมา
แบบฝกหดันี ้ เปนแบบฝกหดัสาํหรบัเกษตรกรทีเ่ปนชาวนา แมวาหลกัการทัว่ ๆ ไปจะ

ใชไดกบัพชือืน่ ๆ พืน้ฐานของแบบฝกหดันี ้เนนไปทีธ่าตอุาหารหลกั 3 ชนดิคอื (NPK)

เปาหมายของแบบฝกหดันี ้กเ็พือ่ใหเกษตรกรสามารถคาํนวณปรมิาณของ NPK ทีถ่กูนาํ

ออกจากดินหลังฤดูกาลเพาะปลูกในแตละฤดู การพิจารณา “งบดุล” นั้น คํานวณจาก

“ปจจยัการผลติ” และ “ผลผลติทีไ่ดรบั” การพจิารณางบดลุธาต ุอาหารใหถกูตองจรงิ ๆ

นัน้  จาํเปนตองคาํนงึถงึองคประกอบอืน่ทีส่ลบัซบัซอนจาํนวนมากและยากตอการวดั

(เชน ปรมิาณของ N ทีถ่กูตรงึโดยสาหรายสเีขยีวแกมน้าํเงนิทีอ่ยูในนาขาว) เพราะฉะนัน้

แบบฝกหดันี ้จงึเปนการประมาณคาอยางหยาบ ๆ และเพือ่เตอืนผูเขารวมการอบรมวา

จะจาํกดัการอภปิรายเพยีงธาตอุาหาร 3 ชนดินีเ้ทานัน้ และอยามองขามวธิกีารอืน่ ๆ อกี

มากมายทีซ่งัและฟางขาว  (และอนิทรยีวตัถอุืน่ ๆ ) นัน้ ลวนมคีวามสาํคญัตอการเปนปจจยั

การผลติทัง้สิน้

ความมุงหวัง
เพือ่ใหผูเขารวมอบรม สามารถประมาณคาอยางหยาบ ๆ ของปรมิาณ NPK ทีถ่กูนาํเขา

และออกจากนาขาวในแตละฤดเูพาะปลกู และเพือ่ทีจ่ะไดรบัรูคณุคาของธาตอุาหารของ

ฟางขาว

เวลาที่ตองใช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
กระดาษฟาง

ปากกา

เทปตดิกระดาษ

เครือ่งคดิเลข

ขั้นตอน
1. วิทยากรพี่เลี้ยง วาดกรอบของผังสําหรับการวิเคราะหงบดุลของธาตุอาหาร (ดูผัง

ทายบท)

2. ยกเวนกรณผีูเขารวมการอบรมมปีระสบการณมาบางแลว ควรอภปิรายแบบฝกหดันี้
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ในกลุมใหญเนือ่งจากแบบฝกหดันีค้อนขางสลบัซบัซอน

 3. ปจจัยการผลิต หรือ สิ่งที่นําเขา คิดคํานวณเฉพาะปุยเคมี (เพื่อใหงายตอการคิด

คํานวณ) ปุยเคมีนั้น มีมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีเปอรเซนตของธาตุอาหาร

ตางกนั เชน ยเูรยี คอื 46% ฟอสเฟต คอื 48% และโปแตสเซีย่ม ปกต ิคอื 60% โดย

กาํหนดคามลูคาทีใ่ชตอก.ก.และเปอรเซนตธาตอุาหาร จากนัน้กใ็หคาํนวณหามลูคา

ของธาตอุาหารทีต่องใสลงไปในนา

4. ขัน้ตอนที ่2 ปรมิาณการสญูเสยี N ในนา  จากการวจิยัทีส่ถาบนัวจิยัขาวนา ๆ ชาติ

แสดงใหเห็นวาแมวาดินจะดีก็ตาม ไนโตรเจนประมาณ 40% สูญเสียกลับสู

บรรยากาศในรูปของกาซไนโตรเจน (จากการยอยสลายโดยจุลินทรียในดิน) เชน

เดยีวกนั ประมาณ 20% ยงัคงถกูตรงึไวในดนิ พชืไมสามารถนาํไปใชได  ดงันัน้จงึ

เหลือไนโตรเจนประมาณ 40% ที่พืชนําไปใชได (สังเกตวา : ในดินทรายที่ไมมี

อนิทรยีวตัถนุัน้ การสญูเสยีไนโตรเจน จะสงูกวานีม้าก)

5. ขัน้ตอนที ่3  จากมลูคาผลผลติตอเฮกแตรของผูเขารวมการอบรมคาํนวณหาปรมิาณ

ของฟางขาวตอแฮกเตอร (ถาเปนไปไดใหใชหนวยวดัทองถิน่แทน ก.ก./เฮกเตอร)

อตัราสวนน้าํหนกัของฟางขาวตอน้าํหนกัของผลผลติขาวจะผนัแปรไปตามชนดิของ

พนัธุ อตัราสวน อาจผนัแปรอยูระหวาง 1.2 ตอ 1 และ2.0 ตอ 1 พนัธุพืน้เมอืง จะมี

ปรมิาณฟางขาวและซงัขาวมากกวา (2:1) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพนัธุลกูผสมทีใ่หผล

ผลติสงู (1.2:1) ถาคณุไมแนใจมลูคาทีจ่ะใช  ขอใหใชคาเฉลีย่ที ่1.5 : 1 ซึง่เปนคาที่

อยูระหวางพนัธุทัง้สองประเภท

6. สาํหรบัผลผลติทีเ่ปนเมลด็ขาว และผลผลติทีเ่ปนฟางขาวนัน้ ใหคาํนวณจาํนวน NPK

ที่ใหมูลคาตามรายการที่แสดงไวทายบท คูณเปอรเซ็นต NPK แลวก็คูณจํานวน

กโิลกรมัของขาวและฟางขาวจากนัน้ กใ็หหารดวย 100

7. ใสมูลคาของ NPK ลงไปในตารางสรุป เปนกิโลกรัมที่ใสลงไปในนา  จํานวนที่

สญูเสยีไปในนาขาว (เฉพาะ N)  ปรมิาณทีถ่กูนาํออกไปจากการเกบ็เกีย่ว และจาํนวน

ทีอ่ยูในฟางขาว (โดยตัง้สมมตุฐิานในตอนแรกของแบบฝกหดันีว้า ฟางขาวถกูนาํ

ออกไป)

8. ปรมิาณผลผลติทัง้หมด (output) ลบดวยปจจยัการผลติ (input) เพือ่ประเมนิคา “สทุธ”ิ

(อาจจะบวกหรอืลบ) ของ NPK ทีย่งัคงเหลอือยูในนาขาวหลงัจากหนึง่ฤดกูาล

9.  อกีหนึง่ทางเลอืก  สาํหรบัแบบฝกหดันี ้ถาหากไมมเีวลาพอ กเ็พยีงคาํนวณวา NPK

ในฟางขาวมีปริมาณเทาไรในหนึ่งเฮกเตอรของผลผลิตเฉลี่ย? จากนั้น คํานวณ

ปรมิาณปุยเคม ีราคาในทองตลาด และมลูคาผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ 10%
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คําถามและจุดในการเนน
1. กําหนดมูลคาของปุยเคมี คํานวณมูลคา (โดยใชหนวยการเงินทองถิ่น) ของ NPK

ทีอ่ยูในฟางขาวตอหนึง่เฮกเตอร  ถามกีารขายฟางขาว ใหคาํนวณหารายไดทีส่ญูเสยี

หากเปรยีบเทยีบกบัการไถฟางขาวกลบัสูนา ผลการวจิยัแสดงใหเหน็วา ไถกลบฟาง

ขาว จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10%ในฤดูกาลที่สอง หากเกษตรกรใสฟาง

ขาวกลบัคนืลงสูนาของเขาแลว เขาควรจะไดกาํไรหรอืขาดทนุ?ใหคดิคาํนวณมลูคา

นี้ลงไปดวยเสมอ

2. จากประสบการณที่ผานมาของแบบฝกหัดนี้ ในเกือบทุกกรณี มักจะมี Pเหลืออยู

ในดนิอยางเพยีงพอหลงัเกบ็เกีย่ว ผลของ N นัน้ ผนัแปรอยางมากตามสภาพพืน้ที่

สวนผลสําหรับของ K นั้น ปกติ และ K ถูกเคลื่อนยายจากดินที่อัตราประมาณ

100 – 150 ก.ก.   ตอเฮกเตอรในหนึง่ฤดกูาล  แมวาเกษตรกร จะเพิม่ปรมิาณ K ตาม

คาํแนะนาํแลวกต็าม แลวผลทีไ่ดรบัเปนอยางไร?

3. ใหสงัเกตวาดนินาขาวสวนใหญ ม ีK “อยางเพยีงพอ” ดงันัน้เกษตรกร  จงึไมตอง

กังวลใจเกี่ยวกับการขาด K ถึงแมวา  จาก “งบดุล” จะแสดงใหเห็นวาเกิดการ

สญูเสยีในแตละฤดกูาล อยางไรกต็าม สิง่ดงักลาวนี ้ไมเปนจรงิเสมอไป ดนิบางพืน้ที่

อาจขาด K (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดินที่ตั้งอยูระดับที่สูงกวาพื้นที่บริเวณรอบ ๆ) ใน

แอฟรกิาตะวนัตก เกษตรกรในประเทศมาล ี(Mali) สามารถปลกูขาวโดยไมตองไถ

กลบฟางขาวลงสูนาเลยเปนเวลา 10 ป กอนทีเ่ขาจะเริม่เหน็ผลผลติลดลง (เนือ่งจาก

ปริมาณ Kไมเพียงพอ)

4. หากวาฟางขาวทัง้หมดถกูนาํกลบัลงสูดนิกอนปลกูขาวในฤดตูอไปผลลพัธ ควรจะ

เปนอยางไร?

5.    นอกจาก NPK แลว มธีาตอุาหารอืน่อะไรบางทีถ่กูนาํกลบัลงสูดนิพรอมกบัฟางขาว?

6. นอกจากคาํถามเกีย่วกบัธาตอุาหารแลว ฟางขาวทีถ่กูนาํกลบัลงสูนานัน้ มคีณุคาอยาง

อื่นอะไรบาง?

7. เกษตรกรในพื้นที่ของทานมีปญหาอะไรบางในการนําซังขาวกลับลงสูแปลงนา?

และมวีธิแีกปญหาเหลานัน้ หรอืไม?
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แบบฝกหดั 27  การวเิคราะหการใชฟางขาว

ความเปนมา
ขณะนี ้ผูเขารวมการอบรมรูถงึคณุคาของอนิทรยีวตัถแุลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ฟางขาว

เราจะศกึษากนัตอไปถงึการวเิคราะหการใชฟางขาวของเกษตรกร ซึง่แตกตางกนัไปใน

แตละประเทศและแตละทองถิน่ ประสบการณของเรา พบวามคีวามหลากหลายระหวาง

เกษตรกรในเอเซียและแอฟริกา ในบางพื้นที่ เชนตอนใตของเกาะชวาตะวันตก

เกษตรกรนําฟางขาวกลับสูแปลงนาของเขาทุกฤดูกาล และตระหนักวา เปนวิธีการ

สาํหรบัการมผีลผลติทีย่ัง่ยนื ในชวาตะวนัออกนัน้  เกษตรกรทีจ่างแรงงาน 6 คน ตอวนั

ตอเฮกเตอร ตัดสับฟางขาวเพื่อใหรถไถขนาดเล็กที่สามารถไถกลบลงสูดินไดงายขึ้น

อยางไรกต็าม เกษตรกรบางสวนยงัไมตระหนกัถงึประโยชน และบอกวา เหตทุีพ่วกเขา

นาํฟางกลบัลงสูนา กเ็พราะสภาพอากาศและสภาพน้าํ ชืน้เกนิไปทีจ่ะเผาฟางไดอยางมี

ประสทิธภิาพ และไมมแีหลงทีจ่ะขายฟาง หรอืวธิกีารกาํจดัอยางอืน่ (แตพวกเขากด็ใีจที่

รูวาการนาํฟางกลบัสูพืน้นานัน้ มปีระโยชนตอผลผลติ) ในบงัคลาเทศ เวยีดนาม กมัพชูา

และมาล ี(แอฟรกิาตะวนัตก) เกษตรกรใชฟางเลีย้งววัควาย หรอื ในกรณขีอง บงัคลาเทศ

ฟางขาวเปนเชือ้เพลงิในการหงุตมดวย กรณเีหลานี ้กอใหเกดิปญหาเพราะแมวาเกษตรกร

จะรูคณุคาของฟางวามปีระโยชตอผลผลติในระยะยาว แตกม็ขีอจาํกดัอยางอืน่ทีพ่วกเขา

ตองทาํกอน ๆ  ทีจ่ะเลอืกวธิขีองการนาํฟางกลบัเขาสูนาของตวัเอง

ความมุงหวัง
เพือ่ชวยผูเขารวมการอบรมพจิารณาขอจาํกดั (และยอมรบัขอจาํกดั) ในการจดัการเศษ

อนิทรยีวตัถุ

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ
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ขั้นตอน
1. วทิยากรพีเ่ลีย้ง วาดภาพดงัทีแ่สดงไวขางลางนี ้แสดงถงึการใชฟางในระบบการปลกู

พชื

2. ในกลุมยอยผูเขารวมการอบรมทาํคอลมัภ 2 คอลมัภ เพือ่เปรยีบเทยีบผลประโยชน

และผลทางดานลบ (โทษหรือขอจํากัด) เกี่ยวกับการนําฟางขาวกลับเขาไปในนา

(**วธิกีารนี ้อาจอภปิรายเปนกลุมใหญเพือ่ความสะดวก ขึน้อยูกบัการพจิารณาของ

วทิยากรพีเ่ลีย้ง)

3. ผูเขารวมการอบรม รายงานใหกลุมใหญ อภิปรายสิ่งที่พบเห็น วิทยากรพี่เลี้ยง

จาํเปนตองมคีวามรูอยางเพยีงพอในเนือ้หาวชิา สามารถแยกขอจาํกดั “ทีเ่ปนความ

จรงิ” จากขอจาํกดั “ทีเ่กษตรกร ยอมรบั” ระหวางการอภปิราย พยายามแยกใหเหน็

ความแตกตางระหวางขอจาํกดัทัง้สอง (ดตูวัอยางขางลาง)

4.  อภปิรายวธิกีารแกปญหาสาํหรบัขอจาํกดั และพจิารณาวา ประเดน็เหลานี ้สามารถ

นําไปสูแผนที่จะทําการทดลองในแปลงนาของเกษตรกร

ขอจํากัดที่สําคัญในการนําฟางขาวกลับสูแปลงนา
1. มีเวลาจํากัดที่ฟางขาว จะยอยสลายกอนปกดําหรือหวาน ทําใหกลาขาวเหลือง(ดู

แบบฝกหดัเรือ่งอตัราสวน C:N)

2. ฟางขาว เขาไปพันในผานไถของรถไถเล็กกอใหเกิดปญหายากตอการไถดิน

(เกษตรกรในหลายพื้นที่ แกปญหาดวยการจางแรงงานสับยอยฟางขาว วิธีอื่น ๆ

ไดแกการปลอยใหยอยสลายบางสวน กอนไถ)

3. ฟางขาวทีย่งัจาํเปนในการเปนเชือ้เพลงิหงุตม  อาหารสตัว วสัดใุนการกอสราง หรอื

เพือ่วตัถปุระสงคอืน่ ๆ
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4. ในฤดแูลงทีย่าวนาน (สามเดอืนหรอืมากกวา) หมายถงึความจาํเปนในการเกบ็ฟาง

ขาวไว แตถาไถกลบฟางเรว็เกนิไป กจ็ะทาํใหเกดิการยอยสลายหมดกอนถงึฤดกูาร

ปลกูขาวตอไป (ไมควรไถกลบกองฟางขาวเรว็เกนิไป เพราะมนัจะยอยสลายใน 6

ถงึ 8  สปัดาห แตควรเกบ็กองไวจนกระทัง่ 2-ถงึ-4 สปัดาห กอนปลกูขาว)

5. หน ูจะเขามาทาํรงัอยูใตกองฟาง (ดงันัน้ จงึทาํใหเรารูทีอ่ยูของมนั ทาํใหงายตอการ

จัดการและควบคุม)

6. ฟางขาว “เปนพิษ” ตอกลาขาว (โดยขอเท็จจริงแลว ภายใตสภาพของดินเหนียว

มากๆ และอุณหภูมิต่ํา การยอยสลายของจุลินทรียในสภาวะไมมีออกซิเจน ทําให

เกดิกรดอนิทรยี ฟนอล และแอลกอฮอล ทีเ่ปนพษิตอกลาขาว แตในเขตรอนเรือ่งนี้

ไมใชปญหา)

ปญหาความเชือ่ผดิ ๆ ของเกษตรกร
1. ฟางขาวเปนแหลงสะสมไขเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

a. ไขของเพลีย้กระโดดสนี้าํตาลนัน้ อยูไดดวยความชืน้ของตนขาว ฟางขาวทีแ่หง

นัน้ เพลีย้กระโดดไมสามารถวางไขได แตถงึแมจะวางไขได ไขกจ็ะแหงอยาง

รวดเรว็ เนือ่งจากการขาดความชืน้

2. ฟางขาวเปนแหลงสะสมหนอนกอขาว

a. หนอนกอขาวทีเ่ขาสูระยะพกัตวัโดยปกตแิลว จะเขาพกัตวัทีบ่รเิวณโคนตนขาว

บรเิวณตนขาวเหนอืรากขึน้มาเลก็นอยและมกัอยูใตระดบัผวิดนิ ฟางขาว จะถกู

ตดัเหนอืจดุนี ้อยางไรกต็าม ไมวาไขหรอืตวัออนของแมลงชนดิใด กต็ามจะถกู

ทาํลายโดยการไถกลบฟางระหวางการเตรยีมดนิ

3. ฟางขาวเปนแหลงสะสมเชื้อโรค

a. สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ IRRI (Dr. Tom Mew)ไดแนะนําวาการนําฟาง

ขาวกลับลงไปในดิน เปนวิธีการท ี่ดีที่สุดในการจัดการฟางที่มาจากตนขาวที่
เปนโรค สปอรของโรค จะถูกทําลายและดินอินทรียวัตถุที่มีมากขึ้น และ

สามารถยบัยัง้การเขาทาํลายของเชือ้โรคพชืไดเปนอยางดี

4. ปุยเคม ี เปนสิง่ทีด่กีวาสาํหรบัการผลติขาว

a. (ตามขอเทจ็จรงิจากการทดลองทีI่RRIและทีอ่ืน่ ๆ  แสดงใหเหน็วา วธิกีารทีใ่ห

ผลผลติสงูสดุ นาจะเปนการผสมผสานกนัระหวางอนิทรยีวตัถแุละปุยเคม ี(โดย

เฉพาะไนโตรเจน) ในบรรดาปจจัยการผลิตทางอินทรียนั้น ฟางขาว ได

พสิจูนวาให้ผลดทีีส่ดุดกีวาแมกระทัง่มลูววัในปรมิาณเทากนั (ฟางขาว ซึง่ถาจะ

วาไปแลว เกอืบจะเปนเสมอืนสารเคมทีีท่าํใหตนขาวเจรญิเตบิโตไดเปนอยาง

ด)ี
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แบบฝกหดัที ่28  อตัราสวนคารบอน:ไนโตรเจน (C:N)

ความเปนมา
แบบฝกหดันี ้เกีย่วเนือ่งถงึปญหาเกีย่วกบัการนาํฟางขาวกลบัสูดนิ  อยางไรกต็ามปญหา

นั้นแสดงใหเห็นถึงหลักการบางอยางของชีววิทยาดินและการจัดการ เพราะฉะนั้นจึง

เหมาะสาํหรบัการอภปิรายกบัเกษตรกรผูปลกูผกัดวย ในพืน้ทีท่ีม่ฟีางขาวถกูไถกลบลง

ดินน้อยกว่าหน่ึงหรือสองสัปดาห์ก่อนปักดำกล้า (หรือหว่านเมล็ด) เกษตรกร อาจจะพบ-

วากลาจะเหลอืงและตนเลก็กวาแปลงขางเคยีงทีไ่มมกีารไถกลบฟาง  สาเหตขุองปญหา

นี ้เกีย่วของกบัวงจรการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยีในดนิทีต่องการไนโตรเจนเชนเดยีวกนั

ในจาํนวนธาตอุาหาร (อะตอม) ทัง้หมดในพชืนัน้ มธีาตคุารบอนมากทีส่ดุ น้าํหนกัแหง

ของพชื มคีารบอนประมาณ 55% ในขณะทีอ่าจมไีนโตรเจนเพยีง 2% หรอื 3%  สามารถ

เกบ็คารบอนไดโดยงายดงัทีเ่ราไดศกึษามากอนหนานี ้C นัน้เขามาสูตนพชืในชวงของการ

สังเคราะหแสงในรูปของ CO
2
ดังนั้น Cไมใชเปนธาตุอาหารที่เปนขอจํากัดสําหรับพืช

เหมอืนดงักรณขีอง N

จลุนิทรยีทีอ่ยูในดนิ กต็องการคารบอนเปนจาํนวนมากเชนกนั แตไมสามารถรบัธาตนุี้

โดยตรงจากบรรยากาศ แตไดจากอนิทรยีวตัถจุากพชืและสตัวทีเ่นาเปอยยอยสลายตวัเปน

คารบอน หรอืจากน้าํตาลทีไ่หลซมึออกจากรากพชื จลุนิทรยมคีวามตองการความสมดลุ

ธาตอุาหารเพือ่การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ เชนเดยีวกนั  กลาวอยางงาย ๆ กค็อืตอง

การคารบอน 20 อะตอมตอไนโตรเจน 1 อะตอม หรอืทีอ่ตัราสวนคารบอนกบัไนโตรเจน

(อตัราสวน C:N) ของ 20:1

อตัราสวน C:N ของอนิทรยีวตัถใุนดนิ ผนัแปรอยางมากในแตละแหลง  ยกตวัอยางเชน

ปุยหมกัทีด่มีอีตัราสวนดงักลาว (คารบอน-กบั-ไนโตรเจน) อยูระหวาง 30 :1 และ 40:1 สิง่

เหลานีแ้สดงถงึประโยชนอยางยิง่ของปุยหมกั ในทางตรงกนัขาม ฟางของพวกธญัพชืมี

อตัราสวนคารบอนกบัไนโตรเจนประมาณ 100:1 ซึง่หมายความวาในชวงแรกๆ ของการ

ยอยสลายฟางในดินนั้น  ประชากรของจุลินทรียมี C มากวามี N มาก เพราะฉะนั้น
พวกมนัจงึตองใช N จากสภาพแวดลอมของดนิทีอ่ยูรอบ ๆ   ถามกีารยายกลาปลกูบรเิวณ

นัน้  จงึมกีารแขงขนักนัระหวางจลุนิทรยี (ทีก่าํลงัพยายามสรางสมดลุอาหารคารบอน

และไนโตรเจนของตัวเอง) กับกลาขาว  ดังนั้นกลาขาวจึงดูเหลืองและพัฒนาขึ้นอยาง

ชา ๆ  ชวงสปัดาหแรกๆ
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จุลินทรียในดินเปรียบเสมือนธาตุอาหาร “ที่ฝากเอาไวในคลัง”
จดุสาํคญัอกีจดุหนึง่ คอืความจรงิทีว่านอกจากจลุนิทรยีนอกจาก มบีทบาทในฐานะผูยอย
สลายอนิทรยีวตัถุ แตยงัเปนแหลงกกัเกบ็ธาตอุาหาร ในชวงชวีติทีส่ัน้ ๆ  ของมนั จลุนิทรยี

มธีาตอุาหารตางๆอยูในองคประกอบของรางกายของมนั และเมือ่มนัตายลง ธาตอุาหาร

กถ็กูยอยสลายโดยเอม็ไซมทีแ่บคทเีรยี  และ ถกูรากพชืดดูไปใช

จลุนิทรยีจะทาํการยดึธาตอุาหารตางๆ และจากนัน้จะคอย ๆ ปลอยแรธาตอุอกมาสูรากของพชื
หากปราศจากจุลินทรีย แลว ปุยเคมีที่เกษตรกรใสเขาไป จะสูญเสียไปอยางรวดเร็วดวยการ
ชะลางออกไปสูบริเวณรอบๆ

ฤดกูาลที ่1

ฤดกูาลที ่1

ฤดูกาลที่  2

ฤดูกาลที่  2

จลุนิทรยีตางๆ

แขงขนักบั

พชืเพือ่

ไนโตรเจน

ธาตอุาหารหลายชนดิทีถ่กูปลดปลอย

จุลินทรีย

ระยะหางกนั 2

สัปดาหที่ไมมี

การแขงขนัใน

การยอยสลาย

ธาตอุาหารหลายชนดิทีถ่กูปลดปลอย

จุลินทรีย

ฟางขาว

คารบอน: ไนโตรเจน

= 100:1

ฟางขาว

คารบอน: ไนโตรเจน

= 100:1

คารบอน: ไนโตรเจน=20:1

เวลา
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ความมุงหวัง
แบบฝกหัดนี้มีเปาหมายในการชวยใหผูเขารวมการอบรมเขาใจถึงความซับซอนและ

ปฏสิมัพนัธระหวางอนิทรยีวตัถใุนดนิ จลุนิทรยีดนิ และพชืในชวงสองสามสปัดาหหลงั

จากการนาํฟางกลบัลงสูดนิ  อกีวตัถปุระสงคหนึง่ กค็อืการใหความรูถงึวธิกีารทีจ่ลุนิทรยี

กระทาํตวัเสมอืนแหลงเกบ็สะสมธาตอุาหาร

เวลาทีใ่ช
60 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

กระดาษชิน้เลก็ ๆ มากมายทีท่าํเครือ่งหมาย N หรอื C ไว

ขั้นตอน
แบบจาํลองนี ้ไมไดมุงหวงัทีจ่ะใหเกดิความถกูตองมากมายนกั เพยีงเพือ่เปนการใหแนว

คดิและใหทราบถงึการเคลือ่นไหวของธาตอุาหารระหวางดนิ ฟางขาว และจลุนิทรยี จดุที่

ทาํการเนน คอืจดุเริม่ตนของกระบวนการนัน้ N จะถกูจลุนิทรยีดงึออกจากดนิ (เปนชวง

เวลาของการแขงขนักนัในการแยงNระหวางจลุนิทรยีและรากพชื)  แตธาตNุนีน้ัน้ ในที่

สดุกจ็ะถกูเพิม่สูดนิขึน้มาโดยประชากรจลุนิทรยีทีก่าํลงัตาย

1. วทิยากรพีเ่ลีย้ง นาํเสนอภาพวาด ดงัทีแ่สดงใหเหน็ขางลาง (หองแบง “แกวชัว่โมง”

เปนการแสดงการเคลื่อนไหวจากหองหนึ่ง (จุลินทรียที่มีชีวิต)ไปอีกหองหนึ่ง

(จลุนิทรยีทีต่ายแลว) และใหจดัทาํกระดาษชิน้เลก็ ๆ ทีท่าํเครือ่งหมาย N หรอื Cไว

ในปรมิาณทีม่ากพอสมควร  กระดาษเครือ่งหมาย C 1 ชิน้ แทน C 10 อะตอม  ใน

ขณะทีก่ระดาษเครือ่งหมายN 1 แผน แทนNเพยีง 1 อะตอม แบงผูเขารวมการอบรม

ออกเปนกลุมยอย แลวใหแสดงแบบจาํลอง ดงัตอไปนี้

2. แกวชัว่โมงแรกจะแสดง C จากฟาง และNจากทัง้ฟางและดนิทีก่าํลงัถกูสงเขาไปใน

ห้องจุลินทรีย์ “ที่มีชีวิต” แสดงถึงการที่จุลินทรีย์บริโภคฟางและการเจริญเติบโต-

ของจุลินทรีย

3. แกวชัว่โมงตอไป แสดงใหเหน็การเจรญิเตบิโตตอไปของประชากรจลุนิทรยี และ

การสะสมธาตอุาหารใน “ธนาคารธาตอุาหาร” ทีม่ชีวีตินี้
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4. แกวชัว่โมงทีส่าม กจ็ะเปนเหมอืนกบัแกว ชัว่โมงทีผ่านมาซึง่จะไดเหน็การเคลือ่น

ไหวจากหองของ“จลุนิทรยีทีม่ชีวีติ” เขาไปสูหองของ “จลุนิทรยีทีไ่มมชีวีติ” เปน

ตัวแทนของชิ้นสวนของประชากรจุลินทรียจํานวนหนึ่ง

5. แกวชัว่โมงทีส่ี ่กเ็หมอืนกบัแกวชัว่โมงทีส่าม แตมสีิง่ทีถ่กูเพิม่เตมิเปนการยอยสลาย

ของจลุนิทรยีทีต่ายแลว เพิม่เตมิธาตอุาหารทีจ่าํเปนตอชวงตอไป

6. แกวทีห่า เปนเหมอืนแกวทีส่ี่

7. แกวทีห่ก กเ็ปนเชนเดยีวกนั เวนแตวา ฟางขาว ไดถกูใชไปจนหมดแลว และกม็เีพยีง

จุลินทรียที่กินธาตุอาหารจากจุลินทรียที่ตายแลวเทานั้น  แกวของชั่วโมงนี้และ

ชัว่โมงขางหนา เปนการแสดงชวงสดุทาย ซึง่ฟางขาวเดมิทัง้หมดไดถกูบรโิภคและ

ขณะนี ้ธาตอุาหาร กอ็ยูกบัประชากรของจลุนิทรยีทัง้หมด ทัง้ทีต่ายแลว  ทีย่งัมชีวีติ

อยูและในดิน

ฟางขาวดิน

ประชากรของแบคทีเรีย

C:N=100:1

C:N=20:1

ตาย

เวลา

มชีวีติ
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แบบฝกหดัที ่29  การวเิคราะหปญหาของดนิ

ความเปนมา
แบบฝกหดันี ้จะชวยใหผูเขารวมการอบรมมโีอกาสไดประยกุตใชความรูทีเ่ขาไดรบัใน

การวเิคราะหปญหาในแตละทองถิน่  ซึง่โดยปกตแิลววทิยากรพีเ่ลีย้งมกัจะตองพบกบัคาํ

ถามจากเกษตรกรถงึวธิกีารแกปญหาในแตละทองถิน่  กรณเีชนนี ้วทิยากร ควรทีจ่ะสง

คาํถามเหลานีก้ลบัสูเกษตรกรดวยการแนะนาํถงึความเปนไปไดทีจ่ะทาํการทดลองอยาง

งาย ๆ แบบฝกหดันีจ้ะแนะนาํวา  ปญหาของดนิสวนใหญนัน้มกัจะอยูหนึง่ในสีก่ลุม

ความมุงหวัง
เพือ่ผูเขารวมการอบรม ไดมโีอกาสอภปิรายความหลากหลายของปญหาดนิในทองถิน่

เวลาทีใ่ช
90 นาที

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

เทปตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. แบงกลุมยอย (ตามแหลงทีม่าของผูเขารบัการอบรม) ใหเกษตรกรทาํรายการปญหา

สาํคญัทีเ่กีย่วของกบัดนิในพืน้ทีข่องตนโดยขอใหชวยกนัคดิ และอธบิายถงึแนวทาง

ทีน่าจะเปนไปไดในการทดลองเพือ่ใหเกษตรกร สามารถแกไขปญหาเหลานีไ้ด

2. รายงานผลใหกลุมใหญและรวบรวมหัวขอปญหาและแผนการทดลอง

3. วทิยากรพีเ่ลีย้ง ขอใหกลุมจดัลาํดบัปญหาดนิออกเปนหวัขอสกั 2-3 หวัขอ ซึง่อาจ

ไดแก

a. ปญหาทางกายภาพ (การระบายน้าํ ความสามารถในการอุมน้าํต่าํ ฯลฯ)

b. การขาดธาตอุาหาร

c. ความเปนพษิ

d. เชือ้โรค

4. มีทางแกปญหาใดบางที่ใชวิธีการจัดการอินทรียวัตถุ?
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แบบฝกหดัที ่30  การสรางกองปุยหมกั

ความเปนมา
เราตองการที่จะเนนตั้งแตเริ่มแรกวาปุยหมักที่ผานกระบวนการยอยสลายจนเกิดความ

รอนนัน้เปนวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุสาํหรบัพชืทีป่ลกูในทีแ่หงแลง และโดยเฉพาะอยางยิง่

พชืทีม่คีณุคาสงู เชน พชืผกัตาง ๆ  การใชปุยหมกัในนาขาวนัน้ไมใชวธิกีารทีด่ทีีส่ดุเสมอ

ไป เหตผุลแรกเปนเพราะในระหวางกระบวนการทาํปุยหมกันัน้ เปนกระบวนการทีต่อง
ใชอากาศ (ตองการออกซิเจน) และผลผลิตที่ไดมา คือไนโตรเจน ในรูปของไนเตรท
(NO

3
) เมือ่พืน้ทีป่ลกูเกดิน้าํทวม สภาพของดนิจะเปลีย่นเปนสภาพทีไ่มตองใชออกซเิจน

ภายในระยะเวลา 2 ชัว่โมง  ละเมือ่สิง่นีเ้กดิขึน้ ไนเตรทจะเกดิปฏกิริยิาแยกไนโตรเจน

(denitrification)โดยแบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน มีผลใหไนโตรเจนที่มีคุณคาที่ตอง

สญูเสยี กลบัเขาไปอยูในบรรยากาศในรปูของกาซไนโตรเจน (N
2
) เหตผุลทีส่องคอื วธิี

การทีด่สีาํหรบัการปรบัปรงุดนิในนาขาว คอืเพยีงแตนาํฟางขาวกลบัลงสูแปลงนาอยาง

นอยสองสปัดาหกอนปลกูขาว

มหีลายวธิกีารในการสรางกองปุยหมกัจงึควรกระตุนใหประชาชนสอบถามหาสตูรการ

ทาํปุยหมกัแบบตาง ๆ   และควรทาํการทดลองเพือ่พสิจูนผลขอมลูพืน้ฐานของการทาํปุย

หมกั (รอน) ไดแก

1. กองปุยหมักควรมีขนาดใหญเพียงพอเพื่อความรอนเกิดขึ้นนั้นจะสูญเสียออกไป

ภายนอก หมายความวา กองของปุยหมกัในในลกัษณะรปู “ลกูบาศก”นัน้ ดกีวากอง

ที่แบนและกวาง

2. กองปุยหมัก ไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอที่จะเกิดกระบวนการยอยสลายโดย

จลุนิทรยี  เพราะฉะนัน้ จงึตองสราง “ถงั” ปุยหมกัรอนเอาไวเหนอืพืน้ดนิ

3. มีการใสอินทรียวัตถุชนิดตางๆเขาไปเปนชั้น ๆ สลับกัน เพื่อใหมีสวนผสมหลาก

หลายและมีการระบายอากาศที่ดี

4. ตองมีการ  “พลิก” กองปุยหมักเพื่อผสมใหเขากับสวนที่อยูดานนอกใหเขาไปขาง

ในและเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหกับกองปุยหมัก ควรปฏิบัติเชนนี้เดือนละครั้ง

5. จําเปนตองรักษาความชื้นในกองปุยหมักเพื่อเรงการเจริญเติบโตของจุลินทรียแต

ตองไมใหเปยกชืน้จนเกนิไป (จะทาํใหเกดิสภาพขาดอากาศ)
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ความมุงหมาย
เพือ่สรางถงัปุยหมกัจากวสัดทุีม่ใีนทองถิน่

วัสดุอุปกรณ
เสาไม สงู 1.5 ม. เสนผาศนูยกลาง 4-5 ซ.ม.

เชอืกพลาสตกิ

มดีขนาดใหญใชตดักิง่ไมทาํเสา

แผนพลาสตกิสาํหรบัคลมุ

วชัพชืพวกทีม่ลีาํตนอวบน้าํ ใบกลวย ซากวสัดทุีเ่ปนพชือวบน้าํทัว่ไป

มลูววั

ปนู

ขั้นตอน
1. ทาํกรอบคอกขนาดพืน้ทีข่นาด 1.5 x 1.5 ม. และอยูหางจากบรเิวณบานพอประมาณ

2. หาไมไผหรอืทอนไมตรง ๆ สกั 30 – 40 ลาํ โดยทีแ่ตละทอนสงูประมาณ 1.5 ม.

และเสาทีม่มุทัง้สี ่ควรจะใหญ และสงูกวาเสาตนอืน่

3. ปกและ/หรอืตอกลาํไมเหลานัน้   เพือ่ทาํเปนคอก มชีวงของลาํไมหางกนั 2-3 ซ.ม.

ผกูตดิลาํไมในแนวขนานจากมมุทัง้สี ่เพือ่ใหโครงคอก มัน่คง ผกูเชอืกพลาสตกิกบั

ลาํเสาไปตามแนวนอน เพือ่ใหโครงสรางมัน่คงมากขึน้

4. หาวชัพชืทีอ่วบน้าํตามขางถนน และ/หรอืใชใบกลวย หรอืใบไมอะไรกไ็ด แลวใช

มีดสับวัสดุพวกนี้ใหมีขนาดเล็กเพื่อเรงกระบวนการยอยสลาย

5. หามลูววั (มลูไกและสกุร กใ็ชได มลูเหลานี ้มไีนโตรเจนสงูกวามลูววัแตมกีลิน่แรง)

6. เริม่ดวยชัน้ของเศษซากพชืกองใหสงูขึน้ 20 ซ.ม.จากพืน้ของคอก จากนัน้ใหเพิม่ชัน้

ของมลูสตัว ตอมากเ็ปนชัน้ของเศษซากพชือกีโดยลาํดบัดงันี ้โรยปนูขาว  เศษซาก

พชื มลูสตัว เศษซากพชื  ปนูขาว ฯลฯ ทาํเชนนีไ้ปจนถงึสวนยอด (ประมาณ 1 เมตร)

7. หลงัจากการเรยีงปุยหมกัแตละชัน้ กใ็หย่าํเศษซากพชืเพือ่ใหเกดิการกระชบัตวั (แต

อยาใหแนนจนเกินไป)

8.  หลงัจากทาํไดสกัสองสามชัน้แลว รดน้าํลงไปบนกองปุยหมกัสกั 2-3 ลติร เพือ่ทาํ

ใหวสัดมุคีวามชืน้ แตอยาใหเปยกชืน้ชุมฉ่าํเกนิไป

9. เมือ่ทาํทกุชัน้สมบรูณแลว เจาะกองปุยหมกัจากยอดลงมาจนถงึพืน้สกั 4 ถงึ 6 จดุเพือ่

ใหเกิดชองอากาศเขาไปที่ใจกลางของกองปุยหมัก

10. ปดสวนยอดกองปุยหมักดวยใบมะพราวหรือแผนพลาสติกเพื่อปองกันไมใหฝน

ชะกองปุย
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11. ตรวจกองปุยทกุสปัดาห และใหน้าํหากจาํเปน (ถาพบวาสวนกลางกองปุยเริม่แหง มี

สขีาวและเปนผงคลายชอลก จาํเปนตองรบีใหน้าํเพิม่)

12. พลกิกองปุยทกุเดอืน นาํสวนทีอ่ยูดานนอกเขาไปอยูขางใน และเอาสวนทีอ่ยูดานใน

ออกไปอยูดานนอก

13. ถาไมสามารถหามลูสตัวได อาจจะใชยเูรยีทาํในชัน้นีแ้ทน

กองปุยหมกัจะสมบรูณใชไดกต็อเมือ่ไดปุยหมกัมสีนี้าํตาลดาํ ออนนุม มกีลิน่คลายดนิ

ใหม ๆ ลกัษณะดงักลาวนี ้อาจใชเวลาประมาณ 3 เดอืนโดยขึน้อยูกบัสภาพอากาศดวย

เมือ่คณุไดสรางกองปุยหมกั และดาํเนนิการตอไปจนไดปุยหมกัทีส่มบรูณแลว อาจจาํเปน

ตองสรางปุยหมกัตอเนือ่ง เพือ่ใหมไีวใชไดตลอดทัง้ป

จากภาพ: ระยะสดุทายของการกอสรางคอกปุยหมกัใน Kalimantan ตะวนัออก (Borneo)

อินโดนเีซยี โดยผูเขารวมการอบรมทีเ่ปนเกษตรกรไอพเีอม็  แผนพลาสตกิใชคลมุกอง

ปุยเพื่อปองกันฝน สวนประกอบในการทํา ไดแกพวกวัชพืชอวบน้ําในทองถิ่น มูลวัว

และปนูขาว



88

แบบฝกหดัที ่31  การทดลองเรือ่งดนิโดยเกษตรกร

ความเปนมา
คูมือเลมนี้ เหมาะที่จะใชในการสัมมนา 3-4 วันกับศิษยเกาที่ผานโรงเรียนเกษตรกร

ไอพีเอ็ม ซึ่งรูปแบบและการดําเนินการของแบบฝกหัดนั้นมาจากพื้นฐานที่ผูเขารวม

สัมมนา คุนเคยกับการปฏิบัติตามกระบวนการมีสวนรวมตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกรมากอนแลวเปนอยางด ี และเมือ่มาถงึบทสดุทายของแบบฝกหดัเหลานีเ้กษตรกร

จะเกดิความคดิทีจ่ะรวมทาํการทดลองระยะยาวตลอดฤดขูองการเพาะปลกู (หรอืกวานัน้)

ในพืน้ทีข่องตนเอง วทิยากรพีเ่ลีย้ง ควรใชชวงสดุทายนีส้นบัสนนุการอภปิรายขอสรปุทัว่

ไปและวางแผนสําหรับกิจกรรมในอนาคต แบบฝกหัดนี้ ไมไดเปนการชี้นําผูเขารวม

การอบรมถงึประเภทของการทดลองทีพ่วกเขาควรจะทาํ เพยีงแตเปนการเตอืนผูเขารวม

การอบรมถงึวธิกีารบางอยาง ทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้และไมยุงยากมากนกั

ความมุงหวัง
เพือ่จดัเวทสีาํหรบัการอภปิรายถงึขอสรปุและโอกาสในการวางแผนสาํหรบักจิกรรมวจิยั

ในอนาคต

เวลาทีใ่ช
3-4 ชัว่โมง

วัสดุอุปกรณ
ปากกา

กระดาษฟาง

กาวตดิกระดาษ

ขั้นตอน
1. เริ่มตนดวยการอภิปรายกลุมโดยการกลาวถึงบทสรุปที่สําคัญที่สุดที่ผูเขารวม

การอบรมพบเห็นในระหวางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องดิน

2. ขณะที่อภิปรายในกลุมใหญ ใหผูเขารวมการอบรมแสดงรายการที่เปนประเด็น

สาํคญั ๆ  ทีเ่หน็วาเกีย่วของกบัสภาพการเกษตรในแตละถิน่ของเขา และใหพจิารณา

ประเดน็ทีส่าํคญัทีส่ดุ 5 ประเดน็เพือ่หารายละเอยีดเพิม่เตมิ (หรอืตามจาํนวนทีร่ะบุ

ในหัวขอยอย)

3. แบงผูเขารวมการอบรมออกเปนกลุมยอยและใหแตละกลุมจัดทําและวางแผน
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ดําเนินการทดลองระยะยาวตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 1 ประเด็น เพื่อศึกษาทดสอบ

ประเด็นดังกลาว

4.  รายงานกลบัใหกลุมใหญ และอภปิรายในรายละเอยีด

จดุทีจ่ะเนน
1. ทาํวธิกีารทีง่าย ๆ!  การทดสอบมกัทาํกบัหลายองคประกอบเกนิไปในเวลาเดยีวกนั

ยิง่หากมกีารผนัแปรองคประกอบเหลานีม้ากขึน้เทาไร  กจ็ะทําใหยากตอการแปล

ความหมายของผลการทดลองมากขึ้นเทานั้น

2. ถาการทดลอง เปนการเพิ่มอินทรียวัตถุกลับลงสูดินและเปนการประเมินผลลัพธ

ควรคาํนงึวาผลทีไ่ดรบันัน้ อาจมองเหน็ไมชดัเจนหลงัจากฤดเูพาะปลกูแรกผานไป
สําหรับนาขาวที่ทดสอบการตอบสนองของการนําฟางขาวกลับเขาสูนานั้น โดย

ปกติแลว จะตองรอจนกระทั่งฤดูเพาะปลูกที่สอง จึงจะเห็นผลชัดเจน ซึ่งตาม

ธรรมดา ผลตอบแทนในการนาํฟางกลบัลงสูแปลงนานัน้ ผลผลติเพิม่ขึน้ประมาณ

10% จากฤดกูารเพาะปลกูทีส่อง  และจะเพิม่ขึน้อกีหลงัจากนัน้

3. การพจิารณาเพือ่ประเมนิขอบเขตกวาง ๆ ของผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ หากเกษตรกร ตอง

การทีจ่ะทดสอบวธิกีารใหมทีม่ผีลตอระบบดนิของเขาแลว กใ็หพจิารณาขอบเขตทัง้

หมด ไมเพียงแตเฉพาะผลผลิตเทานั้น แตยังรวมไปถึงลักษณะอาการของพืชเพาะ

ปลกู  การเกดิโรคศตัรพูชืและปรมิาณของศตัรธูรรมชาต ิ ผลทางกายภาพทีเ่กีย่วของ

กบัดนิอกีดวย

4. กําหนดเวลาในการพบกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาขั้นตอนตอไปในการดําเนินการ

ตามแผนงานวจิยัตอไป (ปกตแิลว ประมาณ 2 สปัดาหกอนปลกูหรอืกอนเกบ็เกีย่ว)
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ภาคผนวก A.  ระบบของดนิ

A.1 เนือ้ดนิและโครงสรางดนิ

ดนิ จากลกัษณะทางกายภาพ เปนรากฐานค้าํจนุตนพชืเอาไว โดยในขณะเดยีวกนั กย็อม

ใหมกีารเคลือ่นไหวของรากพชืเพือ่การเจรญิเตบิโต รวมทัง้อากาศ น้าํ และธาตอุาหาร

ทัง้เนือ้ดนิและโครงสรางดนิ มอีทิธพิลตอปรมิาณและขนาดรเูปดในดนิ และดงันัน้ จงึมี

อทิธพิลตอการเจรญิเตบิโตของพชื

โครงสรางดนิทีด่นีัน้ ควรมลีกัษณะทีเ่อือ้อาํนวยตอสิง่ตอไปนี้

a. การเคลือ่นทีข่องอากาศ น้าํ และธาตอุาหาร ไปสูราก

b. การพฒันาของระบบรากพชือยางมปีระสทิธภิาพ ทาํใหรากแขนงและรากฝอย

เคลือ่นไหวในดนิไดอยางสะดวก  ชวยใหพชืหาอาหารและน้าํไดโดยสะดวก

c. การกําจัดและการยอยสลายของพิษบางอยางที่เกิดจากการสลายตัวของ

อนิทรยีวตัถ ุ(โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายใตสภาพขาดอากาศ)

A.1.1  เนือ้ดนิ
เนือ้ดนินัน้ มคีาํอธบิายอยางเปนทางการทีน่กัปฐพวีทิยาไดใหคาํจาํกดัความไวเพือ่ชวย

ในการอภปิรายในเรือ่งของดนิ และมคีวามหมายกลาวถงึ สดัสวนของอนภุาคดนิทราย
ดนิตะกอน และดนิเหนยีวทีป่ระกอบเปนดนิแตละตวัอยาง

ดนิทราย เปนอนภุาคดนิทีม่เีสนผาศนูยกลางจาก 0.05 ม.ม. ถงึ 2.0 ม.ม.

ดนิตะกอน เปนอนภุาคดนิทีม่เีสนผาศนูยกลางจาก 0.002 ม.ม.  ถงึ 0.05 ม.ม.

ดนิเหนยีว เปนอนภุาคดนิทีม่เีสนผาศนูยกลาง <0.002 ม.ม.

ดนิอาจอธบิายไดวา เปนดนิหยาบหรอืดนิละเอยีด  ดนิเนือ้ละเอยีด จะมดีนิทรายมากกวา

ในขณะทีด่นิเนือ้ละเอยีด จะมดีนิเหนยีวมากกวา และดนิทีม่สีดัสวนของปรมิาณดนิทราย

ดนิตะกอน ดนิเหนยีวเทา ๆ กนั เรยีกวา ดนิรวน หรอืดนิรวนซยุ

เนือ้ดนินัน้ ไมใชเปนสิง่ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดในระยะเวลาสัน้ ๆ  และเปนสิง่จาํเปน

ของเกษตรกรทีจ่ะตองใชสาํหรบัทาํมาหากนิ ในระยะยาวนัน้ เนือ้ดนิอาจเปลีย่นไปตาม

เหตกุารณ  เชน น้าํทวม หรอืการเลือ่นตวัของแผนดนิ ทาํใหดนิปรมิาณมาก ๆ จากแห

ลงอืน่เเคลือ่นยายมาทบัถมดนิในบรเิวณนัน้  ใหสงัเกตวา การเพิม่อนิทรยีวตัถเุขาไปนัน้

เมือ่พดูอยางเปนวทิยาการแลว ไมได้เปลีย่นแปลงเนือ้ดนิเลย  แตการเพิม่อนิทรยีวตัถเุขา
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ไป จะเปลีย่นคณุสมบตัอิืน่ ๆ  ของดนิ เชน โครงสราง ความสามารถในการอุมน้าํ การการ

ระบายน้าํ การยดึธาตอุาหาร ซึง่จรงิ ๆ  แลว ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัทิีส่าํคญั

เกอืบทกุอยางของดนิยกเวนเนือ้ดนิ (ความรูนี ้อาจสรางความสบัสนใหกบัเกษตรกรได

จงึควรแนะนาํเกษตรกรดวยความระมดัระวงั)

เนือ้ดนิ เกีย่วของโดยตรงกบัความอดุมสมบรูณของดนิ เชน ความสามารถในการซบัและ

กักเก็บน้ํา การยึดธาตุอาหาร และมีตอการแพรกระจายของรากพืชในดิน ดินที่มีดิน

เหนยีวมาก ๆ  นัน้ เรยีกวาดนิ “หนกั”จะอุมน้าํไวไดมาก ทาํใหระบายน้าํไดชา ดนิทีม่ดีนิ

ทรายมากนั้น เรียกวาดิน “เบา” อุมน้ําไดนอยถาหากวาไมมีอินทรียวัตถุรวมอยูดวย

การไหลซมึของน้าํในดนิทรายนัน้กจ็ะเปนไปอยางรวดเรว็

สามเหลี่ยมดิน
รูปแบบนี้ ใชเฉพาะกับสถานการณของดินที่มีองคประกอบ 3 อยางที่รวมกันแลวได

100% ในกรณนีีเ้นือ้ดนิ ประกอบดวยผลของการรวมกนัของดนิทราย ดนิตะกอน และ

ดินเหนียว กราฟที่แสดงนี้ อาจไมเหมาะสําหรับการฝกอบรมเกษตรกร แตที่นาสนใจ

สาํหรบัวทิยากร   บางครัง้กราฟนีอ้าจสบัสนตอการอาน จงึขอเพยีงใหจาํไววา เสน 10%

เปนเสนทีย่าวทีส่ดุ และเสน 90% เปนเสนทีส่ัน้ทีส่ดุ หลงัจากทาํการทดสอบ “การกลิง้”

เนือ้ดนิ กน็าทีจ่ะสามารถจาํแนกดนิของคณุวาอยูในกลุมใดกลุมหนึง่ในนี้
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A.1.2 โครงสรางดิน
โครงสรางดนิ หมายถงึการจดัตวัของอนภุาคดนิทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีเ่กีย่วของซึง่
กนัและกนั โครงสรางของดนิ ตางจากเนือ้ดนิ เกษตรกรสามารถเปลีย่นแปลงปรบัปรงุได

ดวยกจิกรรมตาง ๆ  เชน การไถ การจดัการน้าํ ปจจยัอืน่ ๆ  กอ็าจมผีลตอโครงสรางของดนิ

ได เชน การกระทาํของแมลง ไสเดอืน และจลุนิทรยี

โครงสรางของดินเลวนั้น จําเปนตองปรับปรุงเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร และน้ําเพื่อใหพืชมี
สขุอามยัพชืทีด่ ี เชนเดยีวกบัดนิทีม่โีครงสรางทีด่ี

ดินแนน เปนสภาพการสูญเสียที่โครงสรางที่ดีของดิน โดยรูเปดของดิน ถูกอัดแนน

ดินแนนนี้ เปนอาการอยางชัดเจนของพื้นที่ที่ถูกละเลยขาดการดูแลรักษาที่ถูกตอง

ดนิแนนนัน้ มสีาเหตจุากหลาย ๆประการในเวลาเดยีวกนั ซึง่องคประกอบเหลานี ้ไดแก

การสญูเสยีอนิทรยีวตัถ ุ  การใชสารกาํจดัแมลงชนดิเมด็ (เชน คารโบฟแูรน) ซึง่ฆาทัง้

ไสเดอืน แมลง และสตัวอืน่ ๆ ในดนิการเกษตรทีใ่ชเครือ่งจกัรกล กเ็ปนอกีปญหาหนึง่

ทีแ่รงกดของเครือ่งมอืหนกั (รถแทรกเตอร)ทีเ่คลือ่นไหวบนผวิดนิ

A.2 ชัน้ดนิ

คณุลกัษณะของดนิ เชน เนือ้ดนิและโครงสรางดนินัน้ สามารถตรวจสอบไดจากการนาํ

ตวัอยางดนิในพืน้ทีม่าเพยีงเลก็นอย แตกค็วรจะตองพจิารณาสภาพความเปนจรงิของดนิ

จากพืน้ทีป่ลกูจรงิ ๆ ซึง่ในพืน้ทีป่ลกูนัน้ ปฏกิริยิาของดนิ ขึน้อยูกบัคณุลกัษณะของดนิ

ทีร่ะดบัความลกึตาง ๆ  กนั การวเิคราะหชัน้ดนิ เปนการตรวจสอบสภาพของดนิตามแนว

ดิง่ การจาํแนกดนิตามระบบดงักลาวนี ้ตองใชเนือ้หาวชิาการทางดนิหลาย ๆ แบบ และ

คอนขางซบัซอนมากในธรรมชาตติามความเปนจรงิ

ในแบบที่งายที่สุดนั้น เราสามารถพิจารณาชั้นดิน 2 ชั้นคือดินชั้นบนและดินชั้นลาง

ลักษณะของดินชั้นบน มีความแตกตางอยางมากจากสิ่งที่ไดพบในดินชั้นลาง เพราะ

ฉะนัน้ จงึคอนขางยากมากในการทาํนายชัน้ดนิจากการตรวจดเูพยีงดนิชัน้บน

A.3 การระบายน้าํ

น้าํฝนทีต่กลงมานัน้ นาํพาออกซเิจนซึง่เปนทีต่องการของดนิ รวมทัง้ธาตอุาหารทีจ่าํเปน

ตอพชืดวย ดงันัน้ ดนิตองมรีพูรนุพอสมควรทีจ่ะทาํใหมกีารระบายน้าํทีด่แีละปองกนัการ
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ขงัน้าํในระยะยาว แตถาหากดนิ มกีารระบายน้าํเรว็เกนิไป ดนิจะสญูเสยีทัง้ธาตอุาหาร

(เนือ่งจากการชะลาง) และน้าํ และหากการระบายน้าํชาเกนิไป ธาตอุาหารในบรเิวณราก

พชืจะถกูทาํลาย และไมสามารถชดเชยเพิม่เตมิในอตัราทีเ่พยีงพอตอความจาํเปนของพชื

ได การระบายน้าํชา ยงัอาจกอใหเกดิปญหาของความเปนพษิทีเ่กีย่วของกบัสภาพการขาด

อากาศ (ขาดออกซเิจน) ซึง่นาํไปสูการสรางสารพษิ  เชน แอลกอฮอล และกรดทีเ่ปนพษิ

ตอรากพชื  การระบายน้าํทีไ่มด ี(เรว็หรอืชาเกนิไป) เปนเหตทุีท่าํใหพชืเจรญิเตบิโตไมดี
เทาทีค่วร แตเกษตรกรมกัไมคอยรูหรอืตระหนกัถงึสาเหตนุีม้ากนกั

การระบายน้าํในดนิในแตละพืน้ที ่นัน้ เกีย่วของกบัหลาย ๆ สาเหต ุแตทีช่ดัเจนทีส่ดุก็

คอืโครงสรางและเนือ้ดนิ ยิง่ไปกวานัน้ การระบายในดนิบางแหลงนัน้  เกีย่วของกบัชัน้

ดนิดวย

การระบายน้าํทีด่นีัน้ คอืดนิทีซ่ึง่มรีเูปดเปนจาํนวนมากและขนาดตาง ๆ กนั รเูปดขนาด

ใหญ ชวยใหมกีารระบายไดด ีและรเูปดขนาดเลก็ ๆ ชวยกกัเกบ็น้าํและคอย ๆ ปลอยให

มกีารเคลือ่นไหวของน้าํไปตามชองเปดขนาดเลก็ ๆ ในดนิ

พืช สรางรากใหแพรกระจายลงไปในดินขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อหาแหลงอาหารจากดิน

รากของพชืทัง้หลาย พยายามทีจ่ะแตกกิง่กานสาขาทีเ่ลก็ลงเรือ่ย ๆ   ไปจนถงึขนาดทีต่อง

สองดดูวยกลองจลุทศัน อยางไรกด็ ีจาํนวนเนือ้ทีข่องรากทีส่มัผสักบัดนิโดยตรง ยงัคง
มปีรมิาณนอยมาก ดงันัน้ พชื จงึตองอาศยัคณุสมบตัขิองดนิในการชวยใหน้าํเคลือ่นที่

ในดนิไดอยางเพยีงพอผานรากโดยนาํน้าํ อาหาร และออกซเิจนมาดวย

เนือ้ดนินัน้ เปลีย่นแปลงไดยาก  หรอืทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได กน็าจะมแีตใชวธิกีารใส

ดนิทรายหรอืดนิเหนยีวลงไปมาก ๆ ขึน้อยูกบัวา ดนินัน้ขาดอะไรซึง่ในทางปฏบิตัแิลว

แทบจะเปนไปไมไดทีจ่ะเปลีย่นแปลงเนือ้ดนิ เวนเสยีแตวาจะทาํในพืน้ทีส่วนขนาดเลก็

เทานัน้  โครงสรางของดนินัน้ สามารถเปลีย่นแปลงไดในระดบัหนึง่ จดุมุงหวงัในระยะ

ยาวของการจัดการดินในพื้นที่แหงแลง ก็คือการกระตุนใหมกีารเกาะตัวของดินขนาด
ตาง ๆ  ซึง่เรามกัจะพดูวาดนิมโีครงสรางทีด่ ี“ตอการไถพรวน” หรอื “เกาะตวักนัหลวมๆ
รวนซยุ” หรอื “เปนเมด็เลก็ ๆ” และจบักนัเปนกอนไดดี

ดนิทีจ่บักนัหลวมๆ ประกอบดวยอนภุาคของวสัดดุนิคอืแรธาตแุละอนิทรยีวตัถรุวมตวั

กนั การจบัตวักนัอยางหลวม ๆ  นี ้เปนกระบวนการทีอ่นภุาคของดนิ (ดนิทราย ดนิโคลน

ดินเหนียว) เขามายึดติดกันตามธรรมชาติรวมกับสารที่ไหลซึมออกมาจากรากพืชและ
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กจิกรรมของจลุนิทรยีในดนินัน้ เกดิขึน้ 2 ระยะคอื การสรางตวัเปนเมด็ดนิ (formation)
และการคงรปูดนิ (stabilization) กอนดนิหลวม ๆ  นัน้ เปนรปูทรงขึน้มาดวยวงจรทีส่ลบั

กนัไปมาของความรอนและเยน็ การเปยกและการแหง วงจรทีส่ลบักนัไปมาเชนนี ้ทาํใหอ

นภุาคตาง ๆ  เขามาจบัตวักนั (เปนรปูกอนดนิหลวม ๆ  ) แตถาหากวา รปูทรงกอนดนินัน้

ไมมัน่คงแลว มนักจ็ะถกูทาํใหสลายตวัไปกบัน้าํในดนิ กอนดนิเหลานี ้อาจคงรปูอยูได

โดยการกระทาํของจลุนิทรยี (เชน เชือ้รา ซึง่ในทางกายภาค จะลอมรอบกอนดนิเอาไว)

หรอืดวยสารเชือ่ม (cementing agents) ทีส่รางขึน้มาจากการเนาเปอยสลายตวัของอนิทรยี

วตัถ ุการกระทาํของแบคทเีรยี หรอื แมกระทัง่ดวยการยอยสลายดนิผานลาํไสของไสเดอืน

รากพชื กม็สีวนชวยในการเกาะกนัเปนกอนของดนิ รากพชืทีช่อนไชไปในดนิพรอมกบั

รากพืชที่ตายแลวทําใหเกิดการยึดเกาะกันนั้น ชวยใหดินยึดติดกัน พืชพวกหญาและ

ธญัพชื มสีวนในการสนบัสนนุการเกดิโครงสรางของดนิทีด่ ีทาํใหเกดิเครอืขายทีก่วาง

ขวางของระบบราก

อนิทรยีวตัถใุนดนิ มผีลอยางมากกบัโครงสรางดนิ เพราะอนิทรยีวตัถใุนดนิ ชวยสรางสาร

เชือ่มชวยในการยดึกนัของดนิและทาํใหดนิคงรปูอยู รวมทัง้กระตุนการเจรญิเตบิโตของ

จลุนิทรยีและสตัวในดนิทีช่วยใหเกดิความคงรปูของเมด็ดนิ เศษซากทีม่คีารโบไฮเดรท

สงู จะชวยใหเมด็ดนิคงตวั ตวัอยางเชน ฟางขาวนัน้ มปีระสทิธภิาพดกีวามลูววั เนือ่งจาก

มคีารโบไฮเดรทมากกวา บางคนกแ็นะนาํวา สิง่หนึง่ทีม่ปีระโยชนมากทีส่ดุของอนิทรยี

วตัถใุนดนิกค็อื ผลทีม่นัมตีอโครงสรางดนิ

ขอปฏบิตั ิ3 ประการทีจ่าํเปนเพือ่โครงสรางดนิทีด่ี

==> ทําใหพืชเจริญเติบโตใหดีที่สุดตลอดป เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตแพร

กระจายของราก

==> หมุนเวียนเศษซากพืชเพื่อทดแทนคารโบไฮเดรทที่สูญเสียไปดวยกิจกรรม

ทางชวีภาพ  และ

==> รบกวนดินใหนอยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการลดความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทําลายโครงสรางดินและอินทรียวัตถุ

A. 4 การไถพรวน

การไถพรวน เปนการพลกิหนาดนิดวยเครือ่งจกัรกล และในบางครัง้กเ็ปนการชวยปรบั

ปรงุโครงสรางดนิดวยการแยกกอนดนิทีย่ดึกนัแนนออก นอกจากนีย้งัเปนการชวยใหดนิ
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เกาะกันเปนเม็ดหลวมๆ สิ่งนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพืชที่อาศัยน้ําฝน แตไมใช

สาํหรบัขาวในเขตชลประทาน ทีโ่ครงสรางดนิ ไมมคีวามสาํคญัมากนกั

สาํหรบัพชืทีอ่าศยัน้าํฝน การไถพรวนนัน้อาจทาํอนัตรายดนิได เชน เมือ่ดนิแหง การไถ

พรวน จะชวยใหเมด็ดนิทีเ่กาะกนัอยางหลวม ๆ กระจายออกหรอืแตกออก และเมือ่ดนิ

เปยกเกนิไป การไถพรวน จะไปทาํใหดนิจบัตวักนัแนน การไถ เปนการพลกิสวนลาง

ขึน้มาและทาํลายโครงสรางของรากพชื ทาํใหดนิบนทีอ่ดุมสมบรูณ เสีย่งกบัการพงัทะลาย

โดยลมและน้าํ

สภาพความชืน้ระหวางการไถนัน้ มคีวามสาํคญัโดยเฉพาะกบัดนิเหนยีวหนกั ดนิเหลา

นีค้วรมคีวามชืน้พอเหมาะเมือ่ไถแตไมเหนยีว การกะประมาณสภาพทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัการ

ทาํงานกบัดนิเหนยีวกค็อื ชวงทีม่ดีนิแหงพอทีข่ณะเดนิลงไปในพืน้ที ่จะไมมกีอนดนิตดิ

ขึน้มากบัรองเทา หรอืเมือ่ลองกาํดนิดวยฝามอืจนเปนกอนกลม ๆ แลวไมมนี้าํไหลออก

มา และดนิทีเ่ปนกอนกลมนัน้ กค็วรแยกตวัออกเมือ่คลายฝามอืออก

การไถพรวนนัน้ จะทาํใหดนิแหงจาํเปนตองกะเวลาไถดวยความระมดัระวงั เพราะเมือ่

ดินเปยกชื้นอีกครั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังชวงของความแหงแลงที่ยาวนาน จะทําให

กจิกรรมทางชวีภาพเกดิขึน้มากมายรวดเรว็ ทาํใหอนิทรยีวตัถหุมดไป รถไถดนิแบบจาน

หมุนติดเครื่องยนตรนั้น ทําใหเกิดผลเสียกับดินมากกวาผลดี เพราะรถพวกนี้ทําให

อนิทรยีวตัถแุหง ตอีนิทรยีวตัถใุหแตกออก และแยกดนิทีเ่ปนกอนหลวม ๆ  กระจายออก

ไปดวยการทาํลายรเูปดเลก็ ๆ ของดนิ  ทาํใหดนิชัน้ลางอดัแนน และทาํลายไสเดอืนดนิ

และสตัวในดนิอืน่ ๆ

A.5   พเีอช (pH) ดนิคอือะไร?

คาํวา พเีอช (pH) ของดนินัน้ เปนคาํยอมาจาก “ Potential Hydrogen” และเปนหนวยวดั

ความเปนกรดของดนิ ตามหลกัวชิาการแลว พเีอช หมายถงึปรมิาณของประจไุฮโดรเจน

(H+) ทีม่อียูในน้าํของดนิ (หรอืในของเหลวของดนิ) วดัเปนมาตราสวนทางคณติศาสตร

คําอธิบายตามหลักวิชาการของพีเอชนั้น ไมสําคัญสําหรับวัตถุประสงคของเรา ความ

สาํคญัของพเีอชในเรือ่งของการอบรม กค็อืการทีพ่เีอช มอีทิธพิลตอคณุสมบตั ิปฏกิริยิา

หรอืปรากฏการณทางเคมขีองดนิและธาตอุาหารของพชื วธิกีารวดัพเีอชดนิ และวธิกีาร

จดัการพเีอชดนิ

พเีอช เปนมาตราสวนของการวดัความเปนกรดทีม่คีาจาก 0 ถงึ 14 พเีอชต่าํ (0-5) แสดง
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ความเปนกรด และพเีอชสงู (9-14) เปน “ดาง” (ขาดH+) ชวงพเีอซระหวาง 6-8 ไดรบัการ

พจิารณาอยางหยาบ ๆ  วามคีวามเปนกรดดาง  “กลาง”

ในหลาย ๆ พืน้ทีข่องเขตรอน มดีนิกรด (พเีอชของดนิต่าํถงึ 4 และบางพืน้ทีม่ตี่าํถงึ 3)

ความเปนกรดของดนินัน้ ไมไดทาํลายพชืโดยตรง แต มผีลกระทบตอการนาํธาตอุาหาร
ทีม่อียูไปใชประโยชนข์องพชื (และ กเ็ชนเดยีวกบัดนิทีเ่ปนดางเกนิไปดวย)

คลายกบัทฤษฎขีองความเหมอืน โดยใหจนิตนาการวา ดนินัน้ เหมอืนกบั “หองครวั”

หรอืตูกบัขาวทีใ่ชเกบ็อาหาร (ดนิทรายหรอืดนิในพืน้ทีท่ีม่ฝีนมาก ๆ  มกัจะเกดิการชะลาง

ของธาตอุาหาร  เปรยีบเสมอืนครวัทีว่างเปลา) การใสอนิทรยีวตัถลุงไปในดนิ กเ็หมอื

นกับ “การสำรองอาหารไวใ้นห้องครัวหรือตู้กับข้าว”  ดินดีท่ีมีส่วนผสมของดนิทราย

ดินตะกอน ดินเหนียว และอินทรียวัตถุนั้น  นั้น เหมือนกับหองครัวใหญที่ไดสํารอง

อาหารไวมากมายหลายชนดิ หากดนิม ีพเีอช ต่าํ หรอืสงูเกนิไป กเ็ปรยีบเสมอืน หองครวั

ถกูทาํใหมขีนาดเลก็ลง คอืไมมทีีว่างสาํหรบัเกบ็อาหาร และถาพยายามจะเพิม่อาหารเขา

ไปในหองครวั อาหารกจ็ะเคลือ่นยายไปอยูทีอ่ืน่ (หรอืถกูตรงึไวหมด)

A. 5  การปรบัปรงุดนิกรด
ปูนขาว เปนวัสดุที่ใชกันทั่วไปในการปรับปรุงดินที่เปนกรด ปูนขาว คือแคลเซียม

คารโบเนต (CaCO
3
)  ความสาํคญัของปนูขาว ไมใชอยูทีแ่คลเซยีม (Ca++) แมวาแคลเซยีม

จะเปนธาตอุาหารทีจ่าํเปนสาํหรบัการเจรญิเตบิโตของพชื แตกลบัเปนอนมุลูคารบอเนต

(CO
3

—) ที่เปนตัวการในการปรับปรุงดินกรด โดยทําปฏิกิริยารวมกับประจุไฮโดรเจน

(H+) แตละโมเลกลุของคารบอเนต รวมกบัประจ ุ2 ประจขุองไฮโดรเจน โดยกระบวน

การนี ้จะลดปรมิาณของ H+ ทาํใหคาพเีอชดนิเขาหาความเปนกลาง

คาํอธบิายปฏกิริยิาทางเคม ี เปนดงันี้

2CaCO
3 
+ 3H+ 2 Ca++  + HCO

3

-    +  H
2
CO

3

สาํหรบัทกุ ๆ  2 โมเลกลุของแคลเซยีมคารบอเนต จะรบัเอาประจขุองไฮโดรเจน 3 ประจุ

(ลดพเีอชลง) ทาํใหไดแคลเซยีมขึน้มา 2 ประจ ุ(ซึง่เปนประโยชน เกบ็เอาไวในดนิ หรอื

พชืจะนาํไปใช) และอยางละหนึง่โมเลกลุของไบคารบอเนตและคารบอเนต

ปรมิาณของปนูขาวทีจ่าํเปนตอการเพิม่คาพเีอช ขึน้อยูกบัชนดิของดนิและคาของพเีอช
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และตารางขางลาง เปนแนวทางโดยประมาณในการเพิม่คาพเีอชดนิดวยปนูขาว

คาพเีอช ปนูขาว(ตนั/ไร)

4.0 1.64

4.1 1.56

4.2 1.48

4.3 1.41

4.4 1.33

4.5 1.26

4.6 1.18

4.7 1.10

4.8 1.03

4.9 0.95

5.0 0.87

5.1 0.82

5.2 0.72

5.3 0.65

5.4 0.57

5.5 0.49

5.6 0.42

5.7 0.34

508 0.27

509 0.14

6.0 0.12

A.6  บทบาททีส่าํคญัของอนิทรยีวตัถใุนดนิ

A.6.1 อินทรียวัตถุในดิน
เรากาํลงัศกึษาเรยีนรูเกีย่วกบัการกระจายตวัและการไหลเวยีนของธาตอุาหารในระบบ

นเิวศ  เราไดเรยีนรูวาออกซเิจน ไนโตรเจน และคารบอน มแีหลงทีม่าจากบรรยากาศที่

เราหายใจอยูนีเ่อง นอกจากนีเ้รายงัเรยีนรูวาขณะทีอ่อกซเิจนหรอืแมกระทัง่ไนโตรเจน

จะตองถูกจัดการโดยจุลินทรียที่อาศัยอยูในพืชและดินกอนที่จะถูกนําไปใหพืชใชได
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สาํหรบัธาตอุาหารอืน่ ๆ  ทัง้หมด พชืทีย่งัมชีวีติ สตัว และดนิ เปนแหลงกกัเกบ็ธาตอุาหาร

เหลานี้

ธาตอุาหารเหลานีท้ัง้หมด เมือ่เขาไปอยูในสิง่ทีม่ชีวีติ มนักจ็ะหมนุเวยีน เคลือ่นไหวอยู

ในสายใยอาหารเมือ่สิง่มชีวีติเหลานัน้ ถกูสิง่มชีวีติชนดิอืน่ ๆ กนิเขาไป ยกตวัอยางเชน

ธาตอุาหารถกูพชืดดูเขาไป พชืนัน้ กอ็าจถกูกนิโดยสตัวกนิพชื และสตัวกนิพชืนี ้กอ็าจถกู

พวกตวัห้าํหรอืสตัวทีก่นิสตัว กนิอกีตอหนึง่ และตอเนือ่งกนัตอ ๆ  ไป ในแตละระยะหรอื

แตละ “ระดบัของอาหาร” (หมายถงึระดบัของการกนิ) พลงังานและอาหาร สามารถสง

ผานเขาไปไดเพยีง 2- 3 เสนทางเทานัน้เชน เสนทางของพชืและสตัว ถกูสงผานไปทีร่ะดบั

อาหารถัดไป แลวถูกสงกลับลงไปสูดินโดยตรงหรืออยูในรูปของเสียที่การยอยสลาย

ในกรณขีองพลงังาน สิง่มชีวีติทัง้หมด “หายใจ” (สดูอากาศเขาออก)  ทาํใหเกดิพลงังาน

อยูในรปูของความรอนและ CO
2
 เขาสูบรรยากาศ ถาหากวาธาตอุาหาร ไมถกูขจดัออกจาก

ระบบโดยทางกายภาพ(เชนผลผลติทีเ่คลือ่นยายออกหลงัเกบ็เกีย่ว) ในทีส่ดุ ทกุๆ สิง่ทีม่ี

ชวีติทีต่ายลง จะกลบัลงสูดนิ  สิง่นาสนใจสาํหรบัเกษตรกร กค็อื พยายามทาํความเขาใจ

วาอินทรียวตัถุในดิน มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการทําหนาที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

และในเรือ่งของสขุภาพของดนิและพชื

อนิทรยีวตัถใุนดนินัน้ จรงิๆ แลว ประกอบดวย 2 สวนคอื สวนทีม่ชีวีติและสวนทีต่าย

แลว สวนทีม่ชีวีติ คอื  “จลุนิทรยี” คอื แบคทเีรยี ไวรสั เชือ้รา รวมทัง้สตัวอืน่อกีมาก
มาย เชน ไสเดอืน ปลวก และดวง อยางไรกต็าม สิง่ทีเ่ปนทีน่าสนใจในบทเรยีนนี ้ กค็อื

พวกจลุนิทรยี (“สิง่มชีวีติขนาดเลก็” เพราะสิง่มชีวีติเหลานี ้มหีนาทีห่ลกัในการแปรรปู

หรอืยอยสลายซากสตัวหรอืพชืเขาไปสูระบบดนิ)

“ใหเลีย้งดนิเอาไว และกใ็หดนินัน้ ไปเลีย้งตนพชืตอไป”

A.6.2  จลุนิทรยีในดนิ  คอื “เพือ่น” ของเกษตรกร
จลุนิทรยีในดนิสวนใหญ เปนแบคทเีรยี เชือ้รา และไสเดอืนฝอย ในขณะทีเ่กษตรกรบาง

สวน อาจรูวาจลุนิทรยีเหลานี ้บางอยางเปนสาเหตขุองโรคพชื อยางไรกต็าม สวนใหญ

พวกมนัจะทาํหนาทีเ่ปนประโยชน เชือ้ราหลายชนดิทาํหนาทีย่อยสลายและแปรรปูซาก

อนิทรยวตัถทุีต่ายแลวใหเปนองคประกอบทีม่ขีนาดเลก็ จลุนิทรยีพวกนีเ้รยีกวา “สิง่มชีวีติ
ที่กินอินทรียวัตถุ” (saprophytes) แบคทีเรียหลายชนิด ทําหนาที่ในการแปรรูปธาตุ

อาหารใหรปูทีร่ากพชืสามารถดดูซบันาํไปใชได  และยงัคงมจีลุนิทรยีอืน่ ๆ  หมายถงึเชือ้

ราและแบคทเีรยี เชือ้ราและแบคทเีรยีบางชนดิทาํหนาทีเ่ปนของตวัห้าํและตวัเบยีนเพือ่
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ชวยปองกนัรากพชืจากการโจมตขีองโรคพชืและศตัรพูชื คลายคลงึกบัระบบบนดนิ ทีม่ศีตัรู

พชืและศตัรธูรรมชาตอิยูในระบบของดนิดวยเชนกนั!

A.6.3  อินทรียวัตถุในดิน ทําหนาที่เปน “กันชน”
เกษตรกรหลายคน คดิวา การใสปุยเคม ี(NPK) ลงไปในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชื นัน้ คอืการ

“ใหอาหารพชื” แตตามสภาพความจรงิแลว ตราบใดทีด่นิมอีนิทรยีวตัถอุยูในดนิ ปุยเคมี

เหลานัน้ ไมไดเขาสูพชืโดยตรง แตประมาณ 80 –90% จะถกูดงึเขาไปอยูในวงจรชวีติ

ของจลุนิทรยี จงึทาํใหจลุนิทรยีเหลานีเ้จรญิเตบิโตเพิม่ปรมิาณขึน้อยางรวดเเรว็ และเมือ่

จลุนิทรยีพวกนีต้ายลง กจ็ะยอยสลายกลายเปนธาตอุาหารโมเลกลุเลก็ ๆ  เปนอสิระอยูใน

ดนิ จากนัน้ จงึถกูรากพชืดงึเอาไปใช

ในกระบวนการเดยีวกนันี ้ธาตอุาหารเกอืบทัง้หมดจากการยอยสลายตวัเองของอนิทรยี

วตัถุใุนดนินัน้ จะถกูประชากรของจลุนิทรยีกนิเขาไป ดงันัน้ ธาตอุาหารทัง้หมด ไมวา

จะเปนจากสารอนิทรยีหรอืสารสงัเคราะห จะถกูจลุนิทรยีกนิเขาไปกอน จากนัน้พชืจงึ

สามารถนาํไปใชได

ดวยวิธีการนี้  อินทรียวัตถุในดิน และจุลินทรียที่กินมันเปนอาหาร จะยึดหรือจับธาตุ

อาหารและเกบ็กกัตนุรกัษาธาตอุาหารเอาไวไดนาน และปลดปลอยออกลงสูดนิอยางชาๆ

ไปสูรากพชื นีเ่ปนวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการใหอาหารแกตนพชื เนือ่งจากธาตอุาหาร

ถกูปลอยออกครัง้ละนอย ๆ ในชวงระยะเวลาทีย่าวนานขึน้

ในทางกลบักนั ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถนุอยหรอืไมมเีลย กจ็ะมจีลุนิทรยีอยูนอยเชนกนั ผลโดย

ตรง กค็อืทัง้ธาตอุาหารและจลุนิทรยีทีม่อียูแลว กย็อมเกดิประโยชนแกพชืนอยเชนกนั

ดงันัน้ ถาหากเกษตรกร เพิม่ปุยเคมลีงไปในดนิของเขา ธาตอุาหาร กจ็ะลอยตวัอยูรอบๆ

และอยูในรปูที ่“ไมถกูยดึ” หรอื เปนอสิระ แรธาตอุาหารบางสวน จะถกูรากพชืดดูเขา

ไปใชได แตสวนใหญแลว จะสญูเสยีโดยการชะลางของน้าํฝนหรอืน้าํชลประทาน หรอื

ในกรณขีองN จะเกดิการระเหยและการแยกตวัออกของไนโตรเจน(denitrification)กลบั

คนืไปสูบรรยากาศ ยิง่ไปกวานัน้ การมธีาตอุาหารอยาง “ทวมทน” อาจทาํใหพชื “แตก

ใบหรอืกิง่กานสาขา”อยางรวดเรว็เกนิไป อาจกอใหเกดิปญหาการเกดิโรคหรอืเกดิการลม

ลง (lodging) (ดสูวน “มไีนโตรเจนมากเกนิไป”)

A.6.4 ทาํไมจลุนิทรยีในดนิจงึสงเสรมิการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยี
เราไดเรียนรูแลววา พืชใชธาตุคารบอนไดโดยตรงจากบรรยากาศ แตตองขึ้นอยูกับ
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ไนโตรเจนและธาตุอื่น ๆที่ถูกแปรรูปโดยจุลินทรียในระบบนิเวศของดิน จุลินทรีย

ตองการคารบอนสาํหรบัพลงังานและไนโตรเจนสาํหรบัสรางโปรตนี (แมวาจะมบีางกลุม

ทีส่ามารถตรงึไนโตรเจนไดโดยตรงจากบรรยากาศ) ตางจากพชื จลุนิทรยี ไมสามารถใช

คารบอนโดยตรงจากบรรยากาศ แตอาศยัเศษซากพชืเปนแหลงพลงังานในรปูของสารประ

กอบคารบอนแทน

ดวยเหตนุี ้จงึเปนคาํตอบวา ทาํไม การนาํเศษซากพชืกลบัคนืสูดนิ จงึมคีวามสาํคญัตอ

การรกัษาสขุภาพดนิและผลติภาพของระบบการเกษตรเชนการใสเศษซากสิง่มชีวีติกลบั

ลงสูดนิ เปนการใหอาหารแกจลุนิทรยีในดนิ ซึง่ในทีส่ดุ กค็อืเปนการใหอาหารแกพชื

A.6.5  สดัสวนหรอือตัราสวนของคารบอน-ไนโตรเจน
คณุสมบตัทิีส่าํคญัอยางหนึง่ของอนิทรยีวตัถ ุกค็อืปรมิาณของคารบอนเปรยีบเทยีบกบั

ปรมิาณของไนโตรเจน (หรอืสดัสวนของคารบอนตอไนโตรเจน หรอืทีเ่รยีกวา สดัสวน

C:N) จากทีไ่ดอภปิรายกนัมา จลุนิทรยีมคีวามจาํเปนตองใชคารบอนเปนพลงังานและ

ไนโตรเจนเพือ่การเจรญิเตบิโตและพฒันาตนเองในตวัแบคทเีรยีนัน้ จะมอีตัราสวนของ

C:N อยูประมาณ 8 :1 อยางไรกด็ ีอนิทรยีวตัถตุางชนดิกนั กจ็ะมสีดัสวน C:N  ตางกนัไป

แตโดยปกตแิลว อนิทรยีวตัถสุวนมากจะมสีดัสวนคารบอนสงูกวาไนโตรเจนมาก ตวัอยาง

เชน ฟางขาว มสีดัสวนของ C:N อยูทีป่ระมาณ 200 :1 สิง่ทีเ่กดิขึน้ เมือ่มกีารใสอนิทรยี

วตัถทุีม่สีดัสวนของ C:N สงู ลงไปในดนิ  กค็อืจลุนิทรยีในดนิจะเจรญิเตบิโตอยางรวด

เรว็ในชวงตน ๆ เนือ่งจากมแีหลงพลงังานใหม (คารบอน) อยางไรกด็ ี เมือ่ไนโตรเจน

ในอนิทรยีวตัถ ุถกูใชหมดไป  จลุนิทรยีจะดงึเอาไนโตรเจนทีม่อียูรอบ ๆ  บรเิวณนัน้ มาใช

อาจทาํใหอยูในสภาพทีต่องแขงขนักนักบัพชืทีอ่ยูบรเิวณเดยีวกนันัน้ และอาจจะทาํให

พืชที่กําลังเจริญเติบโตแสดงอาการขาดไนโตรเจน หากเกษตรกรใสอินทรียวัตถุที่มี

ไนโตรเจนต่าํเขาไปในดนินัน้กอนการปลกูพชืดงักลาว เพราะฉะนัน้ เกษตรกรตองระมดั

ระวงัในการเพิม่ซากพชืที ่ “ยงัไมไดถกูแปรรปูโดยจลุนิทรีย” (unprocessed) เขาไปใน

ดนิ

ปญหานี ้สามารถหลกีเลีย่งไดหลายทางดงัตอไปนี้

- ใสฟางขาวลงไปในดนิสกัหลาย ๆ สปัดาหกอนการเพาะปลกูพชื

- ใสไนโตรเจนในรปูของยเูรยีเขาไปในดนิพรอม ๆ กบัฟางขาว

- หมกัฟางขาวกอนหลาย ๆ  เดอืน กอนใสลงไปในแปลงปลกู (ปุยหมกัเกอืบมสีดัสวน

ของ C:N ทีส่มบรูณสาํหรบัจลุนิทรยีในดนิ)
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A.6.6   การยอยสลายแบบไมมีออกซิเชนและการระบายน้ําที่ไมดี
เนื่องจากการเคลื่อนไหวของออกซิเจนในน้ํานั้น ชากวาการเคลื่อนไหวอยูในอากาศ

ประมาณ 10,000 เทาดงันัน้ปรมิาณของออกซเิจนจากอากาศจงึไมสามารถสนองความ

ตองการออกซิเจนในสภาพที่ตองใชอากาศ (aerobic) (หรือการใชออกซิเจนหายใจ)

ของสิง่มชีวีติในดนิ ดงันัน้สภาพอบัอากาศ (anaerobic) (หรอืขาดออกซเิจน) จะเกดิขึน้

ใน 2 ชัว่โมงหลงัน้าํทวมพืน้ทีเ่พาะปลกู

การใหน้าํทวมพืน้ทีเ่พาะปลกู ทาํใหสิง่มชีวีติตาง ๆ มากมายตายลง และการปลดปลอย

ธาตอุาหารตาง ๆ กจ็ะถกูยดึตดิกบัซากของสิง่มชีวีติเหลานัน้

ในสภาพแวดลอมทีอ่บัอากาศ แอมโมเนยี และแอมโมเนยีม (NH
3
 และ NH

4

+) เปนผลที่

เกดิจากปฎกิริยิาของแบคทเีรยี อยางไรกต็าม ไนเตรท จะถกูทาํใหแยกตวั (denitrified)

อยางรวดเรว็ และสญูเสยีกลบัสูบรรยากาศในรปูของกาซไนโตรเจน (N
2
)

ผลผลติต่าํทีเ่กดิในประเทศจนี เปนผลมาจากการระบายน้าํทีไ่มด ีของดนิเหนยีวหนกัใน

นาขาว ซึง่เปนผลมาจากตะกอนของเมด็ดนิขนาดเลก็มาก ทาํใหระบายน้าํไมด ีผลผลติ

ต่าํ เนือ่งจากรเูปดขนาดเลก็เปนสวนใหญ ซึง่ทาํใหทัง้การระบายอากาศ การซมึซบัน้าํได

ไมดแีมวาจะมคีวามสามารถในการกกัเกบ็น้าํไดดกีต็าม

ในการปรบัปรงุดนิทีม่กีารระบายน้าํไมด ีการเพิม่ความอดุมสมบรูณของดนิ และสดุทาย

เพือ่การเพิม่ผลผลติขาว จงึจาํเปนทีจ่ะตองใหดนิมกีารระบายน้าํทีด่ ีโดยปรบัปรงุใหมกีาร

ระบายอากาศที่บริเวณราก การระบายน้ํานั้นไมใชเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพโดย

เฉพาะของดนิเทานัน้ แตยงัเปนเทคนคิในการปฏบิตัใินการเพิม่ผลผลติขาวอยางยัง่ยนื

เรือ่งนีไ้ดมกีารพสิจูนแลวจากการทดลองมากมายในประเทศจนีและทีอ่ืน่ ๆ

สภาพการระบายน้าํ มผีลตอการยอยสลายของอนิทรยีวตัถอุยางหลกีเลีย่งไมได ดนิในนา

ขาวทีม่กีารระบายน้าํไมดนีัน้ มกัจะมอีนิทรยีวตัถใุนปรมิาณทีม่าก เนือ่งมาจากมนัไมยอย

สลายตวัไดอยางรวดเรว็ (เพราะมจีลุนิทรยีนอย) ภายใตระบบการระบายน้าํทีด่นีัน้ อนิทรยี

วัตถุในดิน มีบทบาทในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินในนาขาว ในทาง

กลบักนั การระบายน้าํทีไ่มด ีจงึยากทีจ่ะปรบัปรงุคณุสมบตัทิางกายภาพและเพิม่ความ

อดุมสมบรูณของดนิดวยการเพิม่จาํนวนอนิทรยีวตัถใุนดนิ
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ภาคผนวก B: ธาตอุาหารทีส่าํคญั

B.1  ไนโตรเจน
N เปนสญัลกัษณสาํหรบัอะตอมของไนโตรเจน N เปนธาตทุีจ่าํเปนสาํหรบัพชืและสตัวทีม่ชีวีติ

หรอือาจจะพดูไดวา N คอืตวัแทนของ “ปฏกิริยิาของสิง่มชีวีติ” N จะควบคมุการเคลือ่นไหวของ

พลงังาน ธาตอุาหารตาง ๆ และการเจรญิเตบิโตของพชืดวยการมสีวนชวยใหกบัโปรตนีในทกุ

สวนของพชื (เชน คลอโรฟลล เอน็ไซม ฮอรโมน)

แหลงที่มาที่สําคัญของไนโตรเจน คือบรรยากาศ  โดยเฉลี่ย แลวอากาศที่เราหายใจเขาไป

ประมาณ 80% เปนกาซไนโตรเจน (ไนโตรเจน 2  อะตอม หรอืN
2
) แตไมวาจะเปนสตัวหรอืพชื

กไ็มสามารถใช N
2
จากอากาศโดยตรงได  แหลงกกัเกบ็ไนโตรเจนนัน้ จะหมนุเวยีนเขาไปใน

ดินและน้ําอยางชา ๆ ดวยการกระทําของจุลินทรียที่สามารถตรงึไนโตรเจนจากบรรยากาศได
จลุนิทรยีเหลานีส้วนใหญแลวอาศยัอยูในดนิ แตกม็บีางชนดิอาศยัอยูในพชื เมือ่ไนโตรเจนถกู

ตรึง มันจะถูกนําเขาไปสูรางกายของแบคทีเรียบางชนิด และถูกใชเพื่อชวยในการขยายพันธุ

จากนั้น เมื่อแบคทีเรียเหลานี้ ตายลง(แบคทีเรียจะมีชีวิตอยูไดไมนาน) ไนโตรเจนที่อยูในรูป

ของโปรตีน และโมเลกุลอินทรีย ์ และอยูในรูปของธาตุอาหารอื่น ๆ ในรางกายของมัน

จะแยกสลายตัวออกโดยการกระทําของแบคทีเรียหรือเชื้อราตัวอื่นที่กินอินทรยวัตถุ (นักยอย
สลาย) ซึง่ใชธาตอุาหารเหลานีใ้นการเจรญิเตบิโตตวัมนัเอง และสวนหนึง่ปลอยไนโตรเจนเขา

ไปสูดนิในรปูทีร่ากพชืและจลุนิทรยีอืน่ๆ สามารถนาํไปใชได  กระบวนการเนาเปอยผผุงัของ

ซากอนิทรยีวตัถทุีม่กีารปลอยธาตอุาหารใหกบัดนิบรเิวณรอบ ๆ  นัน้  เรยีกวา “การเกดิธาตอุาหาร”

(“mineralization”) กระบวนการทีธ่าตอุาหาร ถกูใชอยู และรวมเขาไปอยูในรางกายจลุนิทรยีที่

มชีวีตินีเ้รยีกวา “การไมเคลือ่นยาย” (“immobilization”)

เสนทางหลักที่ N
2
เขาไปสูสิ่งมีชีวิตจากอากาศ ก็คือการเขาไปโดยอาศัยแบคทีเรียบางชนิด มี

แบคทีเรียเหลานี้อาศัยอยูในดินมากมาย  สวนแบคทีเรียอื่น ๆ เชน ไซยาโนแบคทีเรีย
(Cyanobacteria) อาศยัอยูในน้าํ เชนในนาขาว อยูในเซลลสาหราย(สาหรายสนี้าํเงนิแกมเขยีว)

ไซยาโนแบคทีเรียในนาขาว อาจตรึงไนโตรเจนไดถึง 100 – 150 ก.ก.ไนโตรเจน/เฮกเตอร/ป

แบคทเีรยีอกีชนดิ เชนพวกทีอ่ยูในสกลุไรโซเบยีม (Rhizobium) ทีอ่าศยัอยูในรากของพชืตระกลู
ถั่ว และยังมีชนิดอื่น ๆ ที่อาศัยอยูในเซลลใบของพืชเชน โสน ในสกุล Sesbania  เหตุผลที่

ไซยาโนแบคทีเรียและไรโซเบียม ประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการตรึงไนโตรเจนไดใน

ปรมิาณมาก กเ็พราะวาแบคทเีรยีทัง้สองกลุม สามารถเขาถงึแหลงใหญของพลงังานได ไซยาโน

แบคทเีรยีอยูรวม (อาศยัอยูใน) กบัสาหราย จากกระบวนการสงัเคราะหแสง สาหรายสามารถให

คารโบไฮเดรท (C) แกแบคทเีรยี และในทางกลบักนั แบคทเีรยี ชวยตรงึไนโตรเจน  มปีระโยชน
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ตอพชื  สวนแบคทเีรยีไรโซเบยีม อาศยัอยูรวมกบัรากของพชื ไดรบัอาหาร (คารบอน) จากราก

พชื และ “จายคนื” ไนโตรเจน แกผูใหผูใหอาศยัของมนั (รากพชื)

จากการทีม่เีสนทางทีจ่าํกดัสาํหรบัไนโตรเจนทีจ่ะเขาไปสูระบบทีม่ชีวีติ จากธาตอุาหารทัง้หมด

นี้ ไนโตรเจน เปนธาตุที่มีแนวโนมวา จะขาดแคลนในดิน แตชีวิตทั้งหมด ยังคงตองการ

ไนโตรเจน เป็นจำนวนมาก  จากผลดังกล่าว แหล่งสะเบยีงโดยธรรมชาตขิองไนโตรเจนนัน้ มี-

อยูอยางจาํกดั และพชืเกอืบทกุชนดิตางกม็คีวามสามารถในการแยงไนโตรเจนกนัไดเปนอยางดี

วงจรของไนโตรเจน
วงจรไนโตรเจนนี้ เปนสิ่งหนึ่งที่เปนความลับของชีวิตที่วา ถึงแมวาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองการ

ไนโตรเจนในปรมิาณมาก และในบรรยากาศ จะเปนแหลงไนโตรเจนขนาดใหญกต็าม แตเสน

ทางที่ไนโตรเจน สามารถเขาไปในระบบนิเวศนั้น เปนไปอยางจํากัดนั่นคือประตูทางเขานั้น

เปดผานใหกบัแบคทเีรยีเพยีง 2- 3 ชนดิเทานัน้  ดงันัน้ ไนโตรเจน จงึมแีนวโนม เปนธาตอุาหาร
ทีม่อียูอยางจาํกดั ในการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของสิง่มชีวีติโดยเฉพาะ และธาตอุาหารที่

มอียูอยางจาํกดั นัน้ กค็อืธาต ุ(อาหาร) อนัเปนทีต่องการมากทีส่ดุและหากเกดิการขาดแคลน กจ็ะ

มีผลตอกระบวนการของการเจริญเติบโตของพืช

ไนโตรเจน สามารถมีอยูหลายรูปแบบในดิน ขึ้นอยูกับวิธีการที่มันเขาไปรวมอยูกับอะตอม

อื่น ๆ และจากการมีรูปของไนโตรเจนมากมายที่พบในสิ่งมีชีวิตจึงทําใหไนโตรเจน สามารถ

พบไดในรปูของอนนิทรยีสาร เชนในรปูของเกลอืแอมโมเนยีม (NH
4

+) เกลอืไนไตรท (NO
2

- )

และเกลอืไนเตรท (NO
3

- ) ซึง่กเ็หมอืนกบัเกลอืทกุชนดิเกลอืทัง้สามรปูของไนโตรเจนนี ้ละลาย

น้าํไดดมีาก จงึพบไดในเกอืบทกุแหงในโลก เกลอืไนโตรเจนนี ้เขามาอยูในวงจรและหมนุเวยีน

เปลีย่นไปมาไดดรีะหวางระหวางรปูของอนนิทรยีและอนิทรยีสองรปูหลกัที ่สามารถดดูซมึเขา

สูรากพชืได  คอื NH
4

+ และ NO
3

-
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ไนโตรเจนสงัเคราะหถกูนาํมาใชในแตละปทัว่โลกเปนอตัราประมาณ 40 ลานตนัตอป

การทบัถม (การเขาสูดนิ) ของไนโตรเจนในฐานะมลพษิ ประมาณ 100 ลานตนัตอปโดย

สวนมาก อยูในรูปของไนตรัสออกไซค (N
2
Oเปนกาซตัวหนึ่งที่กอใหเกิดภาวะ

เรอืนกระจก) และแอมโมเนยีม (NH
4

+)ใน “สภาพการทบัทมแหง” (dry deposition) และ

อยูในรปูของไนเตรท (NO
3

- ) และแอมโมเนยี (NH
3
)ในสภาพการทบัถมเปยก (โดยปน

มากบัฝน) ปรมิาณไนโตรเจนทีเ่ขาสูดนิ จากการเกดิมลพษิ อาจมไีดถงึ 40 ก.ก. /เฮกเตอร

ตอป การตรงึไนโตรเจนดวยสิง่มชีวีตินัน้ มปีระมาณ 140 ลานตนัตอปทัว่โลก

การมีไนโตรเจนนอยเกินไป
ถาไนโตรเจนในดนิมนีอย กลไกการเจรญิเตบิโตเกอืบทัง้หมดของพชื กจ็ะมผีลกระทบ

ทาํใหพชืแคระแกรน และพชืมสีเีขยีวจางจนถงึเหลอืง ไนโตรเจน 4 อะตอมลอมรอบ

หนึง่อะตอม ของแมกนเีซยีมคอืแกนสาํคญัของโมเลกลุคลอโรฟลล  ดงันัน้ ไนโตรเจน

ในปรมิาณทีจ่าํกดั จงึไปลดความสามารถในการสงัเคราะหแสงของพชื ไนโตรเจนนัน้

เคลือ่นไหวไดรวดเรว็ในพชื ดงันัน้ เมือ่มปีรมิาณไนโตรเจนไมเพยีงพอ มนัจงึเคลือ่นที่

จากใบแกไปสูใบทีอ่อนกวาทาํใหใบแก เปลีย่นเปนสเีขยีวออน เหลอืง ไปจนถงึชมพไูด

นีจ่งึเปนตวับงชีท้ีด่ขีองอาการขาดไนโตรเจน แตเรากต็องใชความระมดัระวงัไมใหเกดิ

สบัสนกบัอาการทีเ่กดิจากโรค หรอือาการทีเ่กดิจากปญหาของการระบายน้าํ

กาซไนโตรเจนในบรรยากาศ กาซ N
2
, NH

3
, NH

4

+, N
2
O

สภาพอากาศ

สิง่ทีพ่นจาก

ภูเขาไฟระเบิด

ไฟ การตรงึ N ทางชวีภาพ

การแยกสลาย
ไนโตรเจน
ออก

ปจจยัการผลติ

ทีม่นษุยใสเขา

ไป:การเกดิ

มลพิษ

การตกตะกอน
จากมลพิษ

ปจจยัการผลติ

ทีม่นษุยใสเขา

ไป:ปุย

สงัเคราะห
ซาก นําเขา

พืชสีเขียวพวกกนิพชืและศตัรู
ธรรมชาตขิองมนั

ตะกอนตะกอน

ซากและของเสีย

ธาตไุนโตรเจนในดนิ NH
4

+, NH
3
, NH

2
, NO

3

-  , NO
3

-
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การมีไนโตรเจนมากเกินไป
การมไีนโตรเจนมากเกนิไป อาจทาํใหเกดิพษิกบัตนพชืได ถามไีนโตรเจนอยูมากเกนิไป พชืจะ

พยายามเปลี่ยนพลังงาน คารโบไฮเดรท น้ํา และแรธาตุ โดยการพยายามที่จะยอยและกําจัด

ปรมิาณไนโตรเจนทีม่มีากเกนิไป จากผลดงักลาว สขุภาพของพชื จะเสยีไป เนือ่งจากความไม

สมดลุจากการทีม่ไีนโตรเจนมากเกนิไป การมไีนโตรเจนมากเกนิไป ทาํใหเกดิสิง่ตางๆดงัตอไป

นี้

==> พืชเริ่มอวบน้ํามากเกินไป

==> พืชหัวเริ่มแฉะและเนา

==> ตนขาว จะสงูเกนิไป ออนแอ และ “ลมงาย”

==> การออกดอกและตดิผล อาจชาลง

==> ผลไมจะสุกไมสม่ําเสมอ

==> วติามนิA และC ในผลไมลดลง

==> มปีญหาโรคและแมลงเพิม่ขึน้ (ยกตวัอยางเชน โรคกาบใบแหง และแมลงปากดดู

หลายชนดิ ทีช่อบพชืทีม่ปีรมิาณของไนโตรเจนสงู)

==> พวกผกักนิใบ เชนกะหล่าํ ผกักาดหอม จะสรางสารพษิไนเตรทในใบ (ไนเตรทและ

ไนไตรทในใบ  พบวาเปนสาเหตขุองโรคมะเรง็ในสตัว และการสงออกผกักนิใบบาง

ชนิดจากบางประเทศไดถูกหามหลังจากผลการวิเคราะหพบวามีปริมาณเกินระดับ

ความปลอดภยั)

ไนโตรเจนในสารอนินทรีย:ยูเรีย
ยเูรยีนัน้ ไดถกูกาํหนดวาเปนไนโตรเจนในรปูของ “อนนิทรยี” หรอื “สงัเคราะหขึน้มา”

ซึง่ทีจ่รงิแลว ตนกาํเนดิของยเูรยีนัน้ มาจากสารอนิทรยีธรรมชาต ิยเูรยีนัน้ ไดมาจาก กาซ
ธรรมชาติ ที่นําขึ้นมาจากพื้นดินในวิธีการเดียวกันกับการที่ผูคนขุดเจาะหาน้ํามัน
จากความจรงิทีว่า กาซธรรมชาตนิัน้ ใชเวลาเปนลาน ๆ ปในการสรางขึน้ เมือ่เราใชกาซ

ธรรมชาตทิีเ่ราพบอยูในดนิหมดลงแลว เราจะไมสามารถหาเพิม่เตมิไดอกี ดงันัน้ กาซ

ธรรมชาติ (ยูเรีย) จึงมาจากแหลง “ทีไ่มสามารถฟนกลบัคนืมาได” (non-renewable)
ยเูรยีนัน้ เกดิจากสารอนิทรยีทีท่บัถมกนัมาเปนลาน ๆ ปภายใตสภาวะอบัอากาศ และ

เพราะฉะนัน้  จงึไมมโีอกาสไดยอยสลายอยางสมบรูณ ยเูรยีประกอบขึน้มาจากโมเลกลุ

2 โมเลกุลของ (NH
2
) ผูกติดเขากับแตละอะตอมคารบอนและออกซิเจน (CO) ดังนั้น

สตูรโมเลกลุของยเูรยี กค็อื CO[NH
2
]2  เมือ่ยเูรยี ถกูเพิม่เขาไปในดนิ มนัจะแตกตวัออก

โดยน้าํออกเปน 2 โมเลกลุของแอมโมเเเนยี (NH
3
) และ CO

2
  จะถกูปลอยออกในกระบวน

การ สาํหรบัยเูรยีทีจ่ะถกูยอยสลายเปนแอมโมเนยีโดยการกระทาํของจลุนิทรยี



106

ไดมกีารศกึษามาเปนเวลาหลายป ดวยการใชไนโตรเจนตดิสลาก นัน่กค็อื ไนโตรเจนทีต่ดิเครือ่ง

หมายพิเศษบนอะตอมของมัน เพื่อนักวิจัย สามารถติดตามไดอยางแนนอนวา อะตอม

ไนโตรเจนดังกลาวนั้น เดินทางไปไหนอยางไร  การศึกษาเหลานี้ แสดงวาเมื่อใสยูเรียเขาไป

ในดินของนาขาว ในสภาพที่ดีที่สุดแลว จะมีการเดินทางของไนโตรเจนดังนี้

==> 20%ไปสิน้สดุทีเ่มลด็ขาว

==> 12%ไปอยูทีฟ่างขาว

==> 3%ในราก

==> 23% ถกูปลอยทิง้ไวในดนิชัน้บน 30 ซ.ม.

ทีเ่หลอือกี 40% สญูเสยีไปกบัการแยกสลายตวัของไนโตรเจนและจากการชะลาง

การสูญเสียไนโตรเจนจากดิน

“การระเหยเปนไอ” ของแอมโมนีย สามารถเกิดขึ้นในดินโดยระเหยลองลอยออกไปสูอากาศ

ลกัษณะเชนนี ้จะเกดิขึน้หลงัจากใสปุยมลูสตัวปรมิาณมาก ๆ  ลงไป หรอือาจเกดิขึน้ไดเมือ่มกีาร

ใชปุยยูเรยีหรือแอมโมเนยีขณะทีด่นิมพีเีอชสงู แตจากการวจิยัเมือ่ไมนานมานีไ้ดแสดงใหเหน็วา

สามารถลดการสูญเสียลงไดดวยการเพิ่มเกลือแคลเซียมหรือโปแตสเซียมลงไปในดิน

“การชะลาง”  เปนการลางเอาธาตอุาหารออกจากดนิ  เมือ่ไรกต็ามทีม่นี้าํปรมิาณมากเขาไปใน

ดนิ แลวนาํเอาไนโตรเจนทีส่ลายตวัรวมอยูในน้าํไปดวย วธิกีารทีจ่ะชวยลดปรมิาณการชะลาง

ไนเตรท ก็คือการสงเสริมกิจกรรมทางชีววิธีดวยการเพิ่มอินทรียวัตถุที่มีคารบอนมาก ๆ และ

คลุมดินดวยปุยพืชสด  การชะลางวัสดุอินทรียที่สลายตัวแลวนั้น ไมใชแตเฉพาะจะสูญเสีย

ไนโตรเจนเทานั้น แตยังเปนการสูญเสียฟอสฟอรัส กํามะถัน และธาตุอาหารรองตาง ๆ ดวย

เพือ่ลดการชะลาง ควรรกัษาระดบัพเีอชของดนิไวทีใ่กล ๆ กบัความเปนกลาง ซึง่จะชวยทาํให

มกีจิกรรมของจลุนิทรยีมากขึน้ สงผลใหเกดิเสถยีรภาพของสารอนิทรยีทีล่ะลายได และยงัทาํ

ใหแคลเซยีมในปนูขาว ชวยใหดนิเกาะตวักนัไดดแีละลดความไมคงทีแ่ละความสามารถในการ

ละลายของซากอนิทรยีตาง ๆ

เกษตรกร เคลื่อนยายไนโตรเจนออกจากพื้นที่เพาะปลูกของเขาทุกครั้งที่เขาเก็บเกี่ยวพืชผล

ปรมิาณจาํนวนมากของไนโตรเจนในสตัวและพชืนัน้ ใชสรางโปรตนี เพราะฉะนัน้ ในพชืสวน

มากแลว จึงหมายความวา ที่สุดของไนโตรเจน จึงไปอยูที่เมล็ด จากผลดังกลาว เมื่อเก็บเกี่ยว

ขาว 70% ของไนโตรเจนในขาวทัง้หมดถกูนาํออกไปในรปูของเมลด็ขาว เหลอืเอาไวเพยีง 30%

ในรากและในซังขาว
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“การแยกสลายตัวของไนโตรเจน” (Denitrification) มักจะเปนสาเหตุที่สําคัญของการ
สญูเสยีไนโตรเจน เปนการคนืกลบัของไนโตรเจนเขาสูบรรยากาศ ซึง่จะเกดิขึน้เมือ่มสีภาพที่

เหมาะสม 3 ประการ ดังนี้  1) จะตองมีไนเตรท (NO
3

-)  2) จะตองมีอินทรียวัตถุ (เพื่อที่จะ

สนบัสนนุแบคทเีรยีทีท่าํหนาทีเ่ปลีย่นรปู หรอื “แยกสลาย” ไนเตรท ใหกลบัเขามาอยูในรปูของ

กาซไนโตรเจน (N
2
) และ  3) สภาพทีอ่บัอากาศ (ออกซเิจนต่าํ)

การมีอินทรียวัตถุมากเกินไป อาจชวยเรงกระบวนการแยกสลายไนโตรเจนได ้ เพราะจํานวน
อนิทรยีวตัถทุีม่ากเกนิไป จะไปทาํใหเกดิกจิกรรมทางชวีวธิทีีจ่ะตองใชออกซเิจนทีม่อียูใหหมด

ไป ปรมิาณของอนิทรยีวตัถทุีจ่ะทาํใหเกดิกระบวนการแยกสลายไนโตรเจนนัน้ ขึน้อยูกบัเนือ้

ดนิและความหยาบของซากอนิทรยีวตัถ ุพืน้ทีด่นิทราย กส็ามารถดดูซบัซากอนิทรยีวตัถไุดดกีวา

ดินเหนียว

โดยปกติแลว การที่พยายามยัดเยียดใหไนโตรเจนลงไปในดินมากเทาไร ก็จะเกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนออกจากระบบมากเทานัน้ หากวาดนิถกูใสปุยไนโตรเจนมากเกนิไป ดนิกอ็าจหาทาง

กาํจดัไนโตรเจนไดเรว็พอ ๆ กบัทีเ่กษตรกรใสเขาไป ถาไนโตรเจนถกูใสลงในรปูของแอมโม

เเนยีดนิกอ็าจไปทาํใหแอมโมเนยีระเหย หรอืเปลีย่นรปูแอมโมเนยีใหเปนไนเตรท และในทีส่ดุ

กจ็ะสญูเสยีในรปูกาซโดยกระบวนการแยกสลายไนโตรเจนออก หรืออาจถกูชะลางลงไปสูน้าํ

ใตดนิ การชะลางปุยสงัเคราะหลงไปในทะเลสาบ แมน้าํและมหาสมทุรนัน้ กใ็หเกดิผลกระทบ

ทางลบทีส่าํคญั  คอื กระตุนการเจรญิเตบิโตของสาหรายตาง ๆ และเมือ่พชืเหลานีต้ายและเนา

เปอยโดยจลุนิทรยี จะดงึออกซเิจนออกจากน้าํมาใช   ทาํใหปลาตายเปนจาํนวนมาก

ขอเท็จจริงเหลานี้ จะชวยใหเกษตรกรทราบขอเท็จจริงที่วาปุยไนโตรเจนที่มีราคาสูงนั้น เมื่อ

เกษตรกร เข้าใจความเปน็มา ก็จะช่วยให้สามารถรูถึ้งวิธีการจดัการไนโตรเจนของเขาใหดี้ข้ึน-

กวาเดิมได

B.2  ฟอสฟอรสั (P)

การเก็บพลังงานในระยะสั้น; ADP & ATP
ฟอสฟอรสั (P) เปนธาตหุลกัอกีธาตหุนึง่ทีเ่กษตรกรใชเมือ่ซือ้ปุยเคม ีฟอสฟอรสัมบีทบาทสาํคญั

มากมายทีช่ดัเจน กค็อื มคีวามสาํคญัในการสรางสารพนัธกุรรมหรอื DNA (ดงันัน้ จงึพบวา P

มีปริมาณเข็มขนเมล็ด) ยิ่งไปกวานั้น ฟอสฟอรัสนั้น เกี่ยวของการเก็บพลังงานระยะสั้นที่จับ

มาจากดวงอาทติย
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ADP & ATP: แบตเตอรี่ที่สามารถเติมประจุไดใหม (Rechargeable Battery)
บทบาทหนึง่ของฟอสฟอรสั กค็อืการเปนตวัเปลีย่นถายพลงังาน โดยการตดิยดึ (หรอืแยกจาก)

กบัโมเลกลุขนาดเลก็แตมคีวามสาํคญัอยางมาก  โมเลกลุของ ADP (Adenosine  di-Phosphate)

นัน้ มฟีอสเฟต 2  อนมุลูตดิอยู (di=สอง) โมเลกลุของ ATP (adenosine tri-Phosphate) มฟีอสเฟต

ตดิอยู 3 อนมุลู การเชือ่มตดิของฟอสเฟตอะตอมตวัทีส่ามเพือ่สราง ATP นัน้ ตองใชพลงังาน

(และเกบ็ไวทีน่ัน่) เชนเดยีวกนั เมือ่โมเลกลุของ ATP เกดิการแตกตวั กจ็ะม ีP แยกออก จะเกดิ

พลังงานที่พืชสามารถนําไปใชได หรือจะกลาวอีกอยาง ก็คือ ADP นั้น เหมือนกับแบตเตอรี่

ทีป่ระจถุกูใชออกไปแลว และATP กเ็หมอืนกบัแบตเตอรีท่ีเ่พิม่ประจเุขาไป

โมเลกลุ ATP ทีม่พีลงังานเตม็แลว สามารถเคลือ่นไหวไปทีส่วนใดของพชืกไ็ด จากสวนของ

รากทีเ่ลก็ทีส่ดุไปถงึดอกไม หรอืถงึภายในของเมลด็ โมเลกลุของ ATP ถกูนาํไปใชโดยเซลล

ทกุเซลลในพชืเพือ่เปนพลงังานในการทาํหนาทีข่องเซลล  ATP พบได ไมเฉพาะแตในพชื แต

ยงัพบไดในสตัวทกุชนดิ  มนัเปน “กระแสทัว่ ๆไป” ของการถายทอดพลงังานสาํหรบัชวีติบน

โลกจากแบคทเีรยีทีเ่ลก็ทีส่ดุไปจนถงึปลาวาฬทีใ่หญทีส่ดุหรอืตนไมทีส่งูทีส่ดุ

พฤติกรรมของฟอสฟอรัสในดิน
ปรมิาณของฟอสฟอรสัทีพ่บบนผวิดนิมปีรมิาณตัง้แต 200 ก.ก. ตอ แฮกแตรในดนิทราย ไปจน

ถงึประมาณ 2000  ก.ก ตอเฮกแตรในดนิทีม่าจากดนิชัน้ลางทีเ่ปนหนิ การเกดิสภาวะของอากาศ

ทาํใหเกดิปฏกิริยิาเคมมีผีลใหเกดิ “การละลาย” (solubilization) ของออรโธฟอสเฟต ( H
2
PO

4

- )

และ pH นอยกวา 7.2 และ HPO
4

2-   ทีp่Hมากกวา 7.2  ซึง่นี ่เปนรปูแบบทีพ่ชืสามารถนาํไปใชได

และโดยปกตแิลว ตองมปีรมิาณไมมากไปกวา 1% ของปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดในดนิไมวา

จะอยูในแหลงใด กเ็นือ่งมาจาก  การปลอยออรโธฟอสเฟต (ไมวาจะเปนจากความสามารถใน

การละลายหรือจากการใชปุยฟอสเฟตทางใดทางหนึ่ง)นั้นสิ่งที่จะติดตามมานั่นก็คือการตก
ตะกอน (precipitation) (ในรปูทรงของ ๆ แขง็ไมละลายน้าํ) ฟอสฟอรสั จะสลายออกจากสาร

ละลายในรูปของเหล็กและอลูมิเนียมฟอสเฟตในดินที่เปนกรด และแคลเซียมฟอสเฟตในดิน

ดาง ปฏกิริยิาเหลานี ้มผีลใหปรมิาณสารออรโธฟอสเฟต ลดความเขมขนลงทีร่ะดบัของพเีอชสงู

หรอืต่าํในระดบัประมาณ 6.5

แหลงของฟอสฟอรสัอกีแหลงหนึง่นัน้ มาจาก อนิทรยีวตัถ ุปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดปกตแิลว

มอียูระหวาง 30%– 50% ของฟอสฟอรสัในดนิ และปรมิาณจลุนิทรยีทัง้หมด (ปรมิาณทัง้หมด

ทัง้ทีต่ายแลว และยงัมชีวีติ) นัน้ เปนตวัแทนหลกัของแหลงวงจรทีม่ปีระสทิธภิาพของฟอสฟอรสั
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การขาดฟอสฟอรัส
เมลด็ มฟีอสฟอรสัอยูเปนจาํนวนมาก ดงันัน้ การขาดฟอสฟอรสั อาจแสดงใหเหน็ไดดวยการ

ทีพ่ชืใหเมลด็เลก็  ฟอสฟอรสัยงัชวยเรงการเจรญิเตบิโตของราก ซึง่นีส่ามารถแสดงใหเหน็ได

ดวยการใสฟอสฟอรสัในปรมิาณนอย ๆ ลงไปในดนิใกล ๆ กบัรากพชื จากนัน้ กใ็หขดุดนิลง

ไปเพือ่สงัเกตดปูรมิาณราก บรเิวณนัน้ ซึง่รากจะมลีกัษณะยาวขึน้และแขง็ขึน้พรอมกบัมรีากฝอย

มากมาย

ฟอสฟอรสั ไมถกูรากพชืดดูมาใชเหมอืนกบัไนโตรเจน  ดงันัน้ฟอสฟอรสั สามารถถกูครอบ

งาํไดดวยปรมิาณทีม่ากมายของไนโตรเจน ฟอสฟอรสั ถกูดงึดดูไดงายดวยองคประกอบหลาย

ประการในดิน ดังนั้น ฟอสฟอรัสใดที่จะถูกพืชดึงดูดเขาไปใชได จะตองอยูใกลกับรากพืช

มาก ๆ  ปญหาอกีอยางหนึง่ของฟอสฟอรสั กค็อืมนัไม “ละลายน้าํ” งาย (สามารถแยกออกเปน

โมเลกุลเล็ก ๆ และเคลื่อนไหวไปในดินและน้ําได) ในดินที่มีปริมาณออกซิเจนที่ดี (หมายถึง

สภาพที่ “มีอากาศ”) ฟอสฟอรัส จะละลายน้ําไดมากขึ้น ประโยชนอยางหนึ่งจากปญหาการ

ละลาย กค็อืวามนัใชระยะเวลานานในการชะลางฟอสฟอรสัออกจากดนิ ฉะนัน้ เกษตรกรทีใ่ส
ฟอสฟอรสัเพิม่เขาไปในทกุฤดเูพาะปลกู อาจมกีารสะสมฟอสฟอรสัมากกวาทีต่องการได

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของฟอสฟอรัส
คาพเีอชของดนินัน้ มผีลตอการเคลือ่นไหวของฟอสฟอรสั ถาดนิมพีเีอชใกลเปนกลาง (พเีอช

6.5 – 6.8) ฟอสฟอรสักจ็ะอยูในสภาพทีร่ากพชืจะนาํไปใชได  ความเปนกรดหรอืเปนดางทีม่ี

อยูในดนิสงูจะทาํใหพชืไมสามารถนาํฟอสฟอรสัไปใชได ยกเวน P ทีถ่กูปลดปลอยออกมาจาก

การเนาเปอยของอนิทรยีวตัถ ุ อนิทรยีวตัถแุละจลุนิทรยีทีเ่กีย่วของ มอีทิธพิลอยางมากตอพชืที่

สามารถใชประโยชนจากฟอสฟอรสั  ฟอสฟอรสัทีถ่กูปลอยออกจากสิง่มชีวีติทีเ่นาเปอย สามารถ

ถกูพชืดงึมาใชไดทนัท ีตวัอยางเชน ฟอสฟอรสัทีถ่กูเชือ้ราดดูเปนอาหารจะกระจายออกไปตาม

เสนใย และกระจายทัว่ไปในดนิ เมือ่เชือ้ราเหลานีต้ายลง รากพชื กส็ามารถนาํฟอสฟอรสันีไ้ป

ใชไดทนัท ียิง่ไปกวานัน้ จลุนิทรยีในดนิมากมายสลายตวั ไดโดยการปลอยกรดออกมา ซึง่เปน

ประโยชนตอการสลายตวัของฟอสฟอรสั ในทีส่ดุเชือ้รา mycorrhizae (เชือ้ราชนดิหนึง่ทีอ่ยูอาศยั

รวมกับพืชเกือบทุกชนิด) ก็เขาไปอาศัยอยูในบริเวณรากพืชเพื่อไปยอยสกัด คารโบไฮเดรท

ผลตอบสนอง กค็อื เชือ้ราไดสงแรธาตตุาง ๆ  รวมทัง้ ฟอสฟอรสั ไปยงัรากพชื  พวกเชือ้ราทีช่วย
ใหรากไดรับฟอสฟอรัสนี้ ก็คลาย ๆ กับแบคทีเรียชวยรากพืชในการตรึงไนโตรเจน

การรักษาฟอสฟอรัสใหเพียงพอในดิน
วิธีที่ดีที่สุดในการประกันวา มีฟอสฟอรัสอยางเพียงพอ ไดแก 1) รักษาพีเอชใหเปนกลาง

2) รับประกันใหมีน้ําอยางเพียงพอ และ 3) สนับสนุนใหมีปริมาณจุลินทรียใหมากมายหลาก
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หลายโดยรกัษาระบบทีด่ขีองการหมนุเวยีนอนิทรวีตัถสุูดนิ

B.3  โปแตสเซยีม (K)

โปแตสเซยีม (K)  เปนธาตหุลกัตวัทีส่ามทีเ่กษตรกรมกัจะใสเพิม่เขาไปในดนิ ไมเหมอืนกบัธาตุ

อาหารตัวอื่น  โปแตสเซียม (K) ไมพบในเซลลของพืช แตมีอยูในรูปของเหลวที่ไหลเคลื่อน

ไหวอยูภายในพชื โปแตสเซีย่ม (K) มผีลกระทบตอ “แรงดนัออสโมซสี” (osmotic pressure)

ของพชื ดวยการรกัษาสมดลุของเกลอืและน้าํ เมือ่ขาดโปแตสเซีย่ม (K) น้าํกจ็ะไหลเขาเซลลทาํ

ใหเซลลออนนุม พืชก็สูญเสียความแข็งแรง พืชที่ขาดโปแตสเซี่ยม (K) นั้น มีแนวโนมวาจะ

ออนแอตอความแหงแลง แมลงและโรค

โปแตสเซีย่ม (K) ยงัมคีวามเกีย่วของกบัการสงัเคราะหแสง  การสรางแปงในราก และในการ

สรางโปรตนี และนอกจากนีโ้ปแตสเซีย่ม (K)  กย็งัมคีวามสาํคญัตอพชืหวั (Root Crops) เปน

พิเศษ

ตนพชื มคีวามสามารถดงึดดูโปแตสเซีย่ม (K)ไปใช ไดดกีวาฟอสฟอรสั แมงกานสี โดยพชืจะ
ดูดซับเอาโปแตสเซี่ยม (K) ใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถนํามาใชได ถึงแมวามันไมจําเปนตอง
ใช โปแตสเซีย่มก็ตาม  จากผลดงักลาว การมโีปแตสเซีย่ม (K) มากเกนิไป อาจทาํใหเกดิการขาด

ธาตอุาหารอยางอืน่เนือ่งจากวาตนพชืมวัแตไปยุงอยูกบัการดงึธาตโุปแตสเซีย่ม (K) แทนทีจ่ะดงึ

ธาตอุืน่ ๆ  ถงึแมวาพชื อาจตองการธาตอุืน่ๆ เชนเดยีวกนั!

มกีลไกอยู 2 อยางทีโ่ปแตสเซีย่ม (K) จะไมถกูชะลางจากดนิไปอยางรวดเรว็นัน่คอื 1)โปแตส

เซีย่มมขีนาดเลก็มากและมกัขงัตดิอยูในรอยแยกของอนภุาคดนิเหนยีว (แตพชืไมสามารถนาํไป

ใชเปนประโยชนไดมากนกั) และ  2)โปแตสเซีย่ม ตดิอยูกบัผวิของอนภุาคดนิเหนยีวและอนิทรยี

วตัถ ุ(ใหดแูบบฝกหดัในเรือ่งโครงสรางและหนาทีข่องดนิเหนยีว)

ตามกระบวนการการหมนุเวยีนของอนิทรยีวตัถ ุโปแตสเซยีม มกัจะไมเปนปญหา ตวัอยางเชน

เกือบ 98% ของโปแตสเซี่ยมในตนขาวนั้น พบอยูที่ซังขาว เพราะฉะนั้น  ถาอัตราสวนของ

คารบอนตอไนโตรเจน (C:N) มสีงูแลว อตัราสวนของโปแตสเซีย่มตอไนโตรเจน กจ็ะสงูเชน

กนั  (K:N)
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ทั่วไป

พชืตระกลูถัว่

ขาวโพด ขาวฟาง
และธัญพืชเมล็ดเล็ก

ผกัตาง ๆ

อาการขาดธาตอุาหาร

การขาดไนโตรเจน มอียูทัว่ไปตามดนิทีม่กีารสญูเสยีอนิทรยีวตัถุ

ไปมาก ๆ  แตไนโตรเจนมกัเปนธาตอุาหารทีพ่ชืแสดงอาการขาด

ธาตอุาหาร  มกัเกดิขึน้ไดกบัดนิทกุชนดิทีใ่สไนโตรเจนลงในดนิ

เปนปรมิาณนอยตอป

เนือ่งจากพชืตระกลูถัว่ทัง้หลาย สามารถหาไนโตรเจนเพิม่เตมิได

ดวยการตรงึไนโตรเจน จงึไมเกดิอากกการขาดโดยทัว่ไป เวนแต

มกีารอยูรวมกนักบัเชือ้ไรโซเบยีมเปนไปอยางไมมปีระสทิธภิาพ

พืชตระกูลถั่วจึงแสดงอาการใบเขียวซีดหรือเหลือง เริ่มจากใบที่

อยูสวนลาง

ตนออน แคระแกรนและ ใบมีสีเขียวอมเหลืองและยาวเรียว ใน

พชือายมุากทีป่ลายของใบพชืทีอ่ยูสวนลางจะแสดงอาการเหลอืง

ที่เสนกลางใบในรูปตัว “V” หรืออาจแสดงอาการเหลืองโดยทั่ว

ไปทั้งใบ เมื่อใบลาง ๆ เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และตายจากปลาย

ใบลงมาแสดงใหเหน็ถงึอาการขาดธาตอุาหารอยางรนุแรงนัน้

มะเขอืเทศแสดงการเจรญิเตบิโตทีแ่คระแกรนและสญูเสยีสเีขยีว

ปกติในตนออนกวา ใบที่อยูดานบนทั้งตนคอย ๆ เขียวซีดลงจน

เหลืองซีด เสนใบเริ่มมีสีมวง ตาดอกลวงและผลไมไดขนาด ใน

พวกแตงและน้าํเตามใีบแคระแกรนและสญูเสยีความเขยีวเขม ลาํ

ตนยาวเรียวผลสีซีด ผักอื่นๆ โดยทั่วไป มีสีเหลืองซีด

ไน
โตร

เจน

ธาตอุาหาร พชืปลกู

ทั่วไป

พชืตระกลูถัว่

ขาวโพด ขาวฟาง
และธัญพืชเมล็ดเล็ก

ผกัตาง ๆ

อาการขาดธาตอุาหาร

ฟอสฟอรสั เปนธาตอุาหารทีพ่ชืสามารถนาํไปใชไดทีพ่เีอชราว ๆ

6.5 พชืทีเ่จรญิเตบิโตบนดนิทีเ่ปนกรดและดางมาก ๆ  มกัจะแสดง

อาการขาด P ใหเหน็ ดนิในเขตรอนทีเ่ปนกรดทัง้หลาย มกัจะขาด

ฟอสฟอรสั

อาการขาดธาตอุาหาร ไมแนนอน แคระแกรน ตนยาวเรยีว และ

ใบเขียวเขม

มกัแสดงอาการขาดธาตอุาหารในการเจรญิเตบิโตชวงแรก ๆ  โดย

ทัว่ไปกจ็ะแคระแกรน ใบแสดงอาการไมชดัเจน อาการรนุแรงทาํ

ใหใบมีสีมวง เริ่มจากปลายของใบที่อยูลาง ๆ  (ไมใชตนมีสีมวง)

เมลด็เลก็มสีบีรอนสแทนทีจ่ะเปนสมีวง ฝกบดิเบีย้ว เมด็เรยีงแถว

กันเบี้ยว ๆ ที่ปลายฝกไมมีเม็ด

แรกที่เดียวใบผักสวนมากมีสีจางจนถึงซีดลง มะเขือเทศและผัก

ตระกลูกะหล่าํ เกดิสมีวงขึน้ทีใ่ตใบหรอืตามเสนใบ

ฟอ
สฟ

อร
สั
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พชืตระกลูถัว่

ขาวโพด ขาวฟาง
และธัญพืชเมล็ดเล็ก

ผกัตาง ๆ

อาการขาดธาตอุาหาร

ในถัว่ใบกวางเชนถัว่เหลอืงและถัว่เขยีวนัน้ อาการเริม่แรกคอืจดุ

ดางเหลืองไมสม่ําเสมอตามขอบใบเล็ก ๆโดยเฉพาะที่สวนลาง

ของตนพชื ตอมาเปลีย่นเปนสนี้าํตาล ทีข่อบใบแหงทีอ่าจเคลือ่น

มาคลุมจนถึงครึ่งใบ

ในขาวโพดและขาวฟาง ไมคอยเห็นอาการในชวงหลาย ๆ

สัปดาหแรกของการเจริญเติบโต จากนั้น ขอบใบของใบลาง ๆ

เปลีย่นเปนสเีหลอืงและตายเริม่จากปลายใบ ตนพชืทีข่าด K จะมี

ปลองสั้นและลําตนออนแอ ฝกขาวโพดที่ขาด K มักจะเล็กและ

แหลม ทีป่ลายมเีมด็นอย สวนในธญัพชืเมลด็เลก็ ๆ นัน้ วนิจิฉยั

อาการขาด Kไดยากมาก

มะเขือเทศ เจริญเติบโตไดชามาก และจะมีสีเขียวแกมน้ําเงินเขม

ใบออนเริม่ยน ใบทีแ่กกวา เปลีย่นเปนสเีขยีวแกมน้าํเงนิเขม็ แลว

ก็มีสีเขียวอมเหลืองที่ขอบใบ ผลอาจแสดงสวนที่สุกเปนดวง ๆ

ผักพวกกะหล่ํา แสดงอาการสีบรอนสที่ขอบใบกอนแลวจึง

เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและแหงตายตอมา

โปร
แต

สเซ
ียม

ธาตอุาหาร พชืปลกู

ทั่วไป

พชืตระกลูถัว่

ขาวโพด ขาวฟาง
และธัญพืชเมล็ดเล็ก

ผกัตาง ๆ

อาการขาดธาตอุาหาร

อาการขาดแมกนเีซยีม พบในดนิทีเ่ปนกรด ดนิทราย หรอืดนิที่

ใสปนูดวยวัสดทุีข่าดแมกนเีซยีม

ในระยะแรก ๆ  ใบถัว่เหลอืงเริม่เขยีวซดีระหวางเสนกลางใบและ

เปลีย่นเปนสเีขยีวเขม ยกเวนทีฐ่านใบ

ในขาวโพดและขาวฟาง อาการเริม่แรกทีใ่บลาง ๆ  มสีเีหลอืงโดย

ทัว่ไป และทีร่ะหวางเสนใบ เปลีย่นเปนสเีหลอืงออน ไปจนเกอืบ

ขาว ในขณะที่เสนใบยังคงเขียวอยู ในขณะที่เกิดอาการขาดมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ  ใบจะเปลี่ยนเปนสีมวงแดงตามขอบและปลายใบ เริ่ม

จากใบลาง ๆ แลวจึงคอย ๆ ลุกลามขึ้นมา ในธัญพืชเมล็ดเล็ก

อาการขาดธาตอุาหารไมชดัเจน

กะหล่ํา แตง แตงโม มะเขือเทศ มะเขือยาว พริกไทย มักจะแสดง

อาการขาดธาตุอาหารไดดี มะเขือเทศ จะมีใบเปราะ ซึ่งอาจมวน

ขึ้นขางบน เสนใบยังคงเขียวเขมในขณะที่พื้นที่บริเวณรอบ ๆ

เปลีย่นเปนสเีหลอืง และในทีส่ดุ กจ็ะเปนสนี้าํตาล

แม
กน

ีเซ
ียม
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