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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อ าเภอเขาวงและอ าเภอนามนจังหวัด
กาฬสินธ์ุโดยการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง,ปริมาณอินทรียวัตถุ,ไนโตรเจนทั้งหมด ค่าการน า
ไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ความหนาแน่นรวม และการวิเคราะห์หาขนาดของอนุภาคดิน พบว่า ดินอ าเภอเขาวงมี
ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.069% ความเป็นกรด-ด่างของดิน(pH)5.86 ค่าการน าไฟฟ้า 13.12 µs/cm ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.38% สัดส่วนโดยมวลของอนุภาค sand,silt และ clay 83.00,12.02 และ 5.11% ตามล าดับ มีเน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนร่วน และค่าความหนาแน่นรวม 1.68 g/cm3 ดินอ าเภอนามนมีค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.073% ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง 5.49 ค่าการน าไฟฟ้า 11.63 µs/cm ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.47% สัดส่วนโดยมวลของอนุภาค sand,silt และ
clay 83.44% ,13.46% และ 3.33% ตามล าดับ มีเน้ือดินเป็นดินทรายปนร่วน และค่าความหนาแน่นรวม 1.75 g/cm3เม่ือ
เปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ พบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่าง ค่าสัดส่วนโดยมวลอนุภาค clay และค่าความ
หนาแน่นรวมของดิน แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 
ค าส าคัญ: คุณสมบัติทางเคมี, คุณสมบัติทางกายภาพ, ดิน, ข้าวเหนียวพันธ์ กข 6, พื้นที่ 
 

Abstract 
 The study soil properties for glutinous rice RD 6 between Khao-wong and Namon districtKalasin 
province, chemical properties included pH, organic matter, total nitrogen, electrical conductivity, and 
physical properties included moisture content, bulk density and soil texture. The study result soil of 
Khao-wong district had total nitrogen 0.069%, pH, 5.86 electrical conductivity 13.12 µs/cm, organic 
matter 1.38%, particle soil texture as sand,silt and clay83.00%,12.02%and 5.11% as sandy and loamy 
soil.,bulk density 1.86 g/cm3, soil of Namon district had total nitrogen0.075%, pH 5.49,electrical 
conductivity 11.63 µs/cm, organic matter 1.47,particle soil texture as sand,silt and clay 83.44%,13.46% 
and 3.33% as sandy and loamy soil, bulk density 1.75 g/cm3. When comparing the physical and chemical 
properties showed that the pH, % clay and bulk density difference was statistically significant at the .05 
level. 
Keyword: Chemical property, Physical property, Soil, Glutinous rice RD 6, Area 
 
1. บทน า 
 ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรในเกือบทุก
ภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในแถบทวีป
เอเชียซ่ึงกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในภูมิภาคบริโภค 

ข้าวเป็นอาหารหลักส าหรับประ เทศไทยนอกจาก
ความส าคัญในการบริโภคแล้ว ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศในแต่ละป ีมี
ปริมาณการส่งออกข้าวเฉลี่ยมากกว่า 9ล้านตันต่อปีซ่ึง
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ไทยถือเป็นประเทศส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกประเทศ
ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 64 ล้านไร่แบ่งเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าวเจ้าประมาณ 49 ล้านไร่และข้าวเหนียว
ประมาณ 15 ล้านไร่ (สอ้าน บุญจอง, 2558 : 156-160) 
 ข้าวเหนียวพันธ์ุ กข 6 เป็นพันธ์ุข้าวเหนียวหอม ไว
ต่อช่วงแสง เป็นพันธ์ุข้าวเหนียวที่ได้รับการปรับปรุงจาก
พันธ์ุข้าวเจ้าพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้รังสีแกมมาที่ 
20 กิโลแรด ที่ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2508 ปลูกและคัดเลือกข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ที่ฉายรังสีรุ่นที่ 2 ที่สถานีทดลองข้าว
บางเขน ปลูกรุ่นที่ 3 ที่สถานีทดลองข้าวพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น คัดเลือกได้ข้าวสายพันธ์ุดี ทั้งสาย
พันธ์ุข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปลูกทดสอบผลผลิตระหว่าง
สถานีและ ในนาเกษตรกรในภาคเห นือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2514-2519 ผล
ปรากฏว่า สายพันธ์ุ KDML 105’65-G3U-68-254 ซ่ึง
เป็นสายพันธ์ุข้าวเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม ทนแล้ง และมี
คุณภาพการหุงต้มรับประทานดี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด
เป็นอันดับหน่ึงและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุเหนียวสันป่า
ตอง ซ่ึงเป็นพันธ์ุข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันแพร่หลายใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมวิชาการ
เกษตรจึงพิจารณาให้เป็นพันธ์ุรับรอง และแนะน าให้
เกษตรกรปลูก เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 (อนุชา เมฆ
อรุณ, 2556 : 1-2) 
 จั ง ห วัด ก า ฬสิ น ธ์ุ  เ ป็ น จั ง ห วั ดห น่ึ ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท านาเป็นอาชีพหลักจนได้รับฉายาว่า “อู่ข้าวเหลืองสิบ
เอ็ด” จังหวัดกาฬสินธ์ุมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้ งสิ้น
1,609,819 ไร่ แยกเป็นปลูกข้าวเหนียว 1,220,197 ไร่ 
ผลผลิต 504,117 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 466 กิโลกรัมต่อไร่ 
และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า 345,167 ไร่ ผลผลิต 135,519 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 506 กิโลกรัมต่อไร่ (เนติรัฐ วีระนาคินทร์
และคณะ, 2556 : 1-2) 
 อ าเภอเขาวง และอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เป็นพื้นที่ที่มีปลูกข้าวเหนียวพันธ์ุ กข 6 มากและมีผลผลิต
ต่อไร่เป็นอันดับต้นของจังหวัด (ส านักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธ์ุ, 2559 : 24) ซ่ึงผลผลิตจากอ าเภอเขาวงน้ัน มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดข้าวในจังหวัด
กาฬสินธ์ุและต่างจังหวัด อีกทั้งราคาข้าวจากอ าเภอเขาวง
ยังมีราคาที่สูงกว่าที่อ่ืน โดยเฉพาะที่อ าเภอนามน ทั้งที่ทั้ง
สองอ าเภอมีผลผลิตต่อไร่ต่อปีใกล้เคียงกันมาก ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะข้าวเหนียวจากอ าเภอเขาวงเป็นข้าวคุณภาพดี
เม่ือน่ึงสุกจะหอมและนุ่มไม่แฉะติดมือและข้าวที่น่ึงแล้ว
เม่ือเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นยังคง
รักษาความอ่อนนุ่มได้อยู่อีกทั้งยังได้รับการได้ขึ้นทะเบียน
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553 : 1-4)  
 คุณสมบัติทางเคมีของดินน้ัน เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นธาตุ
ไนโตรเจน(N) เป็นธาตุอาหารที่ส าคัญมากท าให้ ใบมีสี
เขียวสดมีความแข็งแรงโตเร็ว และท าให้พืชออกดอก
สมบูรณ์ รวมถึงค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในดินมี
ความส าคัญเช่นกัน เน่ืองจากส่งผลต่อการละลายของธาตุ
อาหารและไอออนบางชนิดในดิน เพราะเป็นตัวควบคุม
การละลายธาตุอาหารในดินให้ออกมาอยู่ในสารละลายใน
ดิน ซ่ึงถ้าดินมีค่าความเป็นกรดด่างที่ไม่เหมาะสมธาตุ
อาหารที่มีอยู่ในดินจะละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของพืช และในทางตรงกันข้ามธาตุ
อาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมามากเกินไป ซ่ึงท าให้
เกิดพิษกับรากของพืชได้ ค่าการน าไฟฟ้า(EC : Electrical 
Conductivity) เป็นค่าที่วัดเพื่อแสดงถึงความเข้มข้นของ
เกลือทั้งหมดที่ละลายได้ ปริมาณเกลือในดินที่สามารถ
ละลายออกมาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับ ค่า EC ที่วัดได้ ค่า 
EC จะแตกต่างกันไปตามระยะการเจริญเติบโตและความ
แข็งแรงของต้นพืช เพราะค่าการน าไฟฟ้าที่สูงจะยับยั้ง
การเจริญเติบโตของพืช ค่าการน าไฟฟ้าที่ต่ าจะเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตทางล าต้นก่อนการให้ผล (vegetative 
growth) และสูงขึ้นเม่ือพืชให้ผลผลิต (reproductive 
growth) ค่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM : Organic 
Matter) มีผลต่อดินมากเน่ืองจากเป็นแหล่ง ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส ส าหรับการเจริญเติบโตของพืชอีกทั้งยังมีผล
อย่างมากต่อการท างานของจุลินทรีย์ที่ด ารงชีพกับพืช
และสัตว์ รวมถึงช่วยเสริมโครงสร้างดินให้ดีขึ้นอีกด้วย 
(พูลสุข โพธิรักขิต, 2553 : 1-75) 
 คุณสมบัติทางกายภาพของดินจะเก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืชตลอดเวลา ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
สูงไม่จ าเป็นเสมอไปที่จะท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและ
ให้ผลผลิตได้สูงซ่ึงคุณสมบัติทางกายภาพของดินน้ัน ไม่ว่า
จะเป็นค่าของเ น้ือดิน (soil texture) คือ สัดส่วน
องค์ประกอบแร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน ซ่ึงประกอบด้วยอนุภาค 
(particle) ที่มีขนาดต่างๆ กัน 3 กลุ่มใหญ่ๆ คืออนุภาค
ทราย (sand) อนุภาคซิลท์ (silt) และอนุภาคดินเหนียว 
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(clay) สัดส่วนขององค์ประกอบอนุภาคทั้ง 3 ในดินจะ
ก าหนดความหยาบหรือความละเอียดของดิน เน้ือดินเป็น
สมบัติเฉพาะตัวของดินแต่ละชนิดและเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างยาก หากเน้ือดินอยู่ในสภาพที่มีคุณสมบัติไม่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช จ าเป็นจะต้องหา
วิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อที่จะท าให้ใช้ดินน้ันผลิตพืช
ได้อีกทั้งค่าความหนาแน่น (bulk density) ของดิน คือ 
สัดส่วนโดยน้ าหนักต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรของดินเม่ือท า
ให้แห้ง โดยทั่วไปมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
หรือปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ความหนาแน่นของดินจะ
ควบคุมหรือก าหนดความสามารถในการระบายน้ าของดิน 
และมักเป็นคุณสมบัติที่ควบคู่กันไปกับความพรุนของดิน 
(soil porosity) ซ่ึงหมายถึงช่องว่างภายในดิน อันอาจจะ
มี น้ าหรื ออากาศแทรกตั วอยู่ ( คณาจารย์ภาค วิชา
ปฐพีวิทยา, 2544 : 1-45) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินที่ปลูกข้าว
เหนียวพันธ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อ าเภอเขาวง และอ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของดินในพื้นที่
ต่างๆ ให้สามารถผลิตข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 ให้คุณภาพ
ทัดเทียมกับข้าวเหนียวจากอ าเภอเขาวง อีกทั้งยังส่งต่อ
ท าการปลูกพืชชนิดอ่ืนได้อีกด้วยซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง
เคมีและกายภาพของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 
ระหว่างพื้นที่อ าเภอเขาวง และอ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

1) พื้นที่ในเก็บตัวอย่างดิน 
 การเลือกพื้นที่ที่ใช้การเก็บข้อมูลทั้งสองอ าเภอ 
ใช้ข้อมูลอัตราผลผลิตข้าวต่อไร่ต่อปีจากส านักงานเกษตร
อ าเภอเขาวงและอ าเภอนามน ซ่ึงพื้นที่เก็บข้อมูลอ าเภอ
เขาวงได้แก่ หมู่บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ และอ าเภอ
นามน ได้แก่ หมู่บ้านโนนยิ่งสันต์ ต าบลหลักเหลี่ยม 

2) การเก็บตัวอย่างดิน 
 การเก็บตัวอย่างดินในแต่ละแปลง ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธี
สุ่มเลือกจุด 5-10 จุด น ามาคลุกเคล้ารวมกันเป็นตัวอย่าง
หน่ึงของจุดหน่ึง(ขึ้นอยู่ กับขนาดของแปลง) การเก็บ
ตัวอย่างดินในแต่ละจุดจะต้องไม่ซ้ าจุดเดียวกัน ท าการ

เก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุดจ านวนพื้นที่ละ 3 แปลง
ตัวอย่าง ที่ระดับ 2 ความลึก คือ 0-10 และ10-20 
เซนติเมตร เพื่อที่จะเก็บดินแต่ละแปลงจ านวน 3 แปลง 3 
จุดตัวอย่างย่อย น าดินแต่ละแปลงที่แบ่งไว้ 4 ส่วนของแต่
ละจุดมาคลุกเคล้ากันแล้วสุ่มเลือกเก็บดินมา 1 ส่วน 1 
จุด 1 แปลง น าดินที่เก็บมาเป็นตัวอย่างดินเก็บใส่ถุง และ
เขียนหมายเลขหรือชื่อตัวอย่างก ากับไว้ เพื่อที่จะน าไป
วิเคราะห์คุณสมบัติของดินในแต่ละขั้นตอน จากน้ันน า
ตัวอย่างดินในแต่ละแปลงมาประมาณ 1 กิโลกรัม ผึ่งลม
ให้แห้ง แล้น าไปบดโดยโกร่งบดดิน และร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 2 มิลลิเมตร ก่อน และร ่อนต ่อขนาด 0.5 
มิลลิเมตร แล้วน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพ(พงศ์เทพ สุวรรณวารีและคณะ, 2556 : 14-15) 

3) การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
 3.1การวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีของดิน
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน (ดิน:น้ า1:1),ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (kjeldahl 
method) แ ล ะ ค่ า ก า ร น า ไ ฟ ฟ้ า  ( electrical 
conductivity meter)(กรมพัฒนาที่ดิน, 2553b : 5-8) 
 3.2 การวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินได้แก่ ความชื้นในดิน (gravimetric method), 
ความหนาแน่นรวมของดิน (soil core method) และ
การวิเคราะห์หาขนาดของอนุภาคดิน (hydrometer 
method)(กรมพัฒนาที่ดิน, 2553a : 20-68) 

4) การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 น าข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์มาท าการ
เปรียบเทียบด้วยตาราง และค านวณเปรียบเทียบทางสถิติ
ของข้อมูลโดยใช้ t-test (Independent Sample) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อทดสอบความ
แตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ (p-value = 0.05) 
 
3. ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย 
 1.1 คุณสมบัติทางเคมีของดินอ าเภอเขาวงและ
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุพบว่า จากการวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธ์ 
กข 6 อ าเภอเขาวงและอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
พบว่า ดินอ าเภอเขาวงมีค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดเท่ากับ 0.069% ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.86 
ค่าการน าไฟฟ้าเท่ากับ 13 .12 µs/cm ปริมาณ
อินทรียวัตถุ เท่ากับ 1.38% และดินอ าเภอนามนมี 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 18 ~ 
 

ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากับ 13.49 %    
ค่าความเป็นกรด -ด่างเท่ากับ 5.49 ค่าการน าไฟฟ้า

เท่ากับ 11.63 µs/cm ปริมาณอินทรียวัตถุ เท่ากับ 
1.47%(ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมี 

คุณสมบัติ หน่วย 
พื้นที่ 
เขาวง นามน 
X  S.D. X  S.D. 

Total nitrogen % 0.069 0.002 0.075 0.003 
pH (1:1 H2O) - 5.86 0.26 5.49 0.05 
Electrical conductivity µs/cm 13.12 0.22 11.63 0.37 
Organic matter % 1.38 0.21 1.47 0.33 

1.2 คุณสมบัติทางกายภาพของดินอ าเภอเขาวง
และอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุพบว่า จากการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างดินที่ปลูก
ข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 อ าเภอเขาวงและอ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า ดินอ าเภอเขาวงมีค่าเฉลี่ยค่าเน้ือ

ดิน %Sand เท่ากับ 83.00 %Silt เท่ากับ 12.02 %Clay 
เท่ากับ 5.11 และค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.66 g/cm3

ดินอ าเภอนามนมีค่าเฉลี่ยค่าเ น้ือดิน %Sand เท่ากับ 
83.44 %Silt เท่ากับ 13.46 %Clay เท่ากับ 3.33 และ
ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.75 g/cm3 (ตารางที่   2 )

 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพ 

คุณสมบัติ หน่วย 
พื้นที่ 
เขาวง นามน 
X  S.D. X  S.D. 

sand % 83.00 1.80 83.44 0.88 
silt % 12.02 2.10 13.46 1.71 
clay % 5.11 2.26 3.33 1.00 
Bulk density g/cm3 1.86 0.07 1.75 0.06 

1.3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของดินอ าเภอเขาวงและอ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธ์ุพบว่า จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของตัวอย่างดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 อ าเภอ
เขาวงและอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า ค่าความเป็น

กรดด่าง ค่าเน้ือดิน %Clay และค่าความหนาแน่น แตกต่าง
กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ค่าปริมาณไนโต
เจน ปริมาณอินทรียวัตถุ ค่าการน าไฟฟ้า ค่าเน้ือดิน %Sand 
%Silt และค่าความชื้นของดิน ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3) 

 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
Properties Unit df t sig 
Total nitrogen % 16 0.056 0.956 
pH (1:1 H2O) - 16 4.241 0.002* 
Electrical conductivity µs/cm 16 -0.572 0.575 
Organic matter % 16 0.923 0.370 
sand % 16 -0.664 0.516 
silt % 16 -1.596 0.130 
clay % 16 2.158 0.046* 
Bulk density g/cm3 16 -3.031 0.008* 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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4. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 ระหว่าง
พื้นที่อ าเภอเขาวงและอ าเภอนามนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
พบว่า คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกัน แต่คุณสมบัติทางเคมี ความเป็นกรดด่าง 
(pH) อนุภาคดินเหนียว (%Clay) และความหนาแน่น 
(Density) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงดินทั้ง
สองพื้นที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในระดับที่
เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในอ าเภอเขาวงมีค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH) สูงกว่า ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีการ
ปล่อยไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในระดับที่ เหมาะสม 
(Robinson et al, 2014 : 1434-1444) ซ่ึงท าให้ส่งผล
ต่อการกระจายตัวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับพืชที่อยู่
ในดิน (Read et.al, 2016 : 4120-4128) ท าหน้าที่ย่อย
สลายสารอินทรีย์ต่างๆ และปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็น
ประโยชน์ต่อพืชส าหรับอนุภาคดินเหนียว (%Clay) ซ่ึง
เป็นอนุภาคหน่ึงในองค์ประกอบของเน้ือดิน ซ่ึงดินอ าเภอ
เขาวงมีสูงกว่า อาจเป็นผลเน้ือดินที่เขาวงสามารถกักเก็บ
ธาตุอาหารและความชื้น (Silver et.al, 2000 : 193-
209) ได้ดีกว่าดินที่อ าเภอนามน อีกทั้งดินในอ าเภอเขาวง
ยังมีค่าความชื้นที่สูงกว่าอ าเภอนามน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติอีกเช่นกัน ส่วนคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันน้ัน 
อาจเป็นเพราะพื้นที่อ าเภอเขาวง เป็นพื้นที่ที่ มีภูเขา
ล้อมรอบ ท าให้สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมดีกว่า
พื้นที่อ่ืนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าว
เหนียวพันธ์ กข 6 จากอ าเภอเขาวงได้รับการยอมรับจาก
ตลาดทั้งในและต่างจังหวัด 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าว
เหนียวพันธ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อ าเภอเขาวงและอ าเภอ
นามนจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง 
ค่าเน้ือดิน %Clay และค่าความหนาแน่น แตกต่างกัน
อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ค่าปริมาณไนโต
เจน ปริมาณอินทรียวัตถุ ค่าการน าไฟฟ้า ค่าเ น้ือดิน 
%Sand %Silt และค่าความชื้นของดิน ไม่แตกต่างกัน 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในพัฒนาผลผลิต
ต่อไป 

2. ควรศึกษารูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวอ าเภอเขาวงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
 3. ควรศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศและสภาพ
ภูมิเทศในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานเกษตรอ าเภอ
เขาวงและอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่อนุเคราะห์
ข้อมูลประกอบการวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคุณสาขาวิชา
วิทย าศ าสตร์ สิ่ ง แ วดล้อม คณะศิลปศ าสตร์ และ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาที่ ดิ น .  ( 2 5 53 ) .  คู่ มื อกา รปฏิ บั ติ ง าน

กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทาง
กายภาพ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 
กรุงเทพฯ: หน้า 20-68 

กรมพัฒ นาที่ ดิ น .  2 55 3b.  คู่ มื อก า รป ฏิ บั ติ ง า น
กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมี. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ:  
หน้า 5-8 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2553). ข้าวเหนียวเขาวง. 
หน้า 1-4 (สืบค้นเม่ือ 14 กรกฎาคม 2559) 
Available 
from:URL:http://www.dip.moc.go.th/ip
thailand/images/Edittt/GI/kaowong.pdf 

ค ณ า จ า ร ย์ ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี วิ ท ย า  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (2544) . 
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 370. 

เนติรัฐ วีระนาคินทร์, ทรงเกียรติ ซาตัน, อรวรรณ รักสงฆ์
และปรีชา ทับสมบัติ . (2556). การจัดการ
ความรู้การท านาข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ  



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 20 ~ 
 

กรณีศึกษาบ้านโชคชัยพัฒนา ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขา-
วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ. 

พงศ์เทพ สุวรรณวารี, พัฒนาสมนิยาม, วารินทร์บุญเรียม, 
ศราวีอรุณ. (2556). การศึกษาสมบัติทางเคมี
และกายภาพของดินและความหล 

ากหลายของก้ิง กือและไส้ เ ดื อนดินในพื้นที่ ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ าพุงจังหวัด
สกลนคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . 
นครราชสีมา. หน้า 14-15. 

พูลสุข โพธิรักขิต. (2553). เคมีสิ่งแวดล้อม. นครปฐม: 
โรงพิมพ์สาละ.  หน้า 170. 

สอ้าน บุญจอง. (2558). ความสัมพันธ์ของการใช้ปัจจัย
การผลิตข้าวเหนียวพันธ์ุ กข6 ในระบบการ
เพาะปลูกพื ชที่ แตกต่ าง กันของ จังห วัด
ร้อยเอ็ด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 34(2) : มีนาคม-
เมษายน หน้า 156-160  

ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ . (2559). รายงาน
ประจ าปี 2558. กาฬสินธ์ุ: หน้า 112. 

อนุชา เมฆอรุณ. (2556). การพัฒนาสายพันธ์ุข้าวร่วมกับ
การฉายรังสีแกมมาเพื่อผลิตข้าวลูกผสม
ระบบสามสายพันธ์ุ .  (วิทยานิพนธ์วิทยา

ศ า ส ต ร ม หา บั ณฑิ ต  ส า ข า วิ ช า พื ช ไ ร่ , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). 

belowground carbon and nutrient storage in a 
lowland Amazonian forest 
ecosystem.Ecosystems,3(2), 193-209 

Read, D. S., Matzke, M., Gweon, H. S., Newbold, L. K., 
Heggelund, L., Ortiz, M. D. & Svendsen, C. 
2016. Soil pH effects on the interactions 
between dissolved zinc, non-nano-and 
nano-ZnO with soil bacterial 
communities. Environmental Science and 
Pollution Research, 23(5), 4120-4128. 

Robinson, A., Di, H. J., Cameron, K. C., Podolyan, 
A., & He, J. 2014. The effect of soil pH 
and dicyandiamide  (DCD) on N2O 
emissions and ammonia oxidiser 
abundance in a stimulated grazed 
pasture soil. Journal of soils and 
sediments, 14(8), 1434-1444. 

Silver, W. L., Neff, J., McGroddy, M., Veldkamp, 
E., Keller, M., & Cosme, R. 2000. 
Effects of soil texture on  

 
  

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 


