


เหตกุารณ์สําคญัด้านการพฒันาความรู้ความอดุมสมบรูณ์ของดิน

1840
Law of the minimum 
(J. von Liebig)

1919
The synthesis of NH3 from its 
elements (F. Haber)

1965
Green revolution
(N. Borlaug)

Timeline of the knowledge development in soil fertilityTimeline of the knowledge development in soil fertility

Recently
Biotechnology and Gene rev. 

More recently
Nanotechnology 

5000 – 1700 BC (before Christ)
Mesopotamian’s agriculture
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 ยคุโบราณ

 ยคุก่อนการพฒันาการของวิชาเคมีสมยัใหม่

 ยคุหลงัการพฒันาองค์ความรู้ทางเคมีสมยัใหม่

 ยคุปฏิวตัเิขียว

 ยคุเทคโนโลยีชีวภาพและการปฏิวตัทิางพนัธุกรรม

 ยคุนาโนเทคโนโลยี

(อรวรรณ, 2551)
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การพฒันาองคค์วามรูด้า้นความอุดมสมบรูณ์ของดนิแบง่ไดเ้ป็น

ยคุต่างๆ ดงันี

การพฒันาองคค์วามรูด้า้นความอุดมสมบรูณ์ของดนิแบง่ไดเ้ป็น

ยคุต่างๆ ดงันี



1. ยุคโบราณ
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จุดเริมต้นในสมยัโบราณการทําเกษตรกรรมอย่างเป็น

ระบบปรากฏขนึเป็นครงัแรกในภูมภิาคเอเชยีตะวนัตกเฉียงใต ้ใน
ดินแดนแถบ Fertile cresent (พนืทีเสียวพระจนัทร์แห่งความ

อุดมสมบรูณ์) โดยเฉพาะบรเิวณทเีป็นประเทศซเีรยี (Syria) และ

ตอนใตข้องอรีกั (Iraq) ในปัจจบุนั

เมือช่วงประมาณ  9,500 ปีก่อนคริสตศักราช (ค.ศ .) 
(9,500 AD) คนในสมยันันเริมมีการคดัเลือกพชือาหารทีมี

ลกัษณะตามความตอ้งการ เพอืนําไปเพาะปลกู ประมาณ 7,000
AD ระบบเกษตรกรรมขนาดเลก็ไดแ้พรเ่ขา้สูอ่ยีปิต ์(Egypt)
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Mesopotamia  แปลว่า ดินแดนระหว่างแม่นํา (Land between 
the rivers) สองสาย  คือ Tigris and Euphrates Rivers

Iraq

Syria

Iran

Turkey

Kuwait

Armenia
Azerbaijan

Saudi Arabia

Egypt
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ในช่วงเวลาเดยีวกนั เรมิมกีารเพาะปลูกขา้วสาล ีและ

ขา้วบาเลย์ในอนุทวปีอนิเดยี ซงึปรากฏหลกัฐานในการขดุคน้

แหลง่โบราณคด ีMehrgarh ในภมูภิาค Balochistan

จนถงึเมอื 6,000 ปีก่อนครสิตกาล ในอยีปิต์เรมิมกีาร

ทําเกษตรกรรมขนาดกลางบนรมิฝังแม่นําไนล์ (Nile river) 
และในชว่งเวลานีภมูภิาคตะวนัออกไกล (Far East) เรมิมกีาร

พฒันาทางเกษตรกรรมในรปูแบบเฉพาะตน  โดยจะเน้นทกีาร

ปลกูขา้วเจา้เป็นพชืหลกัมากกวา่ขา้วสาลี

Surasak Siangsano (kasadsurasak.blogspot.com) 13/8//61
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http://factsanddetails.com/world/cat56/sub363/item1513.ht
m
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Mesopotamia ruled by Sumerian (5000 – 1700 BC)

http://agriculture-vs-foraging.weebly.com/the-first-
cities.html

การขดุคลองเพือการเกษตรของชาว Mesopotamian
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%2BB-Agriculture-Fig2-
BabylonianPlough.PNG

Mesopotamia ruled by Babylonian
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Greeks and Romans 
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Greeks and Romans
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Asia
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ในโลกใหม่ได้แก่ ทวปีอเมรกิา ทโีคลมับสัมาค้นพบเมอืปีค.ศ. 
1492 ชนชาตทิอียูอ่าศยั ณ ทนีีไดท้าํการเกษตรกนัมานานแลว้ โดย

มอีารยธรรมในยุคเดยีวกบัชาวกรกีและโรมนั ชนชาตเิหล่านีได้แก่ 
แอสเทค (Aztec) ในเมก็ซโิก  มายนั (Mayan) ในอเมรกิากลาง และ

อนิคา (Inca) 

ในเปรู ชนชาตเิหล่านีมกีารปลกูพชืทแีตกต่างออกไป ไดแ้ก่ 
ขา้วโพด มนัเทศ มะเขอื ถวัลสิง อะโวคาโด พรกิ โครา ยาง ยาสูบ 
เป็นต้น และมเีทคโนการเกษตรทีน่าทึง โดยเฉพาะการปรบัปรุง

ความอุดมสมบรูณ์ของดนิโดยใชถ้่าน

(ทีมา: natres.psu.ac.th  Prince of Songkhla Univ.  สืบค้นเมือ 13 สิงหาคม 2561)
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South America
การค้นพบดนิดําอินเดียน (Terra preta de indio, Amazon dark earth) โดย Prof. Wim
Sombroek
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ตําแหนง่การใสถ่่านเพือปรับปรุงดนิในแถบลุม่นําอะเมซอน
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South America
ดินดําอินเดียนแถบลุม่นําอะเมซอน (Terra preta, Amazonian Dark Earth)

ดินข้างเคียง Terra preta de Indio
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Mn-rich (Wahiawa) soil Al-rich (Khorat) soil
0% BC 1% BC 2% BC 4% BC 0% BC 1% BC 2% BC 4% BC
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ผลการทดลอง

การใช้ถ่านเพือเพมิความอดุมสมบรูณ์ของดินในดนิ 2 ชนิด



2. ยุคก่อนการพัฒนาการของ
วชิาเคมีสมัยใหม่
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ยุคนีตรงกบัยุคทางประวตัิศาสตร์ “ยุคกลาง” ทเีกิดขนึ

หลงัจากอารยธรรมโรมนัเสือมถอยลง ทําให้ความก้าวหน้าทาง

วทิยาการตอ้งหยุดชะงกัไป  แต่กม็กีารเกบ็รวบรวมวทิยาการต่าง 
ๆ ไว ้แหล่งเกบ็วทิยาการทสีําคญัคอื โบสถ์ และวดัทางศาสนา  มี

การเก็บพืชพรรณต่าง ๆ ไว้ เช่น พืชอาหาร ยา เครืองดืม ไม้

ประดบั เป็นตน้ และมกีารปรบัปรุงพนัธุพ์ชืโดยพระอกีดว้ย  ยุโรป

ได้ร ับสินค้า รวมทังผลิตผลการเกษตรจากดินแดนตะวันออก 
ความมงัคงัของตะวนัออกเป็นแรงผลกัดนัใหช้าวยุโรป เช่น อติาล ี
สเปน โปรตุเกส ออกไปเดนิเรอืเพอืหาแหลง่ทรพัยากรใหม ่  
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 ในตอนปลายของยุคกลางนี สถานภาพของชาวไร่

ชาวนาดขีนึ  เนืองจากระบบศกัดนิาในยุโรปค่อย ๆ หมดไป มี

การเลิกทาสในหลายประเทศในยุโรป  ชาวไร่ชาวนามี

กรรมสิทธิในทีดินมากขึน   ยุโรปกลับเข้าสู่ยุคการฟืนฟู

วทิยาการ (renaissance) ในชว่งศตวรรษท ี14-16 

ในยคุกลางตอนปลายนีวทิยาการดา้นต่าง ๆ ไดเ้กดิขนึ

เป็นอันมาก รวมทังศาสตร์ด้าน พฤกษศาสตร์ เริมมีการ

ทดลองทจีําเป็นเพอืศึกษาชวีวทิยาของพชื ในช่วงศตวรรษท ี
17-18
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ประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดินประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดิน

 สมัยศตวรรษท ี17-18

- Francis Bacon ค.ศ. 1561-1624 เชือวา่นําเป็นปัจจยัหลกัทบีาํรงุ

เลยีงพชืใหเ้จรญิเตบิโต ส่วนดนิเป็นเพยีงวสัดุยดึใหพ้ชืตงัตรงอยูเ่พอืดดู

อาหาร (นํา) จากดนิเท่านนั

The Father of Experimental Evolution

ถือวา่เป็นบิดาของการทําการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ทีประกอบด้วย การตงั

สมมตุิฐาน           ทําการทดลอง        

สรุปผล



ประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดินประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดิน

 สมัยศตวรรษท ี17-18

- Jan Baptista van Helmont ค.ศ. 1577-1644 ไดท้าํการทดลอง

ยนืยนัวา่นาํเป็นสิงเดียวเท่านนัทีเป็นอาหารพืช (nutrient of plants) โดย

พบวา่ การปลูกพืชในดินและรดนาํเพียงอยา่งเดียวนนั ไม่ทาํใหน้าํหนกัใน

ดินเปลียนแปลงไป



John Woodward (1665 – 1728)

พบวา่ ต้นพืชเจริญเตบิโตได้ดีขนึ

เมือนํามีความบริสทุธิ น้อยลง

เขาสรุปวา่ ดนิเป็นหวัใจในการ

ปลกูพืชมากกวา่นํา
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3. ยุคหลังจากมีการพฒันา

องค์ความรู้ทางเคมีสมัยใหม่
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Nicolas-Théodore de Saussure (1767 – 1845)
นกัเคมี ชาวฝรังเศส

-ภายใตส้ภาพทีมีแสง พืชดูด CO2 และ

ปลดปล่อย O2

-ภายใตส้ภาพไร้แสงพืชดูด O2 และ

ปลดปล่อย CO2

กําเนิดองค์ความรู้ด้านกระบวนการสงัเคราะห์แสง
(Photosynthesis)

29



ประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดินประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดิน

 สมัยศตวรรษท ี19

- Jean Baptise Boussingault ค.ศ. 1802-1882 เป็นบุคคลแรกที

เริมทาํการทดลองในสภาพไร่นา (field plot experiment) และพบวา่

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารทีจาํเป็นสาํหรับพืช บูแซนโกยงัเป็นบุคคลแรกที

รายงานวา่พืชตระกูลถวัสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ้

- Justus von Liebig, ค.ศ. 1803-1873 มีความคิดวา่ ปัจจยัทีควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช คืออาหารแร่ธาตุต่าง ๆ จึงไดต้งัทฤษฎีขึนมาคือ 

“ Law of the minimum” 



ประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดินประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดิน

“Law of the minimum” 
มีใจความวา่ เมือพืชไดรั้บธาตุอาหารทีจาํเป็นเพียงพอแลว้ทุกธาตุ

ยกเวน้ธาตุหนึงซึงยงัขาดอยูห่รือยงัมีไม่เพียงพอ ธาตุนนัจะเป็นตวัจาํกดัการ

เจริญเติบโตของพืช 

ทฤษฎีของลีบิกนียงัไดรั้บความเชือถือมาตราบจนทุกวนันีและเป็นทียอมรับกนัทวัโลก



ประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดินประวติัการศึกษาความสมบรูณ์ของดิน

 สมัยศตวรรษท ี19

J.B. Lawes and J.H. Gilbert ไดต้งัสถานี ทดลองทางการเกษตรขึน

เป็นแห่งแรกของโลกทีรอทแฮมสเตด (Rothamsted) ในปี ค.ศ. 1843 ซึง

ต่อมาสถานีนีไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาของสถานีทดลองทางการเกษตร

ของโลก 



Julius von Sachs (1832 –1897)

The father of water culture
(Hydroponic technique)
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Fritz Haber (1868 – 1934) and Carl Bosch
Nobel Prize for Chemistry (1919) 
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N2 + 3 H2 → 2 NH3

Haber–Bosch process
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ยคุปฏิวตัิทางการเกษตร: 
ในยโุรปการเปลยีนแปลงตา่ง ๆ ในยคุกลาง ทงัเศรษฐกิจ การเมือง 

สงัคม (เกษตรกรเป็นเจ้าของทีดินมากขึน) การเจริญเติบโตของชุมชนเมือง

ทําให้มีการผลติเพือตอบสนองความต้องการของเมือง ทําให้มีการใช้ทีดินทํา

การเกษตรอยา่งมีประสทิธิภาพมากขนึ  ในเมืองเกิดอตุสาหกรรมมากขนึ ทํา

ให้แรงงานน้อยลง  จึงมีการประดิษฐ์เครืองทุ่นแรง  เช่น เครืองไถ หยอด

เมลด็ เครืองเก็บเกียว เป็นต้น  มีโรงงานอตุสาหกรรมผลติเครืองมือเหลา่นี มี

ร้านขาย  ในช่วงกลางศตวรรษที 19

        สว่นในอเมริกา ช่วงกลางศตวรรษที 19 (1800s) เป็นช่วงทีมีการ
ปฏิวตัิทางการเกษตรเกิดขนึ เช่น มีการเขตกรรมทีทนัสมยั การปรับปรุงพนัธุ์

พืช การใสปุ่๋ ย เป็นต้น สว่นใน



4. ยุคปฏวัิตเิขียว (green revolution)

เหตกุารณ์ทีเกิดขนึในยคุปฏิวตัเิขียว

1. ใช้พนัธ์พืชลกูผสม

2. ใช้สารเคมีการเกษตร

3. ใช้เครืองจกัรกลทางการเกษตร

4. ปลกูพืชเชิงเดียว

1965 เกิดภาวะขาดแคลนอาหารหลงั World War II

Norman Borlaug (1914-2009)
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ผูไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น "บดิาแห่งการปฏวิตัเิขยีว" ในฐานะทเีป็นผูนํ้าการคดิคน้ และ

นําเสนอเทคโนโลยกีารเพมิผลผลติอาหารจากการเกษตรในเมก็ซโิก อนิเดยี และปากสีถาน

ในช่วงกลางศตวรรษท ี20 การคดิคน้ของบอรล์อ็ก ทาํใหป้ระเทศผูผ้ลติสามารถเพมิปรมิาณ

ผลผลติไดเ้ป็นสองเท่า และประมาณการว่าสามารถช่วยเหลอืประชากรโลกจาก

ความอดอยากไดม้ากกว่าพนัลา้นคน



5. ยุคเทคโนโลยีชีวภาพและ
การปฏวัิตทิางพนัธุกรรม

• Biological Nitrogen Fixation
• Phosphate Solubilizing Microorganisms
• Genetically Modified Organisms (GMOS)
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6. ยุคนาโนเทคโนโลยี

มีความพยายามผลิตผลิตภณัฑ์นาโนเพือการเกษตร เชน่
•สารปรับปรุงดนินาโน

•สารเพิมความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารพืช

•ปุ๋ ยเคมีและสารกําจดัศตัรูพืช
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