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Outcomes of the Training: 
ผลลพัธข์องการอบรม:

■To review and reinforce 
information shared in Sessions 1 
and 2
■ เพืIอทบทวนเนืMอหาทีIไดเ้รยีนรูใ้นการ
อบรมครั MงทีI1 และ ครั MงทีI 2



Outcomes of the Training: 
ผลลพัธข์องการอบรม:

■ Participants will become more 
familiar with soil chemical 
properties and their interactions 
■ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามคุน้เคยกบั
คณุสมบตัทิางเคมแีละความสมัพันธ์
ของมนัมากขึMน



Outcomes of the Training:
ผลลพัธข์องการอบรม:

■ Participants will understand soil reaction, 
how reaction affects other soil properties, 
and how management decisions affect 
soil reaction.
■ ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้ใจในเรืFอง ปฏกิริยิาของดนิ

และปฏกิริยิาดงักลา่วมผีลกระทบตอ่คณุสมบตัิ
อืFนๆของดนิอยา่งไร รวมทั \งเขา้ใจถงึการ
ตดัสนิใจดา้นการจัดการสง่ผลกระทบตอ่
ปฏกิริยิาของดนิอยา่งไร



Outcomes of the Training:
ผลลพัธข์องการอบรม:

■ Participants will understand soil fertility, 
how fertility is affected by other soil 
properties, and how management 
decisions affect soil fertility.
■ ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้ใจในเรืFอง ความอดุมสมบรูณ์

ของดนิ และความอดุมสมบรูณส์ง่ผลกระทบตอ่
คณุสมบตัอิืFนๆของดนิอยา่งไร และการ
ตดัสนิใจเรืFองการจัดการสง่ผลตอ่ความอดุม
สมบรูณข์องดนิอยา่งไร



Review ทบทวน
■Soil is a mixture of organic matter, minerals, 
gases, liquids, and organisms that together 
support life. As such, soil has physical, 
chemical, and biological properties. 

■ดนิเป็นการรวมตวักนัของ อนิทรยีว์ตัถ,ุ แรต่า่งๆ
,กา๊ซ,ของเหลว และสิFงมชีวีติ. และดนิยงัมี
คณุสมบตัทิางกายภาพ, คณุสมบตัทิางเคมี และ
คณุสมบตัทิางชวีภาพดว้ย



Review ทบทวน

Earth's body of soil, called the 
pedosphere, has four important functions: 
เปลอืกโลกสว่นทีEเป็นดนิ มหีนา้ทีEสําคญั 4 
อยา่ง:

■ as a medium for plant growth เป็น
ตวักลางของการเจรญิเตบิโตของพชื



Review ทบทวน

■ as a means of water storage, supply 
and purification เป็นเครืFองมอืในการกกัเกบ็
นํ\า, จัดจา่ยนํ\าและกรองนํ\า
■ as a modifier of Earth's atmosphere 
เป็นตวัปรับเปลีFยนบรรยากาศบนโลก
■ as a habitat for organisms เป็นทีFอยู่
อาศยัของสิFงมชีวีติ



Review: Soil Physical Properties 
คณุสมบตัทิางกายภาพของดนิ

■ Color สี
■ Temperature อณุหภมูิ
■ Phases สว่นประกอบ
■ Texture เนืfอ
■ Density/Porosity ความหนาแน่น/ความพรนุ
■ Structure โครงสรา้ง
■ Resistivity ความตา้นทาน



Review: Soil Phases 
สว่นประกอบของดนิ
■ Soils can be conceived of in three 

distinct phases: 
ดนิมี 3 สว่นประกอบทีFแตกตา่งกนั:

–Solid (Soil matrix) ของแข็ง
–Liquid (Soil solution) ของเหล็ว
–Gas (Soil atmosphere) กา๊ซ



Soil Water Classification   ประเภท
ของนํHาในดนิ



Soil Water Classification
ประเภทของนํ@าในดนิ



Soil Water Classification
ประเภทของนํHาในดนิ



Soil Water Classification
ประเภทของนํHาในดนิ



Soil Water Classification
ประเภทของนํ@าในดนิ
■ Plant available water?
■ นํ\าทีFพชืสามารถนําไปใชไ้ด ้ คอื



Particle Size 
ขนาดอนุภาค
อนุภาค = สว่นเล็กๆ



Particle Size 
ขนาดอนุภาค

■ Soil particles are divided into three main 
size categories: อนุภาคนของดนิ แบง่ได ้ 3 
ขนาด

–Sand: 2.0 - 0.05 mm อนุภาคทราย
–Silt: 0.05 - 0.002 mm อนุภาคทรายแป้ง
–Clay: <0.002 mm อนุภาคดนิเหนยีว



Particle Size ขนาดอนุภาค

■ Combinations of these three sizes of 
particles yield one of twelve recognized 
soil textures

เมืFออนุภาคดนิทั \ง 3 ขนาดมารวมกนั กจ็ะเกดิ
เป็นเนื\อดนิ 1 ประเภท ในเนื\อดนิทั \งหมด 12 
ประเภท



USDA Textural Triangle





Soil Density 
ความหนาแน่นของดนิ
■ Particle density: refers to the density 

of the solid phase only ความหนาแน่น
อนุภาค จะเกีFยวกบัความหนาแน่นในสว่นทีF
เป็นของแข็งในดนิเทา่นั\น

■ Bulk density: Refers to the density of 
the entire soil system inclusive of the 
solid, liquid and gas phases ความ
หนาแน่นรวม จะเป็นความหนาแน่นทั \งหมด
ของระบบดนิ ทั \งสว่นทีFเป็นของแข็ง
ของเหลว และกา๊ซ



Soil Porosity 
ความพรนุของดนิ
■ Porosity (f): Refers to the relative 

quantity of pores in a soil 
■ ความพรนุ จะเกีFยวขอ้งกบัจํานวนชอ่งวา่ง

หรอืรใูนดนิ



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ
■ Granular or crumb แบบกอ้นกลม หรอื

กอ้นกลมพรนุ
■ Columnar แบบแทน่หวัมน
■ Prismatic แบบแทน่หวัคม
■ Subangular Blocky แบบกอ้นเหลีFยมมมุมน
■ Angular Blocky แบบกอ้นเหลีFยมมมุคม
■ Platy แบบแผน่
■ Massive or Single Grain แบบกอ้นทบืและ

เม็ดกรวด



Structural Grade ความชดัเจนและความ
แข็งแรงของหน่วยโครงสรา้งดนิ

–Weak 
–โครงสรา้งออ่นแอ
–Moderate 
–โครงสรา้งแข็งแรงปานกลาง
–Strong 
–โครงสรา้งแข็งแรง



Soil Salinity 
ความเค็มในดนิ



Natural Salinity Sources แหลง่
ความเค็มตามธรรมชาติ

■ Depression salinity 
– formed as water 
evaporates from 
enclosed basins, 
leaving salts 
behind แอง่นํ?าเค็ม
เมืFอนํ?าระเหยขึ?น จะ
ทิ?งเกลอืไวบ้นผวิพื?น



Anthropogenic Salinity Sources 
แหลง่ความเค็มจากฝีมอืมนุษย์

■ Fertilizer application การใชปุ้๋ ย



3 Types of Salt-Affected Soils 
ดนิทีFไดรั้บผลกระทบจากเกลอื 3 ประเภท

ดนิที&ไดร้บัผลกระทบจากเกลอื
Saline ดนิเคม็

Sodic ดนิโซดกิ

Saline-Sodic ดนิเคม็โซดกิ



Testimony

■ Science History…
■ Tarleton…



Ion Chemistry 
ไอออนทางเคมี



Ions

■ An ion is an atom or molecule that has 
a net electrical charge. 
■ ไอออนคอือะตอมหรอืโมเลกลุทีFมปีระจุ
ไฟฟ้าสทุธบิวกหรอืลบ



Ions
■ Since the charge of the electron is 
equal and opposite to that of the 
proton, the net charge of an ion is 
non-zero due to its total number of 
electrons being unequal to its total 
number of protons. 
■ ดว้ยประจไุฟฟ้าของอเิล็กตรอนเหมอืนกนั
และตรงขา้มกบัประจไุฟฟ้าของโปรตอน
ดงันั\นประจไุฟฟ้าสทุธขิองไอออนจะไมม่คีา่
เป็นศนูย์ เพราะผลรวมของอเิล็กตรอน จะไม่
เทา่กบัผลรวมของ โปรตอน



Ions

■A cation is a positively charged ion, 
with fewer electrons than protons, 
while an anion is negatively charged, 
with more electrons than protons. 
■แคทไอออนคอื ไอออนประจบุวกทีFมี
อเิล็กตรอนนอ้ยกวา่โปรตอน ขณะทีF แอน
ไอออน คอื ไอออนประจลุบ ซึFงมอีเิล็กตรอน
มากกวา่โปรตอน



Ions

■Because of their opposite electric 
charges, cations and anions attract 
each other and readily form ionic 
compounds. 
■ดว้ยการทีFมปีระจไุฟฟ้าตรงขา้มกนั แคท
ไอออน และ แอนไอออน จงึดงึดดูซึFงกนั
และกนั และกอ่ตวัเป็น สารประกอบไอออนกิ



From Wikipedia





Soil Reaction (pH)
ความเป็นกรดเป็นดา่งของดนิ



pH Defined 
คํานยิามของความเป็นกรด เป็นดา่ง

■ By definition, pH is defined as the 
negative logarithm of the hydrogen ion 
concentration

■ คํานยิาม ของ pH คอืปรมิาณความเขม้ขน้ของ
อะตอมไฮโดรเจนที>มคีา่ตดิลบ

■ This same statement holds true for the 
reaction of soils

■ ซึ>งคํานยิามขา้งตน้ก็ใชก้บัปฏกิรยิาของดนิเชน่กนั



pH Defined 
คํานยิามของความเป็นกรด เป็นดา่ง

■ The “active” acidity present in such a 
system is given by: สภาพความเป็นกรด
จรงิ ถกูนําเสนอในรปูดงันี\

pH = log10 1/[H+] 
where, [H+] represents the number of 
moles of H+ per liter of solution. [H+] คอื
จํานวนปรมิาณ ของไฮโดรเจนไอออนตอ่
ของเหลวหนึFงลติร



pH Defined 
คํานยิามของความเป็นกรด เป็นดา่ง
Three possibilities exist with respect to 
the relative concentrations of H+ and OH-

มคีวามเป็นไปไดส้ามทางทีFเกีFยวกบัความ
เขม้ขน้ของ ไฮโดรเจนไอออน และ ไฮดรอก
ไซดไ์อออน



pH Defined 
คํานยิามของความเป็นกรด เป็นดา่ง
1. [OH-] > [H+] = pH exceeds 7.0 
(alkaline conditions) สภาพเป็นดา่ง

2. [OH-] = [H+] = pH is 7.0 (neutral) 
สภาพเป็นกลาง

3. [OH-] < [H+] = pH is less than 7.0 
(acidic conditions) สภาพเป็นกรด



Field Description Terminology
การอธบิายความหมายคําศพัท์

Ultra Acid (กรดรนุแรงที*สดุ) <3.5
Extremely Acid (กรดรนุแรงมาก) 3.5-4.4
Very Strongly Acid ( กรดจดัมาก) 4.5-5.0
Strongly Acid (กรดจดั) 5.1-5.5
Moderately Acid (กรดปานกลาง) 5.6-6.0
Slightly Acid (กรดเลก็น้อย) 6.1-6.5
Neutral (กลาง) 6.6-7.3



Field Description Terminology
การอธบิายความหมายคําศพัท์

Neutral (กลาง) 6.6-7.3
Slightly Alkaline (ดา่งเลก็น้อย) 7.4-7.8
Moderately Alkaline(ดา่งปานกลาาง) 7.9-8.4
Strongly Alkaline(ดา่งจดั) 8.5-9.0
Very Strongly Alkaline(ดา่งจดัมาก) >9.0



Nutrients and Soil pH 
ธาตอุาหารและความเป็นกรด-ดา่งในดนิ

■ Availability of most 
macronutrients is limited 
by acidic conditions สภาพ
พรอ้มใชง้านของมหธาตถุกู
จํากดัโดยสภาพความเป็นกรด

■ Availability of most 
micronutrients is limited by 
alkaline conditions สภาพ
พรอ้มใชง้านของจลุธาตถุกู
จํากดัโดยสภาพความเป็นดา่ง



Nutrients and Soil pH 
ธาตอุาหารและความเป็นกรด-ดา่งในดนิ

■ pH 5.5-7.0 generally 
considered optimal for 
overall availability of both
คา่ความเป็นกรด-ดา่งระหวา่ง
5.5-7.0 ถอืวา่เหมาะสม
สําหรับสภาพพรอ้มใชง้านของ
ธาตทุั \งสองขนาด



Managing Soil pH 
การจัดการคา่ความเป็นกรดดา่งในดนิ

■Adding acid fertilizers to the soil 
increases the hydrogen ion 
concentration in the soil 
■เตมิปุ๋ ยทีFเป็นกรดลงในดนิเพืFอเพิFมความ
เขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออนในดนิ

NH4
+ + 2O2

-à NO3
- = H2O + 2H+



Managing Soil pH 
การจัดการคา่ความเป็นกรดดา่งในดนิ

■ Adding lime (calcitic or dolomitic 
limestone) neutralizes acid. In other 
words, it decreases the hydrogen ion 
concentration in the soil 

■ เตมิปนูแกก้รด เพืFอลดความเขม้ขน้ของ
ไฮโดรเจนไอออนในดนิ

CaCO3 + H2O
Ca2+ + HCO3

- + OH- + 2H+

Ca2+ + 2H2O + CO2

Dissolves

Forms



Soil Nutrients 
ธาตอุาหารในดนิ



Terminology
คําศพัทเ์ฉพาะทาง
■ Essential element ธาตทุีFจําเป็น

–Must be involved in metabolic 
functions 

–ตอ้งเกีFยวขอ้งกบัระบบเผาผลาญอาหาร
–Plant must be unable to complete life 
cycle without it 

–ถา้ขาดธาตเุหลา่นี?พชืไมส่ามารถทําให ้
วงจรชวีติเสร็จสมบรูณไ์ด ้



Terminology
คําศพัทเ์ฉพาะทาง
■Deficiency ภาวะขาดแคลนธาตอุาหาร

–Concentration of essential element is 
low enough to limit yield severely 

–เมืFอความเขม้ขน้ของธาตทุีFจําเป็นตอ่พชืมี
ระดบัตํFาสง่ผลตอ่ผลผลติมจํีากดั

–Distinct deficiency symptoms are 
visible 

–อาการของภาวะขาดแคลนธาตอุาหาร
อยา่งหนัก สามารถมองเห็นได ้



Terminology 
คําศพัทเ์ฉพาะทาง
■ Critical range ระดบัวกิฤต

–The nutrient concentration in the 
plant below which a yield response 
to added nutrient occurs 

–ความเขม้ขน้ของธาตอุาหารในพชืตํFา
ตอ้งการการเพิFมธาตอุาหาร



Terminology 
คําศพัทเ์ฉพาะทาง
■ Sufficiency ระดบัพอเพยีง

–The nutrient concentration range in 
which added nutrient will not 
increase yield, but can increase 
nutrient concentration 

–ระดบัความเขม้ขน้ของธาตอุาหารอยูใ่น
ระดบัทีFเมืFอเพิFมสารอาหารเขา้ไปแลว้จะ
ไมเ่พิFมผลผลติ แตจ่ะเพิFมความเขม้ขน้
ของธาตอุาหาร



Terminology 
คําศพัทเ์ฉพาะทาง
■ Excessive ระดบัทีFมากเกนิปกติ

–The concentration of essential or 
other elements is high enough to 
reduce plant growth and yield 

–ความเขม้ขน้ของธาตอุาหารสงูจน
สามารถทีFจะลดการเจรญิเตบิโตของพชื
และผลผลติ

–Nutrient imbalances may occur                 
ความไมส่มดลุของสารอาหารอาจมใีห ้
เห็น



Terminology 
คําศพัทเ์ฉพาะทาง
■ Hidden hunger ภาวะขาดสารอาหารซอ่น

เรน้
–A crop needs more of a given 

nutrient but does not show a visible 
deficiency symptom. 

–พชืตอ้งการสารอาหารเพิFมมากขึ\นแตไ่ม่
แสดงอาการออกมาใหเ้ห็นชดัเจน



16 Elements are Required

C H O P K N S Ca Fe Mg B Mn Cu 
Zn Mo Cl

Hopkin’s
Cafe

See Hopkin’s cafe managed
by mine cousin Mo, clean.



Nutrient Categories 
กลุม่ประเภทของธาตอุาหาร

■Non-mineral elements สารอาหารทีFไมใ่ช่
แรธ่าตุ
–C, H, O คารบ์อน, ไฮโดรเจน,ออกซเิจน
–Supplied via the atmosphere ถกู
ลําเอยีงทางบรรยากาศ



Nutrient Categories 
กลุม่ประเภทของธาตอุาหาร

■Macronutrients มหธาตุ
–N, P, K, Ca, Mg, S 
–ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซีFยม แค
ลเซีFยม แมกนเีซยีม กํามะถัน

–Needed in large quantities ตอ้งการใน
จํานวนมาก



Nutrient Categories 
กลุม่ประเภทของธาตอุาหาร

■Micronutrients จลุธาตุ
–Iron, zinc, manganese, copper, boron, 
chlorine, molybdenum เหล็ก สงักะสี
แมนกานสี ทองแดง โบรอน คลอรนี โมลบี
เดนัม

–Needed in smaller quantities, but 
equally important ตอ้งการจํานวนนอ้ย
แตม่คีวามสําคญัเทา่กนั



Nutrient Categories
กลุม่ประเภทของธาตอุาหาร

■ Micronutrients จลุธาตุ
–Fe, Zn, Mn, Cu, B, Cl, Mo
–Needed in smaller quantities, but 

equally important ตอ้งการจํานวนนอ้ย
แตม่คีวามสําคญัเทา่กนั



Other “Nutrients” 
(ธาตอุาหารอืFนๆ)

■ The following have been established 
as essential for some plants ธาตเุหลา่นี\
มคีวามสมัคญัตอ่พชืบางชนดิ
–Sodium โซเดยีม
–Cobalt โคบอลท์
–Nickel ธาตโุลหะ
–Vanadium  วานาเดยีม
–Silicon ซลิคิอน
–“Species specific”



Liebig’s Law of Minimum
กฏปรมิาณตํmาสดุของไลบกิ
■ Plant growth is proportional to the 

amount available of the most limiting 
growth factor 

■การเจรญิเตบิโตของพชืคอื สดัสว่นของ
ปัจจัยทีFมผีลตอ่การเตบิโตของพชืทีFมี
จํานวนจํากดัทีFสดุ ทีFพชืสามารถนําไปใชไ้ด ้



Liebig’s Law of Minimum
กฏปรมิาณตํmาสดุของไลบกิ
■ The growth and reproduction of an 

organism are determined by the 
nutrient substance that is available in 
minimum quantity 

■ การเตบิโตและการแพรพั่นธ◌์ขุองสิFงมชีวีติ
ถกูกําหนดโดยธาตอุาหารทีFสามารถ
นําไปใชไ้ดใ้นปรมิาณทีFตํFาสดุ





Nutrient Supply 
การใหธ้าตอุาหาร

■ Soils typically present a bountiful 
quantity of nutrients in relation to 
what plants would need on an annual 
basis 

■ในดนิจะมปีรมิาณของธาตอุาหารทีFพชื
ตอ้งการขั \นพื\นฐานประจําปี



Nutrient Supply 
การใหธ้าตอุาหาร

■ However, many of the nutrients within 
the soil are locked away in forms that 
are not available to plants

■ อยา่งไรกต็าม สารอาหารจํานวนมากทีFอยู่
ในดนิถกูกะเกบ็ในรปูแบบทีFพชืไมส่ามารถ
นําไปใชไ้ด ้



Nutrient Supply
การใหธ้าตอุาหาร
■ Originally, nutrients come from living 

matter (OM) or minerals within the 
earth โดยดั \งเดมิแลว้นั\น สารอาหารมาจาก
สิFงมชีวีติ หรอื แรธ่าตตุา่งๆบนโลกนี\

■ As these substances degrade, water 
picks them up in solution and moves 
them into the soil where they can be 
stored. เมืFอสะสารเหลา่นั\นถกูทําลาย นํ\า
จงึนําพาเขา้มาในดนิ สารอาหารเลยถกูเกบ็
ไวใ้นดนิ



Nutrient Supply
การใหธ้าตอุาหาร
■ The principle storage points for plant 

nutrients: หลกัการกกัเกบ็ธาตอุาหาร
สําหรับพชื
–Humus (decomposed OM) ฮวิมสั
–Certain clays อนุภาคดนิเหนยีว



Nutrient Supply
การใหธ้าตอุาหาร



Nutrient Supply
การใหธ้าตอุาหาร

■ Much of soil fertility deals with 
understanding the various aspects of the 
soil and manipulating them to make sure 
that all nutrients are in the soil in forms 
available for plant uptake สิFงสําคญัในเรืFอง
ความอดุมสมบรูณข์องดนินั\น ตอ้งเขา้ใจเรืFอง
ดนิในหลายๆดา้นและปรับเปลีFยนมนัเพืFอทําให ้
แน่ใจวา่ธาตอุาหารทั \งหมดทีFอยูใ่นดนินั\นอยูใ่น
รปูแบบทีFพชืจะนําเอาไปใชไ้ด ้













Soil Organic Matter 
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ



Soil Organic Matter (SOM)

■ The organic fraction of the soil that 
includes plant and animal residues at 
various stages of decomposition, cells 
and tissues of organisms, and substances 
synthesized by the soil population สดัสว่น
ของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิประกอบดว้ย ซากพชื
และซากสตัวท์ีFยอ่ยสลายในระยะตา่งๆ,เซลล์
และเนื\อเยืFอของสิFงมชีวีติ และสะสารทีFถกู
สงัเคราะหโ์ดย สิFงมชีวีติในดนิ



Amounts and Distribution 
of SOM in Soils ปรมิาณและการกระจายของ
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Generally highest in surface horizon
โดยทัFวไปมมีากทีFสดุในชั \นผวิหนา้ดนิ
–Highest concentration of plant roots 
มรีากพชืจํานวนมาก

–Crop residues are returned ซากพชื
กลบัคนืสูด่นิ

■Highest in soils that developed under 
grasslands มมีากในดนิทีFอยูใ่นพื\นทีFทุง่หญา้



Amounts and Distribution 
of SOM in Soils ปรมิาณและการกระจายของ
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Decreases with depth ลดลงตามความลกึ
–Surface horizons contain from 1-6% 
OM ชั \นผวิหนา้ดนิมอีนิทรยีว์ตัถุ 1-6%
■3,500 to 21,400 kg per rai กโิลกรัมตอ่
ไร่



Amounts and Distribution 
of SOM in Soils ปรมิาณและการกระจาย
ของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ



Functions of Organic Matter in Soils 
หนา้ทีFของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Nutrient reservoir แหลง่สารอาหาร
■Source of cation exchange capacity 
แหลง่ของกระบวนการแลกเปลีFยนประจบุวก
ของดนิ
■Source of energy for soil biomass
แหลง่พลงังานของมวลชวีภาพในดนิ
■Improves soil structure พัฒนาโครงสรา้ง
ของดนิ



Functions of Organic Matter in Soils 
หนา้ทีFของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Increases infiltration and WHC เพิFมการ
แทรกซมึและการกกัเกบ็นํ\าในดนิ
■Buffers soil against rapid shifts in pH 
and salinity เป็น ฉงวนป้องกนัดนิเมืFอคา่
ความเป็นกรดดา่งและความเค็ม
เปลีFยนแปลงอยา่งรวดเร็ว



Factors Affecting SOM Levels 
ปัจจัยทีFมผีลกระทบตอ่ระดบัอนิทรยีว์ตัถใุน
ดนิ

■Vegetation พชื
■Topography ภมูิ
ประเทศ
■Climate ภมูอิากาศ
■Soil texture เนื\อดนิ
■Soil pH ความเป็นกรด
ดา่งของดนิ

■Cultivation (tillage) 
การทําการเกษตร ไถ
พรวน
■Cropping System 
ระบบการปลกูพชื
■Composting การยอ่ย
สลาย ปุ๋ ยหมกั


