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 การวิเคราะห์ดิน จัดเป็นภารกิจที่ส าคัญภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีทั้ง
การบริการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
โดยสามารถวิเคราะห์ดินทางเคมี และทางกายภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ ข้อมูลที่ได้
เกษตรกรหรือผู้มารับบริการสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ สามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายจ่ายให้กับเกษตรกรได้ ประกอบด้วย
เนื้อหา 4 เรื่อง ได้แก่  
 

1. ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน  
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ความอุดมสมบูรณ์  

ของดินลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้ดินเสื่อมสภาพ แต่เนื่องจากการท าการเกษตรในปัจจุบันมีการใช้
พันธุ์พืช อุปกรณ์ เทคโนโลยี ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นเพียงพอต่อ
ความต้องการ แต่พ้ืนที่ท าการเกษตรลดลง ท าให้ต้องให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและสาเหตุของการเสื่อมสภาพของดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงดินที่ถูกต้อง โดยการตรวจสมบัติทางเคมี
ของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (pH) โดยค่า pH จะสัมพันธ์กับความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพืช การเจริญเติบโตของพืช ปริมาณ กิจกรรมและประเภทของจุลินทรีย์ดิน การตรวจสอบสถานะ
ธาตุอาหารเพื่อบ่งชี้ถึงความสามารถของดินในการปลดล่อยธาตุอาหารให้กับพืช ร่วมกับการวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพ เช่น เนื้อดิน ความชื้นดิน ความหนาแน่นของดิน และสภาพการน าน้ าของดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยการวิเคราะห์ดินท าให้รู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินและลักษณะทางกายภาพในพ้ืนที่เพาะปลูก โดยดิน
ความมีความอุดมสมบูรณ์ มีความร่วนซุย ไม่อัดแน่น และมีปริมาณน้ าที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
พืช 
 



 1) สังเกตจากความผิดปกติของพืช ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชขาดธาตุอาหารจะแสดง
อาการขาดธาตุที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ล าต้นแคระแกรน ใบร่วง ใบเหลือง   

2) ท าการทดสอบ หรือทดลองการตอบสนองต่อธาตุอาหารของพืช  
3) วิเคราะห์พืช โดยเก็บตัวอย่างพืช เช่น ใบ วิเคราะห์ดูปริมาณธาตุอาหาร 
4) วิเคราะห์ดิน โดยการวิเคราะห์ดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในดินและ

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส ารวจและจ าแนกดิน และเป็นพ้ืนฐานหรือแนวทางการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงบ ารุง
ดินให้เหมาะสมกับพืช     

การวิเคราะห์ดินท าให้ทราบสถานะของดิน ท าให้ได้แนวทางการปรับปรุงดินหรือการจัดการดินให้
เหมาะสมกับพืช ท าให้สามารถใช้ปุ๋ย ชนิดและอัตราที่เหมาะสมกับพืชนั้นๆ ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

โดยผลวิเคราะห์ดินท าให้ทราบว่ามีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในดินเท่าไร อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอหรือไม่ และยังบ่งชี้ถึงความผิดปกติของดิน เช่น ดินเป็นกรดจัด ดินเค็ม ขาดธาตุหรือ 
มีปริมาณธาตุอาหารสูงเกินไป สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชได้ 
และสามารถน าไปใช้วางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืช 

 
 
2. การเก็บตัวอย่างดิน น้ า พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน  
2.1 การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวินิจฉัยปริมาณธาตุอาหารพืช 

หรือความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
2.2 การเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวินิจฉัยการขาดแคลนธาตุ

อาหารของพืช ตรวจสอบระดับความเข้มข้นธาตุอาหารของพืชตลอดฤดูปลูก คาดคะเนการขาดธาตุอาหาร
และผลผลิตที่จะได้รับ โดยพืชไร่จะเก็บทุกส่วน ถ้าเป็นไม้ผลจะเก็บเฉพาะใบ 

2.3 การเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือวิเคราะห์ทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ า ถ้า
ให้บริการแก่เกษตรกรจะวิเคราะห์ค่า pH EC P และ K แต่ถ้าเป็นงานวิจัยจะวิเคราะห์ DO Na Sulfate 
Carbonate Biocarbonate Cl Ca Mg และโลหะหนัก 

การเก็บตัวอย่างน้ าต้องทราบชนิดและลักษณะของแหล่งน้ า เช่น น้ าดี น้ าเสีย แม่น้ า บ่อน้ า เป็น
ต้น โดยการเก็บตัวอย่างน้ าจะมี 3 วิธี ได้แก่  

1) การเก็บแบบจ้วงหรือแยก (Gab Sample) เป็นการเก็บ ณ สถานที่และเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เหมาะกับแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าคงที่ เช่น แม่น้ า 

2) การเก็บตัวอย่างรวม แบบ Composite Sample เป็นการเก็บตัวอย่างน้ าจุดเดียวกัน แต่
ต่างเวลา เพื่อดูค่าเฉลี่ยของความเข้มข้น มีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพน้ าไม่คงท่ี เช่น แหล่งน้ าเสีย 

3) การเก็บตัวอย่างรวมแบบ Integrated Sample เป็นการเก็บตัวอย่างน้ า ณ จุดต่างกันใน
เวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมเป็นหนึ่งตัวอย่าง เช่นในแม่น้ า เก็บเป็นต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

 



2.4 การเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร (ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว)  
2.5 การเก็บตัวอย่างปูนทางการเกษตร เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ โดยวิเคราะห์ค่า pH Moisture 

CCE CaO MgO และ Particle size  
 

 3. แนะน าการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม   
การวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Soil Test kit) มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้การ

วิเคราะห์ดินครอบคลุมทุกพ้ืนที ่และสามารถน าผลวิเคราะห์ดินมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้ทันต่อการ
เพาะปลูก โดยชุดตรวจสอบดินภาคสนามประกอบไปด้วย 1) pH test kit 2) NPK Test kit และ 3) 
Saline Soil Test kit  

 

 
 

อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างดิน 
 

 
pH Test kit 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NPK Test kit 

 

4. การแปลผลและรายงานผลการวิเคราะห์ดิน และแนะน าช่องทางการบริการวิเคราะห์ดิน 
เมื่อเราทราบผลวิเคราะห์ดิน สามารถน าค่าที่ได้ไปกรอกในโปรแกรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

จะสามารถแปลผลตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและตามชนิดพืชได้  
ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีช่องทางการบริการวิเคราะห์ดินโดยเก็บตัวอย่างดินและน าส่งที่สถานี

พัฒนาที่ดินใกล้บ้าน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ส านักวิทยาศาสตร์ทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือผ่านระบบ 
e-service ของกรมพัฒนาที่ดิน  

 
 


