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องค์ความรู้เรื่อง  การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพ่ืองานพัฒนาที่ดินส าหรับงานวิชาการ 
 

เสนอโดย   นางนงเยาว์ พฤฒิคณี   นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

สรุปสาระส าคัญ    

1. ความหมายและความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน 
ดินมีความส าคัญในการเพาะปลูกพืช การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันโดยไม่

มีการบ ารุงรักษาดินท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังต้องการให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ดินเพ่ือให้ทราบสภาพ
ปัญหาของดิน ซ่ึงในอนาคตหากยังไม่มีการจัดการดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการความอุดมสมบูรณ์ของดินยิ่ง
ลดลง 

 ดินมีความส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นแหล่งผลิตปัจจัยพื้นฐาน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและรักษาและยารักษาโรค 
2. เป็นตัวกลางให้รากพืชเกาะยึด และให้ธาตุอาหารแก่พืชเพ่ือการเจริญเติบโต 
3. เป็นแหล่งผลิตและดูดซับแก๊สต่างๆ 
4. เป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
5. เป็นเสมือนเครื่องกรองที่มีชีวิต 
6. เป็นแหล่งกักเก็บน้ าและความร้อน 

 องค์ประกอบของดิน ประกอบด้วย แร่ธาตุ 45%, อินทรียวัตถุ 5%, น้ า 25% และอากาศ 25% 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช คือ แสงสว่าง, อุณหภูมิ, อากาศ, โรคแมลง, ศัตรูพืช 
 สารพิษและภัยธรรมชาติ (พืชไม่ต้องการ) ดิน อาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (K)      

โปแตสเซียม (P)  
 อาหารรอง คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ก ามะถัน (S)  
 จุลธาตุอาหาร คือ เหล็ก มังกานี และสังกะสี 
 ลักษณะดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

1. ดินต้องมีลักษณะร่วนซุย 
2. มีธาตุอาหารต่างๆ อย่างเพียงพอ 
3. มีอากาศพอเพียง 
4. สามารถต้านทาน หรือชะลอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน  

 เกษตรกรสามารถทราบได้ว่าดินมีสุขภาพดี ได้แก่ 
1. ดูจากอาการผิดปกติของพืช 
2. ท าการทดลองดว้ยตนเอง ทดสอบโดยการปลูกพืชทดลอง 
3. การวิเคราะห์พืช เก็บตัวอย่างพืช ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
4. การวิเคราะห์ดิน 

 วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ดิน ได้แก่ 
1. เพ่ือประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในดิน และความอุดมสมบูรณ์ในดิน 
2. เพ่ือส ารวจและจ าแนกดิน 
3. เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน หรือแนวทางในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต 



 กระบวนการวิเคราะห์ดิน ประกอบด้วย 
1. การเก็บตัวอย่าง 
2. น าส่งตัวอย่างดินหน่วยบริการวิเคราะห์ดิน 
3. การเตรียมตัวอย่างดิน 
4. การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ 
5. การรายงานผล การแปลผล พร้อมค าแนะน าการจัดการดิน 
6. ส่งผลวิเคราะห์ดินให้เกษตรกร เพ่ือให้ปรับปรุงพ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเอง 

 สมบัติดินที่ส าคัญ คือ 1) สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็น หรือสัมผัส
ได้โดยตรง เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ความต้องการปูนของดิน ความเค็มของดิน อินทรียวัตถุในดิน 
ธาตุอาหารพืช เป็นต้น 2) สมบัติดินทางกายภาพ เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถานะและการ
เคลื่อนย้ายของสสาร การไหลของน้ า สารละลาย และของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน
ในดิน เช่น เนื้อดิน โครงสร้างดิน ความชื้นในดิน สีดิน ความแน่นทึบของดิน ความเป็นประโยชน์
ของน้ าในดิน สภาพการน าน้ าของดิน 

2. การเก็บตัวอย่างดิน น้ า พืช 
การเก็บตัวอย่างพืช เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือวินิจฉัยการขาดแคลนธาตุอาหารพืช 
2) เพ่ือตรวจสอบระดับความเข้มข้นธาตุอาหารของพืชตลอดฤดูกาล 
3) เพ่ือคาดคะเนการขาดธาตุอาหารและผลผลิตที่จะได้รับ 

2.1) การเก็บตัวอย่างพืช เก็บตัวอย่างเป็นระบบและเก็บจากบริเวณเล็กๆ ที่มีลักษณะ
การขาดธาตุอาหารคล้ายคลึงกันแล้วเอามารวมเป็น 1 ตัวอย่างประมาณ 30-100 ใบต่อต้น หรือ
ประมาณ 300 กรัมน้ าหนักสด 

2.2) การเก็บตัวอย่างน้ า เพื่อวิเคราะห์ทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพน้ าแก่เกษตรกรและงานวิจัย ซึ่งรายการให้บริการเกษตรกรแก่เกษตรกรและงานวิจัย ซึ่ง
รายการให้บริการเกษตรกร ได้แก่ pH, EC, P และ K งานวิจัย วิเคราะห์ DO, Na, Sulfate, 
Carbonate, Bicarbonate, Cl, Ca, Mg และโลหะหนัก 

2.3) การเก็บตัวย่างปุ๋ย เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร คือ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว 
วิธีเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมัก 
1) ก าหนดจุดเก็บกระจายรอบกองไม่น้อยกว่า 10 จุด ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 20 กก. 

หรือร้อยละ 1 ซองปริมาณปุ๋ยหมัก 
2) น าตัวอย่างมาเทกอง คลุกผสมให้เข้ากัน 
3) ท าเป็นรูปกรวย แบ่งเป็น 4 สว่น น าส่วนตรงกันข้ามสองส่วนมารวมกัน แล้วแบ่งเป็น 

4 ส่วนอีก ท าแบบนี้จนกว่าจะได้ปริมาณ 2 กก. 
4) ใส่ถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดของตัวอย่าง และส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
วิธีเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว 
1) คนปุ๋ยให้เข้ากัน และเก็บใส่ในภาชนะท่ีท าด้วยแก้วหรือพลาสติกที่สะอาดและแห้ง 

ประมาณ 1-2 ลิตร 
2) เขียนรายละเอียดจ าเป็น ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
2.4) การเก็บตัวอย่างปูนทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจคุณภาพปูน และเพ่ือ
การปรับปรุงดินเปรี้ยว กรดจัด รายการวิเคราะห์ ประกอบด้วย pH Mositure CCE CaO 
MgO และ Particle size 



วิธีการเก็บ สุ่มเก็บตัวอย่างปูนปริมาณ 1% ของจ านวนปูนทั้งหมด โดยใช้หลาว
แทงข้างถุงปูนลึก 3-5 นิ้ว ใหไ้ด้ปริมาณ 5 กก. เขียนรายละเอียด และน าส่งวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

3. การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ส าหรับการปลูกพืช 
พ้ืนที่ในการเก็บตัวอย่างดิน โดยเฉลี่ยประมาณ 25 ไร่ ต่อแปลง 

 การก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 
1) กรณีพ้ืนที่พืชไร่ นาข้าว พืชรากสั้น สุ่มเก็บกระจายทั่วๆ แปลงๆ ละ 15-20 จุด 
2) กรณีเป็นพ้ืนที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น สุ่มเก็บกระจาย 4 จุด โดยรอบบริเวณทรงพุ่มแปลงละ 

6-8 ต้น 
ความลึกของตัวอย่างดิน 
1) กรณีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สนามหญ้า แปลงเพาะกล้า แปลงปลูกผัก ไม้ดอก ข้าวโพด 

ข้าวฟ่าง ประมาณ 0-15 ซม. 
2) กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม มันส าปะหลัง อ้อย ประมาณ 0-15 ซม. และ 15-30 

ซม. 
ข้อควรระวัง 
1) พ้ืนที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะ หรือมีน้ าท่วมขัง 
2) ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณบ้าน โรงเรือน จอมปลวก คอกสัตว์ และบริเวณท่ีมีปุ๋ย

ตกค้าง 
3) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีอ่ืนๆ 
4) ต้องบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างเพ่ือประโยชน์ต่อการให้ค าแนะน าการจัดการดินที่

ถูกต้องที่สุด 
วิธีการเก็บตัวอย่างดิน มี 2 วิธี 

1) แบบไม่รบกวนโครงสร้าง มี 2 แบบ ใช้ส าหรับทางวิจัย 
 แบบกระบอกกลม 
 แบบกล่องเก็บดิน 

2) แบบรบกวนโครงสร้าง เป็นการเก็บเพ่ือวิเคราะห์ทางเคมี และทางกายภาพ โดยการ
เก็บ 10-15 จุด ต่อ 1 ตัวอย่าง 

4. การจ าแนกดินของประเทศไทย 
4.1) ระบบการจ าแนกดินของประเทศไทย 
 โครงสร้างของอนุกรมวิธานดิน 

 การจ าแนกขั้นสูง 
อันดับ 

อันดับย่อย 
กลุ่มดินใหญ่ 

 การจ าแนกขั้นต่ า 
วงศ์ดิน 
 ชุดดิน 

 4.2) สมบัติดินที่จ าเป็นในการจ าแนกดิน 
  1) สัณฐานวิทยาสนามดิน ได้แก่ สีดิน เนื้อดิน จุดประสี โครงสร้าง การยืดตัว ความคงทน
ของเม็ดดิน pH สารประกอบทางเคมี ปูน เกลือ 



  2) ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ มี 2 แบบ 
   - รบกวนโครงสร้าง ได้แก่ ทางเคมี ทางกายภาพ ทางแร่ และจุลสัณฐาน 
   - ไม่รบกวนโครงสร้าง ได้แก่ ทางกายภาพ ทางแร่ จุลสัณฐาน 
 การวิเคราะห์ดนิในห้องปฏิบัติการ ทางเคมี ทางกายภาพ และทางแร่ 

 การวัดสมบัติทางเคมี มี 2 วิธ ี
- pH Meter 
- LDD pH Test Kit 

 สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน ใช้จ าแนกในระดับกลุ่มดินย่อย และจ าแนกใน
ระดับวงศ์ดิน 

 สมบัติทางแร่ โดยใช้เครื่อง x-ray diffraction เพ่ือหาชนิดแร่ของดิน ชนิดของแร่
จะใช้จ าแนกดินในระดับวงศ์ดิน และการใช้จุลสัณฐานดิน ใช้จ าแนกดินโดยอาศัย
ความแตกต่างในกระบวนการเกิดดิน 

5. การใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดินในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการเลือกใช้บริการ

วิเคราะห์ดินส าหรับงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าได้อย่างเหมาะสม และลดต้นทุนค่า
วิเคราะห์ดินที่ไม่เกี่ยวข้อง 

การใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดิน ผลสัมฤทธิ์ของการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง 
1) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยโดยไม่จ าเป็น 
2) พืชได้รับปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
3) คุณภาพของผลผลิตดี 
4) ปุ๋ยไม่ตกค้างในดินมากเกินไปท าให้ไม่เกิดปัญหาดินเค็มหรือดินแข็ง 
5) ลดการชะล้างปุ๋ยลงในแหล่งน้ าไม่เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

6. ลักษณะและความส าคัญของชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
แต่เดิมการตรวจสอบเพื่อการใส่ปุ๋ย ปรับปรุงบ ารุงดิน ยังไม่แพร่หลาย และมีช่องทาง

ตรวจสอบดินน้อย กรมฯจึงได้ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบความอุดม
สมบูรณ์ของดินทันกับช่วงการเพาะปลูก ซึ่งคุณสมบัติชุดตรวจดินภาคสนาม (LDD Soil Test Kit) 
ประกอบ 3 ชนิด คือ 

- ชุดตรวจความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH Test Kit) 
- ชุดตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช (N P K Test Kit) 
- ชุดตรวจสอบค่าความเค็มของดิน (Saline Soil Test Kit) 
 วัตถุประสงค์  

- เพ่ือเป็นการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถน าผลวิเคราะห์
ไปใช้ในการประเมินคุณสมบัติของดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
เบื้องต้น 

- เพ่ือให้เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ น าผลวิเคราะห์ดินใช้ในการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสมและทันฤดูกาลเพาะปลูก 

 ข้อดีของชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
- วิเคราะห์ง่าย ไม่ซับซ้อน 
- ใช้เวลาน้อยในการตรวจวิเคราะห์ (pH Test Kit) 
- ชุดอุปกรณ์ใช้ง่าย สะดวก ราคาไม่แพง 



- ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความช านาญ สามารถตรวจสอบดินเองได้ 
 การเตรียมตัวอย่างดิน 

1) ดินที่เก็บมามีความชื้นให้น าผึ่งให้แห้งในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้าม
ตากแดด 
2) น ามาบด หรือร่อนดินด้วยตะแกรงร่อนดินและรองด้วยถาดรอง น าดินที่ได้มา
วิเคราะห์ 
3) วิเคราะห์ความกรดด่างในดิน สามารถน าดินชื้นในพ้ืนที่มาวิเคราะห์ได้ทันที
ด้วยชุดตรวจสอบดิน pH Test Kit ตัวอย่างค่าสี เช่น โทนสเีหลือง : ดินเป็นกรด, 
โทนสีเขียว : ดินเป็นกลาง และโทนสีน้ าเงิน : ดินเป็นด่าง หมายเหตุ ชุดทดสอบ
อายุใช้งาน 1 ปี 

 ช่องทางการเข้าถึงบริการ : ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน (สวด.) 
ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด หมอดินอาสา
ทั่วประเทศ และด้วยตนเองทางไปรษณีย์ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 
www.ldd.go.th 
 


