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บทคัดย'อ 

 ความสัมพันธ�ของผลวิเคราะห�ดินท่ีวิเคราะห�ด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและเครื่องมือในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของดินในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ในป4 2547-2548 โดยใช-
สำหรับเปรียบเทียบและแปลงค:าผลวิเคราะห�ดิน ให-อยู:ในมาตรฐานเดียวกัน ผลการศึกษาจากการนำตัวอย:าง
ดิน จำนวน 648 ตัวอย:าง มาวิเคราะห�ค:าความเป=นกรด-ด:าง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�และ
โพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน� นำมาหาค:าความสัมพันธ� พบว:า ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของค:าความเป=น
กรด-ด:างมีค:า R² = 0.993ความสัมพันธ�สถิติโดยรวมของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน� มีค:า R² = 0.9466 
เม่ือหาความสัมพันธ�โดยแยกตามระดับปริมาณความเป=นประโยชน� (rating) พบว:าความสัมพันธ�ของปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับต่ำ ความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับปานกลางและ
ความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับสูง มีค:า R² = 0.8091, 0.628 และ 0.966 
ตามลำดับ ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�มีค:า R² = 0.968 เม่ือหา
ความสัมพันธ�โดยแยกตามระดับปริมาณความเป=นประโยชน� (rating) พบว:าความสัมพันธ�ของปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับต่ำ ความสัมพันธ�ของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับปานกลาง
และความสัมพันธ�ของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับสูง มีค:า R² = 0.936, 0.8446 และ0.9655 
ตามลำดับ จากความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�
ท้ัง 3 ระดับ แสดงให-เห็นว:าระดับสูงมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุด รองลงมาคือระดับต่ำ ส:วนระดับปานกลางมีค:า
ความสัมพันธ�ต่ำท่ีสุด ในการแปลงค:าผลวิเคราะห�ดินระหว:างค:าท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและค:าท่ีวัด
ด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี พบว:าค:าความสัมพันธ�ในระดับสูงจะมีความถูกต-องและแม:นยำ
มากท่ีสุด ส:วนระดับปานกลางจะมีความถูกต-องและแม:นยำน-อยท่ีสุด ดังนั้นในการใช-สมการความสัมพันธ�ใน
การแปลงค:าถึงแม-ว:าทำให-เกิดความสะดวกและรวดเร็วแต:จะต-องคำนึงถึงค:าความสัมพันธ�เป=นหลักและจากผล
วิเคราะห�ดินวิธีการนี้เหมาะสำหรับดินท่ีมีค:าความเป=นกรด-ด:าง อยู:ระหว:าง 4.5-6.5 ซ่ึงเป=นช:วงท่ีมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�อยู:ในระดับสูง 
 
 
คำสำคัญ : ผลวิเคราะห�ดิน คลินิกเกษตร 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายการทำงานเชิงรุกในการดำเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ด-วยการสร-างเครือข:ายหมอดิน
อาสาในทุก ๆ จังหวัด ให-มีการจัดหน:วยวิเคราะห�ดินเคลื่อนท่ีออกไปให-บริการรับวิเคราะห�ดินในพ้ืนท่ีของ
เกษตรกร และให-คำแนะนำการปรับปรุงดิน ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได-จัดทำโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ี ในพระราชานุเคราะห�ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กระทรวงเกษตร



และสหกรณ�, 2545) ดังนั้น  กลุ:มวิเคราะห�ดิน สำนักงานท่ีดินเขต 12 จึงได-ออกปฏิบัติงานให-บริการวิเคราะห�
ดินแก:เกษตรกรอย:างต:อเนื่อง ซ่ึงเกษตรกรได-ให-ความสนใจนำตัวอย:างดินมาวิเคราะห�เป=นจำนวนมาก สำหรับ
การวิเคราะห�ดินเพ่ือหาความอุดมสมบูรณ�ของดิน ได-แก: ค:าความเป=นกรด-ด:าง (pH) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=น
ประโยชน� (available P) และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน� (available K) ซ่ึงวิธีการวิเคราะห�ดินจะใช- 
2 วิธี คือ วิเคราะห�กับเครื่องมือในห-องปฏิบัติการ ซ่ึงเป=นเครื่องมือท่ีมีขนาดใหญ: เคลื่อนย-ายไม:สะดวก ราคา
แพง และวิเคราะห�ดินโดยใช-เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ซ่ึงมีขนาดเล็ก ขนย-ายสะดวก สามารถ
นำไปวิเคราะห�ตามพ้ืนท่ีต:าง ๆ ได- และมีราคาย:อมเยาว� ซ่ึงท้ัง 2 วิธี ใช-สารเคมี และเครื่องมือท่ีแตกต:างกัน
(ทัศนีย� และคณะ, 2537) ดังนั้น จึงได-นำข-อมูล  ผลวิเคราะห�ดินของตัวอย:างดินเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส
ท้ัง 2 วิธี มาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ� เพ่ือจะได-ค:าความสัมพันธ�ท่ีสามารถนำมาใช-ในการแปลงค:าให-เป=น
มาตรฐานเดียวกันและสะดวกในการให-คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน 

 
อุปกรณ
และวิธีการ 

1. อุปกรณ
 
  1.1 อุปกรณ�เครื่องแก-วและสารเคมีสำหรับวิเคราะห�ดินและน้ำในห-องปฏิบัติการ 

1.2 อุปกรณ�ใช-ในการเก็บตัวอย:างดิน 
2. วิธีการ 

ทำการเก็บตัวอย:างดินจากพ้ืนท่ีท่ีมีการใช-ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือการเกษตร จุดเก็บกระจายท่ัวท้ังจังหวัด
นราธิวาส เพ่ือนำมาวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดินท้ังในห-องปฏิบัติการและในโครงการเกษตรเคลื่อนท่ี ได-แก: 
ค:าความเป=นกรด-ด:าง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน� ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน� โดยการใช-
น้ำยาสกัดต:างชนิดกัน นำข-อมูลท่ีได-มาวิเคราะห�โดยวิธีการหาความสัมพันธ�ทางสถิติ โดยการเปรียบเทียบและ
หาความสัมพันธ� และสรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน 

  
ผลการศึกษาและวิจารณ
 

การวิเคราะห�ดินเพ่ือหาความอุดมสมบูรณ�ของดิน ซ่ึงเป=นข-อมูลในการปรับปรุงบำรุงดิน มีวิธีการ
วิเคราะห�อยู: 2 วิธี คือ วิเคราะห�ด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและวิเคราะห�ด-วยคู:มือในโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ี จึงได-หาความสัมพันธ�เพ่ือนำข-อมูลผลวิเคราะห�ดินท่ีได-จากค:าวิเคราะห�ด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติ
และในภาคสนาม ท่ีสามารถนำมาใช-ประโยชน�ในการดัดแปลงให-เป=นมาตรฐานเดียวกัน ได-ดังนี้ 
1. ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของค:าความเป=นกรด-ด:าง 

จากผลวิเคราะห�ดินของตัวอย:างดินท้ังหมด จำนวน 648 ตัวอย:างท่ัวท้ังจังหวัดนราธิวาส ค:าความ
เป=นกรด-ด:างของดิน ท้ัง 2 วิธี มีค:าใกล-เคียงกันมาก โดยวิธีการในห-องปฏิบัติการมีค:าความเป=นกรด-ด:าง อยู:
ระหว:าง 2.8-7.4 และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าความเป=นกรด-ด:าง อยู:ระหว:าง 
2.8-7.2 นำผลวิเคราะห�ดินท้ังหมดมาหาค:าความสัมพันธ�ระหว:างค:าความเป=นกรด-ด:าง ท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการและค:าท่ีวัดด-วยในเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี พบว:า ความสัมพันธ�โดยรวมคือ 
pH (คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.9912  pH (ห-องปฏิบัติการ) -0.0652 โดยมีค:า R2= 0.993 (ภาพท่ี 1) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างค:าความเป=นกรด-ด:างท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการกับวัดด-วย 
    เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของตัวอย:างดินท้ังหมด 
 

2. ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน� 
จากผลการวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ของตัวอย:างดินท้ังหมดท่ัวท้ังจังหวัดนราธิวาส 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการมีค:าระหว:าง 1-1956 mg/kg และวัด
ด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าระหว:าง 1-652 mg/kg และเม่ือนำผลวิเคราะห�ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท้ัง 2 แบบ มาหาความสัมพันธ� พบว:า ความสัมพันธ�โดยรวม คือ Available P 
(คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.3291  Available P (ห-องปฏิบัติการ) + 12.88 โดยมีค:า R2= 0.9466 (ภาพท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการ 
           วัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของตัวอย:างดินท้ังหมด 

 
 
 



3. ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยแบ:งตามระดับปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน� แบ:งได- 3 ระดับ ดังนี้ 
3.1 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีอยู:ในระดับต่ำ 

  จากผลการวิเคราะห�ดิน ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการ
มีค:าระหว:าง 1-9 mg/kg และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าระหว:าง 1-9 mg/kg และ
เม่ือนำผลการวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและวัดด-วย
เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมาหาความสัมพันธ� พบว:า ความสัมพันธ�ของ Available P     
(คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.7795  Available P (ห-องปฏิบัติการ) + 0.3593โดยมีค:า R2= 0.8091 (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับต่ำท่ีวัดด-วยเครื่องมือ              
ในห-องปฏิบัติการกับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

 

3.2 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีอยู:ในระดับกลาง 
จากผลการวิเคราะห�ดินปริมาณฟอสฟอรัสเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการมีค:า

ระหว:า 10-15 mg/kg และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าระหว:าง 8-13 mg/kg และ
เม่ือนำผลการวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัสเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและวัดด-วย
เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี มาหาความสัมพันธ�พบว:า ความสัมพันธ�ของ Available P (คลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.9109  Available P (ห-องปฏิบัติการ) – 0.2485 โดยมีค:า R2= 0.628 (ภาพท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับปานกลางท่ีวัดด-วยเครื่องมือ              
ในห-องปฏิบัติการกับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 



3.3 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีอยู:ในระดับสูง 
จากผลการวิเคราะห�ดิน ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการมี

ค:าระหว:าง 16-1,956 mg/kg และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี มีค:าระหว:าง              
15-652 mg/kg เม่ือนำผลการวิเคราะห�ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการ
และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการเกษตรเคลื่อนท่ี มาหาความสัมพันธ� พบว:าความสัมพันธ�ของ Available P 
(คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.3098  Available P (ห-องปฏิบัติการ) + 24.998โดยมีค:า R2= 0.966 (ภาพท่ี 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับสูงท่ีวัดด-วยเครื่องมือ              
ในห-องปฏิบัติการกับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

จากค:าความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท้ัง 3 ระดับ พบว:า ในระดับต่ำ ระดับ
ปานกลาง และระดับสูงมีค:า R2= 0.8091, 0.628, 0.966 ตามลำดับ แสดงให-เห็นว:าระดับสูงมีความสัมพันธ�สูง
ท่ีสุด รองลงมาคือระดับต่ำ ส:วนระดับปานกลางมีค:าความสัมพันธ�ต่ำท่ีสุด ในการแปลงค:าระหว:างปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี พบว:า ค:าความสัมพันธ�ของ
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ในระดับสูงจะมีความถูกต-องและแม:นยำมากท่ีสุด ดังนั้นในการใช-สมการ
ความสัมพันธ�ในการแปลงค:า ถึงแม-ว:าทำให-เกิดความสะดวกและรวดเร็ว แต:ต-องคำนึงถึงค:าความสัมพันธ�เป=น
หลักและจากผลการวิเคราะห�ดินวิธีการนี้เหมาะสำหรับดินท่ีมีค:าความเป=นกรด-ด:าง อยู:ระหว:าง 4.5-6.5 ซ่ึง
เป=นช:วงท่ีมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�อยู:ในระดับสูง และวิธีการนี้เหมาะสำหรับดินกรดท่ัว ๆ ไป เช:น
ชุดดินควนกาหลง ชุดดินฉลอง ชุดดินรือเสาะ ชุดดินตากใบ เป=นต-น 

 
 
 
 
 
 
 



4. ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน� 
จากผลการวิเคราะห�ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ของตัวอย:างดินท้ังหมดท่ัวท้ังจังหวัด

นราธิวาส ประมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการมีค:าระหว:าง 1-432 
mg/kg และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าระหว:าง 1-354 mg/kg และเม่ือนำผล
วิเคราะห�ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท้ัง 2 แบบมาหาความสัมพันธ� พบว:าความสัมพันธ�โดยรวม คือ 
AvailableK(คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.855  Available K (ห-องปฏิบัติการ) + 0.5513 โดยมีค:า R2= 0.968 
(ภาพท่ี 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการ
กับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีของตัวอย:างดินท้ังหมด 

5. ความสัมพันธ�ทางสถิติโดยแบ:งตามระดับปริมาณท่ีเป=นประโยชน� แบ:งได-เป=น 3 ระดับ ดังนี้ 
5.1 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีอยู:ในระดับต่ำ 
จากผลการวิเคราะห�ดิน ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการ มีค:า

ระหว:าง 1-48 mg/kg และเม่ือนำผลการวิเคราะห�ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการและวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมามาความสัมพันธ� พบว:า ความสัมพันธ�
ของ AvailableK(คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.7742  Available K (ห-องปฏิบัติการ) + 2.2288โดยมีค:า R2= 
0.936(ภาพท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับต่ำท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการกับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 



5.2 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีอยู:ในระดับปานกลาง  
 จากผลการวิเคราะห�ดินปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการมีค:า

ระหว:าง 60-88 mg/kg และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าระหว:าง 52-75 mg/kg 
และเม่ือนำผลการวิเคราะห�ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องในห-องปฏิบัติการและวัดด-วย
เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมาหาความสัมพันธ� พบว:า ความสัมพันธ�ของ AvailableK(คลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.8332  Available K (ห-องปฏิบัติการ) + 0.7523โดยมีค:า R2= 0.8446(ภาพท่ี 8) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับปานกลางท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการกับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 

5.3 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีอยู:ในระดับสูง 
จากผลการวิเคราะห�ดินปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการมีค:า

ระหว:าง 100-432 mg/kg และวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมีค:าระหว:าง 95-354 mg/kg
และเม่ือนำผลการวิเคราะห�ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องในห-องปฏิบัติการและวัดด-วย
เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีมาหาความสัมพันธ� พบว:า ความสัมพันธ�ของ AvailableK(คลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.8676  Available K (ห-องปฏิบัติการ) + 0.4862โดยมีค:า      R2= 0.9655(ภาพท่ี9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 แสดงความสัมพันธ�ระหว:างปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับสูงท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการกับวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 



จากค:าความสัมพันธ�ของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท้ัง 3 ระดับ พบว:า ในระดับต่ำ 
ระดับปานกลาง และระดับสูงมีค:า R2= 0.936, 0.8446, 0.993ตามลำดับ แสดงให-เห็นว:าระดับสูงมี
ความสัมพันธ�สูงท่ีสุด รองลงมาคือระดับต่ำ ส:วนระดับปานกลางมีค:าความสัมพันธ�ต่ำท่ีสุด ในการแปลงค:า
ระหว:างปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและค:าปริมาณโพแทสเซียมท่ี
เป=นประโยชน�ท่ีวัดด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี พบว:า ค:าความสัมพันธ�ของปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ในระดับสูงจะมีความถูกต-องและแม:นยำมากท่ีสุด ส:วนระดับปานกลางจะมี
ความถูกต-องและแม:นยำน-อยท่ีสุด ดังนั้นในการใช-สมการความสัมพันธ�ในการแปลงค:า ถึงแม-ว:าทำให-เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว แต:ต-องคำนึงถึงค:าความสัมพันธ�เป=นหลักและวิธีการนี้เหมาะสำหรับดินท่ัว ๆ ไป 

 
สรุป 

1. ความสัมพันธ�ของค:าความเป=นกรด-ด:างของดินท้ังหมดท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและ
เครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี จำนวน 648 ตัวอย:าง ท่ัวท้ังจังหวัดนราธิวาส พบว:ามีความสัมพันธ�
ทางสถิติโดยรวมของค:าความเป=นกรด-ด:าง คือ pH(โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน ท่ี ) = 0.9912 pH 
(ห-องปฏิบัติการ) -0.0652 โดยมีค:า R2= 0.993  

2. ความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ของดินท้ังหมดท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการและเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี จำนวน 648 ตัวอย:าง ท่ัวท้ังจังหวัดนราธิวาส 
พบว:า มีความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน� คือ Available P (โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.3291 Available P (ห-องปฏิบัติการ) + 12.88 โดยมีค:า R2= 0.9466  

3. ความสัมพันธ�ทางสถิติจากการแบ:งตามระดับปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน� โดยแยกตาม
ระดับปริมาณความเป=นประโยชน� (rating)พบว:า ความสัมพันธ�ของ Available P (คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี)      
= 0.7795  Available P (ห-องปฏิบั ติการ) + 0.3593โดยมีค:า R2= 0.8091 ความสัมพันธ�ของปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�ระดับปานกลาง คือ Available P (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.9109  
Available P (ห-องปฏิบัติการ) – 0.2485 โดยมีค:า R2= 0.628 ความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=น
ประโยชน�ระดับสูง Available P (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.3098  Available P (ห-องปฏิบัติการ) 
+ 24.998โดยมีค:า R2= 0.966  

4. ความสัมพันธ�ของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ของดินท้ังหมดท่ีวัดด-วยเครื่องมือใน
ห-องปฏิบัติการและเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี จำนวน 648 ตัวอย:าง ท่ัวท้ังจังหวัดนราธิวาส 
พบว:า มีความสัมพันธ�ทางสถิติโดยรวมของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�  คือ Available K        
(โค รงการคลิ นิ ก เกษ ตร เคลื่ อน ท่ี ) = 0 .855  Available K (ห- อ งปฏิ บั ติ ก าร ) + 0 .5513โดย มีค: า                 
R2= 0.966 

5. ความสัมพันธ�ทางสถิติจากการแบ:งตามระดับปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน� (rating)พบว:า 
ความสัมพันธ�ของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับต่ำ คือ Available K (โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ี) = 0.7742 Available K (ห-องปฏิบัติการ) + 2.2288โดยมีค:า R2= 0.936 ความสัมพันธ�ของปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�ระดับปานกลาง คือ Available K (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.8332  
Available K (ห-องปฏิบัติการ) + 0.7523โดยมีค:า R2= 0.8446 ความสัมพันธ�ของปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=น
ประโยชน�ระดับสูง Available K (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) = 0.8676  Available K (ห-องปฏิบัติการ)  
+ 0.4862 โดยมีค:า R2= 0.9655 



6. ความสัมพันธ�ของปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป=นประโยชน�
ท้ัง 3 ระดับ แสดงให-เห็นว:าระดับสูงมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุด รองลงมาคือระดับต่ำ ส:วนระดับปานกลางมีค:า
ความสัมพันธ�ต่ำท่ีสุด ในการแปลงค:าผลวิเคราะห�ดินระหว:างค:าท่ีวัดด-วยเครื่องมือในห-องปฏิบัติการและค:าท่ีวัด
ด-วยเครื่องมือในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ค:าความสัมพันธ�ในระดับสูงจะมีความถูกต-องและแม:นยำมาก
ท่ีสุดส:วนระดับปานกลางจะมีความถูกต-องและแม:นยำน-อยท่ีสุด ดังนั้น ในการใช-สมการความสัมพันธ�ในการ
แปลงค:า ถึงแม-ว:าทำให-เกิดความสะดวกและรวดเร็ว แต:จะต-องคำนึงถึงค:าความสัมพันธ�เป=นหลักและจากผล
การวิเคราะห�ดินวิธีการนี้เหมาะสำหรับดินท่ีมีค:าความเป=นกรด-ด:าง อยู:ระหว:าง 4.5-6.5 ซ่ึงเป=นช:วงท่ีมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป=นประโยชน�อยู:ในระดับสูง 
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