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โดยนางสาวนิภาวรรณ  โพธิสุพรรณ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาท่ีดินเบื้องต้น หลักสูตรพื้นฐานประกอบด้วยเนื้อหา
ต้ังแต่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาความรู้ด้วยระบบ
การฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดิน น้ า พืช 
ปุ๋ยและส่ิงปรับปรุงดิน  แนะน าการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลและรายงานผลการวิเคราะห์ดิน
และการแนะน าช่องทางการบริการวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์ดิน จัดเป็นภารกิจท่ีส าคัญภารกิจหนึ่งของกรม
พัฒนาท่ีดินในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
และประชาชนท่ัวไป โดยมีท้ังการบริการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  การวิเคราะห์ดินเคล่ือนท่ี  และการใช้
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ข้อมูลรายงานผลวิเคราะห์ดินท่ีผู้รับบริการได้รับนั้น จะสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงบ ารุงดิน  เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 

การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาท่ีดินเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ตรวจสอบดินและการแปลผลวิเคราะห์ดินทางการเกษตรเพื่อให้สามารถท าการเก็บตัวอย่างดินจากแหล่งปลูก
พืชต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างดินท่ีเก็บได้สามารถใช้เป็นตัวแทนดินในพื้นท่ีแต่ละแหล่ง เพื่อน าไปวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ ส าหรับการประเมินคุณสมบัติของดินในด้านต่างๆ ดินก าเนิดมาจากหินและแร่ท่ีสลายตัวผุ
พังเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย โดยมีปัจจัยเร่งทาง ธรรมชาติ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังทางกายภาพและเคมีเป็นส า
เหตุให้เกิดการอ่อนยุ่ยและ แตกตัวเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยแล้วผสมคลุกเคล้ากับเศษซากพืชซากสัตว์ท่ีเน่าเป่ือยอยู่
บนพื้นผิวโลก  

การตรวจสอบวิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินความสามารถของดินในการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมาให้ พืชใช้ประโยชน์ ร่วมกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี เช่น เนื้อดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ เป็นต้น สมบัติต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อ ปริมาณ กิจกรรมและประเภทของจุลินทรีย์
ดิน ความสามารถในการละลายได้ของธาตุอาหารพืช ซึ่งการ วิเคราะห์ดินจะท าให้ทราบถึงระดับความอุดม
สมบูรณ์ของ ดินว่าอยู่ในระดับ ต่ าปานกลาง หรือสูง หรืออาจกล่าว ได้ว่าเป็นการประเมิน สุขภาพดินวัตถุ 

การวิเคราะห์ดิน ดินด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและ ความแม่นย่ ามาก
ท่ีสุด วิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบภาคสนาม (Test Kit) เป็นวิธี ท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถทราบ  
ผลวิเคราะห์ได้ทันที เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ดินได้ ด้วยตนเอง ผลวิเคราะห์ท่ีได้เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น 
การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินและการให้ ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยหรือการปรับปรุงดิน เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มา เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในแต่ละรายการวิเคราะห์ แล้วแปลข้อมูลว่าอยู่ในระดับต่ า ปานกลาง 
หรือสูง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีว่าพอเพียงหรือขาดแคลน การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชแต่ละชนิด จะต้องอาศัย 
ทักษะ ประสบการณ์และความรู้ความช านาญของผู้ให้ ค าแนะน าเป็นอย่างมาก จึงจะมีความถูกต้องและความ 
แม่นย าสูง และส่งผลให้ค าแนะน าในการจัดการดิน/ ปรับปรุงดินให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้ 

การน าข้อมูลผลวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ ผลวิเคราะห์ดินเป็นปัจจัยท่ีช้ีบ่งถึงก าลังการผลิต
ของดินท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกพืช การเลือก ชนิดและ



พันธุ์พืช อัตราและชนิดของปุ๋ยเคมี ตลอดจน การจัดการดินด้านอื่นๆร่วมด้วย เพื่อให้การใช้ ประโยชน์ท่ีดิน
เหมาะสมกับศักยภาพของดินอย่าง แท้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะใน ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใน
การส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนใน การซื้อสารเคมี และวัสดุ
ปรับปรุงดินต่างๆ ซึ่งจะท า ให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ 
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สถานีพัฒนาท่ีดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
1. ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน 

การวิเคราะห์ดินเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาท่ีดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้ค าแนะน าและ
การปรับปรุงดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ ท าให้การพัฒนาท่ีดินเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช 
1. แสงสว่าง ช่วยในการสร้างและสังเคราะห์แสงมีผลต่อการออกดอกและผล 
2. อุณหภูมิ มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืช 
3. อากาศ พืชต้องการท่ีสร้างอาหารและหายใจ 

 4. แมลง ศัตรูพืช สารพิษ และภัยธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีพืชไม่ต้องการ 
 5. ดิน เป็นท่ีดูดยึด น้ า อากาศ และธาตุอาหารพืช 

ลักษณะดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
1. ดินต้องไม่มีลักษณะร่วนซุย ไม่อัดตัวแน่น 
2. มีธาตุอาหารต่าง ๆ อย่างพอเพียง 
3. มีน้ าเพียงพอ และสามารถดูดซับน้ าได้ 
4. มีอากาศพอเพียง  

 5. สามารถต้านทานหรือชะลอการเปล่ียนแปลงสมบัติของดินเช่น ความเป็นกรด-ด่าง(pH), การน า 
ไฟฟ้า (EC) 
 การสังเกตดินมีสุขภาพดีหรือไม่ 

1. ดูจากอาการผิดปกติของพืช ล าต้นพืชแคระแกรน ใบร่วงเร็ว  
2. การทดลองหรือทดสอบด้วยการปลูกพืช โดยเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยสังเกตการ

เจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชในการใส่ธาตุอาหารต่าง  ๆ เป็นการทดลอง/ทดสอบท่ีใช้ระยะ
เวลานานพอสมควรแต่ค่อนข้างได้ผลดี เนื่องจากเป็นการจัดการดินในพื้นท่ี  

3. การวิเคราะห์พืช เป็นการเก็บตัวอย่างพืชส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อดูการใช้ธาตุอาหารของพืช
ท่ีสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืช  
 
2. การเก็บตัวอย่างดิน น  า พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 

2.1 การวิเคราะห์ดิน 
2.1.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในดินและความอุคมสมบูรณ์ของดิน 
2. เพื่อการส ารวจและจ าแนกดิน 
3. เพื่อเป็นพื้นฐานหรือแนวทางในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของพืชการวิเคราะห์ดินมีความส าคัญท าให้ทราบถึงสาเหตุ/ปัญหาการเส่ือมคุณภาพของดิน และแนวทางการ



จัดการและการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีคุณภาพท่ีดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า
ท าให้ผลผลิตสูงและการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีความยั่งยืน  

2.1.2 ขั นตอน/กระบวนการวิเคราะห์ดิน 
  การเก็บตัวอย่างดิน >หน่วยงานบริการวิเคราะห์ดิน >เตรียมตัวอย่างดิน >ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดิน (การสกัดดิน วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ การแปลผลวิเคราะห์ ดิน) >ส่งผลพร้อมรายงานการ
วิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรน าไปเป็นแนวทางการจัดการและการปรับปรุงดินในพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง 

1. สมบัติดินท่ีส าคัญ:  
  1.1 สมบัติดินทางเคมีเป็นสมบัติภายในของดินท่ีเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง 
เกี่ยวข้องกับการดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุต่างๆ ระหว่างดินกับสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่างๆ 
ทางเคมีของดินความเป็นกรด – ด่างของดินความต้องการปูนของดินความเค็มของดินอินทรียวัตถุในดินธาตุ
อาหารพืชและความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน 
      1.2 สมบัติดินทางกายภาพ (ฟิสิกส์) เป็นลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะและการ
เคล่ือนย้ายของสสาร การไหลของน้ า สารละลายและของเหลว หรือการเปล่ียนแปลงของพลังงานในดินเนื้อดิน
โครงสร้างดิน ความช้ืนในดินสีดินความแน่นทึบของดินความเป็นประโยชน์ของน้ าในดินสภาพการน าน้ าของดิน 

2.1.3 ผลวิเคราะหดิ์นบอกอะไร 
  - บอกถึงศักยภาพและก าลังการผลิตของดิน 
  - ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชมีอยู่ในดินเท่าไร 
  - ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีวิเคราะห์ได้จัดอยู่ในระดับ ต่ า ปานกลางหรือสูง 
  - บ่งช้ีถึงความผิดปกติของดิน เช่น เป็นกรดจัด ด่างจัด ปัญหาความเค็มในดิน ขาดธาตุอาหาร
บางตัวหรือบางธาตุสูง ผิดปกติ 
  - เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแนวทางการใส่ปุ๋ยว่าควรใส่ปริมาณมากน้อยเพียงใด ในแต่ละชนิดพืช
ท่ีต้องการปลูก 

2.1.4 การน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ 
  - การวางแผนการเพาะปลูกพืช 
  - การเลือกชนิดและพันธุ์พืช 
  - อัตราการใช้และชนิดของปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้อง 

- การปรับปรุงดินด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2.1.5 ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม 
- ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  - เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีและวัสดุปรับปรุงดินต่างๆ 
  - ท าให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้  

2.1.6 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
  - การวางแผนการจัดการดินเฉพาะพื้นท่ี 
  - ตระหนักและให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ดิน 



  - มีการจัดการธาตุอาหารอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับชนิดพืช 
  - ก าหนดเป้าหมายเพิ่มผลิตและความอุคมสมบูรณ์ของดิน 
  - น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ตามศักยภาพของตน 

 

2.2 การเก็บตัวอย่างพืช เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
2.2.1 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อวินิจฉัยการขาดแคลนธาตุอาหารของพืช 
  2. เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มข้นธาตุอาหารของพืชตลอดฤดูปลูก 
  3. เพื่อคาดคะเนการขาดธาตุอาหารและผลผลิตท่ีจะได้รับ 
  ปริมาณธาตุอาหารในพืชจะมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ในช่วงท่ีพืช
อยู่ในสภาวะขาดแคลนท่ีไม่รุนแรง จนถึงสุดท่ีมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด การวิเคราะห์ธาตุพืช จึง
เป็นอีกวิธีการท่ีจะน ามาประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

2.2.2 หลักการการเก็บตัวอย่างพืช 
  - เก็บตัวอย่างเป็นระบบและเก็บจากบริเวณเล็ก ๆ ท่ีมีลักษณะการขาดธาตุอาหารคล้ายคลึงกัน 
  - เก็บประมาณ 30-100 ใบต่อต้นหรือประมาณ 300 กรัมน้ าหนักสด 

  - ขึ้นอยู่กับความสม่ าเสมอการเจริญเติบโต, ชนิดดิน, สภาพพื้นท่ี,ค่าใช้จ่ายของการวิเคราะห์ 
2.2.3 วิธีการเก็บ 

1) พืชไร่ 
  1.1)  กรณีท่ีพืชมีการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ  
  - แบบท่ี 1 ท าการแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 4 ส่วน เลือกเก็บ 1 ส่วน ประมาณ 25 -30 ต้น 
  - แบบท่ี 2 ท าการแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 4 ส่วน เลือกเก็บ 1,3,5,7,9 ของแถว 
  - แบบท่ี 3 เป็นการปรับ 2 แบบเข้าหากัน เป็นการรวมเก็บเป็นตัวอย่างเดียว เลือกเก็บ
บริเวณท่ีเป็นตัวแทนพื้นท่ี 3 - 6 ไร่ เลือกเก็บเป็นแนวขวาง หรือ เป็นระบบ 

1.2) กรณีท่ีพืชมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ ตามชนิดดิน หรือ
สภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 

2) ไม้ผล/ไม้เล้ือย เลือกบริเวณท่ีมีความสม่ าเสมอเรื่องดินพันธุ์พืชท่ีปลูกและอายุพืชไม้ผลเก็บ 
ลักษณะตัวอักษร X ไม้เล้ือยเก็บลักษณะตัวอักษร U 

3) การเก็บส่วนของพืชท่ีเหมาะสม 
- พืชขนาดเล็กและเป็นพืชล้มลุก จ าเป็นต้องเก็บส่วนของพืชมาวิเคราะห์  
- ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เก็บเฉพาะส่วนใบของพืชมาวิเคราะห์ 

2.2.4 ระยะเวลาที่จะเก็บตัวอย่างพืช 
- การดูดธาตุอาหารในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเก็บตัวอย่างทุกระยะการเจริญเติบโต 

  - การดูดธาตุอาหารท้ังหมดเพื่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเก็บตัวอย่างพืชส่วนเหนือ
ดิน ท้ังหมดในระยะเก็บเกี่ยว 
  - ความไม่สมดุลของธาตุอาหารหรือการขาดราตุอาหารเก็บตัวอย่างในระยะท่ีพืชแสดงอาการ
ผิดปกติ เก็บท้ังต้นปกติและต้นท่ีแสดงอาการขาด 



  - ประเมินธาตุอาหารเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินเก็บตัวอย่างพืช
ช่วงท่ีความเข้มข้น 
  - ของธาตุอาหารคงท่ีท่ีสุด มักจะเป็นระยะเริ่มออกดอก 

2.2.5 การเก็บรักษาตัวอย่างพืช 
- กรณีท่ี สามารถส่งตัวอย่างวิเคราะห์ได้ภายใน 24 ชม. 
ล้างตัวอย่างด้วยน้ าสะอาด>ผ่ึงให้แห้ง >เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียม>ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ 
 - กรณีท่ี ไม่สามารถส่งตัวอย่างวิเคราะห์ได้ภายใน 24 ชม. 
ล้างตัวอย่างให้สะอาด>ผ่ึงให้แห้ง>เก็บใส่ถุงกระดาษ>เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิต่ ากว่า 5  
องศาเซลเซียส 

 

2.3 การเก็บตัวอย่างน  า 
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ าให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ pH, EC,P และ K

นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้กับงานวิจัยโดยจะมีการวิเคราะห์ค่า DO, Na, Sulfate, Carbonate, 
Bicarbonate, CI, Ca, Mg และ โลหะหนัก 

ข้อควรพิจารณา ต้องทราบชนิดและลักษณะของแหล่งน้ า เช่น น้ าดี น้ าเสีย อ่างเก็บน้ า 
แม่น้ า ล าธาร บ่อน้ า เป็นต้น 

วิธีการเก็บตัวอย่างน  า 
- Gab Sample เก็บ ณ สถานท่ีและเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลอง 

น้ าบาดาล 
- Composite Sample เก็บ ณ จุดเดียวกันแต่ต่างเวลา เพื่อทราบค่าเฉล่ียของความเข้มข้น 

เช่น แหล่งน้ าเสีย น้ าท้ิง 
- Integrated Sample เก็บ ณ จุดต่างกัน ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น อ่างเก็บน้ า

รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าแบบ DO เก็บให้เต็มขวดไม่ให้มีช่องว่างอากาศ เก็บอย่างน้อย 1 ลิตร 
ส าหรับตรวจหาสมบัติน้ าทางกายภาพและเคมี และจะต้องน าส่งตัวอย่างให้เร็วที่สุดเก็บในท่ีมืดและอุณภูมิ ต่ า 
(4 องศาเซลเซียส) 

 

2.4 การเก็บตัวอย่างปุ๋ย 
2.4.1. ปุ๋ยหมัก ท่ีผ่านกระบวนการหมักท่ีสมบูรณ์ อุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงเท่ากับภายนอกรอบๆ

กองปุ๋ยสีของเศษวัสดุเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลด า มีลักษณะอ่อนนุ่มและเป่ือยยุ่ย ไม่มีกล่ินเหม็นฉุนของก๊าซต่างๆ 
ขั้นตอนการเก็บ  

- ก าหนดจุดเก็บกระจายรอบกองไม่น้อยกว่า 10 จุดปริมาณรวมไม่น้อยกว่า20 กก. หรือ 
ร้อยละ 1 ของปริมาณปุ๋ยหมัก 

- น าตัวอย่างมาเทกอง คลุกผสมให้เข้ากัน 
- ท าเป็นรูปกรวย แบ่งเป็น 4 ส่วน น าส่วนตรงกันข้ามสองส่วนมารวมกัน แล้วแบ่งเป็น 4 

ส่วนอีก ท าแบบนี้จนกว่าจะได้ปริมาณ 2 กก. 
- ใส่ในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดของตัวอย่างและน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 

2.4.2. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว กระบวนการหมักทีสมบูรณ์มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลงสังเกตจาก
ฝ้าขาวบริเวณผิวหน้าของวัสดุหมักจะน้อยลง กล่ินแอลกอฮอล์จะลดลง ไม่ปรากฏฟองก๊าซ CO2 ได้ของเหลว
ใสสีน้ าตาล 



ขั้นตอนการเก็บ 
- คนปุ๋ยให้เข้ากัน และเก็บใส่ในภาชนะท่ีท าด้วยแก้วหรือพลาสติกท่ีสะอาดและแห้ง 

ประมาณ 1-2 ลิตร ปิดฝาจุกให้แน่น 
- เขียนรายละเอียดจ าเป็น ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

 

2.5 การเก็บตัวอย่างปูน  
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคุณภาพปูนเพื่อการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด,กรดจัด รายการวิเคราะห์

ประกอบด้วย pH Moisture CCE CaOMgoและ Particle size 
วิธีการ สุ่มเก็บตัวอย่างปูนปริมาณ 1% ของจ านวนปูนทั้งหมด โดยใช้หลาวแทงข้างถุงปูนลึก 

3-5 นิ้ว ให้ได้ประมาณ 5กก.เขียนรายละเอียด และน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 

3. การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผล และรายงานผลการวิเคราะห์ดิน 
3.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และรวดเร็วสามารถน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้ใน
การประเมินสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ในเบ้ืองต้น 

2. เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจ น าผลวิเคราะห์ดินใช้ในการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม และทันฤดูกาลเพาะปลูก 

 

3.2 ข้อดีของชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
- pH Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 80-100 ตัวอย่างทราบผลวิเคราะห์ภายใน 3 นาที 
- NPK Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 25 - 30 ตัวอย่างทราบผลวิเคราะห์ภายใน 30 นาที 
- Saline Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 25-30 ตัวอย่างทราบผลวิเคราะห์ภายใน 30 นาที

อายุการใช้งาน 1 ปี ในอุณหภูมิห้อง 
 

    3.4.3 ผลการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)สามารถแบ่งสีได้ ดังนี   
   - โทนสีเหลือง ส าหรับดินท่ีมีค่า pH เป็นกรด 
  - โทนสีเขียว ส าหรับดินท่ีมีค่า pH เป็นกลาง 
   - โทนสีน้ าเงินถึงสีม่วง ส าหรับดินท่ีมีค่า pH เป็นด่าง 
  ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ครอบคลุมในช่วง 3.0 - 8.5 โดยชุดอุปกรณ์
หนึ่งชุดสามารถตรวจสอบได้ 80 - 100 ตัวอย่าง   
 

4. แนะน าช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน 
 1. ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 2. ส านักพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
 3. สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด 
 4. หมอดินอาสาท่ัวประเทศ 
 5. ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 
5. ขั นตอนการส่งตัวอย่าง 

1. เริ่มสมาชิกหรือยื่นใบส่งตัวอย่างออนไลน์ท่ี http://osd101.ldd.go.th/osdlab/ 



2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของใบส่ง กรณีช าระเงิน ส่วนกลาง : กองคลัง , ส่วนภูมิภาค : คลังจังหวัด  
3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างเตรียมและส่งเข้าห้องปฏิบัติการ 
4. รับผลวิเคราะห์ออนไลน์ท่ี http://osd101.ldd.go.th/osdlab/ รายงานผลและยืนยันผล  

 

6. การเข้าถึงเว็บไซต์ e-Service 
1. เข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน www.ldd.go.th > เลือกเมนู e-Service LDD>บริการ

ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร >ส่งตัวอย่างดินและตรวจสอบออนไลน์ 
2. หากไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องลงทะเบียนยื่นขอใช้ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร การใช้ผลวเิคราะหด์นิเพื่อการพฒันาที่ดนิ รุน่ 1/2565 

 
โดยนางปฐมรัตน์  หัศกรรจ์ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
1. ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน 

การวิเคราะห์ดินเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาท่ีดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้ค าแนะน าและ
การปรับปรุงดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ ท าให้การพัฒนาท่ีดินเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช 
    1. แสงสว่าง ช่วยในการสร้างและสังเคราะห์แสง มีผลต่อการออกดอกและผล 
    2. อุณหภูมิ มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืช 
    3. อากาศ พืชต้องการท่ีสร้างอาหารและหายใจ 

         4. แมลง ศัตรูพืช สารพิษ และภัยธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีพืชไม่ต้องการ 
         5. ดิน เป็นท่ีดูดยึด น้ า อากาศ และธาตุอาหารพืช 

ลักษณะดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
    1. ดินต้องไม่มีลักษณะร่วนซุย ไมอ่ัดตัวแน่น  
    2. มีธาตุอาหารต่างๆ อย่างพอเพียง  
    3. มีน้ าเพียงพอ และสามารถดูดซับน้ าได้ 
    4. มีอากาศพอเพียง  

        5. สามารถต้านทานหรือชะลอการเปล่ียนแปลงสมบัติของดิน เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH), การ
น า ไฟฟ้า (EC)  
  การสังเกตดินมีสุขภาพดีหรือไม่ 

    1. ดูจากอาการผิดปกติของพืช ล าต้นพืชแคระแกรน ใบร่วงเร็ว  
    2. การทดลองหรือทดสอบด้วยการปลูกพืช โดยเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยสังเกตการ

เจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชในการใส่ธาตุอาหารต่างๆ เป็นการทดลอง/ทดสอบ  ท่ีใช้ระยะ
เวลานานพอสมควร แต่ค่อนข้างได้ผลดี เนื่องจากเป็นการจัดการดินในพื้นท่ี  

    3. การวิเคราะห์พืช เป็นการเก็บตัวอย่างพืชส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อดูการใช้ธาตุอาหารของ
พืชท่ีสะสมในส่วนต่างๆของพืช  
 
2.  การเก็บตัวอย่างดิน น  า พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 

2.1 การวิเคราะห์ดิน 
    2.1.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
2. เพื่อการส ารวจและจ าแนกดิน 
3. เพื่อเป็นพื้นฐานหรือแนวทางในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของพืช การวิเคราะห์ดินมีความส าคัญท าให้ทราบถึงสาเหตุ/ปัญหาการเส่ือมคุณภาพของดิน และแนวทางการ



จัดการและการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีคุณภาพท่ีดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า 
ท าให้ผลผลิตสูงและการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีความยั่งยืน  

    2.1.2 ขั นตอน/กระบวนการวิเคราะห์ดิน 
   การเก็บตัวอย่างดิน > หน่วยงานบริการวิเคราะห์ดิน > เตรียมตัวอย่างดิน > ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดิน (การสกัดดิน วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ การแปลผลวิเคราะห์ดิน) > ส่งผลพร้อมรายงานการ
วิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรน าไปเป็นแนวทางการจัดการและการปรับปรุงดินในพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง 

    1. สมบัติดินท่ีส าคัญ :  
       1.1 สมบัติดินทางเคมี เป็นสมบัติภายในของดินท่ีเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้
โดยตรง เกี่ยวข้องกับการดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุต่างๆ ระหว่างดินกับสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาต่างๆ ทางเคมีของดิน ความเป็นกรด – ด่างของดิน ความต้องการปูนของดิน ความเค็มของดิน 
อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช และความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน 
       1.2 สมบัติดินทางกายภาพ (ฟิสิกส์) เป็นลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะและการ
เคล่ือนย้ายของสสาร การไหลของน้ า สารละลายและของเหลว หรือการเปล่ียนแปลงของพลังงานในดิน เนื้อ
ดิน โครงสร้างดิน ความช้ืนในดิน สีดิน ความแน่นทึบของดิน ความเป็นประโยชน์ของน้ าในดิน สภาพการน าน้ า
ของดิน 

    2.1.3 ผลวิเคราะหดิ์นบอกอะไร  
      - บอกถึงศักยภาพและก าลังการผลิตของดิน 

       - ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชมีอยู่ในดินเท่าไร 
       - ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีวิเคราะห์ได้จัดอยู่ในระดับ ต่ า ปานกลาง 
หรือสูง 
       - บ่งช้ีถึงความผิดปกติของดิน เช่น เป็นกรดจัด ด่างจัด ปัญหาความเค็มในดิน ขาดธาตุ
อาหารบางตัวหรือบางธาตุสูง ผิดปกติ 
       - เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแนวทางการใส่ปุ๋ยว่าควรใส่ปริมาณมากน้อยเพียงใด ในแต่ละ
ชนิดพืชท่ีต้องการปลูก 

    2.1.4 การน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ 
       - การวางแผนการเพาะปลูกพืช 
       - การเลือกชนิดและพันธุ์พืช 
       - อัตราการใช้และชนิดของปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้อง 

    - การปรับปรุงดินด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเหมาะสมกับศักยภาพของ
ดินและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

    2.1.5 ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม 
    - ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

       - เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีและวัสดุปรับปรุงดินต่างๆ 
       - ท าให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้  

    2.1.6 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
      - การวางแผนการจัดการดินเฉพาะพื้นท่ี 



      - ตระหนักและให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ดิน 
      - มีการจัดการธาตุอาหารอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับชนิดพืช 
      - ก าหนดเป้าหมายเพิ่มผลิตและความอุคมสมบูรณ์ของดิน 
      - น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ตามศักยภาพของตน 

 

2.2 การเก็บตัวอย่างพืช เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร  
    2.2.1 วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อวินิจฉัยการขาดแคลนธาตุอาหารของพืช 
       2. เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มข้นธาตุอาหารของพืชตลอดฤดูปลูก 
       3. เพื่อคาดคะเนการขาดธาตุอาหารและผลผลิตท่ีจะได้รับ 
       ปริมาณธาตุอาหารในพืชจะมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ในช่วงท่ี
พืชอยู่ในสภาวะขาดแคลนท่ีไม่รุนแรง จนถึงสุดท่ีมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด การวิเคราะห์ธาตุพืช 
จึงเป็นอีกวิธีการท่ีจะน ามาประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

    2.2.2 หลักการการเก็บตัวอย่างพืช 
        - เก็บตัวอย่างเป็นระบบและเก็บจากบริเวณเล็ก ๆ ท่ีมีลักษณะการขาดธาตุอาหาร
คล้ายคลึงกัน 

       - เก็บประมาณ 30-100 ใบต่อต้นหรือประมาณ 300 กรัมน้ าหนักสด 
       - ขึ้นอยู่กับความสม่ าเสมอการเจริญเติบโต, ชนิดดิน, สภาพพื้นท่ี, ค่าใช้จ่ายของการ
วิเคราะห ์

      2.2.3 วิธีการเก็บ 
1) พืชไร่ 

      1.1)  กรณีท่ีพืชมีการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ  
      - แบบท่ี 1 ท าการแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 4 ส่วน เลือกเก็บ 1 ส่วน ประมาณ 25 -30 ต้น 
      - แบบท่ี 2 ท าการแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 4 ส่วน เลือกเก็บ 1,3,5,7,9 ของแถว 
      - แบบท่ี 3 เป็นการปรับ 2 แบบเข้าหากัน เป็นการรวมเก็บเป็นตัวอย่างเดียว เลือกเก็บ
บริเวณท่ีเป็นตัวแทนพื้นท่ี 3 - 6 ไร่ เลือกเก็บเป็นแนวขวาง หรือ เป็นระบบ 

    1.2) กรณีท่ีพืชมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ แบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ ตามชนิดดิน หรือ
สภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 

2) ไม้ผล/ไม้เล้ือย เลือกบริเวณท่ีมีความสม่ าเสมอ เรื่องดิน พันธุ์พืชท่ีปลูกและอายุพืช ไม้ผล
เก็บลักษณะตัวอักษร X ไม้เล้ือยเก็บลักษณะตัวอักษร U 

3) การเก็บส่วนของพืชท่ีเหมาะสม 
    - พืชขนาดเล็กและเป็นพืชล้มลุก จ าเป็นต้องเก็บส่วนของพืชมาวิเคราะห์  
    - ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เก็บเฉพาะส่วนใบของพืชมาวิเคราะห์ 

    2.2.4 ระยะเวลาที่จะเก็บตัวอย่างพืช 
    - การดูดธาตุอาหารในแต่ละระยะการเจริญเติบโต เก็บตัวอย่างทุกระยะการเจริญเติบโต 

       - การดูดธาตุอาหารท้ังหมดเพื่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต เก็บตัวอย่างพืชส่วน
เหนือดิน ท้ังหมดในระยะเก็บเกี่ยว 



       - ความไม่สมดุลของธาตุอาหารหรือการขาดราตุอาหาร เก็บตัวอย่างในระยะท่ีพืชแสดง
อาการผิดปกติ เก็บท้ังต้นปกติและต้นท่ีแสดงอาการขาด 
       - ประเมินธาตุอาหารเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เก็บ
ตัวอย่างพืชช่วงท่ีความเข้มข้น 
       - ของธาตุอาหารคงท่ีท่ีสุด มักจะเป็นระยะเริ่มออกดอก 

    2.2.5 การเก็บรักษาตัวอย่างพืช 
- กรณีท่ี สามารถส่งตัวอย่างวิเคราะห์ได้ภายใน 24 ชม. 
ล้างตัวอย่างด้วยน้ าสะอาด > ผ่ึงให้แห้ง > เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียม > ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ 

  - กรณีท่ี ไม่สามารถส่งตัวอย่างวิเคราะห์ได้ภายใน 24 ชม. 
ล้างตัวอย่างให้สะอาด > ผ่ึงให้แห้ง > เก็บใส่ถุงกระดาษ > เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิต่ ากว่า 5  
องศาเซลเซียส 

 

2.3 การเก็บตัวอย่างน  า 
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของน้ าให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ pH, EC,P และ K

นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้กับงานวิจัยโดยจะมีการวิเคราะห์ค่า DO, Na, Sulfate, Carbonate, 
Bicarbonate, CI, Ca, Mg และ โลหะหนัก 

ข้อควรพิจารณา ต้องทราบชนิดและลักษณะของแหล่งน้ า เช่น น้ าดี น้ าเสีย อ่างเก็บน้ า 
แม่น้ า ล าธาร บ่อน้ า เป็นต้น 

วิธีการเก็บตัวอย่างน  า 
- Gab Sample เก็บ ณ สถานท่ีและเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล า

คลอง น้ าบาดาล 
- Composite Sample เก็บ ณ จุดเดียวกันแต่ต่างเวลา เพื่อทราบค่าเฉล่ียของความเข้มข้น 

เช่น แหล่งน้ าเสีย น้ าท้ิง 
- Integrated Sample เก็บ ณ จุดต่างกัน ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น อ่างเก็บน้ า 

รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าแบบ DO เก็บให้เต็มขวดไม่ให้มีช่องว่างอากาศ เก็บอย่างน้อย 1 ลิตร 
ส าหรับตรวจหาสมบัติน้ าทางกายภาพและเคมี และจะต้องน าส่งตัวอย่างให้เร็วที่สุดเก็บในท่ีมืดและอุณภูมิ ต่ า 
(4 องศาเซลเซียส) 

 

2.4 การเก็บตัวอย่างปุ๋ย 
    2.4.1. ปุ๋ยหมัก ท่ีผ่านกระบวนการหมักท่ีสมบูรณ์ อุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงเท่ากับภายนอกรอบๆ 

กองปุ๋ยสีของเศษวัสดุเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลด า มีลักษณะอ่อนนุ่มและเป่ือยยุ่ย ไม่มีกล่ินเหม็นฉุนของก๊าซต่างๆ  
    ขั้นตอนการเก็บ  

- ก าหนดจุดเก็บกระจายรอบกองไม่น้อยกว่า 10 จุดปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 20 กก. หรือ 
ร้อยละ 1 ของปริมาณปุ๋ยหมัก 

- น าตัวอย่างมาเทกอง คลุกผสมให้เข้ากัน 
- ท าเป็นรูปกรวย แบ่งเป็น 4 ส่วน น าส่วนตรงกันข้ามสองส่วนมารวมกัน แล้วแบ่งเป็น 4 

ส่วนอีก ท าแบบนี้จนกว่าจะได้ปริมาณ 2 กก. 
- ใส่ในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดของตัวอย่างและน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 



    2.4.2. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว กระบวนการหมักทีสมบูรณ์มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลงสังเกต
จากฝ้าขาวบริเวณผิวหน้าของวัสดุหมักจะน้อยลง กล่ินแอลกอฮอล์จะลดลง ไม่ปรากฏฟองก๊าซ CO2 ได้
ของเหลวใสสีน้ าตาล 

    ขั้นตอนการเก็บ 
- คนปุ๋ยให้เข้ากัน และเก็บใส่ในภาชนะท่ีท าด้วยแก้วหรือพลาสติกท่ีสะอาดและแห้ง 

ประมาณ 1-2 ลิตร ปิดฝาจุกให้แน่น 
- เขียนรายละเอียดจ าเป็น ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

 

2.5 การเก็บตัวอย่างปูน  
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคุณภาพปูนเพื่อการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด,กรดจัด รายการวิเคราะห์

ประกอบด้วย pH Moisture CCE CaO Mgo และ Particle size 
วิธีการ สุ่มเก็บตัวอย่างปูนปริมาณ 1% ของจ านวนปูนทั้งหมด โดยใช้หลาวแทงข้างถุงปูนลึก 

3-5 นิ้ว ให้ได้ประมาณ 5 กก.เขียนรายละเอียด และน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 

3. การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผล และรายงานผลการวิเคราะห์ดิน 
3.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และรวดเร็วสามารถน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้ใน
การประเมินสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ในเบ้ืองต้น 

2. เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจ น าผลวิเคราะห์ดินใช้ในการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม และทันฤดูกาลเพาะปลูก 

 

3.2 ข้อดีของชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
- pH Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 80-100 ตัวอย่างทราบผลวิเคราะห์ภายใน 3 นาที 
- NPK Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 25 - 30 ตัวอย่างทราบผลวิเคราะห์ภายใน 30 นาที 
- Saline Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 25-30 ตัวอย่างทราบผลวิเคราะห์ภายใน 30 นาที 

อายุการใช้งาน 1 ปี ในอุณหภูมิห้อง 
 

3.3 การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
    3.3.1 อปุกรณ์การเตรียมดิน 

       1. ถาดรองดิน 
       2. ตะแกรงร่อนดินเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร 
       3. ผ้าใบส าหรับรองดิน 
       4. ตะกร้าพลาสติก 
       5. ตาข่ายทางการเกษตร 

    3.3.2 วิธีการเตรียมดิน 
      1. หากดินท่ีเก็บมามีความข้ึน ให้น าไปผ่ึงให้แห้งในท่ีร่มท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ 
      2. เมื่อดินแห้งให้น าร่อนดินด้วยตะกร้าพลาสติก น ามาร่อนใส่ถาดรองดิน  
      3. น าดินท่ีได้ในถาดรองมาใส่ขวด,ถุง ประมาณ 500 กรัม 

3.4 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
    3.4.1 อปุกรณ์ความเป็นกรด-ด่างของดิน 



       1. กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ 
       2. ขวดบรรจุน้ ายาทดสอบ 
       3. ขวดบรรจุผงท าให้เกิดสี 
       4. แผ่นเทียบสีมาตรฐาน 
       5. ช้อนตักดินและถาดหลุมเรซิน  

    3.4.2 วิธีการการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
       1. ใช้ช้อนตักดินใส่ถาดหลุมเรซิน ให้ได้ประมาณครึ่งหลุม  
       2. จากนั้นหยดน้ ายาทดสอบลงบนดินให้ชุ่ม หรืออิ่มตัวด้วยน้ ายาทดสอบ 
       3. ใช้ช้อนคนดินกับน้ ายาทดสอบให้เข้ากัน ถ้าหากดินไม่อิ่มตัวสามารถเพิ่มน้ ายาทดสอบ
ให้ดินอิ่มตัว 
       4. จากนั้นให้ใส่ผงท าให้เกิดสีลงในดินท่ีอิ่มตัว ผงจะดูดซับสีให้แสดงสี แล้วน ามา
เปรียบเทียบสีกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานและอ่านค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ภายใน 3 นาที ให้มีสี
ใกล้เคียงกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานให้มากท่ีสุด 
       5. จากบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ลงในแบบฟอร์ม 

    3.4.3 ผลการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) สามารถแบ่งสีได้ ดังนี   
        - โทนสีเหลือง ส าหรับดินท่ีมีค่า pH เป็นกรด 
         - โทนสีเขียว ส าหรับดินท่ีมีค่า pH เป็นกลาง 
        - โทนสีน้ าเงินถึงสีม่วง ส าหรับดินท่ีมีค่า pH เป็นด่าง 
       ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ครอบคลุมในช่วง 3.0 - 8.5 โดยชุด
อุปกรณ์หนึ่งชุดสามารถตรวจสอบได้ 80 - 100 ตัวอย่าง  

3.5 การใช้โปรแกรมเพื่อการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
    เมื่อทราบการผลวิเคราะห์ดินสามารถแปลผลวิเคราะห์ดินเพื่อการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ

ชนิดพืชท่ีปลูก โดยการแสกน QR Code ผ่านแผ่นพับการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม หรือผ่านหน้าเว็บไซต์
กรมพัฒนาท่ีดิน > e-Service LDD > ตรวจดินเพื่อการเกษตร > โปรแกรมรายงานผลวิเคราะห์ LDD Soil 
Test Kit > ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและชนิดพืชท่ีปลูก  > เลือกชนิดพืชท่ีปลูก กรอกค่า
วิเคราะห์ดินท่ีได้ pH, N, P, K > จากนั้นจะได้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและชนิดพืชท่ีปลูก  
 

 4. แนะน าช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน 
  1. ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
  2. ส านักพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
  3. สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด 
  4. หมอดินอาสาท่ัวประเทศ 
  5. ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 
 

5. ขั นตอนการส่งตัวอย่าง 
1. เริ่มสมาชิกหรือยื่นใบส่งตัวอย่างออนไลน์ท่ี http://osd101.ldd.go.th/osdlab/ 
2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของใบส่ง กรณีช าระเงิน ส่วนกลาง : กองคลัง , ส่วนภูมิภาค : คลังจังหวัด  
3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างเตรียมและส่งเข้าห้องปฏิบัติการ 



4. รับผลวิเคราะห์ออนไลน์ท่ี http://osd101.ldd.go.th/osdlab/ รายงานผลและยืนยันผล  
 

6. การเข้าถึงเว็บไซต์ e-Service 
1. เข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน www.ldd.go.th > เลือกเมนู e-Service LDD > บริการ

ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร > ส่งตัวอย่างดินและตรวจสอบออนไลน์ 
2. หากไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องลงทะเบียนยื่นขอใช้ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปความรู้จากการอบรม 
หลักสูตร การใช้ผลวเิคราะหด์นิเพื่อการพฒันาที่ดนิ รุน่ 1/2565 

 
โดยนางสาวจิราภรณ์  วงศ์วัฒนบุตร ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สถานีพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 
ความส าคัญของดิน 
 1. ดินเป็นแหล่งผลิตปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค 
 2. ดินเป็นตัวกลางให้รากพืชเกาะยึดและให้ธาตุอาหารแก่พืชเพื่อการเจริญเติบโต 
 3. ดินเป็นแหล่งผลิตและดูดซับแก๊สต่างๆ 
 4. ดินเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ 
 5. ดินเป็นเสมือนเครื่องกรองท่ีมีชีวิต 
 6. ดินเป็นแหล่งกักเก็บน้ าและความร้อน 
ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน 
 การวิเคราะห์ดินจัดเป็นภารกิจท่ีส าคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน เนื่องจากผลการวิเคราะห์ดินเป็นข้อมูล
ส าคัญในงานพัฒนาท่ีดิน ต้ังแต่การส ารวจและจ าแนกดิน การประเมินคุณภาพดิน การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
การปรับปรุงบ ารุงดิน งานอนุรักษ์ดินและน้ า งานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ดิน 
 1. เพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 2. เพื่อการส ารวจและจ าแนกดิน 
 3. เพื่อเป็นพื้นฐาน หรือแนวทางในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ความส าคัญของการวิเคราะห์ดิน 
 เป็นตัวช่วยให้ทราบว่าสถานะธาตุอาหารพืชในดิน รู้ถึงสาเหตุปัญหาของดินว่าสุขภาพดินของตนเอง
เป็นอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางและวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละ
ชนิด การใช้ปุ๋ยชนิดและอัตราท่ีเหมาะสม สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลิตทางการเกษตรได้ ท าให้เป็นการลงทุนท่ีไม่
สูญเปล่า 
ขั้นตอน/กระบวนการวิเคราะห์ดิน 
 1. การเก็บตัวอย่างดิน 
 2. การน าส่งตัวอย่างดิน 
 3. การเตรียมตัวอย่างดิน 
 4. การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ 
 5. การรายงานผล 
 6. การแปลผลและการให้ค าแนะน าในการจัดการดิน 
 7.การส่งผลวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร 
สมบัติดินส าคัญท่ีต้องตรวจวิเคราะห์ 
 1. สมบัติดินทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน ความต้องการปูนของดิน ความเค็มของดิน 
อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช และความจุแลกเปล่ียนแคตไอคอน 



 2. สมบัติดินทางกายภาพ(ฟิสิกส์) ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน ความช่ืนในดิน สีดิน ความแน่นทึบของ
ดิน ความเป็นประโยชน์ของน้ าในดิน สภาพการน าน้ าของดิน 
ผลวิเคราะห์ดินบอกถึง 
 1. ศักยภาพและก าลังการผลิตของดิน 
 2. ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชมีอยู่ในดินเท่าไร 
 3. ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีวิเคราะห์ได้จัดอยู่ในระดับ ต่ า ปานกลาง(เพียงพอ) หรือสูง 
 4. บ่งช้ีถึงความผิดปกติของดิน เช่น เป็นกรดจัด ด่างจัด ปัญหาความเค็มในดิน ขาดธาตุอาหารบางตัว
หรือบางธาตุสูงผิดปกติ 
 5. เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแนวทางการใส่ปุ๋ยว่าควรใส่ปริมาณมากน้อยเพียงใด ในแต่ละชนิดพืชท่ี
ต้องการปลูก 
การน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ 
 1. การวางแผนการเพาะปลูกพืช 
 2. การเลือกชนิดและพันธุ์พืช 
 3. ใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกอัตรา (ปริมาณ) ถูกท่ี (บริเวณท่ีใส่) ถูกเวลา 
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ส าหรับการปลูกพืช 
 1. พื้นท่ีในการเก็บตัวอย่างดิน แบ่งพื้นท่ีและท าแผนผังการเก็บตัวอย่างดินตามชนิดพืชท่ีปลูก ความ
แตกต่างของพื้นท่ีและการจัดการดิน (พื้นท่ีเก็บตัวอย่างโดยเฉล่ียประมาณ 25ไร่/ตัวอย่าง) 
 2. ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างดิน กรณีเป็นพื้นท่ีพืชไร่ นาข้าว พืชรากส้ัน สุ่มเก็บกระจายท่ัวแปลงๆละ
15-20 จุด กรณีเป็นพื้นท่ีไม้ผล ไม้ยืนต้น สุ่มเก็บกระจาย 4 จุดโดยรอบบริเวณทรงพุ่มแปลงละ 6-8 ต้น 
 3. ความลึกของตัวอย่างดิน กรณีทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ สนามหญ้า แปลงเพาะกล้า แปลงปลูกผัก ไม้ดอก 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ประมาณ 0-15 ซม.  กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้นไม้พุ่ม มันส าปะหลัง อ้อย ฝ้าย ประมาณ 0-15 
ซม. และ 15-30 ซม. 
ข้อควรระวังการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ส าหรับการปลูกพืช 
 1. พื้นท่ีท่ีจะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ าท่วมขัง 
 2. ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณบ้าน โรงเรือน จอมปลวก คอกสัตว์ และบริเวณท่ีมีปุ๋ยตกค้าง 
 3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เป้ือนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีอื่นๆ 
 4. ต้องบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างเพื่อประโยชน์ต่อการให้ค าแนะน าการจัดการดินที่ถูกต้องท่ีสุด  
การเก็บตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
 เพื่อวินิจฉัยการขาดแคลนธาตุอาหารของพืช เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มข้นธาตุอาหารของพืช
ตลอดฤดูปลูก เพื่อคาดคะเนการขาดธาตุอาหารและผลผลิตท่ีจะได้รับ 
หลักการในการเก็บตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
 1. เก็บตัวอย่างเป็นระบบ และเก็บจากบริเวณเล็กๆที่มีลักษณะการขาดธาตุอาหารคล้ายคลึงกัน 
 2. เก็บประมาณ 30-100 ใบต่อต้น หรือประมาณ 300 กรัมน้ าหนักสด 
 3. ไม้ผล ไม้เล้ือย เลือกบริเวณท่ีมีความสม่ าเสมอเรื่องดินพันธุ์พืชท่ีปลูก และอายุพืช 
 4. พืชขนาดเล็กและเป็นพืชล้มลุกควรเก็บทุกส่วนของพืชมาวิเคราะห์ 
 5. ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เก็บเฉพาะส่วนใบของพืชมาวิเคราะห์ 
 
 



การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์ทางการเกษตร 
  รายการท่ีให้บริการแก่เกษตรกรได้แก่ pH, EC, P และK  ส าหรับการวิจัยจะมีการวิเคราะห์ DO, Na, 
Sulfate, Carbonate, Bicarbonate, Cl, ca, Mg และโลหะหนัก และต้องทราบชนิดและลักษณะของแหล่ง
น้ า ว่าเป็นน้ าดี น้ าเสีย อ่างเก็บน้ า แม่น้ า ส าธาร หรือบ่อน้ า 
วิธีการเก็บตัวอย่างน้ า 
 1. Gab Sample เก็บ ณ สถานท่ีและเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลอง น้ า
บาดาล 
 2. Composite Sample เก็บ ณ จุดเดียวกันแต่ต่างเวลา เพื่อทราบค่าเฉล่ียของความเข้มข้น เช่น 
แหล่งน้ าเสีย น้ าท้ิง 
 3. Integrated Sample เก็บ ณ จุดต่างกัน  ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น อ่างเก็บน้ า 
รายละเอียดในการเก็บตัวอย่างน้ า 
  1. กรณีวัด DO เก็บให้เต็มขวดไม่ให้มีช่องว่างอากาศ 
 2. เก็บอย่างน้อย 1 ลิตร  ส าหรับตรวจหาสมบัติน้ าทางกายภาพและเคมี 
 3. น าส่งตัวอย่างให้เร็วที่สุด เก็บในท่ีมืดและอุณหภูมิต่ า (4OC ) 
การเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
 1. ขั้นตอนการเก็บปุ๋ยหมัก 
  1.1 ก าหนดจุดเก็บกระจายรอบกองไม่น้อยกว่า 10 จุด ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 20 กก.
หรือร้อยละ 1 ของปริมาณปุ๋ยหมัก 
  1.2 น าตัวอย่างงมาเทกอง คลุกผสมให้เข้ากัน 
  1.3 ท าเป็นรูปกรวย แบ่งเป็น 4 ส่วน น าส่วนตรงกันข้ามสองส่วนมารวมกัน แล้วแบ่งเป็น 4 
ส่วนอีก ท าแบบนี้จนกว่าจะได้ปริมาณ 2 กก. 
  1.4 ใส่ในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดของตัวอย่าง และน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ต่อไป 
 2. ขั้นตอนการเก็บปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว 
  2.1 คนปุ๋ยให้เข้ากัน และเก็บใส่ในภาชนะท่ีท าด้วยแก้วหรือพลาสติกท่ีสะอาดและแห้ง 
ประมาณ 1-2 ลิตร ปิดฝาจุกให้แน่น 
  2.2 เขียนรายละเอียดท่ีจ าเป็น ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
การเก็บตัวอย่างปูนทางการเกษตร 
 วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคุณภาพปูนเพื่อการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด กรดจัด รายการวิเคราะห์
ประกอบด้วย pH Moisture CCE CaO MgO และ Particle size 
 วิธีการ  สุ่มเก็บตัวอย่างปูนปริมาณ 1% ของจ านวนปูนท้ังหมด โดยใช้หลาวแทงข้างถุงปูนลึก 3-5  
นิ้ว ให้ได้ประมาณ 5 กก. เขียนรายละเอียดและน าส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Soil Test Kit) 
 1. เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถน าผลวิเคราะห์ดินไปใช้ในการ
ประเมินสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ในเบ้ืองต้น 
 2. เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการและผู้ท่ีสนใจ น าผลวิเคราะห์ดินใช้ในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้
อย่างเหมาะสมและทันฤดูกาลเพราะปลูก 
ข้อดีของชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Soil Test Kit) 



 1. วิธีวิเคราะห์ง่าย ไม่ซับซ้อน 
 2. ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (pH Test Kit) ทราบผลภายใน 3 นาที และ (N P K Test Kit) ทราบ
ผลภายใน 30 นาที   
 3. ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่าย สะดวก และราคาไม่แพง 
 4. การใช้งาน ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความช านาญ เกษตรกรสามารถตรวจสอบดินได้เอง 
 5. สามารถพกพาไปใช้งานในภาคสนามได้ 
 6. pH Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 80-100 ตัวอย่าง ทราบผลภายใน 3 นาที 
 7. N P K Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 25-30 ตัวอย่าง ทราบผลภายใน 30 นาที 
 8. Saline Test Kit 1 ชุด ทดสอบได้ 25-30 ตัวอย่าง ทราบผลภายใน 30 นาที 
ช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน 
 1. ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
 2. ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
 3. สถานีพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 77 จังหวัด 
 4. หมอดินอาสาท่ัวประเทศ 
 5. ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ( http://osd101.ldd.go.th/osdlab/) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  5.1 กรอก url สมัครสมาชิกในเว็บไซต์  http://osd101.ldd.go.th/osdlab/ 
  5.2 ยื่นใบส่งตัวอย่างออนไลน์ 
  5.3 ตรวจสอบและออกเลขท่ีรับ 
  5.4 เตรียมและส่งเข้าปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
  5.5 รายงานผลและยืนยันผล 
  5.6 รับผลวิเคราะห์ออนไลน์ http://osd101.ldd.go.th/osdlab/ (เวลาในการด าเนินการ
วิเคราะห์ตัวอย่างจากวันท่ีได้รับตัวอย่างเป็นเวลา 60 วันท าการ) 
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