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_________________ โทย นายโอวาท อุทจรรม พำแทนุ่ง นักวิทยาคาสตรีช้านๆญการ_________________

คำอรบายรายวิชา
ราอรชา การใช้ผลวิเคราะห์ดินเทื่องานพัฒนาที่ดิน ประกอบควยเนอทาเรื่อง ความสำคัญของการ 

วิเคราะห์ทิน การเกบคัวอย่างทิน นํ้า พข นิย สิงปรับปรุงทิน แนะนาการใช้ชุดตรวจสอบทินภาคสนาม การแปลผล 
และรายงาบผล การวิเคราะห์ทิน นละแนะนำข่องทางการเช้าลงการบรการวิเคราะห์ดิน

วัตอุประสงคํ
เทื่อเสวิมลร้างความรู้ ความเช้าใจด้านการตรวจสอบทินและการแปลผลวิเคราะห์ทินทางการเกษตร 

เน้ือทารายวิชา
บทท่ี 1 ความสำคัญของการวิเคราะห์ทิน

บทท่ี 2  การเก็บคัวอย่างทิน นํ้า ทื่ข ใรุ่ย และสิงปรับปรุงทิน

บทท่ี 3 แนะปาการใช้ชุดตรวจสอบทินภาคสนาม การแปลผลแสะรายงานผล การวิเคราะห์ทิน 

บทท่ี 4 แบะปาข่องทางการเช้ารงการบวิการวิเคราะห์ทิน 

เกณ,ห์การวัตและประเมินผล
มิการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเร่ือน (P o sttest) โดยจะเนินคะแนนจาก P o sttest เท่าคับ 

100 คะแนน ท้ังนี้ผู้เรียนต้องท่าคะแนนรวมท้ังหมดให์1ด้ร้อยละ 60 ข้ึนไป Iงจะผ่านหลักสูตร

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทิน
ทินเนินทรัพยากรที่มิความสำคัญต่อมอุษรมาก เพราะเนินแหล่งผลิตนิจจ้ยทั้ง 4 การท่าการเกษตรใบช่วง 

ที่ผ่านมาการเพาะปลูกโดยมิการใช้ทินอย่างเช้มข้น แต่กลับละเสยการดูพ!รักษาสภาพของดินอย่างลูกต้อง ท่าให้ 
ทินเก็ดการเส์อมโทรมทั้งด้านโครงสร้างของทินและคุณสมบัติของทินอย่างมาก จากการสำรวจพื้นที่สำหรับใช้ท่า 
การเกษตรในประเทศไทยจำนวน 130 ลัานไร่ พบว่า พื้นที่กว่า 77% หร่ือประมาณ100 ล้านไร่เนินพ้ืนท่ีทินเท่ีอม 
โทรม เนื่องจากการใช้การเคมิในการท่าการเกษตรกรเนิบระยะเวลานาบ การท่าเกษตรในที่สูง นิญหาดังกล่าว 
ล่งผลกระทบโดยตรงคับคัวเกษตรกรในด้านการลงทุนท่าให้เกษตรกรต้องเพมนิจจ้อการผลิตมากขนสํงผดต่อสภาพ 
เศรษเก็จของคั!เกษตรกร

นิญหาสภาพทินเส์อมโทรมนั้นมิลักษณะความรดปกติของทินที่เก็ดข้ึนจากหลายสาเหตุ สำหรับวิธีการที่ท่าให้เรา 
ทราบลงสาเหตุได้ลูกต้องและใกล้เทิยงที่มากที่สุดทิอ การวิเคราะห์ทิน ขึ้งเกษตรกรบางท่านอาจไม่ทราบลง 
ความสำคัญของการวิเคราะห์ทิน สำหรับความสำคัญชองการวิเคราะห์ดิบมิทลายประการ เช่น



-ทราบถึงระดับความเป็นกรดเป็นต่างของสิน เนื่องจากพืชโดยทั่วไปมีความต้องการระตับความเป็นกรดเป็นค่าง 
อยู่โนระดับทลางประมาฒ 5.5-7.S พื้นที่ทำการเกษตรกส่วนใหญ่รบมักประสบนิญหาสินเป็นกรดแม้จะใส่มัยเคมี 
ลงไปมากเท่าใดก็ดาม พืซก็ไม่สามารถนำธาตุอาหารมาใช้ประโยชนใต้เต้มที่ เพราะธาตุอาหารส่วนใหญ่ต้องการ 
ระดับความเป็นกรดเป็นด่างในช่วงกลาง

- ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชนไนสิน ชงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับตัวเกษตรกรเองสามารถช่วย 
ให้เกษตรกรใส่มัยในปริมาณที่เหมาะสมแก่พืช เนื่องจากเนื่อทราบปริมาณธาตุอาหารในสินแล้วเกษตรกรก็จะ 
สามารถก่าหนดปริมาณชองธาตุอาหารตามความต้องการธาตุอาหารของพืช เพราะหลายครั๊งเกษตรกรต้องเสียเงบ 
โดยฟล่าประโยชน์ทั่งทั่ไนสินปริมาณธาตุอาหารชนิดนั้นเพืยงพออยู่แล้ว แค่กลับใส่เช้าไปอกทำใหํพื้นเปลองโดยใช่ 
เหตุ

- ทราบถึงปริมาณอินทริยวัตลุในสิน ชื่งเป็นแหล่งอาหารให้แก่พืชเพราะอินทริยวัตอุจะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยธาตุ 
อาหารอย่างต่อเนื่องและช่วยปรับโครงสร้างชองสิบดเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตชองพืช นอกจากนั้นยังช่วย 
รักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างชองสินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตชองพืช

-ทราบถึงเนอสินทำให้เกษตรกรสามารถทราบความเหมาะสมของเนื่อสินกับพืขที่ปลูกไต้และสามารถจัดการกับ 
พ้ืนท่ีไต้ต'ณลักษณะสิน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเนื้อสินเป็นสินเหนียวจะต้องเพมอิบทริยวัตอุเพอปรับโครงสร้างให้โปร่ง 
ระบายอากาศใต้สิ

การวิเคราะห์สิบเป็นแนวทางให้เกษตรกรปรับประยุกต์แกัไฃกับป็ญหาที่เก๊ดขื้นให้ตรงจุด ปรับปรุงคุณสมน้ตทาง 
กายภาพของสินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ย่อมจะช่วยให้พืชที่ปลูกในพื้นที่สินของตบเจริญงอกงาม 
เป็นผลให้เกษตรกรมีรายไต้สิพื้น สำหรับเกษตรกรที่สนใจมีดวามต้องการที่จะนำสิบวิเคราะห์สามารถส่งสินมา 
วิเคราะห์ไต้ที่ สำมักงานพัฒนาท่ีสิน หริอหน่วยงาบของกรมพัฒนาท่ีสิน ทุกจังหวัด

การเก็บตัวอย่างสิน น้ั  ๆพืช มัย และอิงปรับปรุงสิบ
วิรการเก็บและเตริยมตัวอย่างสินเพ้ือวิเคราะห์

การเก็บตัวอย่างสินที่ถูกต้องจะทำให้ไต้ผลการวิเคราะห์ตรงกับสมบดสิน และใต้รับคำแนะนำการใช้มัยและการ 
จัดการสินที่ถูกต้อง ตัวอย่างสินท่ีเก็บมาจะต้องเป็นตัวแทนที่สิที่สุดชองแปลงนั้น หลักในการเก็บตัวอย่างสิน มีดังนั้

- ควรเก็บสินหลังจากเก็บเกียวผลผอิต หริอก่อนการเตริยมสินปลูกพืชคเงต่อไป สำหรับการเก็บตัวอย่างสิบเพื้อให้ 
หน่วยวิเคราะห์สิบเคลึ๋อนที่มาบริการนั้น ต้องเก็บก่อนวันมัดหมาย ประมาณ 1-2 วัน เพื้อให้สิบแห้ง วิงจะ 
วิเคราะห์ไต้

- พื้นที่เก็บตัวอย่างควรมีความชนเก็กน้อย จะทำให้จุดและเก็บไต้ง่าย ไม่ควรเก็บตัวอย่างในบริเวณน้าบเริอนที่อยู่ 
อาลัย คอกสัตว์ จอมปลวก และบริเวณที่มีมัยตกคางอยู่

- อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บสินต้องไม่ปนเน่ือบสิน มัย ยาฟานมลง ยาปราบลัตรูพืช หริอสารเคมีอนๆ

- แปลงปลูกพืชแต่ละแปลงมีความแตกต่างกับ จะต้องแบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อยและเก็บตัวอย่างแยกแปลง โดยใช้ 
วิธการสุ่มเก็บกระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง แปลงละ 15-20 จุด ก่อนเก็บควรถางหญ้า กวาดเศษพืชหริอ 
เศษวัสชุหน้าสินออกก่อน แล้วจุดหลุมเป็นรุปตัววี (V) ให้ถึกใบแนวดง ประมาณ 15 เชนติเมตร แล้วแชะเอาสิน



ค้านหมื่งเป็นแผ่นหนา ’ประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม ดินทีไค้นี้เป็นดินจาก 1 จุด ค ้า 
ฟนเดียวกันนี้จบดรบ นำดินทุกจุดมารวมก้นในภาขบะทีเตรียมไว้คลุกเคล้าดินให้เข้ากันจนทั่ว จากนั้น นำค้ารย่าง 
ไปผี่งไว้ในทีร่มบนแผ่นผ้าพลาสติคหรีอผ้ายาง แบ่งตัวอยางดินหนักประมาณคร่ึงกิโลกรัมใส่ลุงพลาสดิคทีสะอาด 
ปดปากลุงให้แน่น

- บ ันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดิบตามแบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดตัวอย่างดินให้มากทีสุด เท ีอเป็น 
ประโยชน์ด์อการให้ค้าแนะนำการจัดการตินไค้ถูกค้อง

- ส่งตัวอย่างติน

แนะนำการใข้สุดดรวจสอบตินภาดสนาม การแปลพสนสะรายงาใ*เส การรีเดราะค้ติบ
สุดตรวจสอบตินภาคสนาม เป็นสุดนํ้ายาและอุปกรณ์ทีใช้ในการตรวจวิเคราะห์สมบ้ติทางเคมของตัวอย่าง 

ดิบ 4 รายการหลัก ไค้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเข้ยม 0 0  และค้าความเป็นกรดเป็นค้าง (pH) ช๋ึง 
การพลัตชุดตรวจส่อบตินตังกล่าว ไค้ม ืการทดสอบเปรียบเท ียบกับผลวิเคราะห ์ในห ้องปฏิบ ัต ิการเพ ื่อหา 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 วิสการ จบกระทั่งมืผลการวิเคราะห์ทีใกล้เคยงทีสุด (ประมาณ 80%  โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบ 
กับวิธใบห้องปฏิบัติการ) จงเสมือนเป็นการจาลองห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ในภาคสนามได้โดยง่ายเกษตรกรไม่ 
ค้องเสียเวลาในการส่งตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ไนห้องปฏิบัติการ เกษตรกร หมอดินอาสาหรีอผู้สนไจท่ัวไปแม้ไมใช่ 
นักวิชาการก้สามารถนำไปปฏิบัติวิเคราะห์ดินใบพื่นทีชองตนเองไค้ เพราะไม่ค้องใข้เคร่ึองมือวิทยาคาสตร์นั้นสูง 
อีกทั่งทราบผลวิเคราะห์อย่างรวดเรีวจงประเมินความอุดมสม•สูรณ์ของดินในเบื้องค้นไค้ก่อนค้าการเพาะปคูกหีข 
ข้อยูลผลวิเคราะห์ดินจากชุดตรวจสอบดินภาคสนามบื้สามารถนำไป่ใช้ในการหาจัตราบัยตามค้าวิเคราะห์ดินไค้ 
ค้าให้มืการใส่ป่ยในอัตราทีเหมาะสม ไม่ใส่มากเกินความจ าเป ็น เป ็นการลดภาระรายจ่ายในการชื้อป ่ยชอง 
เกษตรกรอีกทางหนี้ง

หลักการของสุดตรวจสอบดิบภาคสนามโดยสังเขป
1. การตรวจวัดปรีมาฌไนโตรเจน ใช้หลักการหยดนั้ายาขนดต่าง  ๆ แล้วสังเกตสีของสารละลายที 

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อหยดนํ้ายาตัวสุดท้าย ระตับค่าการวิเคราะห์ชอง N มื 4 ระตับ ไค้แก่ ค้ามาก ค้าปานกลางและ 
สูง

2. การตรวจวัดปรีมวณฟอสฟอรัส ใช้หลักการสกัดสารละลายตัวอย่างดิน แล้วหยดนั้ายาขนัดต่าง  ๆ
สังเกตความเข้มของสิทีเกิดชื้น ระตับค้าการวิเคราะห์ของ P มื 5 ระตับ ไค้แก่ ตามาก ตํ่า ปานกลาง สูง และสูง 
มาก

3. การตรวจวัดปรีมาณโพแทสเข้ยม ใช้หลักการสกัดสารละลายตัวอย่างดิน แล้วหยดนั้ายาขนัดต่าง  ๆ
ลังเกดปรีมาณตะกอนทีเกิดชื้นไค้ ระตับค้าการวิเคราะห์ของ K มื 5 ระตับ ไค้แก่ ตามาก ค้าปานกลาง สูงและสูง 
มาก

4. การตรวจวัคค่าความเป็นกรดเป็นด่างใบตัวอย่างดิบ ใช้หลักการเทียบสีของอีนดิเคเตอร์ผสม โดย 
เปรียบเทึยบกัชแผ่นเทึยบสีมาดรฐาน ระตับค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 3.0-8.5



ระยะเวลาการวิเคราะห์สิบ
การวิเคราะห์ตัวอย่างสินครบทุกรายการ จบกระตังทราบค่าผลวิเคราะห์สิน และอตรา^ยทีต้องใขัจะไข้ 

ระยะIวลาประมาณ 30 นาท(โม่รวมข้ันตอนการเก็บตัวอย่างสินทรอการเตรียมสิน)

สินทุนการผลิต
ตันทุบในการผลิตทุตตรวจสอบสิบภาศสนาม 1 ชุด ราดา 2,500 บาท วิเคราะห์ตัวอย่างสิบเทีอทาN, p, K 

ไตั 25-30 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่างสินเทีอทาด่า pH ได้ 80 ตัวอย่าง แต่กรมพันนาทีสิบไม่ได้จัคท าเท ีอ 
การค้า แต่จะทุ่งเน้นผลิตไท้เจ้าทน้าทีทบ่วยของกรมๆ ทรีอทมอสินอาสาทีเป็นเครีอข่ายของกรมๆทีงปฎิบ้สิงานใน 
ส่วนถูนภาคน าไปไข้วิเคราะห์สินให้แก่เกพรกรในพื้นทีและโครงการต่าง  ๆตังทีกล่าวไว้ด้างตัน

แนะนำขอ่งทางการเด้ารงการบรีการวิเครา๗ สิน(E-Service)
1. วิธเก็บตัวอย่างสิน และเตรียมตัวอย่างสินก่อนส่งวิเคราะห์เก็บตัวอย่างทีความลิก 0-30 ซม. ในแปฺลงที 

ตัองการวิเคราะห์โดยเก็บสุ่มรวมกันประมาณ 2-3 ก็โลกรัม

2. นำสินจากข้อ. 1 ตากลมในร่มให้แห้ง (ห้ามตากแดด) ให้ทาแผ่นไม้หรีอแผ่นพลาสสิกรองใบขณะตาก 
โดยตากกระรายเป็นวงกลม ฌ๋ึอสิบแห้งให้แบ่งใส่ถุง 1 ใน 4  ของวงกลม ให้โด้นาทนัก 0.5-1.0 ก็โลกเม

3. กรอกยนใบส่งตัวอย่างในระบบ E-5ecvice เมึ๋อกรอกเสรีจ รอยนยันใบส่งตัวอย่างจากเจ้าทนัาที เมึ๋อ 
เจ้าหน้าทียืนยันระบบจะแจ้งทีอยู่ในการจัดส่งตัวอย่างให้เขยนเลขรับทีบนถุงตัวอย่างข้อ. 2

4. กรณีม 2-3 ตัวอย่างให้เขยนลำตับตัวอย่างด้วย เข่น ถุงที 1 (เลขรับที 61-0136), ถุงที 2 1 ถุงที 3

รนำตัวอย่างใส่กล่องรวมกันเทีอส่งใปรษณย่ หรีอขนส่งไปยังทีอยู่ทีแจ้งไนระบบติดตามสถานะไต้ผ่าน 
ระบบมการแจ้งเตือนผ่านสืเมล ทรีอโลน


