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แบบรายงานผลการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ  
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานพฒันาที่ดินเขต 1 

รอบการประเมินที่.......1/2565......ต้ังแต่วันที่...1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565...... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อ-นามสกุล      นางสุดารัตน์ จันทรสมบัติ        ตำแหน่ง       นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                 .  
กลุ่ม/ฝ่าย      สถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1                                                 . 

หัวข้อการพัฒนา     การเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนการสอน ldd e-Training หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดิน
เพื่องานพัฒนาท่ีดินสำหรับงานด้านวิชาการ                                                                              . 
สถานที ่       กรมพัฒนาท่ีดิน                         วันที่         9  มีนาคม  2565                              . 
วิทยากร/ผู้ให้ความรู้ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน หน่วยงานที่จัดอบรม  กลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. . 

สรุปสาระสำคัญ    
ดินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพาะปลูกพืช การใช้ประโยชน์ท่ีดินมาอย่างต่อเนื่องจากในอดีตจนถึง

ปัจจุบันโดยไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินเส่ือมสภาพ ความอุดมสมบูรณ์ลดลง ในอดีตพื้นท่ีทำ
การเกษตรมาก ค่าครองชีพต่ำ ความต้องการอาหารน้อย ปัจจุบัน เกษตรกรต้องเรียนรู้ในเรื่องของพันธุ์พืช     
มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตร ใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและบ้าน
จัดสรร ทำให้พื้นท่ีทำการเกษตรลดน้อยลง เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องการให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงต้องให้
ความสำคัญกับการวิเคราะห์ดิน ในอนาคตถ้าไม่มีการจัดการดินหรือการปรับปรุงบำรุงดินท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จะยิ่งทำให้ดินเส่ือมสภาพมากขึ้น แม้จะมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร ก็จะทำ
ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น 

องค์ประกอบของดิน ประกอบด้วย แร่ธาตุ 45% อินทรียวัตถุ 5% น้ำ 25% และอากาศ 25% 

ความสำคัญของดิน  
1. ดินเป็นแหล่งผลิตปัจจัยพื้นฐาน : อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค 

2. ดินเป็นตัวกลางให้รากพืชเกาะยึด และให้ธาตุอาหารแก่พืชเพื่อการเจริญเติบโต 

3. ดินเป็นแหล่งผลิตและดูดซับแก๊สต่างๆ 

4. ดินเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
5. ดินเป็นเสมือนเครื่องกรองท่ีมีชีวิต 

6. ดินเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและความร้อน 

ลักษณะดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  
1. ดินต้องมีลักษณะร่วนซุย ไม่อัดตัวแน่น 

2. มีธาตุอาหารต่างๆ อย่างพอเพียง 

3. มีน้ำเพียงพอ และสามารถดูดซับน้ำได้ 

4. มีอากาศพอเพียง 

5. สามารถต้านทาน หรือชะลอการเปล่ียนแปลงสมบัติของดิน เช่น pH, EC
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สรุปสาระสำคัญ (ต่อ) 

การวิเคราะห์สุขภาพดินทำให้ทราบว่าในพื้นท่ีเพาะปลูกดินควรเป็นเช่นไร สุขภาพดินท่ีดีควรมีธาตุ
อาหารต่างๆ ท่ีพอเพียง ดินมีความร่วนซุยไม่อัดแน่น มีน้ำและอากาศท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 

สมบัติดินทางเคมี เป็นสมบัติภายในของดินท่ีเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง เกี่ยวข้อง
กับการดูดยึดและแลกเปล่ียนแร่ธาตุต่างๆ ระหว่างดินกับสภาพแวดล้อม เกี่ยวของกับปฏิกิริยาต่างๆ ทางเคมี
ของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน ความต้องการปูนของดิน ความเค็มของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุ
อาหารพืช ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน 

สมบัติดินทางกายภาพ (ฟิสิกส์) เป็นลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสถานะและการเคล่ือนย้ายของสสาร การ
ไหลของน้ำ สารละลาย และของเหลว หรือการเปล่ียนแปลงของพลังงานในดิน ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน 
ความช้ืนในดิน สีดิน ความแน่นทึบของดิน ความเป็นประโยชน์ของน้ำในดิน สภาพการนำน้ำของดิน 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ดิน  
1. เพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

2. เพื่อการสำรวจ และจำแนกดิน 

3. เพื่อเป็นพื้นฐาน หรือแนวทางในการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ขั้นตอน/กระบวนการวิเคราะห์ดิน  
1. การเก็บตัวอย่างดิน 

2. หน่วยบริการวิเคราะห์ดิน          
3. เตรียมตัวอย่างดิน         
4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ทำการสกัดดิน วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ การแปลผลวิเคราะห์ดิน 

5. รายงานผลวิเคราะห์ดิน 

การเกบ็ตัวอย่างดิน 

การเก็บตัวอย่างดินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ดินและการศึกษาตัวอย่าง ดิน
ท่ีเก็บมาต้องเป็นตัวแทนท่ีแท้จริงของท่ีดินแปลงนั้น ถ้าเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ก็จะไม่ตรง
กับสมบัติของดิน การเก็บตัวอย่างดินท่ีถูกต้องคือ 

1. เวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตัวอย่างดิน ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือก่อนเตรียมดิน
ปลูกพืชครั้งต่อไป  

2. แบ่งพื้นท่ีและทำแผนผังการเก็บตัวอย่างดินตามชนิดพืชท่ีปลูก ความแตกต่างของพื้นท่ี และการ
จัดการดิน พื้นท่ีเก็บตัวอย่างโดยเฉล่ียประมาณ 25 ไร่/ตัวอย่าง 

3. กำหนดจุดเก็บตัวอย่างดิน กรณีเป็นพื้นท่ี พืชไร่ นาข้าว พืชรากส้ัน สุ่มเก็บกระจายท่ัวแปลงๆ ละ 
15-20 จุด กรณีเป็นพื้นท่ีไม้ผล ไม้ยืนต้น สุ่มเก็บกระจาย 4 จุดโดยรอบ บริเวณทรงพุ่มแปลงละ 6-8 ต้น 

4. ความลึกของตัวอย่างดิน กรณีทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ สนามหญ้า แปลงเพาะกล้า แปลงปลูกผัก ไม้ดอก 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ประมาณ 0-15 ซม. กรณีไม้ผล ไม้ยืนตน ไม้พุ่ม มันสำปะหลัง อ้อย ฝ้าย ประมาณ 0-15 ซม. 
และ 15-30 ซม.
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สรุปสาระสำคัญ (ต่อ) 

ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างดิน 
1. พื้นท่ีท่ีจะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ำท่วมขังจะทำให้เข้าไปทำงานลำบาก แต่ถ้าแห้ง

เกินไปดินจะแข็ง ดินควรมีความช้ืนเล็กน้อยจะทำให้ขุดและเก็บได้ง่ายข้ึน 
2. ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณท่ีเคยเป็นบ้าน หรือโรงเรือนเก่า จอมปลวก เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน 

อาคารท่ีอยู่อาศัย คอกสัตว์ และบริเวณจุดท่ีมีปุ๋ยตกค้างอยู่ 
3. อุปกรณ์ท่ีเก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมี

อื่นๆ 
4. ต้องบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างดินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำการจัดการดิน ท่ี

ถูกต้องท่ีสุด 

วิธีเก็บตัวอย่างดิน 
การเก็บตัวอย่างดินแบ่งเป็น การเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้าง และแบบไม่รบกวนโครงสร้าง  

การเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้าง (Composite Sampling) เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีท้ังหมด 
และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพบางประการ เช่น เนื้อดิน ความหนาแน่นอนุภาคดิน ปริมาณความช้ืนท่ี
แรงดันบรรยากาศ ความคงทนของเม็ดดิน 

เตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นได้แก่ เครื่องมือสำหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน เช่น พล่ัว จอบ และเสียม ส่วน
ภาชนะท่ีใส่ดิน เช่น ถังพลาสติก กล่องกระดาษแข็ง กระบุง ผ้ายางหรือผ้าพลาสติก เชือกฟาง ปากกาเมจิก
และถุงพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์  

1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณท่ีจะเก็บตัวอย่าง 
2. เปิดหนาดินประมาณ 1 หน้าจอบ ความลึกประมาณ 15 ซม. 

 3. ใช้พล่ัวแซะดินด้านหนึ่งของหลุม ให้ได้ดินเป็นแผ่นหนา 2-3 ซม. 
 4. ทำซ้ำขั้นตอน 1-3 จนครบจำนวนจุดท่ีวางแผนไว้ 
 5. เทดินลงบนผ้าพลาสติก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำเป็นรูปฝาชี แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน เก็บไว้เพียง
ส่วนเดียวประมาณ 1 กิโลกรัม เขียนรายละเอียดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
 
การเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้าง มี 2 แบบ คือ แบบกระบอกกลม (Core Sampling) และแบบ
กล่องเก็บดิน (Kubiena Sampling)  
 การเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้าง แบบกระบอกกลม (Core Sampling) เพื่อวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพดิน ได้แก่ ความหนาแน่นรวมของดิน ความช้ืนของดิน การนำน้ำของดินในสภาพดินอิ่มตัว
ด้วยน้ำ 
 ข้อควรระวังในการเก็บดินแบบ Core Sampling คือ หลีกเล่ียงการเก็บตัวอย่างดินบริเวณรากพืช หิน 
กรวด หรือส่ิงมีชีวิตในดินขนาดใหญ่ หลีกเล่ียงบริเวณทางเดิน แอ่งน้ำ พื้นท่ีท่ีมีน้ำขัง และระมัดระวังการ
เคล่ือนย้ายตัวอย่าง โดยวางเรียงตัวอย่างดินตามความลึกดินลงในกล่องหรือภาชนะ ระวังการกระแทกหรือโยน 
จะรบกวนโครงสร้างดินได้ 
 เตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นได้แก่ เครื่องมือสำหรับขุดเจาะ เช่น พล่ัวสนาม จอบ และเสียม เทปพันสายไฟ  
ปากกาเมจิกชนิดกันน้ำ พายปาดตัวอย่างดิน กระบอกกลม อุปกรณ์ตอก ตลับเมตร  
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สรุปสาระสำคัญ (ต่อ) 

การเก็บตัวอย่างแบบ Core สำหรับพืชรากสั้น 
 1. ใช้จอบ พล่ัวสนามเปิดหน้าดิน 
 2. หันด้านคมของกระบอกกลม วางลงต้ังฉากกับผิวดิน 
 3. ต่ออุปกรณ์ตอกเข้ากับกระบอกกลม แล้วค่อยๆ ตอกจนกระบอกกลมจมลงบนผิวดิน สังเกตรูท่ี
อุปกรณ์ตอก จมดินลงไป 
 4. ใช้พล่ัวสนาม งัดกระบอกกลมข้ึนมาอย่างระมดัระวัง โดยไม่ให้รบกวนตัวอย่างดินท่ีอยู่ภายใน 
 5. ใช้พายปาดดินให้เรียบเสมอ กับขอบกระบอกกลมท้ัง 2 ด้าน 
 6. ปิดฝาและใช้เทปพันสายไฟพันรอบท้ัง 2 ด้าน 
 7. เขียนรายละเอียดของตัวอย่างดินท่ีเก็บ 
 
การเก็บตัวอย่างแบบ Core สำหรับไม้ผล เก็บ 2 ระดับท่ีความลึก 0-15 ซม. และ 15-30 ซม. 
 1. ใช้จอบ พล่ัวสนามเปิดหน้าดินให้ลึก 
 2. หันด้านคมของกระบอกกลม วางลงต้ังฉากกับผิวดิน  
 3. ต่ออุปกรณ์ตอกเข้ากับกระบอกกลม แล้วค่อยๆ ตอกจนกระบอกกลมจมลงบนผิวดิน สังเกตรูท่ี
อุปกรณ์ตอก จมดินลงไป 
 4. ใช้พล่ัวสนาม งัดกระบอกกลมข้ึนมาอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้รบกวนตัวอย่างดินท่ีอยู่ภายใน 
 5. ใช้พายปาดดินให้เรียบเสมอ กับขอบกระบอกกลมท้ัง 2 ด้าน 

6. ปิดฝาและใช้เทปพันสายไฟพันรอบท้ัง 2 ด้าน 
 7. เขียนรายละเอียดของตัวอย่างดินท่ีเก็บ 
 8. ให้ขุดต่อลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ 20 ซม. แล้วจึงตอก Core ลงไป ดำเนินการเก็บเหมือนดิน
ช้ันบน 
 
การเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้าง แบบกล่องเก็บดิน (Kubiena Sampling) เพื่อศึกษาสมบัติ
ทางสัณฐาน จุลสัณฐาน เคมี และแร่ของดิน ขัน้ตอนการเก็บตัวอย่างแบบ Kubiena Sampling คือ  
 1. ใช้มีดสนามแต่งผิวดินและวาดพื้นท่ีตามกล่อง Kubiena  
 2. เปิดฝากล่องท้ัง 2 ฝา โดยใหด้้านคมของกล่องสัมผัสผิวดิน 
 3. กดกล่องลงบนพื้นท่ีท่ีเลือก แล้วใช้มีดสนามปาดดินด้านหน้าให้พอดีกับกล่อง แล้วปิดฝา 
 4. ใช้มีดสนามแทงเข้าไปเป็นมุมเฉียง แล้วงัดออกมา ปาดดินส่วนท่ีเกินออกมาให้เรียบ แล้วปิดฝาอีก
ด้าน 
 5. ใช้เทปพันสายไฟพันรอบกล่องท้ัง 2 ด้าน ใช้ปากกาทำสัญลักษณ์ลูกศรบนล่าง เพื่อให้รู้ว่าตัวอย่าง
ดินเรียงตามความลึกของดินอย่างไร 
 กรณีของดินทรายหรือดินลูกรัง ให้ใช้กล่อง Kubiena Sampling เสียบเข้าไปในดินแล้วปิดฝา ค่อยๆ 
งัดกล่องออกมา เนื่องจากดินทรายจะหลุดร่วงง่ายกว่าดินเหนียวและดินร่วน 
 
 
 
 
 



- 5 - 

สรุปสาระสำคัญ (ต่อ) 

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย จะใช้พารามิเตอร์ท้ังหมด 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
ปริมาณอินทรียวัตถุ  (organic matter) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์  (available phosphorus) 
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (available potassium) ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน (cation 
exchangeable capacity) และ อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส (% base saturation) 

 
ตารางแสดงการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย 

 จากตาราง 5 พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจะแบ่งเกณฑ์การประเมินใน 
3 ระดับ คือ ระดับต่ำ ปานกลาง และสูง โดยใช้ระดับคะแนนเป็นตัวกำหนด ในระดับต่ำ 1 คะแนน ระดับปาน
กลาง 2 คะแนน และระดับสูง 3 คะแนน สำหรับวิธีการประเมินนั้น จะใช้วิธีการรวมคะแนน ถ้าผลคะแนน
รวมมีค่าเท่ากับ 7 หรือน้อยกว่า แสดงว่าระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ผลคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 8-12 แสดง
ว่าระดับความงอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ผลคะแนนรวมต้ังแต่ 13 คะแนนขึ้นไป แสดงว่าระดับความอุดม
สมบูรณ์สูง  
ตารางวิธีวิเคราะห์ดินทางเคมีบางรายการโดยสรุป 
รายการที่วเิคราะห ์ วิธีสกัด วิธีวัดปริมาณ หน่วย 

pH 
ใช้น้ำกลั่นอัตราส่วน ดิน : น้ำ = 1:1 
กวนประมาณครึ่งชั่วโมง 

ใช้ pH meter วัดในสารแขวนลอย
โดยตรง 

หน่วย pH ซึ่งมีค่า
ระหว่าง 1-14 

อินทรีย์วัตถุ 
ใช้สารเคมีออกซิไดส์ อินทรียวัตถุใน
ดินจนหมด 

ไตเตรตออกซิไดซ์ซิ่งเอเจนต์ที่เหลือ
ด้วยรีดิวซิ่งเอเจนต์ 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สกัดด้วยน้ำยาสกัดที่เหมาะสม วัดด้วย spectrophotometer ppm P 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ 

สกัดด้วยสารละลายแอมโมเนียมแอ
ซีเดต 

วัดด้วย flame photometer หรือ 
atomic absorption 
spectrophotometer 

ppm K 

แคลเซียมและแมกนีเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้ 

สกัดด้วยสารละลายแอมโมเนียมแอ
ซีเดต 

วัดด้วย atomic absorption 
spectrophotometer 

ppm Ca 
ppm Mg 

ความต้องการปูน 
เติมปูนหรือสารละลายบัฟเฟอร์ 
pH7 ปริมาณต่างๆ ลงในดินแล้ววัด
ค่า pH 

จากค่า pH ที่ลดลงนำมาคำนวน
ปริมาณปูนที่ใช้สะเทินฤทธ์ิกรดในดิน 

กก. CaCO3 ต่อไร่ 

ความเค็ม 
ใช้น้ำกลั่นสกัดเกลือ ออกจากดิน 
โดยสกัดในขณะที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 

วัดด้วยเครื่องวัดการนำไฟฟ้า 
เดซิซีเมนต์/เมตร หรือ 
มิลลิไมล์/ชม. 
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