
กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กลุมวิเคราะหดิน       
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1



- วิเคราะหตัวอยางดิน น้าํและ
วสัดุปรับปรุงดิน

- ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
- ใหบริการงานทางวิขาการ

- วิเคราะหตัวอยางดิน น้าํและ
วสัดุปรับปรุงดิน

- ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
- ใหบริการงานทางวิขาการ

หนาท่ีและความรับผิดชอบหนาท่ีและความรับผิดชอบ



การวิเคราะหดนิ...จะชวย...อะไร
ทานไดบาง

การวิเคราะหดนิการวิเคราะหดนิ......จะชวยจะชวย......อะไรอะไร

ทานไดบางทานไดบาง

๏ ทําใหทานลดตนทุน…
(ซื้อปุย…ตามท่ีแนะนําให)

๏ เพ่ิมผลผลิตได…ใสปุยที่พืชตองการ

๏ ลดการใสสิ่งท่ีเปนพิษลงดิน.
(ปุยเคมี.และยาตางๆ.)

๏ ไมเสียเวลาเมื่อดนิดี…
(จะลดการเปน..โรค..แมลง )
๏ ไมเปลืองแรงงาน. (มีเวลาไป..วัด..อื่นๆ)

๏๏  ทําใหทานลดตนทุนทําใหทานลดตนทุน……
((ซื้อปุยซื้อปุย……ตามท่ีแนะนําใหตามท่ีแนะนําให))

๏๏  เพ่ิมผลผลิตไดเพ่ิมผลผลิตได……ใสปุยท่ีพืชตองการใสปุยท่ีพืชตองการ

๏๏  ลดการใสสิ่งท่ีเปนพิษลงดินลดการใสสิ่งท่ีเปนพิษลงดิน..

((ปุยเคมีปุยเคมี..และยาตางๆและยาตางๆ.).)

๏๏  ไมเสียเวลาเมื่อดนิดีไมเสียเวลาเมื่อดนิดี……
((จะลดการเปนจะลดการเปน....โรคโรค....แมลงแมลง  ))
๏๏  ไมเปลืองแรงงานไมเปลืองแรงงาน.. ((มีเวลาไปมีเวลาไป....วัดวัด....อื่นๆอื่นๆ))



ขอควรระวังในการเก็บตัวอยางดิน

• ที่จะเก็บดินตองไมใกลคอกสัตว  หรือใกล
บาน 

• อยาเก็บดินตรงจุดกองปุยหมัก ปุยเคมี 
เถาถาน  กองปูน แองน้ํา และบริเวณ
ทางเดิน

• ดินทีเ่ก็บอยาใสในถุงปุย.. ควรเปนถุงที่
สะอาด



การเก็บตัวอยางดิน        เพ่ือทราบถึงความอุดมสมบูรณของดินปริมาณธาตุ    
อาหารท่ีเปนประโยชนตอพืช หรือคุณสมบัติทางเคมี บางประการของดิน เปน     
เรื่องท่ีสําคัญ   เนื่องจากความถูกตองของผลวิเคราะหขึ้นอยูกับตัวอยางดินท่ี     
เก็บมา    ดังนั้นควรใหตัวอยางดินท่ีเก็บมาเปนตัวแทนท่ีดีของดินสวนใหญใน      
พื้นท่ีนั้นใหมากท่ีสุด

ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงกอนเก็บตัวอยางดิน

• เวลาที่เหมาะสม  เวลาที่จะเก็บตัวอยางดินทําไดตลอดป แตเวลาที่
เหมาะสมที่สุดคือ  ตอนปลายฤดูปลูก หรือหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลไปแลว

• ความช้ืนในดิน  ไมควรเก็บขณะท่ี
เปยกหรอืแฉะเพราะทําใหยากในการ คลุก 
เคลาใหเขากัน ความชื้นท่ีเหมาะสมสังเกต 
ไดคือ เอาดินข้ึนมาบีบและกําใหแนน เม่ือ 
แบมือออกดินไมติดมือคงจับกันเปนกอน 

และเม่ือบีบออกก็จะรวน

การเก็บตัวอยางดินการเก็บตัวอยางดิน



เครื่องมือและอุปกรณเก็บตัวอยางดิน

ขนาดของแปลงท่ีจะเก็บตัวอยางดิน

ขึ้นกับสภาพของพื้นท่ี ความลาดเท การระบายน้ํา ชนิดของดิน การใช
ประโยชนท่ีดิน โดยขนาดของแปลงตอดิน 1 ตัวอยาง ไมควรเกิน 25 ไร

แปลงที่ 1
ที่ราบสม่ําเสมอ

แปลงที่ 5
ที่ลาดชันปานกลาง

ถนนในไ



กอนเกบ็ดิน ตองเกบ็เศษใบไมและกอนหิน
ที่ผิวดินออกกอน

กอนเกบ็ดิน ตองเกบ็เศษใบไมและกอนหิน
ที่ผิวดินออกกอน



วิธีเก็บตัวอยางดิน

• ที่ทํานา หรือทําไร เจาะลึก 15 ซม.
• ไมผลเก็บที่ระดับลึก 30 ซม.

1. ถางหญาหรือกวาดเศษพืชและใบไมออกจากบริเวณผิวหนาดิน

2. ขุดดินตามความลึกที่ตองการขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูก

3. เลือกเอาสวนตรงกลางไวใสถัง    
โดยเก็บหลาย ๆ จุด ใน 1 แปลง



ใชจอบใชจอบ  หรือเสียมขุดดินเปนรูปหรือเสียมขุดดินเปนรูป

ตัวตัว  V V 
ตักดินทิ้งไปกอนตักดินทิ้งไปกอน

ดินนี้ยังใชไมได

ดินนี้ยังใชไมได  
ตองนําไปวางไวกอน

ตองนําไปวางไวกอน



การเก็บตัวอยางดินการเก็บตัวอยางดินการเก็บตัวอยางดิน

ตักดินขางๆลึกประมาณ 1หนาจอบ
ใสถงุที่สะอาด



ดินลาง ดินบน

ถาตองการปลูกไมผล ตองขุดลึก
อีก 1 หนาจอบใสถุงที่สะอาด



ถามีพื้นที่กวางถามีพ้ืนที่กวาง  เก็บดินเก็บดิน  11  ตัวอยางตอตัวอยางตอ  11 -- 33
ไรไร  แลวแลว

นํามารวมกันคลุกดินใหเขากันนํามารวมกันคลุกดินใหเขากัน  ตักดินมาตักดินมา
เพียงเพียง  

11  กิโลกรัมใสถุงที่สะอาดกิโลกรัมใสถุงที่สะอาด....มัดใหแนนมัดใหแนน



ตัวอยางดินที่แบงมาประมาณ 
300-500 กรัม นํามาผ่ึงใหแหงในที่รม

4. คลุกเคลาใหเขากัน แบงดินออก
เปน  4 สวน  แบงมาใช 1 สวน

5. บรรจุดินใสถุงเตรียมสงวิเคราะห



เขียนใสกระดาษเขียนใสกระดาษ  แลวใสถงุเล็กอีกชั้นแลวใสถงุเล็กอีกชั้น

กันชื้นกันชื้น    

• วันท่ีเก็บดิน......เดือน.........พ.ศ.........

• ชื่อ ผูเก็บดิน...............

• ดินทีเ่ก็บอยูที่ หมูบาน.... ตําบล......
จังหวัด....…

• ดินนี้เคยใสปุย…………….มากอน

• พืชที่ปลูก...............และอยากปลกู

...........…



การสงตัวอยางดินใหวิเคราะห  การสงตัวอยางดินใหวิเคราะห  
• นําสงดวยตัวทานเอง

• สงดนิผานหมอดินอาสาประจาํ

หมูบาน.........…
• หรือเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 
แนะนําทาน

• นําดินไปที่สถานีพัฒนาที่ดินที่มีอยูใน

จงัหวัด.หรือ.ที่ใกลบานทาน....…
• นําดินหรอืสงดินไปที่ “ สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต1

• 56 ต.ลาํผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 ”ถนนรังสิต-นครนายก...คลอง 7

• 02- 5775052-53 )
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7.5

รุนแรง

ที่สุด
รุนแรง ปานกลาง

ชวงความเปนกรด

เล็กนอย เล็กนอย

ชวงความเปนดาง

ขาวโพด หญา ขาวฟาง ถ่ัวเหลือง 
มะละกอ

หนอไมฝรั่ง ผักกาดหัว กล่ําดอก
มะพราว

แคลตาลุป กระเจ๊ียบ หอม
ฝาย พริก ฟกทอง
มะเขือเทศ ถ่ัวฝกยาว
ผักกาดหอม ถ่ัว พืชผัก
ยาสูบ มันเทศ
มะเขือ

แตงโม

ขาว

ยางพารา

ปาลมนํ้ามัน

กาแฟ

สมเขียวหวาน

มังคุด

สัปปะรด

ดินกรด  ดินดาง และดินเกลือ
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