วิธีการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห&สําหรับการปลูก
พืช
จุดประสงค&ของการวิเคราะห&ดิน
การวิ เ คราะหดิ น เพื่ อใหทราบถึ งความอุ ด มสมบูร ณและป ญหาของดิ น ในแปลงปลู กพืช พรอมกั บ
คํา แนะนําในการแกไขปรั บปรุ งบํ า รุงดิ น เช( น การใชปุ) ย การใชวั ส ดุปู น ปรั บ ปรุ งดิ น กรดหรื อดิ น เปรี้ ยวจั ด
รวมทั้งการใชวัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย(างอื่นตามความจําเป/น เพื่อใหสามารถปลูกพืชแลวไดผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นการจัดการดินอย(างเหมาะสมจึงมีความจําเป/นอย(างยิ่งที่ตองอาศัยขอมูลของ
สภาพพื้นที่ สภาพดิน ฟ4า อากาศ ตลอดจนผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสถานะและปริมาณธาตุอาหารต(างๆ ในดิน
ซึ่งในการวิเคราะหสถานะและปริมาณธาตุอาหารต(างๆ ในดินนี้ จําเป/ นตองมีการเก็บตัวอย(างดินที่เป/นตั ว
แทนที่ดี เพื่อใหผลวิ เคราะหในตั วอย( างดิน นั้น ๆ สามารถใชในการใหคํา แนะนํ าการจั ดการปุ)ยเฉพาะพื้น ที่
ตลอดจนใหคําแนะนําการจัดการดินไดอย(างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ความมุงหมายของการวิเคราะห&ดิน
เพื่อช(วยใหเกษตรกรที่ส(งตัวอย(างดินไปวิเคราะหไดทราบถึงความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณธาตุ
อาหารพืชที่จําเป/น ลักษณะของดิน ความเหมาะสมของดิน พรอมกับคําแนะนําถึงชนิดและปริมาณของปุ)ยที่
จะตองนํามาใชกับพืช รวมทั้งชนิดและปริมาณของสารปรับปรุงดินที่ใชแกความเป/นกรดของดิน ไดแก( ปูนขาว
ปู น มารล โดโลไมท เป/ น ตน ซึ่ ง จะช( ว ยใหการปรั บ ปรุ ง ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และรายไดของเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเก็บตัวอยางดินที่ถูกต-อง
ผลของการวิเคราะหดินจะมีความถูกตองและแม(นยําเพียงใดขึ้นอยู(กับตัวอย(างดินที่เก็บมา หากเก็บ
ตัวอย(างดินไม(ดีและไม(ถูกตองแลว ผลการวิเคราะหดินที่ไดก็จะไม(เป/นตัวแทนของลักษณะดินในพื้นที่นั้นๆ
ถึงแมผลวิ เ คราะหดิ น จะถู กตองแม( นยํ า มาก แต( คํา แนะนํ าในการจั ด การดิ น จากค( า วิ เ คราะหดิ น อาจจะไม(
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรที่เก็บตัวอย(างดิน ทําใหเสียเวลาและค(าใชจ(ายในการวิเคราะหดินมาก ในการเก็บ
ตัว อย( า งดิ นเพื่ อนํ ามาวิเ คราะหจะตองเป/ น ตัว แทนที่ดี ที่สุด ของพื้น ที่แปลงนั้น ดังนั้น การเก็ บ ตัว อย( า งดิ น ที่
ถูกตองควรจะคํานึงถึงปจจัยต(างๆ ดังต(อไปนี้
1. ชวงเวลาที่เหมาะสม การเก็บตัวอย(างดิน สามารถทําไดตลอดทั้งป< แต(ช(วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
คือ ภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไปแลว หรือก(อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต(อไป คําแนะนําจากผลการ
วิ เ คราะหดิ น จะตองนํ า มาใชใหทั น ในการเตรี ย มดิ น ปลู กพื ช ในฤดู ก าลถั ด ไป เช( น การใส( ปู น การไถกลบ
อินทรียวัตถุ การใส(ปุ)ยรองพื้น เป/นตน
2. ความชื้นในดิน ไม(ควรเก็บตัวอย(างดินในขณะที่ดินยังเป<ยกมาก หรือมีน้ําขังอยู(เพราะจะยากแก(
การคลุกเคลาดินใหเขากัน ความชื้นที่เหมาะสมแก(การเก็บตัวอย(างดินอาจสังเกตได คือ เอาดินนั้นมาบีบและ
กําใหแน(น เมื่อแบมือออก ดินจะไม(ติดมือ คงจับกันเป/นกอน และเมื่อบิออกจะร(วน
3. สถานที่เก็บตัวอยางดิน ไม(ควรเก็บตัวอย(างดินในบริเวณที่เป/นบานเก(า คอกสัตวเก(า หรือบริเวณที่
มีปุ)ยตกคางอยู(เพราะจะทําใหไดตัวอย(างที่ไม(แน(นอนและใหผลการวิเคราะหดินที่ผิดพลาดได

4. เครื่องมือที่ใช-เก็บตัวอยางดิน
4.1 เครื่องมือสําหรับขุดตัวอยางดิน เป/นเครื่องมือที่หาไดทั่วไปตามบานเรือน เช(น พลั่ว
จอบ และเสียม หรือเครื่องมือสําหรับเจาะเก็บตัวอย(างดินโดยเฉพาะ เช(น สว(านเจาะ หลอดเจาะ และกระบอก
เจาะ เป/นตน
4.2 ภาชนะสําหรับเก็บตัวอยางดิน ไดแก( ถังพลาสติก หรือภาชนะที่เตรียมไวสําหรับเก็บ
รวบรวมตัวอย(างดินที่ขุดแต(ละหลุมและกล(องกระดาษแข็ง หรือถุงพลาสติก สําหรับบรรจุตัวอย(างดินเพื่อส(งไป
ใหวิเคราะหดิน ในหองปฏิบัติการ
ข-อควรระวัง เครื่องมือที่ใชขุดดิน และภาชนะบรรจุดิน จะตองสะอาดไม(มีดิน ปุ)ย ยาฆ(า
แมลง ยาปราบศัตรูพืช และวัชพืช หรือผงสกปรกอื่นๆ ติดอยู( แมจะเขาไปปะปนเพียงนอยนิดก็ตาม
5. ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอยางดิน ไม(จํากัดขนาดที่แน(นอน ขึ้นอยู(กับความแตกต(างของพื้นที่
ไดแก( ที่ราบ ที่ลุ(ม ที่ดอน ที่ลาดชัน ลักษณะและสมบัติของดิน ชนิดพืชที่ปลูก และประวัติการจัดการดิน เช(น
การใส(ปุ)ยหรือวัสดุปูนที่ผ(านมา พื้นที่เก็บตัวอย(างดินที่มีความแตกต(างดังกล(าวขางตน จะตองแบ(งพื้นที่ออกเป/น
แปลงย( อยตามความแตกต(างของพื้ นที่และประวัติ การใชที่ดิน โดยการเก็บตั วอย(างดินแยกกันเป/น แปลงๆ
หลังจากนั้นแบ(งพื้นที่เป/นแปลงละ 10-20 ไร( ต(อการเก็บดินหนึ่งตัวอย(าง กล(าวคือ พื้นที่ราบ เช(น นาขาว
ขนาดไม(ควรเกิน 50 ไร( พื้นที่ลาดชัน ขนาดแปลงละ 10-20 ไร( พืชผักสวนครัว ไมดอก ไมประดับ ขึ้นอยู(กับ
ขนาดของพื้นที่ปลูก
วิธีการเก็บตัวอยางดิน
การสุ(มเก็บตัวอย(างดินกระจายใหครอบคลุมทั่วแปลง โดยเก็บตัวอย(างดิน แปลงละ 15-20 จุดต(อ
พื้นที่ 10-20 ไร(
1. การเก็บตัวอยางดินบน ก(อนขุดเจาะดินจะตองถางหญาหรือกวาดเศษพืชและใบไมที่อยู(บนผิวหนา
ดินออกเสียก(อน อย(าแซะหรือปาดหนาดินออก แลวใชจอบ เสียม หรือพลั่วขุดหลุมดินเป/นรูปตัววี (V) ใหลึกใน
แนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือในระดับชั้นไถพรวนจากผิวดิน (สําหรับการปลูกพืชทุกชนิด ยกเวนสนาม
หญาเก็บจากผิวดินถึงลึก 5 เซนติเมตร) แลวแซะเอาดินดานหนึ่งเป/นแผ(นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จาก
ปากหลุมถึงกนหลุมแลวเก็บตัวอย(างดินจุดตรงกลางจากบนลงล(าง ตัวอย(างดินที่ไดนี้เป/นตัวอย(างดินจาก 1 จุด
ที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร ดําเนินการเช(นเดียวกันนี้จนครบทุกจุด นําดินบนทุกจุดใส(รวมกันในถังพลาสติก
หรือภาชนะที่เตรียมไว

15

ภาพที่ 1 ถางหญ-าออกกอนเก็บดิน

ภาพที่ 2 ขุดดินลึกลงไปเป5นรูปตัววี

.

ภาพที่ 3 ตัดเอาดินตรงขอบด-านข-างออกทั้ง 2 ด-าน เอาเฉพาะดินบริเวณสวนตรงกลางใสถัง

2. การเก็บตัวอยางดินลาง เก็บตัวอย(างดินที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร ออกจากหลุมใหหมด เพื่อที่จะ
ขุดหรือเจาะดินในชั้นล(างที่ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เก็บตัวอย(างดินใส(ถังพลาสติกอีกใบหนึ่ง นําตัวอย(างดินที่
เก็บจากทุกจุด (15-20 จุดต(อพื้นที่) ใส(ลงถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว

ดินบน
0-15 ซม.

ดินบน
0-15 ซม.

ดินลาง
>20 ซม.
ภาพที่ 4 การเก็บดินบน

ภาพที่ 5 การเก็บดินลาง

3. การสุมเก็บตัวอยางดินเพื่อไปวิเคราะห& นําตัวอย(างดินที่ไปสุ(มเก็บมาจากพื้นที่ต(างๆ ผสมคลุกเคลา
ใหเขากันไปผึ่งในที่ร(มที่มีอากาศถ(ายเทไดดี หามนําไปผึ่งแดดเด็ดขาด เมื่อตัวอย(างดินแหงแลวทําการสุ(มตัวอย(าง
ดิน โดยเกลี่ยตัวอย(างดินแผ(ใหเป/นรูปวงกลมแลวแบ(งผ(ากลางออกเป/น 4 ส(วนเท(าๆกัน เก็บดินมาเพียง 1 ส(วน
ประมาณ 500 กรัม บรรจุลงในถุงพลาสติกที่สะอาด พรอมกับกรอกรายละเอียดลงในใบบันทึกรายละเอียด
ตัวอย(างดินใหครบถวน แลวใส(ถุงพลาสติกเล็กอีกชั้นเพื่อกันความชื้น
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ภาพที่ 6 การสุมตัวอยางดินเพื่อสงวิเคราะห&
ก) ผึ่งดินในที่รมให-แห-ง
ข) เกลี่ยดินแผให-เป5นรูปวงกลม
ค) แบงผาออกเป5น 4 สวนเทาๆ กัน นําดิน 1 สวน ประมาณ 500 กรัม ใสในถุงพลาสติก
ง) นําใบบันทึกรายละเอียดตัวอยางดินที่กรอกรายละเอียดจนครบใสในถุงพลาสติกอีกชั้น ใสในถุงข-อ ค)

4. การบันทึกรายละเอียดตัวอยางดิน กรอกรายละเอียดใบบันทึกรายละเอียดตัวอย(างดินใหครบถวน
ทั้งนี้ผูขอรับบริการจะตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย(างดินที่ส(งวิเคราะหใหถูกตองและชัดเจน เพื่อใหผู
วิเคราะหดินทราบถึงสานที่เก็บตัวอย(างดิน การใชที่ดินและประวัติการจัดการดิน การปลูกพืช สําหรับประกอบ
คําแนะนําในการจัดการดินตามค(าวิเคราะหดินภายหลังทราบผลการวิเคราะหดิน

• ชื่อ-สกุล ของผู-เก็บดิน
• ที่อยู ของผู-เก็บดิน
• สถานที่เก็บดิน
• วัน เดือน ปF ที่เก็บดิน
• ลักษณะของพื้นที่เก็บดิน

• ประวัติการใสปุGยและปูน
1. ปุGยเคมีสูตร.......อัตรา.........ก.ก./ไร
2. ปุGยอินทรีย&
• ประวัติการปลูกพืช
- พืชที่เคยปลูก
- พืชที่ต-องการปลูก
• ปIญหาที่พบ

5. การสงตัวอยางดินเพื่อวิเคราะห&ได-ที่ :
• สถานีพัฒนาที่ดินนาน ตั้งอยู(ที่ ถ.สายแพร(-น(าน ต.อ(ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น(าน
โทร. (054) 752215
• สถานีพัฒนาที่ดินแพร ตั้งอยู(ที่ บ.ทุ(งศรี ต.ทุ(งศรี อ.รองกวาง จ.แพร(
โทร. (054) 597509
• สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ตั้งอยู(ที่ หมู(ที่ 3 ถ.สายหวยบง-หวยเคียน กม. 4
ต.ท(าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โทร. (054) 411091
• สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตั้งอยู(ที่ ถ.พหลโยธิน กม. 840 บ.นางแล
ต.นางแล อ.เมื อ ง จ.เชี ย งราย โทร. (053) 793667
หรือสงมายัง
สวนวิเคราะห&ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ต.ดูใต- อ.เมือง จ.นาน 55000
โทร. (054) 771588

