
การเก็บตัวอยางดิน

Ø ควรเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหทางเคมีเม่ือไร ?
1. พืชไร ขาวและพืชหมุนเวียนทั่วๆไป    ทุกๆ 3 ปกอนปลูก
2. หญาอาหารสัตว     ทุกๆ 5 ปกอนปลูก
3. พืชที่ใชปุยจํ านวนมาก เชน ผัก                  ทุกปกอนปลูก
4. พืชไร พืชสวนที่มีราคาสูง  (ยกเวนไมยืนตน)   ทุกคร้ังกอนปลูก
5. พืชสวนประเภทไมยืนตน และสวนปา     ทุกๆ 5 ป
6. เม่ือพืชมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ

Ø วิธีการเก็บตัวอยางดินไร ดินสวนผัก และสวนที่ยังไมไดลงไมยืนตน
1. แบงพื้นที่บริเวณที่จะเก็บตัวอยางดินออกเปนแปลงยอยขนาดไมเกิน 25 ไร โดยแตละแปลงยอยมีความ

สม่ํ าเสมอของดิน เชน สีดิน เนื้อดิน การระบายนํ ้า ความลาดเทของพื้นและการจัดการแบบเดียวกัน เชน การใสปุย
การใสปูน  การปลูกพืช  ชนิดพืชที่ปลูก  ดังภาพที ่1

        ก. เก็บดิน 2 ตัวอยาง           ข. เก็บดิน 2 ตัวอยาง              ค. เก็บดิน 2 ตัวอยาง

      ง. เก็บดิน 2 ตัวอยาง             จ.เก็บดิน 3 ตัวอยาง               ฉ. เก็บดิน 2 ตัวอยาง
ภาพท่ี 1 การแบงพื้นท่ีเก็บตัวอยางดินเปนแปลงยอย ตามความสมํ่ าเสมอของดิน



2. เลือกสุมจุดเก็บตัวอยางดินบน (ลึกประมาณ 15 ซม., บริเวณที่รากแผกระจาย) กระจายทั่วแปลงประมาณ
20 จุดตอพื้นที่เก็บตัวอยาง 25 ไรที่มีความสม่ํ าเสมอซ่ึงไดกํ าหนดแลว ดังภาพที ่2

ก. แบบซิกแซ็ก              ข. แบบทแยงมุม           ค. แบบกากบาท      ง. แบบกระจายทั่วแปลง
                  (เปนแบบที่ดีที่สุด)

ภาพท่ี 2 การเลือกสุมจุดเก็บตัวอยางดินในแปลงท่ีมีความสมํ่ าเสมอ

3. ใชจอบถากส่ิงปกคลุมผิวดินบริเวณนั้นออก ขุดหลุมเปนรูปปลายลูกศร หรือตัว V ลึกประมาณ 15 ซม. ใช
พล่ัวหรือเสียมแซะดินบริเวณขางหลุมจนถึงกนหลุมหนาประมาณคร่ึงนิ้ว ปาดดินบนพล่ัวหรือเสียมบริเวณดานขาง
ออกเก็บดินเฉพาะสวนกลางของพล่ัวหรือเสียมใสถังสะอาด ดังภาพที ่3

ภาพท่ี 3  การเก็บตัวอยางในแตละจุดโดย    (ก) หลอดเจาะดิน      (ข) พลั่วมือ



4. นํ าตัวอยางดินที่เก็บจากแตละจุดมาผสมคลุกเคลาใหเขากันในถังสะอาด แลวแบงดินออกมาประมาณคร่ึง
กิโลกรัม ใสถุงพลาสติกรัดปากถุงไว  ดังภาพที ่4

ภาพท่ี 4 การผสมคลุกเคลาตัวอยางดินท่ีเก็บจากแตละจุดในถังพลาสติก

     5. ถาตองการเก็บตัวอยางดินลาง (ลึก 15-30 ซม.) ใหปาดดินบนออกไปเปนบริเวณกวาง แลวเก็บตัวอยางดินวิธี
เดียวกันกับการเก็บดินบน
     6. บันทึกขอมูลดินตัวอยางตามแบบฟอรมดานลาง สงตัวอยางดินพรอมบันทึกขอมูลดินไปยังหองปฏิบัติการ
วิเคราะห

   ช่ือ-นามสกุลเจาของตัวอยาง……………..…………………..
   ที่อยู………………………....…………โทร………………….
  สถานที่เก็บตัวอยาง………………………………………….
  ความลึกของตัวอยางดิน………………….…………………
วันเดือนปที่เก็บตัวอยาง……………………………………..
อื่นๆ…………………………….……………………………

7.     กรณีที่ยังไมสามารถสงตัวอยางไปวิเคราะหได ใหเก็บถุงตัวอยางดินไวในที่รม

Ø กรณีวิเคราะหปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N)
โดยปกติไนเตรท-ไนโตรเจนจะสูญเสียไปกับการชะลางของนํ ้าลงสูดินลางไดงาย ดังนั้นหากตองการตรวจหา

ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนควรเก็บตัวอยางดินทั้งดินบนและดินลาง สํ าหรับตัวอยางดินทีเ่ก็บมานั้นควรเก็บไวใน
กลองเย็นระหวางการน ําสงหองปฏิบัติ และหากไมสามารถวิเคราะหไดทันทีควรเก็บรักษาไวในตูเย็นหรือผ่ึงใหแหงทัน
ที   เพื่อหยุดกิจกรรมของจุลินทรีย



Ø การเก็บตัวอยางดินในแปลงที่ยกแปลงแลว

กรณีที่พื้นที่ที่จะเก็บตัวอยางดินไดถูกยกเปนแปลงเพื่อเตรียมปลูกพืชไวแลว ควรเก็บตัวอยางดินจากดาน
ขางแปลงปลูกทั้ง 2 ขางและบนแปลงที่จะปลูกพืชจากก่ึงกลางสันแปลงลงไปตามความลึกประมาณ 15 ซม.   (ดัง
ภาพที ่5)

Ø การเก็บตัวอยางดินในบริเวณที่พืชแสดงอาการผิดปกติ
1. เก็บตัวอยางดินบนและดินลางแยกกันเปน 2 ตัวอยางจากบริเวณที่พืชแสดงอาการผิดปกติ
2. เก็บตัวอยางดินบนและดินลางแยกกันเปน 2 ตัวอยางจากบริเวณใกลเคียงที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันและมีการจัด

การเดียวกัน แตพืชไมแสดงอาการผิดปกติ
3. วิธีการเก็บตัวอยางดินเชนเดียวกับการเก็บตัวอยางดินไร
Ø ขอควรระวังในการเก็บตัวอยางดิน
1. อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางดินตองแหงและสะอาด
2. หลีกเล่ียงการเก็บตัวอยางดินบริเวณริมถนน ขางร้ัว ทางเขา คอกสัตว กองมูลสัตว กองปุยคอก กองปุยหมัก กอง

ปูน กองขยะ กองขี้เถา ซากไมผุ หรือบริเวณที่จะท ําใหตัวอยางดินเกิดการปนเปอน ท ําใหคาที่วิเคราะหผิดไปจาก
ความเปนจริง

3. หลีกเล่ียงการเก็บตัวอยางดินกอนและหลังฝนตก     หรือชวงสภาพอากาศแปรปรวน
4. ทุกคร้ังที่มีการเก็บตัวอยางดินใหม ตองทํ าความสะอาดอุปกรณที่ใชไมใหมีดินเกาติดอยู
5. ไมใชอุปกรณเก็บตัวอยางดินที่ชุบดวยสังกะสี ทองเหลือง หรือทองสัมฤทธิ์ในการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหหา

จุลธาตุ เชน สังกะสี
6. ระวังการปนเปอนของเหง่ือ ลงในตัวอยางดินเนื่องจากเหง่ืออาจจะมีผลตอการวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดและ

ความเค็ม
Ø ควรวิเคราะหสมบัติอะไรจากดิน ?

สมบัติดินที่อาจใชประเมินความอุดมสมบูรณของดินและเปนแนวทางในการจัดการดินและปุย โดยเบื้องตน
มี 5 ประการ คือ 1. ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 2. ความเค็มของดิน (EC) 3. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) 4.
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  (avai.P) และ 5. โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได  (exch.K)

ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) มีความสํ าคัญตอการละลายไดและความเปนประโยชนของธาตุอาหาร
ในดินและความเปนพิษของธาตุอาหารบางตัวตอพืช ตอสมบัติทางกายภาพของดิน และตอกิจกรรมของจุลินทรียซ่ึง
จะเปนตัวยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน



ความเค็มของดิน (EC) จะเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช ความเค็มจะทํ าใหพืชตายไดเนื่องจากพืช
จะไมสามารถใชนํ้ าไดแมในดินจะมีนํ ้าเพียงพอ พืชจะเหลืองและแหงตาย นอกจากนั้นปริมาณเกลือที่มากเกินจะเปน
พิษตอพืช ทํ าใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร

ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) มีความสํ าคัญตอดินทั้งทางดานเคมี กายภาพและชีวภาพ คืออินทรียวัตถุจะ
เปนแหลงใหธาตุอาหารแกพืช ที่สํ าคัญคือ ไนโตรเจน  เปนตัวชวยในการดูดยึดธาตุอาหารไมใหสูญเสียไปจากดินกับ
การชะลางโดยนํ ้า ทํ าใหดินเกาะกันเปนเม็ดดิน ดินรวนโปรงมีการระบายอากาศและนํ ้าดี  เปนแหลงพลังงานแกจุลินท
รียในดินที่ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ

ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เปนธาตุอาหารหลักที่จํ าเปนตอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะ
ระยะการสรางดอกและผล  ทํ าใหผลผลิตคุณภาพดี พืชตองการธาตุทั้ง 2 นี้ในปริมาณสูงและมักพบวามีไมเพียงพอ
ในดิน

โดยปกติคาความเปนกรด-ดางของดิน ความเค็มของดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินจะเปล่ียนแปลงได
งายโดยเฉพาะดินบน เนื่องจากการใชปุยที่มีฤทธิ์ตกคางเปนกรด การใชนํ้ าที่มีไมมีคุณภาพ (นํ้ ากรอยหรือนํ ้าเค็ม)
การนํ าช้ินสวนของพืชออกนอกแปลง ดังนั้นควรวิเคราะหคาเหลานี้อยางนอยปละคร้ัง  

แตสํ าหรับดินที่มีปญหาเฉพาะเร่ือง การวิเคราะหก็จะเจาะจงในปญหานั้น เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา
ตอไป


