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คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม   1 

 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลาท่ียาวนาน หินท่ีสลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาดต่างๆ กัน 
เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว์ น้้า และอากาศ ก็กลายเป็นเนื้อดินซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้
จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของดิน โดยประโยชน์ของดินท่ีเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การ
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย ท่ีต้ังของเมือง บ้านเรือน ท้าให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของ
ชุมชนต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น  การก้าเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารของ
มนุษย์ และการเป็นแหล่งเก็บกักน้้า ซึ่งจากคุณลักษณะส้าคัญของเนื้อดินท่ีมีท้ังอนุภาคดิน
ขนาดเล็ก เช่น อนุภาคดินเหนียว จนไปถึงอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น กรวด และทราย เป็นต้น 
ท้าให้เกิดระบบการเก็บกักน้้าตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันการอนุรักษ์และเฝ้า
ระวังการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมดินธรรมชาติถือเป็นส่ิงส้าคัญ โดยพบว่า มลพิษทาง
ดินจะส่งผลเสียอย่างส้าคัญต่อระบบนิเวศท้ังในรูปของโครงสร้างดิน และเป็นพิษต่อพืช และ
ส่ิงมีชีวิตในดิน ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ซึ่งให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของ
ดินจึงเป็นส่ิงท่ีต้องมีการจัดการอยู่ในล้าดับต้นๆ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน เป็นการน้าหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ท้ัง
ด้านเคมี และด้านกายภาพ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในรูปของตัวเลข
และรายละเอียดข้อมูลของดิน ท่ีจะสามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพดินยังท้าให้ทราบถึงคุณสมบัติทางเคมี องค์ประกอบของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ตลอดจนระดับการปนเปื้อนของมลพิษ
ต่างๆ ในดิน 

งานห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสากล คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
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และบริการวิชาการ ในด้านการตรวจวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม มีท้ังการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี  และการฝึกภาคสนาม การท้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ระดับบัณฑิตศึกษานักศึกษามาจากหลากหลายสาขาวิชา ท้าให้เกิดการเตรียมสารเคมีและ
การเลือกอุปกรณ์ในการเตรียมสารเคมีไม่ถูกต้อง  วิธีการวิเคราะห์มาตรฐานดินมีหลายวิธี 
แต่บางวิธีไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในเรื่องของเครื่องมือ  ในการนี้ผู้เขียนจึง
ได้จัดท้าคู่มือการตรวจวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม ให้เป็นส่ือการเรียน - การสอนให้กับ
นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจด้านการวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อมได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการ
วิเคราะห์อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน อีก
ท้ังคู่มือเล่มนี้ได้มีการค้านวณการใช้สารเคมีให้เพียงพอกับการวิเคราะห์  ซึ่งจะช่วยในการ
ลดต้นทุนการใช้สารเคมี  และลดของเสียท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งจะช่วยในการลดงบประมาณของ
คณะ  และลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการเตรียมสารเคมีท่ี
มากเกินไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็น คู่มือในการปฏิบั ติงานของงานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและ
มาตรฐานสากล 

2) เพื่ อ ให้ ผู้ปฏิบั ติง านสามารถปฏิบั ติงานด้านวิ เคราะห์ ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้ 

3) เพื่อให้นักศึกษาน้าไปใช้ในการเตรียมออกฝึกภาคสนาม และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน 
 
1.3 ขอบเขต 

คู่มือวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม เริ่มจากการเตรียมตัวอย่างดินก่อน 
การวิเคราะห์  และการจัดการหลังการวิเคราะห์ 
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บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่ 
 นักวิทยาศาสตร์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  และบริการวิชาการ  โดยจัดเตรียม
เครื่องแก้ว สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน  อีกท้ัง
ยังให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ า อากาศ ในโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์
พารามิเตอร์ด้านส่ิงแวดล้อม และต้องท าการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้เข้าสู่ ระบบ
มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17025 
 
 
2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1) เป็นผู้ช่วยสอนในปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมด้านดิน และน้ า 
2) ให้ค าแนะน าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ดิน 
3) ให้ค าแนะน าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาท่ีออกฝึกภาคสนาม 
4) ให้การสนับสนุนงานวิจัยของคณะ 
5) วิเคราะห์ตัวอย่างในโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ด้านน้ า การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี การน าไฟฟ้า ของแข็งตกตะกอน ความ
เป็นกรด-ด่าง ซัลเฟต ซัลไฟด์ คลอรีน คลอไรด์  ความกระด้าง ความเป็นด่าง แอมโมเนีย
ไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน ด้านดิน การวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคดิน  อินทรียวัตถุในดิน 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช  เป็นต้น 

6) บริหารการจัดการเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 
7) จัดฝึกอบรมความปลอดภัยและการก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา  ก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 
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8) ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่  เครื่องผลิตน้ ากล่ัน ตู้อบ
เครื่อง GC (Gas Chromatograph)  ตู้ดูดควัน เครื่องช่ัง ตู้ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น  ให้
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

9) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเครื่องมือเกิดขัดข้อง และประสานงาน
กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง 
 

2.3 โครงสร้างการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 งานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสากล มีฐานะเป็นงานหนึ่งของคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้การก ากับของรองคณบดี 

และคณบดีตามล าดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดลอ้ม 5 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3.1  โครงสร้างการบริหารงาน  

 
 

 
 
 

   กลุ่มวิชา   
   
 
 

 
   
     

   
 

    
 

  

 
 

 
 
 

*** คือ หน่วยงานที่เสนอขอปรับเข้าโครงสร้างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  ** คือ หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนชื่อจาก “งานสารสนเทศ” เป็น “งานเทคโนโลยีดิจิทอล” 
   * คือ หน่วยงานภายในที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

 
รูปที่ 2 – 1 โครงสร้างการบริหารงาน คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน

การจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิ

สารสนเทศสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 

ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาวทิยา 

งานบริการการศึกษา *งานเลขานุการผู้บริหาร

ผู้บริหาร 

*งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

*งานสื่อสารองค์กร 

งานกายภาพและ

บริการพ้ืนฐาน 

 

**งานเทคโนโลย ี
   ดิจิทอล 

 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหาร 

*งานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม

และมาตรฐานสากล 
งานบริหารงานวิจัย

และบริการวิชาการ 

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือ

การจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพ้ืนที่

ภาคเหนือ 

งานคลังและพัสด ุ

*ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยดี้าน

นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

*ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การ

รับรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม 

***ส านักวิทยบริการด้าน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

*ฝ่ายการตลาด 

*ฝ่ายวิชาการ ฝึกอบรม

และบริการวิชาการ 

*ฝ่ายธุรการและ
ประสานงาน 

*ฝ่ายพัฒนาสื่อและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
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โครงสร้างและระบบก ากับดูแล 
 
 ส่วนงานมีโครงสร้างการบริหารตามแผนผังข้างต้น โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด
คือ คณบดี ท่ีก ากับดูแลบุคลากรรวมท้ังหน่วยงานท้ังหมดท่ีต้ังขึ้นภายใต้การด าเนินงานของ
ส่วนงาน ท้ังนี้ส่วนงานไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา จึงท าให้บริหารจัดการโดยมีการมอบหมาย
หน้าท่ีตามล าดับสายงานแก่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย  และบุคลากร
อื่น  ๆตามล าดับ และตามความเหมาะสมโดยรองคณบดี และคณาจารย์จะปฏิบัติงานขึ้นตรง
ต่อคณบดี ส่วนรองคณบดีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี โดยมี
หัวหน้างานช่วยก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานนั้นๆ ให้ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องจะรายงานต่อหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน รองคณบดี และคณบดี
ตามล าดับ 

 
 2.3.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและ

มาตรฐานสากล 

งานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสากลท าหน้าท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอน และบริการวิชาการ  โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย และมีภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบดังนี้ 

 

1) หน่วยสนับสนนุการเรียนการสอนและวิจัย  

นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ  มีหน้าท่ีในการจัดเตรียม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว อุปกรณ์ วัสดุ สารเคมี และอาหารเล้ียงเช้ือ ให้พร้อม

ส าหรับงานปฏิบัติการการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติการด้านงานวิจัยส าหรับ

บัณฑิตศึกษา และโครงงานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
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2) หน่วยคลินิคสิ่งแวดล้อม 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจาก
การให้บริการงานการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรมแล้ว ยังให้บริการวิชาการภายใต้
หน่วยคลินิคส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ให้บริการโครงการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านส่ิงแวดล้อม 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านน  า 
 สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาค่าสี การน าไฟฟ้า ความขุ่น

ของน้ า ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด ของแข็งท่ีละลายน้ าท้ังหมด ของแข็งท้ังหมด ออกซิเจน
ท่ีละลายน้ า บีโอดี ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ฟอสเฟต  
ซัลเฟต  ซัลไฟด์  แอมโมเนียไนโตรเจน  ไนไตรท์ไนโตรเจน  ไนเตรทไนโตรเจน คลอรีน คลอไรด์  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัลโคลิฟอร์ม และโลหะหนักท่ีอยู่ในน้ า เป็นต้น 

ด้านดิน 
สามารถใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์หา ค่าการน าไฟฟ้า อินทรียวัตถุ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  ไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ความจุในการ
แลกเปล่ียนแคทไอออน  และโลหะหนักท่ีอยู่ในดิน เป็นต้น 

ด้านอากาศ แสง และเสียง  
สามารถให้บริการในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสง และเสียง  

 
3) หน่วยพัฒนาศักยภาพและประเมินความเสี่ยง 

งานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสากลมีบทบาทหน้าท่ี

ส าคัญเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นระดับสากล  จึงมีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

ในการจัดท าระบบ ISO 17025  ซึ่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของคณะได้

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.17025-2548 

(ISO/IEC 17025 : 2005) หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 0367 ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 

2556 และจะเพิ่มขอบข่ายของการทดสอบให้มากขึ้น 
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หน่วยคลินิคสิ่งแวดล้อม
นางชุตินธร  มูลทองน้อย 
รักษาการหัวหน้าหน่วย

(นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช านาญการพิเศษ) 

นอกจากนี้ยังให้บริการในการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยและการ

จัดการของเสียในห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  ก่อน

เข้าใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 

 

โครงสร้างของงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
     น.ส.ลัดดา  เสียงอ่อน (นักวทิยาศาสตร)์      นายต้องชนะ  สกุลเกียรติปัญญา (นักวิทยาศาสตร์) 
     น.ส.สวรรยา  แซ่แต้   (นักวทิยาศาสตร์)      นางธัญญกานท์  พรหมศร        (พนักงานห้องปฏิบัติการ) 
     น.ส.ยุพิณ  ชัยสนิท    (พนักงานประจ าห้องทดลอง)     

      
รูปที่ 2 – 2 โครงสร้างของงานปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

 

รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

(นางชุตินธร  มูลทองน้อย ) 

 

หน่วยสนับสนุนการเรียน
การสอนและวิจัย 

นางจิรวีฐ์  แสงทอง หัวหน้าหน่วย
(นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช านาญการพิเศษ) 

หน่วยพัฒนาศักยภาพ
และประเมินความเสี่ยง

น.ส.นภารัตน์  ขนันทัย หัวหน้าหน่วย 
(นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช านาญการ) 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
กิจการนักศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์) 



 

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 9 

 

บทที่ 3 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการปฏิบัติงาน 
 

การวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม  จะใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ทาง
กายภาพและทางเคมี  โดยจะค านึงเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีในคณะเป็นหลัก  
ซึ่งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อมมีดังนี้ 

 
3.1  หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติงาน 

 ดินถือเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการท่ีหินชนิดต่างๆ 
สลายตัวผุกร่อนมาผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว์ น้ า และอากาศ ฯลฯ จนกลายเป็นเนื้อดิน
ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของดิน โดยท่ัวไปส่ิงมีชีวิต
ท้ังหลายต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโต ซึ่งถ้าปราศจากดินแล้วอาจกล่าวได้ว่าจะไม่มี
ส่ิงมีชีวิตเหลืออยู่ในโลกนี้เลย ส าหรับความส าคัญของดินท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตนั้น อาจแบ่งเป็นได้
ดังนี้ 
 
 3.1.1 ความส าคัญของดิน  (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2549) 
  1) ความส าคัญของดินต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นท่ียอมรับกัน
ท่ัวไปว่า  ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้น  ได้แก่  อาหารเครื่องนุ่งห่ม  ท่ีอยู่
อาศัย  และยารักษาโรค  หรือท่ีเราเรียกกันว่า  ปัจจัย 4  ซึ่งปัจจัยท้ัง 4  อย่างนี้  ส่วนใหญ่
มนุษย์ได้มาจากดิน  โดยอาจจะได้จากดินโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 
   อาหาร  อาหารส่วนใหญ่ได้มาจากพืชและสัตว์  พืชโดยท่ัวไปต้อง
อาศัยดินในการเจริญเติบโต  สัตว์ได้พืชหรือสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหาร  ดังนั้นสามารถกล่าว
ได้ว่า  มนุษย์ได้อาหารจากดินโดยทางอ้อม 
   เคร่ืองนุ่งห่ม  ส่วนใหญ่ได้มาจากพืชและสัตว์  เช่น  จากเส้นใย  
ป่านปอ  ขนและหนังสัตว์  เป็นต้น  ซึ่งพืชและสัตว์ก็อาศัยดินดังกล่าวมาแล้ว  ดังนั้นก็
สามารถกล่าวได้ว่า  มนุษย์ได้เครื่องนุ่งห่มจากดินทางอ้อม 
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   ที่อยู่อาศัย  ส่วนประกอบท่ีส าคัญของท่ีอยู่อาศัย  เป็นฐานราก
รองรับโครงสร้างอาคารบ้านเรือน  ถนน  เขื่อน  เป็นต้น  นอกจากนี้  ดินยังใช้เป็นวัสดุ
ส าหรับการก่อสร้างได้โดยตรง  เช่น  อิฐท่ีใช้ในการก่อสร้าง  และในทางอ้อมให้วัสดุ  เช่น  
ไม้  และใบไม้  ซึ่งได้มาจากพืชท่ีอาศัยดินอีกต่อหนึ่ง 
   ยารักษาโรค นับต้ังแต่อดีต  มนุษย์ได้อาศัยส่วนของพืช  เช่น  พืช
สมุนไพรต่าง ๆ  ส่วนของสัตว์  หรือแม้แต่ส่วนของดิน  เพื่อใช้ประกอบเป็นยาในการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  มานานแล้ว  แม้กระท่ังในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคท่ีมีความก้าวหน้าทาง
การแพทย์และวิทยาการต่าง ๆ  ความนิยมในพืชสมุนไพร  หรือด้วยยาจากธรรมชาติก็ไม่ได้
ลดน้อยถอยลง  และดูเหมือนจะมีกระแสนิยมมากขึ้นด้วยซ้ า 
   จากท่ีได้กล่าวมานี้จะเห็นว่า  ดินเป็นท่ีมาของพืชและสัตว์  ซึ่งท า
ให้มีปัจจัย 4  ท่ีจะช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
  2)  ความส าคัญของดินต่อวัฒนธรรมและสภาพทางการเมือง  จาก
การท่ีดินเป็นรากฐานท่ีมาของปัจจัย 4  ท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย์  ดังนั้น  ถ้าดินบริเวณใดมี
ความอุดมสมบูรณ์ดี  ก็จะท าให้มนุษย์ท่ีอาศัยในบริเวณนั้น  มีปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารง ชีวิต ท่ีมั่ ง ค่ั งสมบูรณ์ไปด้วย  ท าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ ท่ี ดี   มีการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม  บ้านเมืองมีความเจริญ  ในทางตรงกันข้าม  บริเวณใดท่ีดินไม่ดี  หรือดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เส่ือมโทรมลง  ก็จะเป็นต้นเหตุท่ีท าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ท่ีย่ าแย่  หรือ
บ้านเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองก็มีอันต้องล่มสลาย  ดังอาณาจักรหรือเมืองในสมัยโบราณท่ีได้
ล่มสลายมาแล้ว  ดินจึงมีความส าคัญต่อนโยบายการพัฒนาชุมชน 
  3) ความส าคัญของดินต่อสภาพแวดล้อม  ในขณะท่ีมนุษย์เพิ่ม
จ านวนมากขึ้น  มีการสร้างชุมชนหรือเมืองท่ีใหญ่โต  มีการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  มากมาย  ส่ิงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิด  และสะสมส่ิงปฏิกูลตลอดจนมลพิษ
ต่าง ๆ ท้ังในดิน  น้ า  และอากาศ  ซึ่งส่ิงต่าง ๆ  เหล่านี้ในหลาย ๆ  แห่งในโลกได้ก่อให้เกิด
อันตรายต่อมนุษย์ท้ังสภาพร่างกายและจิตใจ  อย่างไรก็ตามดินและพืชสามารถท่ีจะช่วย
ก าจัดหรือลดสภาวะมลพิษต่าง ๆ  ให้ลดน้อยลงได้  เช่น  ดินซึ่งมีจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลาย
ส่ิงปฏิกูลและสารพิษต่าง ๆ  ดินช่วยดูดชับและจับธาตุพิษไว้  ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซพิษ  และ
สร้างอากาศท่ีดีเหล่านี้เป็นต้น  ดังนั้น  ดินจึงเปรียบเสมือนเป็นโรงงานก าจัดของเสีย 
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  4) ความส าคัญของดินต่อพืช  พืชเป็นส่ิงมีชีวิตซึ่งถือว่ามีความส าคัญ
ต่อมนุษย์โลกเป็นอย่างมาก  แต่การท่ีพืชจะอยู่บนโลกนี้ก็ต้องอาศัยดิน  สาเหตุท่ีดินมี
ความส าคัญต่อพืชก็เพราะ 
   (1)   ดินเป็นท่ียึดเกาะ (anchorange) ของรากพืช เพื่อให้พืชทรงล าต้น
อยู่ได้  ดินท่ีดีควรมีลักษณะร่วยซุยเพื่อให้รากซอนไซได้สะดวกโดยเฉพาะในการปลูกพืชล า
ต้นขนาดใหญ่  ดินท่ีเหมาะสมควรจะต้องลึกพอเพียง  และไม่มีส่ิงขัดขวางหรือยับยั้งการ
ซอนไซของราก 
   (2)   ดินเป็นท่ีเก็บน้ า (water storage)  เพื่อท่ีจะให้รากดูดกิน  ดิน
แต่ละชนิดมักจะกักเก็บน้ าได้มากน้อยต่างกัน  เช่น  ดินทรายเก็บน้ าได้น้อย  ดินเหนียวเก็บ
น้ าได้มาก  อย่างไรก็ตามพืชสามารถดูดกินน้ าในดินได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  ดังนั้น  ดินท่ีดี
นอกจากจะเก็บน้ าไว้ได้มากแล้ว  น้ าส่วนใหญ่ควรอยู่ในสภาพที่พืชสามารถดูดกินได้ด้วย 
   (3)   ดินให้อากาศโดยเฉพาะก๊าซออกซิเจน (oxygen) แก่รากพืช
เพื่อการหายใจ  ดินท่ีอัดแน่น  ช้ืนแฉะ  หรือน้ าขัง  ดินมักจะขาดอากาศท าให้รากไม่
เจริญเติบโต  หรืออาจจะตายได้  ยกเว้น  ข้าวและพืชน้ า  ซึ่งพืชเหล่านี้มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากพืชอื่นท่ัว ๆ  ไป  โดยออกซิเจนสามารถผ่านต้นพืชไปยังรากได้ 
   (4)  ดินเป็นท่ีเก็บและให้ธาตุอาหาร (nutrient) แก่พืช พืชต้องการ
ธาตุอาหารจากดินหลายธาตุ  ดินแต่ละบริเวณอาจจะมีธาตุอาหารบางธาตุน้อยเกินไปจน
ขาดแคลน  หรืออาจจะมีมากไปจนเป็นพิษหรือท าให้การเจริญเติบโตผิดปกติได้  ดินท่ีใช้
ปลูกพืชมานานส่วนใหญ่มีธาตุอาหารเหลือน้อยหรือขาดแคลน  จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมใน
รูปของปุ๋ย  เมื่อใส่ปุ๋ยลงดิน  ดินบางแห่งไม่สามารถเก็บธาตุอาหารจากปุ๋ยไว้ได้  เกิดการ
สูญเสียไป  หรือดินบางแห่งท าให้ธาตุอาหารจากปุ๋ยเปล่ียนรูปไปพืชไม่สามารถใช้ได้  ดังนั้น
ดินท่ีดีควรเก็บธาตุอาหารไว้ได้ดี  และธาตุอาหารต้องอยู่ในสภาพที่พืชใช้ได้ด้วย 
   ปัจจุบันมีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (soilless culture) ซึ่งจริง ๆ  
แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะในการปลูกพืช  ถ้าเราสามารถจัดหาท่ียึดเกาะให้กับพืช  มี
น้ า  มีอากาศให้ราก  มีธาตุอาหารครบถ้วนพอเหมาะ  ก็สามารถปลูกพืชได้  แต่อย่างไรก็
ตามการปลูกพืชวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง  ต้องมีความรู้พอควรและมีข้อจ ากัดอื่น ๆ  อีกหลาย
ประการ  ดังนั้นจึงถือได้ว่า  ดินยังเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการปลูกพืช  แต่การท่ีดินแต่ละ
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บริเวณจะเหมาะสมในการปลูกพืชมากน้อยแค่ไหน  ก็จะขึ้นกับลักษณะ  และสมบัติต่าง ๆ  
ของดินบริเวณนั้น ๆ   
 
 3.1.2 องค์ประกอบของดิน (Composition of soil)  
  ดิน (soil) คือ  เทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการผุพังอยู่กับท่ีของหิน
และแร่ผสมคลุกเคล้ากับอินทรยวัตถุท่ีได้จากการสลายตัวของอินทรียสารต่าง ๆ  เช่น  ซาก
พืช  ซากสัตว์  และจุลินทรีย์  โดยอยู่รวมกันเป็นช้ันบาง ๆ (horizon)  ปกคลุมพื้นผิวโลก  
เมื่อมีน้ าและอากาศในปริมาณท่ีเหมาะสม  ดินจะช่วยค้ าจุน  พร้อมท้ังช่วยในการยังชีพและ
การเติบโตของและส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2549) 
  องค์ประกอบของดินแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
  1) วัสดุแร่ธาตุ  (mineral matter) เป็นส่วนท่ีได้จากการผุพัง 
(weathering)  ของหินและแร่ซึ่งเป็นวัสดุประกอบดิน  วัสดุแร่ธาตุเหล่านี้อาจเป็นแร่ปฐมภูมิ
ท่ีเหลือตกค้างจากการผุพังสลายตัว  เช่น  ควอร์ตซ์ (quartz),  เฟลด์สปาร์ (feldspar),  
มัสโคไวด์ (muscovite)  หรืออาจเป็นแร่ทุติยภูมิท่ีเกิดขึ้นใหม่  เช่น  แร่ดินเหนียว (clay minerals)  
ปริมาณของวัสดุแร่ธาตุในดินจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกันตามชนิดของหินและแร่ท่ีให้การ
ก าเนิดดินและสภาพแวดล้อมในการเกิดดิน  องค์ประกอบของดินในส่วนท่ีเป็นวัสดุแร่ธาตุนี้  
มีลักษณะเป็นอนุภาคท่ีเป็นของแข็งท่ีมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ  กัน  ซึ่งมีความส าคัญในการ
ช่วยค้ าจุนพืชและให้ธาตุอาหารแก่พืช  และสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของดินอาจ
แตกต่างกันตามชนิดของวัสดุแร่ธาตุเหล่านี้  ถ้าดินมีส่วนท่ีเป็นวัสดุแร่ธาตุมากกว่าร้อยละ 
80  โดยน้ าหนัก  เราเรียกว่า  ดินแร่ธาตุ (mineral soil) 
  2)  อินทรียวัตถุ  (organic  matter)  เป็นองค์ประกอบของดินท่ี
อยู่ในลักษณะท่ีเรียกว่า  ฮิวมัส (humus)  ซึ่งเป็นสารท่ีได้จากการย่อยสลาย (decomposition) 
ของเศษซากพืช  เศษซากสัตว์  และจุลินทรีย์  ตามปกติแหล่งท่ีมาของอินทรียวัตถุในกินได้
จากอินทรียสารท่ีส าคัญ 3  ประเภท  คือ  โพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides)  ลิกนิน 
(lignins)  และโปรตีน (protines)  อินทรียวัตถุในดินมีปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของการก าเนิดดินและการใช้ท่ีดิน  โดยท่ัวไปจะพบอินทรียวัตถุปริมาณมาก
ท่ีสุดในส่วนผิวดินหรือดินบน (top soil)  ในช้ันดินล่างท่ีอยู่ลึก ๆ  ลงไปจะมีปริมาณอินทรียวัตถุ
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น้อยลง  อินทรียวัตถุในดินเป็นสารที่เป็นของแข็งมีขนาดเล็กละเอียด  สีน้ าตาลคล้ า  หรือสี
ด า  อุ้มน้ าได้มากและนุ่มมือเมื่อสัมผัส  อินทรียวัตถุในดินเป็นตัวช่วยให้ดินอุ้มน้ าได้ดี  มีผล
ต่อความร่วนซุยของดิน (soil tilt)  ช่วยดูดซับไม่ให้ธาตุอาหารพืชถูกชะละลายสูญเสียไป
โดยง่าย  รวมท้ังยังเป็นตัวให้ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นหลายชนิดแก่พืช  เช่น  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  
และก ามะถัน  ดินท่ีใช้ท าการเกษตรติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จะมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า
กว่าร้อยละ 5  โดยน้ าหนัก  แต่ในดินอินทรีย์ (organic soil)  จะมีปริมาณอินทรียวัตถุ
มากกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก 
  3)  น้ า  (water)  น้ าในดินอยู่ในลักษณะเป็นโมเลกุลของน้ า  เกาะ
เป็นช้ัน ๆ รอบเม็ดดิน และอยู่ในท่ีช่องระหว่างเม็ดดิน  ปริมาณน้ าในดินจะแปรปรวนได้ง่าย  
เมื่อดินแห้งมากท่ีสุดในสภาพธรรมชาติก็ยังมีโมเลกุลของน้ าห่อหุ้มรอบ ๆ  เม็ดดินอย่างน้อย 
2 – 3  ช้ันโมเลกุล  และเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ าจะมีน้ าอยู่เต็มช่องว่างระหว่างเม็ดดิน  และ
ระหว่างอนุภาคดิน  สมบัติของน้ าในดินแตกต่างกันไปข้ึนกับการมีสารละลาย  และอิทธิพล
ของแรงดูดยึดของเม็ดดินต่อโมเลกุลของน้ า  ตลอดจนแรงอื่น ๆ   ท่ีมากระท า  เช่น  แรงแคพิลลารี
(capillary force)  แรงโน้มถ่วงของโลก (gravitational force)  น้ าในดินเป็นแหล่งท่ีให้น้ า
แก่พืชและเป็นตัวละลายธาตุอาหารพืชให้อยู่ในสภาพที่เป็นประโยชน์  ซึ่งพืชสามารถดูดดึง
ไปใช้ได้ 
  4) อากาศ  (air) อากาศในดินประกอบด้วยก๊าซชนิดต่าง ๆ  
เช่นเดียวกับอากาศในบรรยากาศ คือ  มีก๊าซไนโตรเจน  ออกซิเจน  คาร์บอนไดออกไซด์  
และก๊าซอื่น ๆ  แต่ปริมาณและสัดส่วนของก๊าซแต่ละชนิดของอากาศในดินจะแตกต่างกับ
อากาศในบรรยากาศ  กล่าวคือ  อากาศในดินจะมีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อยกว่า  แต่มี
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าอากาศในบรรยากาศ  นอกจากนี้อากาศในดินยังมี
ก๊าซอื่น ๆ  เช่น  มีเทน (methane)  อะเซทิลิน (acetylene)  มากกว่าอากาศในบรรยากาศด้วย
อากาศในดินจะอยู่ในส่วนท่ีเป็นท่ีว่างระหว่างเม็ดดิน  หรืออาจจะอยู่ในลักษณะเป็น
ฟองอากาศในน้ าท่ีอยู่ในดิน  หรืออาจจะละลายปะปนอยู่ในน้ าในดินก็ได้  อากาศในดินเป็น
แหล่งของออกซิเจนส าหรับการหายใจของรากพืชและจุลินทรีย์ดิน  
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  ดินท่ีมีความเหมาะสมทางการเกษตรประกอบด้วยส่วนประกอบท่ี
ส าคัญ 4  ชนิด  คือ (ชาลี, 2548) 

1) อินทรียวัตถุ (Organic matter) ได้แก่ ส่วนท่ีเกิดจากการเน่า
เป่ีอยผุพังของเศษพืชและสัตว์ที่ทับถมอยู่บนผิวและดินช้ันบน  ดินแร่ (mineral soil)  จะมี
ส่วนประกอบท่ีเป็นอินทรียวัตถุประมาณร้อยละ 5  โดยปริมาตร 

2) อนินทรียวัตถุ (Inorganic  matter) ได้แก่ ส่วนท่ีเกิดจากการ
สลายตัวผุพังของแร่และหินต่าง ๆ จากขบวนการทางกายภาพ  เคมี  และชีวเคมี  ท าให้เกิด
อนุภาคดินขนาดต่าง ๆ  และมีธาตุอาหาร  พืชต่าง ๆ  รวมถึงมีสมบัติต่าง ๆ  และระดับทาง
เคมีในดินท่ีต่างกัน  ดินมีส่วนประกอบท่ีเป็นส่วนประกอบของอนินทรียวัตถุประมาณร้อย
ละ 45  โดยปริมาตร 

3) น้ า (Water) น้ าท่ีมีอยู่ในดินนั้นพบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
(aggregate)  หรืออนุภาคดิน (particle)  ช่องว่างนี้เรียกว่า pore space  โดยท่ัวไปแล้ว
น้ าในดินมักจะอยู่ในช่องว่างขนาดกลางถึงเล็กท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 0.2 ถึง 10
ไมครอน  ส่วนประกอบท่ีเป็นของน้ าในดินประมาณร้อยละ 25  โดยปริมาตร (1 ไมครอน = 
0.0001 เซนติเมตร) 

4) อากาศ (Air) อากาศมักพบในช่องว่างระหว่างก้อนดินหรืออนุภาค
ดินท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน  ก๊าซท่ีพบท่ัวไปในดินนั้น  ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์  ส่วนประกอบท่ีเป็นช่องของอากาศในดินมีประมาณร้อยละ 25 
โดยปริมาตร 

 
 3.1.3 ชั้นของดิน (เอิบ, 2548) 
  ช้ันดิน  หรือช้ันก าเนิดดิน (genetic horizon) คือ ช้ัน ๆ หนึ่งท่ีขนาน
หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าของสภาพภูมิประเทศลักษณะต่าง ๆ ท่ีดินได้รับมาจากวัตถุต้น
ก าเนิดของดิน  ท้ังท่ีเป็นลักษณะตกค้างและลักษณะท่ีเกิดขึ้นใหม่  โดยกระบวนการทางดิน
ท าให้ดินมีสัณฐานวิทยาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองช้ันดินหนึ่ง ๆ สามารถแยกออกจากช้ันท่ี
อยู่ด้านบน  หรือด้านล่าง  หรือช้ันอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้  โดยอาศัยลักษณะท่ีสามารถ
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สังเกตได้ในสนามเช่น  สีดิน  เนื้อดิน  โครงสร้างดิน  การยึดตัว  และปฏิกิริยาดิน ฯลฯ  และ
ข้อมูลประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
  ช้ันดินเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในการท าค าอธิบายหน้าตัดดิน (soil 
profile  description)  หน้าตัดดินท่ีปรากฎให้เห็นโดยการขุดหลุมหน้าตัดดินใหม่ ๆ หรือท่ี
ขุดไว้แล้วนั้น  ประกอบไปด้วยช้ันท่ีมักจะมีอินทรียวัตถุปะปนอยู่มาก  อยู่บนผิวหน้า  กับ
ช้ันท่ีอยู่ต่ าลงไปตามความลึก  ซึ่งอาจจะเป็นช้ันของวัตถุต้นก าเนิดดิน  หรือช้ันซึ่งแสดง
อิทธิพลของกระบวนการทางดินต่าง ๆ ช้ันเหล่านี้มีความหมายในเชิงการก าเนิดและการ
จ าแนกดิน  และเป็นปัจจัยช้ีบ่งด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของดินแต่ละชนิด 
  ช้ันดินหลักและช้ันอื่น ๆ ในดิน  ในระบบการเรียกช่ือท่ีเสนอใช้ในปัจจุบัน
จะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ O, A, E, B, C และ R  เป็นสัญลักษณ์แสดงช้ันดินหลัก  
และช้ันต่าง ๆ ในดิน  ลักษณะของช้ันดินหลักมีดังนี้ 
 

1) ชั้นดิน O (O Horizons) 
ช้ันดิน O เป็นช้ันท่ีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอินทรียวัตถุ  ช้ันนี้

บางทีอาจจะอิ่มตัวด้วยน้ าเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือว่าครั้งหนึ่งเคยอิ่มตัวด้วยน้ า  แต่
ปัจจุบันได้ระบายน้ าออกไปแล้ว  หรืออาจจะเป็นช้ันท่ีไม่เคยอิ่มตัวด้วยน้ าเลยก็ได้ 

ช้ันดิน O บางชนิดจะประกอบด้วยเศษของพืชต่าง ๆ ท่ียังไม่สลายตัว  
หรือสลายตัวเป็นบางส่วน ท่ีตกทับถมอยู่บนผิวหน้าของดิน ซี่งช้ันดินโอนี้  อาจจะทับถมอยู่
บนผิวหน้าของดินแร่ (mineral soils)  หรือดินอินทรีย์ (Organic soils)  ก็ได้  นอกจากนี้มี
ช้ันโอบางชนิดท่ีเรียกกันว่า พีต มัก หรือ mucky peat ซึ่งเป็นวัสดุอินทรีย์ท่ีตกตะกอนทับ
ถมกันในน้ า  และอาจจะมีช้ันของการสลายตัวแตกต่างกันออกไป 

 ช้ันดิน O ต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีค่าร้อยละโดยปริมาตรของส่วนท่ีเป็น
แร่อยู่เพียงเล็กน้อย  และปกติจะคิดเป็นค่าร้อยละโดยน้ าหนัก  ได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
น้ าหนักท้ังหมดมาก  ดินบางชนิดอาจจะมีแต่ช้ันดินโอก็ได้ 

ช้ันดิน O อาจจะเป็นช้ันท่ีอยู่บนผิวหน้าสุดของช้ันดินแร่  หรือ
อาจจะอยู่ลึกลงไปหน้าตัดดินได้  ถ้าหากว่าช้ันผิวหน้านั้นถูกฝัง (buried) ส าหรับช้ันท่ีมีการ
สะสมของอินทรียวัตถุในส่วนล่างของหน้าตัดดิน (ไม่ใช่ช้ันผิวหน้า)  ท่ีได้มาจากกระบวนการ
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เคล่ือนย้ายเข้ามาสะสม จะไม่เรียกว่าเป็นชั้นดิน O แม้ว่าจะมีองค์ประกอบในเชิงอินทรียวัตถุ
มากก็ตาม 

2) ชั้นดิน A  (A Horizons) 
เป็นช้ันดินแร่เกิดบนผิวหน้าของดิน หรืออยู่ใต้ช้ันดิน O ท่ีไม่มี

โครงสร้างของหินด้ังเดิมหลงเหลืออยู่  หรือมีแต่น้อยมากและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นช้ันท่ีมีการสะสมของอินทรียวัตถุ   ท่ีสลายตัวแล้วผสม
คลุกเคล้ากับส่วนท่ีเป็นแร่ธาตุในดินและจะไม่มีสมบัติเด่นท่ีแสดงว่าเป็นช้ันดิน E (ช้ันซึมชะ) 
หรือช้ันดิน B  ช้ันซึ่งแสดงการสะสมในลักษณะอื่น ๆ  หรือ 

(2) มีลักษณะท่ีได้จากการไถพรวน (cultivation)  การท าทุ่งหญ้า
เล้ียงสัตว์ (pasturing) หรือลักษณะรบกวนอื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกันกับ 2 อย่างท่ีกล่าวมานี้ 

ในกรณีท่ีช้ันดินผิวหน้ามีสมบัติของท้ังช้ันดิน A และช้ันดิน E แต่
ลักษณะท่ีเด่นก็คือ การสะสมของอินทรียวัตถุในรูปฮิวมัส ช้ันนั้นถือเป็นช้ันดิน A ในบาง
บริเวณ  เช่น  ในเขตร้อนแห้งแล้ง  ช้ันผิวหน้าท่ีไม่ถูกรบกวนของดินจะมีสีจางกว่าช้ันท่ีอยู่
ข้างล่างลงไป  มีอินทรียวัตถุน้อย  และมีลักษณะแตกต่างออกไปจากช้ันดิน C แม้ว่าจะมี
การผุพังอยู่กับท่ีในดินท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพของแร่ธาตุไปจากเดิมน้อยมากก็ตาม  ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่า  ช้ันผิวหน้าดังกล่าวเป็นช้ันดิน A  เนื่องจากว่าเป็นช้ันท่ีอยู่บนสุด แต่ว่า
ตะกอนน้ าพามาทับถมใหม่ ๆ หรือตะกอนลมต่าง ๆ ท่ีทับถมกันใหม่ ๆ ท่ียังแสดงลักษณะ
เป็นช้ัน ๆ ของสภาพการตกตะกอนและไม่มีพืชขึ้นอยู่  จะไม่ถือว่าเป็นช้ันดิน A  นอกจาก
ว่า  จะมีการไถพรวนช้ันผิวหน้าของตะกอนนั้น ๆ 

3) ชั้นดิน E  (E Horizons) 
เป็นช้ันดินแร่ท่ีมีลักษณะเด่น คือ การสูญเสียแร่ดินเหนียวซิลิเกต  

เหล็ก  อลูมินัม  หรือส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้รวมกัน ท าให้เกิดความเข้มข้นของอนุภาคทราย  และ
ทรายแป้งท่ีเป็นแร่ควอตซ์  หรือแร่ที่มีความคงทนต่อการสลายตัวอื่น ๆ 

โดยท่ัวไปช้ันดิน E จะเป็นช้ันท่ีมีสีจางกว่าช้ันดิน B ซึ่งอยู่ข้างล่าง
ถัดลงไป (แต่ไม่จ าเป็นเสมอไป)  ในดินบางชนิดสีของช้ันดิน E จะเหมือนกับสีของอนุภาค
ทรายและทรายแป้ง  แต่ส่วนมากจะพบว่ามีการเคลือบของเหล็ก  หรือสารประกอบอื่น ๆ  
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ท่ีท าให้สีของอนุภาคดินแตกต่างไปจากสีปฐมภูมิของอนุภาคนั้น ๆ ช้ันดิน E  สามารถแยก
ออกได้จากช้ันดิน A  โดยใช้ลักษณะท่ีว่า  ช้ันนี้จะมีสีจางกว่า และมีอินทรียวัตถุน้อยกว่าช้ัน
ดิน A  ส่วนความแตกต่างระหว่างช้ันดิน E กับช้ันดิน B ท่ีอยู่ข้างล่างถัดไปในหน้าตัดดินก็
คือ  ช้ันดิน E จะมีค่าสี (Value) สูงกว่า  หรือค่ารอง (Chroma)  ต่ ากว่าของช้ันดิน B  และ
จะมีเนื้อดินหยาบกว่าในช้ันดิน B  หรือมีลักษณะท้ังสามอย่างรวม ๆ กัน ปกติช้ันดิน E นี้
สามารถใช้แทนช้ันดินในต าแหน่งใด ๆ ของหน้าตัดดินก็ได้  ท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมานี้  โดย
ท่ีว่าลักษณะเหล่านั้นจะเป็นผลมาจากกระบวนการเกิดของดิน 

4) ชั้นดิน B  (B Horizons) 
 เป็นช้ันท่ีเกิดขึ้นใต้ช้ัน A, E หรือ O  จะไม่มีลักษณะเด่นของวัตถุต้น

ก าเนิดเหลืออยู่ (รวมถึงลักษณะของโครงสร้าง เนื้อ ฯลฯ ของหินด้ังเดิม  เมื่อดินเป็นดิน
ตกค้าง)  และจะมีลักษณะโดยท่ัวไปดังต่อไปนี้ 

(1) มีการสะสมโดยกระบวนการเคล่ือนย้ายเข้าของแร่ดินเหนียว 
ซิลิเกต เหล็ก อะลูมินัม ฮิวมัส คาร์บอเนต ยิปซัม หรือซิลิกา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวม ๆ
กัน หรือ 

(2) แสดงหลักฐานว่า  มีการเคล่ือนย้ายของพวกคาร์บอเนต 
(3) มีการสะสมของเซสควิออกไซด์ตกค้าง (residual sesquioxides) 
(4) มีการเคลือบของพวกเซสควิออกไซด์  ท าให้ช้ันนี้มีค่าสีต่ ากว่า

ค่ารงค์สูงกว่า  หรือสีแดงกว่า (redder hue) ช้ันท่ีอยู่ข้างบน และช้ันท่ีอยู่ข้างล่างถัดไป  
โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการสะสมเข้าของเหล็ก 

(5) มีการเป ล่ียนแปลง ท่ีท าให้ เกิด ดินเหนียวซิ ลิ เกต หรือ
ปลดปล่อยออกไซด์ หรือท้ังสองประการ ท าให้เกิดโครงสร้างแบบเป็นก้อนเหล่ียม (blocky) 
แบบก้อนกลม (granular)  หรือแบบแท่งหัวเหล่ียม (prismatic) ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลง
ปริมาตร  เมื่อความช้ืนเปล่ียนแปลง  หรือ 

(6) ลักษณะรวม ๆ  กันของท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ 
ช้ันดิน B ของดินมีหลายชนิดด้วยกัน  และไม่มีต าแหน่งท่ีแน่นอน

ในหน้าตัดดิน  ท่ีจะระบุได้ว่าต้องเป็นช้ันดิน B แต่ช้ันดิน B ทุกชนิดจะเป็นช้ันดินล่าง  หรือ
ว่าแต่ก่อนได้รวมอยู่ในช้ันดิน B ท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับช้ันก าเนิดของดินอื่น ๆ หมายถึงช้ันท่ี
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มีความเข้มขน้ของคาร์บอเนต ยิปซัม หรือซิลิกา ท่ีได้เปล่ียนแปลงอย่างอื่น ๆ เช่น การเกิด
โครงสร้างแบบแท่งหัวเหล่ียม  หรือมีการสะสมของดินเหนียวต่าง ๆ 

ช้ันในดินท่ีไม่ใช่ช้ันดิน B ก็คือ ช้ันท่ีมีฟิล์มของดินเหนียวเคลือบช้ินส่วน
เศษหินท่ีหยาบ  หรือเป็นแผ่นบนวัสดุท่ีเกาะตัวกันอย่างหลวม ๆ และมีลักษณะเป็นช้ิน ๆ  
ซึ่งไม่ค านึงถึงว่า  ดินเหนียวนั้นจะเกิดอยู่กับท่ี  หรือโดยกระบวนการเคล่ือนย้ายเข้า  หรือ
ช้ันท่ีอาจแสดงการสะสมของคาร์บอเนตท่ีได้มาจากกระบวนการเคล่ือนย้ายเข้า  แต่ไม่มี
ความต่อเนื่องกับช้ันท่ีอยู่ตอนบนของหน้าตัดดิน  หรือเป็นช้ันดินท่ีขังน้ าแต่ไม่แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงโดยกระบวนการทางดิน 

5) ชั้นดิน C  (B Horizons) 
ช้ันใดใดก็ตามในหน้าตัดดินท่ีไม่รวมช้ันหินแข็ง เป็นช้ันท่ีได้รับ

อิทธิพลจากกระบวนการทางดินน้อยและขาดสมบัติของช้ันดิน O, A, E หรือช้ันดิน B วัสดุ
ในช้ัน C อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนวัสดุท่ีคาดว่าเป็นวัสดุท่ีท าให้เกิดช้ันท่ีเป็นดินก็ได้ ท่ี
จริงแล้ว ดินท่ีมีช้ัน C นี้ อาจจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบ้างแล้วก็ได้  แม้ว่าจะไม่พบหลักฐาน
ทางการเกิดดิน (pedogenesis) 

ลักษณะของวัสดุท่ีสามารถรวมเข้าในขอบข่ายของการเป็นช้ัน C ก็คือ
ตะกอนต่าง ๆ หินผุเนื้อยุ่ย หินท่ีเกาะตัวกันหลวม ๆ วัสดุทางธรณีอื่น ๆ ท่ีไม่มีการเช่ือมตัว
และสามารถขุดได้โดยไม่ยากนัก  ดินบางชนิดเกิดจากวัสดุท่ีมีการสลายตัวอย่างสูงอยู่แล้ว
และวัสดุนั้นไม่มีลักษณะท่ีจะเป็นช้ันดิน A, E หรือ B ก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับช้ันดิน
ตอนบนที่อยู่ถัดขึ้นไป  ช้ันท่ีมีการสะสมของซิลิกา  คาร์บอเนต  หรือยิปซัม  หรือเกลือท่ีละลาย
ได้ดีกว่ายิปซัม จัดว่าเป็นชั้น C ได้ แม้ว่าจะเป็นช้ันแข็งก็ตาม แต่ถ้าหากว่าช้ันดังกล่าวแสดง
หลักฐานท่ีเกิดจากกระบวนการเกิดดิน  จะถือว่าเป็นช้ันดิน B 

6) ชั้นดิน R  (R Horizons) หรือชั้นหินแข็ง (Hard bedrock) 
เป็นช้ันของหินแข็งชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นหินอัคนี หินตะกอน

หรือหินแปรก็ได้  ซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าหินชนิดนั้น ๆ ช่ืออะไร ตัวอย่างเช่น หินแกรนิต  
หินบะซอลต์ หินทราย หินชนวน หินปูน เป็นต้น ลักษณะส าคัญในช้ันหินท่ีจะท าให้ถือเป็น
ช้ัน R ก็คือ เป็นช้ันท่ีเช่ือมติดกันแน่น  พล่ัวขุดไม่เข้าในสภาพที่ช้ืน  แม้ว่าจะมีบางส่วนท่ีแตก
เป็นช้ินออกมาโดยแรงขุดก็ตาม ช้ัน R บางอย่างสามารถท าลายได้โดยใช้เครื่องมือหนัก ช้ัน 
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R นี้ อาจจะมีรอยแตก แต่จะมีขนาดเล็ก และมีเพียงเล็กน้อยท่ีรากพืชจะสอดแทรกเข้าไปได้  
และในรอยแตกต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะมีการเคลือบผิวของดินเหนียว หรือการสะสมของดินเหนียว  
และวัสดุต่าง ๆ อยู่ด้วยก็ได้ 

ในหน้าตัดของดินหนึ่งๆ นั้น ประกอบด้วยช้ันต่างๆ มากมาย โดยท่ี
ช้ันเหล่านี้อาจเป็นช้ันท่ีเกิดจากกระบวนการทางดิน หรือเป็นช้ันของวัสดุต่าง ๆ ก็ได้ ช้ันดิน
หลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 5 ช้ัน คือ ช้ัน O, A, E, B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบ ช้ัน R ซึ่ง
เป็นช้ันหินพื้นท่ีอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับช้ันดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ 

การสังเกตความแตกต่างของลักษณะท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละช้ันดิน 
และการเรียงตัวของช้ันดินท่ีในหน้าตัดดินนี้เอง ท่ีท าให้นักปฐพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินท่ี
พบออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรใน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสมกับดินในพื้นท่ีนั้นๆ 

 

 

รูปที่ 3 – 1  หน้าตัดดิน และช้ันดินต่าง ๆ 
ที่มา: https://osl101.ldd.go.th 

https://yingyimyam.wordpress.com/
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ชั้นต่าง ๆ ในดินที่เราใช้เพาะปลูกพืช  อาจจะแบ่งอย่างง่าย ๆ ดังนี ้
1)  ชั้นดินบน  หรือเรียกว่า “ช้ันไถพรวน” โดยท่ัวไปมีความหนาประมาณ 

15-30 ซม. จากผิวหน้าดิน ช้ันดินบนนี้เป็นช้ันท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เพราะเป็นช้ันท่ี
มีอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส สูงกว่าช้ันดินอื่นๆ โดยปกติจะมีสีคล้ าหรือด ากว่าช้ันอื่นๆ รากพืช
ส่วนใหญ่จะชอนไชหาอาหารอยู่ในช่วงช้ันนี้ 

2) ชั้นดินล่าง  เป็นช้ันท่ีมีอินทรียวัตถุน้อยกว่า  รากพืชท่ีชอนไชลงมาถึง
ช้ันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรากของไม้ผลหรือไม้ยืนต้นท่ีมีขนาดใหญ่ ท้ังนี้เพื่อยึดเกาะดินไว้ ให้พืช
ทรงตัวอยู่ได้ ไม่โค่นล้มลงได้ง่ายเมื่อมีลมพัดแรง  โดยท่ัวไปรากพืชเจริญเติบโตและดูดธาตุอาหาร
เฉพาะในส่วนท่ีเป็นดินบนและดินล่าง ซึ่งดินแต่ละชนิดมีความลึกไม่เท่ากัน ดินท่ีลึกจะมีพื้นท่ีให้
พืชหยั่งรากและดูดธาตุอาหารได้มากกว่าดินท่ีต้ืน การปลูกพืชให้ได้ผลดีจึงควรค านึงถึง
ความลึกของดินด้วย (https://osl101.ldd.go.th, 2561) 

 
 3.1.4 สมบัติทางกายภาพของดิน (ชาลี, 2548) 
  ลักษณะของดินทางกายภาพท่ีส าคัญท่ีสามารถน ามาใช้ประเมิน
ศักยภาพของดินเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อดิน โครงสร้างดิน สีดิน  
ความหนาแน่นรวมของดิน ปริมาณและขนาดของช่องว่าในดิน และการระบายน้ าของดิน  
ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้ 

1) เนื้อดิน (Soil texture)  เนื้อดินเกิดจากการผสมกันของอนุภาค
ดิน (Soil particle) 3 ขนาด  ได้แก่  อนุภาคทราย (Sand)  ท่ีมีขนาด  *0.05 – 2.00 มิลลิเมตร  
อนุภาคทรายแป้ง (Silt) มีขนาด 0.002 – 0.05 มิลลิเมตร และอนุภาคดินเหนียว (Clay)  มีขนาด
เล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร (*มาตรฐานในระบบ USDA.1970) ผสมกันในปริมาณท่ีต่างกัน 
สัดส่วนผสมของอนุภาคดินขนาดต่าง ๆ นี้มีผลต่อสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ ของดิน  เช่น 
ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน (Water Holding Capacity) ความสามารถในการถ่ายเท
อากาศของดิน (Aeration) และความคงทนของดิน (Soil strength) เป็นต้น ซึ่งจ าแนกเนื้อดิน
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม 12 ชนิด ได้แก่ 

(1) กลุ่มดินเนื้อหยาบ (Coarse-textured soils) ได้แก่ กลุ่มดินท่ี
มีเนื้อหยาบ  เมื่อบ้ีดินจะรู้สึกสากมือมาก  เนื่องจากดินมีส่วนผสมของอนุภาคดินท่ีมีขนาด

https://yingyimyam.wordpress.com/
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ใหญ่หรือมีอนุภาคทรายหรือทรายแป้งปนอยู่ในปริมาณสูง  โดยท่ัวไปดินในกลุ่มท่ีมีเนื้อดิน
หยาบมักไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนทึบและมีช่องว่างในดิน (Soil pore)  ท่ีมีขนาดใหญ่  ดินจะ
มีการซาบซึมน้ าได้ดี  น้ าจะเคล่ือนตัวจากดินช้ันบนลงสู่ดินล่างได้เร็ว  ดินเนื้อหยาบมักมี
พื้นท่ีผิวจ าเพาะน้อย  และอนุภาคดินส่วนใหญ่ไม่มีประจุ  จึงดูดซับน้ าและธาตุอาหารได้
น้อย  ดังนั้นการให้ปุ๋ยและน้ าแก่ดินเนื้อหยาบต้องให้เมื่อพืชต้องการ  การให้ปุ๋ยและน้ าแต่
ละครั้งต้องให้ครั้งละน้อย ๆ  และให้น้ าและปุ๋ยบ่อยครั้งขึ้น  กลุ่มดินเนื้อหยาบประกอบด้วย
ดิน 3 ชนิด  คือ  ดินทราบ (Sand : S)  ดินทรายปนดินร่วน (Loamy Sand : LS)  และดิน
ร่วนปนทราย (Sandy Loam : SL) 

(2) กลุ่มดินเนื้อปานกลาง (Medium-textured soils)  ได้แก่  
กลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินท่ีมีขนาดปานกลาง  เมื่อบ้ีดินจะรู้สึกสากมือไม่มากและมีความรู้สึกว่าดิน
ดูดนิ้วและล่ืนมือเล็กน้อย  เนื่องจากดินมีส่วนผสมของอนุภาคดินท่ีมีอนุภาคทราย  ทราย
แป้งและอนุภาคดินเหนียวปนอยู่ในปริมาณท่ีเท่า ๆ  ดัน  ดินมีช่องว่างในดินท่ีมีขนาดปาน
กลางท่ีเป็นท่ีดูดซับน้ าและช่องระบายอากาศท่ีพอเหมาะ  ดังน้นการระบายน้ าและการซาบ
ซึมน้ าของดินจึงไม่เร็วมาก  ดินท่ีมีเนื้อปานกลางมักมีความจุของน้ าในดินท่ีเป็นประโยชน์ 
(Available water capacity)  ค่อนข้างสูง  พืชสามารถใช้ประโยชน์จากน้ าส่วนนี้ได้ง่าย
และเป็นเวลานานกว่าดินเนื้อหยาบและดินเนื้อละเอียด  กลุ่มดินเนื้อปานกลางประกอบด้วย
ดิน 4 ชนิด  คือ  ดินร่วนเหนียวปนทราย (Sandy Clay Loam : SCL) ดินร่วน (Loam : L)  
ดินร่วนปนทรายแห้ง (Silt Loam : SiL)  และดินทรายแป้ง (Silt : Si) 

(3) กลุ่มดินเนื้อละเอียด (Fine-textured soils)  ได้แก่  กลุ่มดิน
ท่ีมีเนื้อดินท่ีมีขนาดปานกลางถึงเล็กปนกันอยู่ในปริมาณสูงกว่าดินเนื้อหยาบ  เมื่อบี้ดินจะ
รู้สึกและดูดนิ้วมือท่ีบี้  เนื่องจากดินมีส่วนผสมของอนุภาคดินท่ีมีอนุภาคดินเหนียว  และ
ทรายแป้งปนอยู่ในปริมาณท่ีมากกว่าดินอนุภาคทราย  ดินมีช่องว่างในดินท่ีมีขนาดเล็กมี
ปริมาณมาก  ช่องว่างขนาดเล็กนี้จะดูดซับน้ าไว้ได้ดี  การระบายน้ าของดิน ( Soil 
Drainage)  และการซาบซึมของน้ าจึงช้ากว่าดินเนื้อปานกลางและดินเนื้อหยาบ  นอกจากนี้
ดินเนื้อละเอียดมีพื้นท่ีผิวมาก  โดยเฉพาะอนุภาคดินเหนียวจึงมีการดูดซับน้ าและธาตุ
อาหารพืชต่าง ๆ  ได้ดีกว่าดินเนื้อหยาบ  ดินเหนียวส่วนใหญ่จึงเป็นดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ดินเนื้อหยาบ  กลุ่มดินเนื้อละเอียด  ประกอบด้วยดิน 5 ชนิด  คือ  ดินเหนียวปน
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ทราย (Sandy Clay : SC),  ดินเหนียวปนดินร่วน (Clay Loam : CL), ดินเหนียวปนทราย
แป้ง (SiC), ดินร่วนเหนียวปนทรายแห้ง (SiCL), และดินเหนียว (Clay : C) 

2) โครงสร้างดิน (Soil  structure)  โครงสร้างของดิน  หมายถึง  
การจับตัวของเม็ดดิน (Soil aggregation)  ท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  และความคงตัวของดินนี้เกิด
จากการมีแรงยึดระหว่างอนุภาคของดิน  การท่ีดินถูกบีบอัด  การเปียก  และการแห้งของดิน    
การยึดการเกาะกันของอนุภาคดินเหนียว หรือ การที่เม็ดดินมีสารเชื่อมของอินทรีย์
และอนินทรีย์สารชนิดต่าง ๆ เช่น อินทรียวัตถุ ออกไซด์ของเหล็กและอลูมินัม กรดอินทรีย์
ต่าง ๆ สารละลายเกลือชนิดต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น การยึดเกาะกันของอนุภาคดินท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน  การร่วนซุยของดิน  และความแข็งแรงของการเกาะตัวของดินท่ี
แตกต่างกัน  ซึ่งโครงสร้างของดินจะมีผลต่อสมบัติของดินท่ีเกี่ยวข้องกับ  ปริมาณน้ า  
อากาศ  และการกระจายของรากพืชในดิน  โดยท่ัวไปจ าแนกการจับตัวของเม็ดดินเป็น 2 
ประเภท  คือ  ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างและประเภทท่ีมีโครงสร้าง (Structure) 

(1) ประเภทไม่มีโครงสร้าง (Structureless)  ดินในธรรมชาติเรา
อาจพบว่าดินไม่มีการจับตัวของเม็ดดิน  เช่น  ดินเนื้อหยาบของดินทราย (Sand)  ท่ีมี
อนุภาคเด่ียวที่ไม่เกาะกัน  ซึ่งมีลักษณะเป็นอนุภาคเด่ียว (Single grain)  ดินนี้จะเป็นดินท่ี
ร่วนไม่เกาะกัน  ซึมซับน้ า  และอากาศได้ดี  นอกจากนี้ยังมีดินบางชนิดท่ีมีการจับตัวกันได้
แต่ไม่สามารถท าให้แตกออกจากกันเป็นเม็ดดินได้  ลักษณะดินเป็นก้อนทึบ ( Massive)  
เช่น  ดินเลน  หรือโคลนชายทะเล  และดินนาท่ีผ่านการท าเทือก (Puddle)  ซึ่งมีอนุภาค
ดินยึดติดกันเป็นพืดเป็นก้อนทึบ  มีผลท าให้ดินซาบซึมน้ าได้ต่ า 

(2) ประเภทท่ีมีโครงสร้าง (Structure)  ได้แก่  ดินท่ีมีการจับตัว
กันของเม็ดดินมีรูปร่างต่าง ๆ กัน    โครงสร้างของดินท่ีพบในดินท่ัวไปจ าแนกได้เป็น 

(2.1)  โครงสร้างแบบก้อนกลม (Round shape structure)  
ได้แก่   ดินท่ีเม็ดดินมีการจับตัวกัน ท่ีมี ลักษณะเป็นก้อนกลมมี ช่องว่างมองเห็นได้  
ประกอบด้วยโครงสร้างดินแบบ Granular ท่ีรูพรุนน้อยกว่าโครงสร้างแบบ Crumb 

(2.2) โครงสร้ า งแบบก้อน เห ล่ียมหรื อกล่อง  ( Blocky  
structure)  ได้แก่  ดินท่ีมีเม็ดดินจับตัวกันมีลักษณะคล้ายกล่องท่ีมีขนาดระหว่าง 5 – 50 
มิลลิเมตร  แบ่งได้เป็นแบบก้อนเหล่ียมมุมคม (Angular blocky)  และแบบก้อนเหล่ียมมุม
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บน (Subangular blocky)  โครงสร้างดินแบบนี้ยอมให้น้ าและอากาศซึมได้  รวมท้ังการ
กระจายของรากพืชอยู่ในระดับปานกลาง 

(2.3)  โครงสร้างแบบแท่ง (Prism-like structure)  ได้แก่  
ดินท่ีเม็ดดินมีการจับตัวกันท่ีมีลักษณะเป็นแท่ง  เรียงตัวกันในแนวต้ังเหมือนแท่งดินสอ  
หน่วยของโครงสร้างมีขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวระหว่าง 10 – 100 มิลลิเมตร  มักพบในดิน
ช้ันล่างของพื้นท่ีท่ีพบดินด่างและดินเค็ม  จ าแนกเป็น 2 ลักษณะคือแบบแท่งหัวตัดหรือหัว
เหล่ียม (Prismatic)  ซึ่งน้ าซึมผ่านได้ปานกลาง  และแบบแท่งหัวมน (Columnar)  ท่ีน้ าซึม
ผ่านได้ค่อนข้างต่ า 

(2.4)  โครงสร้างแบบแผ่น (Plate structure)  ได้แก่  ดินท่ี
เม็ดดินมีการจับตัวกันท่ีมีลักษณะเป็นแผ่น  มักพบในพื้นท่ีท่ีมีการอัดตัวของดินซึ่งอาจเกิด
จากการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าไปเหยียบย่ า  ดินมีโครงสร้างเป็นแผ่นเรียงตัวกัน
ในแนวระนาบและซ้อนกันเป็นช้ัน ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลซึมของน้ าและอากาศ  
ตลอดถึงการชอนไชของรากพืช 

3) สีดิน (Soil color)  สีของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินท่ีสามารถ
มองเห็นและแยกแยะได้ด้วยตาเปล่า  สีในดินเกิดจากสีขององค์ประกอบอื่น ๆ  ท่ีปนกับแร่
ประกอบดิน  สีของดินจะผันแปรไปตามสภาพและการผสมขององค์ประกอบอื่น ๆ  เช่น  
ปริมาณอินทรียวัตถุ  ออกไซด์ของธาตุโลหะต่าง ๆ  เช่น  ออกไซด์ของเหล็ก  นอกจากนี้สี
ของดินอาจเกิดขึ้นจากภาวะแวดล้อมของดินในพื้นท่ีต่าง ๆ  เช่น  ดินท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีน้ าขัง
มักมีสีเป็นสีเทาหรือสีน้ าเงิน  ถ้าอยู่ในภาวะดินเปียกและแห้งสลับกันอาจพบว่าดินจะมีจุด
ประ (Mottles)  หรือสีดินท่ีสองเป็นสีเหลืองปนแดงบนพื้นดินสีเทา  สีของดินสามารถบ่งถึง
สมบัติ  และขบวนการท่ีเกิดขึ้นในดิน  ได้ดังนี้ 

(1) ขบวนการท่ีเกิดขึ้นในดินทางกายภาพ  และการบ่งช้ี 
(1.1) ดินสีเหลืองถึงสีแดง  เกิดได้จากดินมีการระบายน้ า

ค่อนข้างดีถึงดีมาก  ดินไม่มีการขังน้ า  และมักพบดินท่ีมีสีเหลืองถึงสีแดงบนพื้นท่ีดอน  ดิน
มีช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี 

(1.2) ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อน  เกิดจากคุณลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ  ดังนี้  โดยท่ัวไปเป็นดินเนื้อหยาบท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุปนอยู่
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ในปริมาณน้อยมาก  หรือดินผ่านขบวนการซึมชะ (Eluviation)  ท่ีมีน้ าเป็นตัวการชะ
ละลายเอาสารละลาย  และแร่ธาตุต่าง ๆ  ออกไปจากช้ันดินจนดินมีสีเทาอ่อนหรือสีขาว  
หรือดินมีการสะสมของปูน (Lime)  เกลือ (Salt)  หรือยิปซัม (Gypsum) 

(1.3) ดินสีน้ าตาลเข้มหรือสีด า  โดยท่ัวไปดินท่ีมีสี ดินสี
น้ าตาลเข้ม  หรือสีด ามักเกิดจากสีของวัตถุต้นก าเนิดดิน  และการปนกับองค์ประกอบอื่น  
เช่น  อินทรียวัตถุ  หินบะซอลท์ (Basalt)  และหินปูน (Lime stone)  ในบางพื้นท่ีสลายตัว
แล้วให้ดินท่ีมีสีน้ าตาลหรือสีด า  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมบางอย่าง  เช่น  
ลักษณะภูมิอากาศ  และภูมิประเทศ  ดินสีด าหรือน้ าตาลเข้มท่ีมีอินทรียวัตถุในปริมาณสูง
ดินจะร่วนซุย  และอุ้มน้ าไว้ได้สูง  และมักเป็นดินเนื้อละเอียด 

(1.4) ดินสีเทาและสีเทาปนน้ าเงิน  ดินกลุ่มนี้มักพบในพื้นท่ี
ราบลุ่ม  ดินแสดงลักษณะทางกายภาพท่ีบ่งช้ีว่าดินมีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก  มักมีน้ า
แช่ขังเป็นเวลานาน  และดินขาดการถ่ายเทอากาศ 

(2) ขบวนการท่ีเกิดขึ้นในดินทางเคมี  และการบ่งช้ี 
(2.1) ดินสีเหลืองถึงสีแดง  สีเหลืองและสีแดงเป็นสีของออกไซด์

ของเหล็กท่ีเกิดจากขบวนการเติมออกซิเจน (Oxidation) ในดินเนื่องจากมีการแทรกซึมของ
อากาศ  โดยเฉพาะออกซิเจนลงไปในดิน  ดินกลุ่มนี้มักอยู่ในภาวะดินท่ีเป็นกรด (Acid soil)  
ดินมีการพัฒนาหน้าตัดดินสูงมาก  ดินมีหน้าตัดดินท่ีลึกและมีการชะล้าง (Leaching)  สูง  
ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

(2.2)  ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนโดยท่ัวไปเป็นดินเนื้อหยาบท่ีมี
ปริมาณอินทรียวัตถุปนอยู่ในปริมาณน้อยกมาก  หรือดินผ่านขบวนการซึมชะ (Eluviation)  
ทีมีน้ าเป็นตัวการชะละลายเอาสารละลาย  และแร่ธาตุต่าง ๆ  ออกไปจากช้ันดินจนดินมีสี
เทาอ่อนหรือสีขาว  หรือดินมีการสะสมของปูน (Lime)  เกลือ (Salt)  หรือยิปซัม (Gypsum)  
การสะสมของปูน  เกลือ  และยิปซัมเกิดจากขบวนการทางเคมี  ท่ีเริ่มจากขบวนการผุพัง
ของแร่ประกอบดินท่ีเป็นแร่ปฐมภูมิ (Primary mineral)  แล้วเกิดการรวมตัวกันใหม่
กลายเป็นแร่ทุติยภูมิ (Secondary mineral)  ต่าง ๆ  ท่ีอยูในสารละลายดิน (Soil  solution)  
หรือตกผลึกในรูปของเกลือ  ปูน  และยิปซึม ฯลฯ 
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(2.3)  ดินสีน้ าตาลเข้มหรือสีด า  ดินกลุ่มนี้คาดคะเนได้ว่ามี
ปริมาณองค์ประกอบท่ีเป็นอินทรียวัตถุปนอยู่ในปริมาณสูง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติสูง  โดยเฉพาะไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และก ามะถันสูง  อย่างไรก็ตามยังพบดินสี
คล้ าในพื้นท่ีท่ีเกิดจากอิทธิพลของหินอัคนีท่ีเป็นด่าง  เช่น  หินบะซอลท์และแอนดีไซท์  ซึ่ง
มักพบว่าแร่ดินเหนียวเป็นพวกมอนโมรินโลไนท์ (Monmorillonite)  ดินเป็นดินเหนียวจัด
ระบายน้ าเลว  เมื่อดินแห้งจะแตกระแหงเป็นร่องท่ีลึกและกว้าง  โดยท่ัวไปดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง 

(2.4)  ดินสีเทาและสีเทาปนน้ าเงิน  ดินกลุ่มนี้มักมีน้ าแช่ขัง
เป็นระยะเวลานาน ดินอิ่มตัวด้วยน้ าตลอดเวลา อากาศซึมผ่านลงไปในดินได้น้อย การ
เปล่ียนรูปของสารประกอบต่าง ๆ  ในดินเกิดได้น้อย  ถ้าดินมีโอกาสแห้งบ้างออกซิเจนซึม
ลงไปได้  ดินจะเริ่มเกิดขบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีท าให้เกิดสีประ (Mottles) ของ
สารประกอบอื่น ๆ  ขึ้นได้  เช่น  จุดประของจาร์โรไซด์ (Jarosite mottles)  ท่ีมีปฏิกิริยา
เป็นกรดจัด  เป็นต้น 

4) ความหนาแน่นและความพรุนของดิน (Soil Density and Porosity)  
ความหนาแน่นและความพรุนของดินชนิดต่าง ๆ  เป็นผลมาจากดินท่ีมีเนื้อดิน  เม็ดดิน  และ
โครงสร้างดินท่ีแตกต่างกัน 

(1) ความหนาแน่นของดิน (Soil density)   
ความหนาแน่นของวัตถุ  หมายถึง  มวลของวัตถุต่อหน่วย

ปริมาตร  ส าหรับดินมีความหนาแน่น 2 ประเภท คือ ความหนาแน่นรวม (Bulk density)  
และความหนาแน่นอนุภาค (Particle density) ความหนาแน่นรวม  หมายถึง  มวลของดินแห้ง
ต่อหน่วยปริมาตรรวมของดิน (ท่ีรวมเอาปริมาตรช่องว่างในดินไปด้วย)  ส่วนความหนาแน่น
อนุภาค  หมายถึง  มวลของดินแห้งต่อปริมาตรของดิน (ท่ีไม่รวมปริมาตรช่องว่างในดิน)  
ส าหรับดินแล้วมีค่าความหนาแน่นรวมต่ ากว่าความหนาแน่นอนุภาคเสมอ  ค่าความ
หนาแน่นรวมจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาตรรวมของดิน  ดินท่ีมีค่าความหนาแน่น
ดินรวมต่ า  หมายความว่าดินนั้นมีปริมาตรดินรวมสูงหรือคาดคะเนได้ว่าดินมีช่องว่างในดิน
สูงหรือดินมีช่องว่างในดินมาก  ในทางกลับกันดินท่ีมีค่าความหนาแน่นรวมของดินสูงดินมัก
แน่นทึบมีปริมาณช่องว่างในดินน้อย 
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(2) ความพรุนของดิน (Porosity) 
ความพรุนของดินเป็นสมบัติของดินท่ีควบคุมโดยปริมาตรและ

ขนาดช่องว่างในดิน  โดยท่ัวไปช่องว่างในดินมีขนาดต่าง ๆ กัน  ช่องว่างขนาดใหญ่ (Macro 
pores)  มีขนาดใหญ่กว่า 50 ไมโครเมตร  ท าหน้าท่ีระบายน้ าและเป็นท่ีบรรจุและทางผ่าน
เข้าออกของอากาศ  ส่วนช่องว่างขนาดเล็ก (Micro pores) มีขนาดเล็กกว่า 50 ไมโครเมตร  
เป็นช่องท่ีบรรจุน้ าท่ีพืชสามารถน าน้ าส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้  ความพรุนรวม (Total 
porosity)  หมายถึง  สัดส่วนระหว่างปริมาตรของช่องว่างในดินและปริมาตรรวมของดิน 
(ดังสมการ) 
 ความพรุนรวม   = ปริมาตรของช่องว่างในดิน 

    ปริมาตรรวมของดิน 
 ความพรุนรวม (%)   = 1 –   ความหนาแน่นรวม        x 100 

         ความหนาแน่นอนุภาค 
 
เมื่อ ความหนาแน่นรวม   = มวลดินแห้ง        กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
           ปริมาตรรวมของดิน 
 ความหนาแน่นอนุภาค =      มวลดินแห้ง        กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
            ปริมาตรของดิน 

 
ความพรุนของดินนิยมบอกเป็นเปอร์เซ็นของปริมาตรช่องว่าง

ในดินต่อปริมาตรรวมของดิน  ดินท่ีมีความพรุนสูงมักระบายน้ าได้ดี  ดินท่ีมีเนื้อละเอียดและ
มีความพรุนสูงด้วยดินจะอุ้มน้ าได้ดีกว่ากว่าดินเนื้อละเอียดท่ีมีความพรุนต่ า  ดินท่ีมีความ
ต้องการเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมเพื่อการปลูกพืชไร่  พืชสวนและไม้ผล  ควรเป็นดินท่ีมี
ความพรุนสูง  ระบายน้ าได้ดีและอุ้มน้ าไว้ได้สูง  โดยท่ัวไปดินเนื้ อหยาบจะมีปริมาตรของ
ช่องว่างขนาดใหญ่มากกว่าดินเนื้อละเอียด  ในทางกลับกันดินเนื้อละเอียดจะมีปริมาตรของ
ช่องว่างขนาดเล็กมากกว่าดินเนื้อหยาบและจะมีปริมาตรรวมของช่องว่าในดินมากกว่าดิน
เนื้อหยาบ  ดังนั้นดินเนื้อละเอียดจึงสามารถอุ้มน้ าได้มากกว่าดินเนื้อหยาบ 
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 3.1.5 สมบัติทางเคมีของดิน  (เล็ก, 2547) 
1)  ธาตุอาหารพืชที่ส าคัญในดิน 

ธาตุอาหารพืชในดินแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่  ได้แก่  ธาตุอาหาร
มหัพภาค (macronutrient) เป็นธาตุท่ีพืชต้องการในปริมาณมาก  ได้แก่  ไนโตรเจน  
โพแทสเซียม  ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม  และก ามะถัน  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นธาตุอาหาร
จุลภาค (micronutrient)  เป็นธาตุอาหารท่ีพืชต้องการในปริมาณน้อย  ได้แก่  เหล็ก  
แมงกานีส  สังกะสี  ทองแดง  โบรอน  โมลิบดินัม  และคลอรีน 

2)  การแลกแคตไอออนของดิน (cation  exchange) 
ส่วนท่ีท าหน้าท่ีทางเคมี ท่ีส าคัญท่ีสุดของดิน  ได้แก่  อนุภาค

แขวนลอยของแร่ดินเหนียว (clay mineral)  และอินทรียวัตถุ  สารแขวนลอยดังกล่าวมี
คุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นประจุลบ  มีขนาดเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร  มีพื้นท่ีผิวต่อหน่วย
น้ าหนักสูงมาก  และแขวนลอยอยู่ในส่วนท่ีเป็นน้ าในดิน  ดังนั้น  จึงมีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุท่ีเป็นประจุบวก  หรือ  แคตไอออน  เช่น  ไฮโดรเจน  แคลเซียม  โพแทสเซียม  
โซเดียม  และแมกนีเซียม  ธาตุดังกล่าวจะเป็นธาตุท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและ
ส่ิงมีชีวิตในดินบางชนิดถ้ามีอยู่ในปริมาณสูงจะท าให้เกิดพิษ  เช่น  โซเดียมและไฮโดรเจนท า
ให้ดินมีสภาพเป็นกรด  ปริมาณของประจุลบในดินขึ้นอยู่กับปริมาณอินทรียวัตถุและ
ประเภทของแร่ดินเหนียวในดิน 

ความสามารถในการดูดซับประจุบวกของแร่ดินเหนียว  และ
อินทรียวัตถุ  ประจุบวกท่ีถูกดูดซับไว้  สามารถจะแลกเปล่ียนได้กับธาตุประจุบวกอื่น ๆ  ท่ี
มีอยู่ในสารละลายดิน  ซึ่งจะเป็นส่วนของน้ าท่ีอยู่ในช่องว่างดินตามธรรมชาติจะมีการ
แลกเปล่ียนไปมาอยู่ตลอดเวลา  เมื่อใดก็ตามท่ีมีการเพิ่มปริมาณของธาตุประจุบวกใน
สารละลายในดิน  กระบวนการแลกเปล่ียนจะเกิดขึ้น  ความจุในการแลกเปล่ียนแคตไอออน 
(cation exchange  capacity) ของดินสามารถตรวจวัดโดยวิธีทางเคมี  และมีหน่วยวัด
เป็นหน่วยต่อน้ าหนักดิน  ความสามารถในการแลกเปล่ียนของอินทรียวัตถุจะสูงกว่าของแร่
ดิน 

ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกของดินมีความส าคัญ
เพราะท าให้ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช  เช่น  แคลเซียม  แมกนีเซียม  และโพแทสเซียมอยู่
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ในรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  และนอกจากนี้ความสามารถในการดูดซับ
ประจุบวก  ท าให้ ดินมีแรงต้านต่อการสูญเสียจากการชะออกไปโดยน้ า  ดินท่ีมี
ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงจะมีการสูญเสียดังกล่าวน้อย  สารก าจัด
ศัตรูพืชบางชนิดท่ีมีสมบัติเป็นประจุบวกจะถูกดูดซับเช่นกัน  ท าให้ศักยภาพในการดูดซับ
เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมลดลงด้วย 

แรงดูดซับประจุบวกของประจุลบบนผิวของแร่ดินและอินทรียวัตถุ
ขึ้นอยู่กับชนิดของประจุบวกอลูมิเนียม > แคลเซียม > แมกนีเซียม > โพแทสเซียม > 
โซเดียม > ไฮโดรเจน 

ประจุบวกพวกแคลเซียม  แมกนีเซียม  โพแทสเซียมและโซเดียม
จัดว่าเป็น  ประจุบวกท่ีมีฤทธิ์เป็นเบส (basic cation)  ถ้ามีอยู่ในดินมากท าให้ดินมี
ปฏิกิริยาเป็นด่าง  ส่วนอลูมิเนียม  และไฮโดรเจนอิออนจัดเป็นพวกมีฤทธิ์เป็นกรด (acidic 
cation)  อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส (base saturation percentage)  เป็นค่าท่ีได้จาก
ปริมาณร้อยละของเบสต่อความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน  มีประโยชน์ใน
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ดิน 

3)  พีเอชดิน  (soil pH) 
พีเอชเป็นค่าท่ีวัดความเป็นกรด หรือด่างของดิน ค่าของพีเอชมีค่า

ต้ังแต่ 0 – 14 ท่ีพีเอช 7 ดินมีสภาพเป็นกลาง  เมื่อพีเอชต่ ากว่า 7 สภาพความเป็นกรดจะ
สูงขึ้น  เมื่อมีค่าพีเอชลดลงจนถึงมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งจะมีความเป็นกรดสูงสุดเท่ากับกรด
เกลือ  ในทางตรงกันข้าม  เมื่อพีเอชสูงกว่า 7 จะมีสภาพเป็นด่างและสภาพความเป็นด่าง
จะสูงขึ้นตามค่าของพีเอช 

พีเอชดินเป็นสมบัติทางเคมีท่ีมีการวัด  หรือ  ตรวจสอบอยู่เสมอ
แทบทุกครั้งท่ีมีการวิเคราะห์  เป็นคุณสมบัติของดินท่ีเปรียบเสมือนอุณหภูมิของคน  เพราะ
ค่าพีเอชจะมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติอื่น ๆ  เช่น  สภาพความเหมาะสมต่อ การ
เจริญเติบโตของพืช  ปริมาณ  กิจกรรม  และประเภทของจุลินทรีย์ในดิน  มีผลต่อการเน่า
เปื่อยสลายตัวของอินทรียวัตถุ  นอกจากนี้ยังมีผลต่อปริมาณธาตุอาหาร ท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชท่ีดินจะละลายออกมา  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส  ถ้าดินมีพีเอชต่ า หรือสูง
เกินไปจะอยู่ในรูปท่ีพืชน ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้  ในดินท่ีมีสภาพความเป็นกรดสูงธาตุ
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บางอย่าง  เช่น  เหล็ก  แมงกานีส  โบรอน  และทองแดง  จะละลายออกมาในปริมาณสูง
อาจเป็นพิษต่อพืชและจุลินทรีย์ในดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างพีเอชกับปริมาณธาตุอาหารพืช
แสดงไว้ในรูปค่าพีเอชท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช  จะอยู่ระหว่างเป็นกรด
เล็กน้อย  และด่างเล็กน้อย  ประมาณ 5 – 9  

 

3.1.6 คุณลักษณะของดินในประเทศไทย (https://osl101.ldd.go.th, 2561) 
          การศึกษาดินด้านปฐพีวิทยาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ลักษณะสมบัติต่างๆ 

ของดิน การเกิดและปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวของดิน รวมถึงการแจกแจงชนิด
ของดินและท าแผนท่ีดินในประเทศไทยนั้น ได้เริ่มต้นด าเนินการมาต้ังแต่ก่อนสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยมี Dr. R.L. Pendleton นักวิทยาศาสตร์ทางดินและ
การเกษตรชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษาของกรมกสิกรรมและประมง 
ในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีนักวิชาการฝ่ายไทย คือ ดร.สาโรช มนตระกูล และ ดร.เริ่ม บูรณฤกษ์ เป็น
ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ท าการส ารวจดินในระดับประเทศ (Reconnaissane soil survey) 
โดยยึดถือระบบการส ารวจและจ าแนกดินตามแบบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(Untied States Department of Agriculture : USDA) ปี 1938 หรือท่ีเรียกว่า ระบบ 
USDA 1938 เป็นหลัก  

 ในปี พ.ศ. 2510 นักวิชาการทางดินของประเทศไทยจึงได้น าระบบการ
จ าแนกใหม่ ท่ีเรียกว่า ระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) เข้ามาใช้ในระบบการ
ส ารวจและจ าแนกดินของประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นระบบท่ี
เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นระบบการจ าแนกดินในประเทศไทย จึงได้ท าการจัดจ าแนกดินตาม
ระบบอนุกรมวิธานดินนี้มาจนถึงปัจจุบัน การจ าแนกดินตามอนุกรมวิธานดินนี้ มีการแบ่งช้ัน
การจ าแนกดินออกเป็น 6 ขั้น คือ อันดับ อันดับย่อย กลุ่มดินใหญ่ กลุ่มดินย่อย วงศ์ดิน 
และชุดดิน 

 หน่วยจ าแนกดินท่ีเล็กท่ีสุดในระบบนี้ คือ "ชุดดิน" ปัจจุบันมีชุดดิน
ต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนดินท่ีพบในพื้นท่ีต่างๆ ขอประเทศไทย มากกว่า 200 ชุดดิน  (สามารถ
ศึกษาชุดดินต่าง ๆ ได้ท่ีส านักดินและวางแผนส ารวจการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือ www.ldd.go.th)   
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 ดินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นท่ี 
และระยะเวลาในการพัฒนาท่ีต่างกัน ดังนั้น ดินในแต่ละท่ีจึงแตกต่างกันไปตามอิทธิพลของ
ปัจจัยเหล่านี้  ส่งผลให้ดินแต่ละพื้นท่ีมีลักษณะเด่นและสมบัติเฉพาะตัว   

 พื้นท่ีเป็นทิวเขา เชิงเขา หุบเขา ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาพเหนือและภาค
ตะวันตกของประเทศส่วนในภาคใต้จะมีพื้นท่ีเป็นเขาสูงแล้วลาดไปสู่ชายฝ่ังท้ังในด้านของ
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ในภาคตะวันออกมีทิวเขาสลับเนินเขาและท่ีราบโดยรอบทิวเขา
ส่วนบริเวณภาคกลาง นั้นมีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีภูเขาโดดอยู่ประปราย โดยเฉพาะในภาค
กลางตอนบน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักส ารวจและวิจัย
ท่ีดิน ได้ท าการส ารวจทรัพยากรดินในประเทศ พบว่า ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะ
เด่นคือ เป็นดินเขตร้อนและมักจะขาดความอุดมสมบูรณ์ จากปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกันท าให้ลักษณะของดินท่ีเกิดในบริเวณต่างๆจึงแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งลักษณะดิน
ในประเทศเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค มีลักษณะดังนี้  
 

 ทรัพยากรดินในภาคใต้  
ลักษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นดินท่ีอยู่ในสภาพอากาศท่ี

ค่อนข้างช้ืน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเล 
มีพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวท้ังสองด้าน ตอนกลางมีเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาว
เหนือ-ใต้ และมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนมีฝนตกชุกสม่ าเสมอ 

ดินในพื้นท่ีดอนส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีพัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง 
ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า จัดได้ว่าเป็นดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรต่ าถึงค่อนข้าง
ต่ า  ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคใต้ได้แก่ ชุดดินบางนารา ชุดดินพัทลุง  ชุดดิน
ภูเก็ต  ชุดดินชุมพร  ดังรูป 
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รูปที่ 3 – 2  ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคใต้ 
ที่มา: https://osl101.ldd.go.th, 2561 
 

 ทรัพยากรดินในภาคกลาง 
 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน 

แม่น้ าแม่กลอง และล าน้ าสาขา ท าให้มีพื้นท่ีราบต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง วัตถุต้นก าเนิด
ดินส่วนใหญ่เป็นพวกตะกอนน้ าพา ดินในแถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ประกอบกับพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบชลประทาน การใช้
ประโยชน์ท่ีดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าภาคอื่นๆ แม้ว่ าจะมีปัญหาดินเปรี้ยวอยู่บ้าง 
ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ในการท าการเกษตรของภาคกลางได้แก่ ชุดดินบางเลน ชุดดินนครปฐม 
ชุดดินราชบุรี ชุดดินก าแพงแสน  ดังรูป 

 

 
รูปที่ 3 – 3  ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคกลาง 
ที่มา: https://osl101.ldd.go.th, 2561 
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 ทรัพยากรดินในภาคเหนอื 

 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับท่ีราบระหว่างหุบเขา 
หรือท่ีราบบริเวณสองฝ่ังแม่น้ าสายใหญ่ ลักษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีพัฒนาการไม่
มากนัก ในดินยังคงมีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับท่ีไม่ต่ าจนเกินไป ดินใน
บริเวณท่ีราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 
แต่ข้อจ ากัดของพื้นท่ีภาคเหนือท่ีส าคัญคือ เป็นพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีพื้นท่ีภูเขาและ
เทือกเขาต่างๆ ท่ีมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง 
ซึ่งพื้นท่ีเหล่านี้ จัดว่ามีความเส่ียงต่อการชะล้างพังทลายสูง ไม่เหมาะสมส าหรับท า
การเกษตร ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคเหนือได้แก่ ชุดดินหางดง ชุดดิน
เชียงราย ชุดดินสันป่าตอง และชุดดินบ้านจ้อง  ดังรูป 

 

 
รูปที่ 3 – 4  ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคเหนือ 
ที่มา: https://osl101.ldd.go.th, 2561 
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 ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มสลับกับท่ีดอน วัตถุต้นก าเนิดดินส่วนใหญ่เกิดจาก

การสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีของหินตะกอน หรือเป็นช้ินส่วนของหินตะกอนท่ีผุพังและถูกเคล่ือนย้าย 
มาในระยะทางไมไ่กลนัก ลักษณะดินท่ีพบส่วนใหญ่มักจะเป็นดินท่ีมีพัฒนาการสูง มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยัง
มีดินท่ีมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมี
กรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับต้ืน ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 
ค่อนข้างต่ าหรือต่ า ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่  ชุด
ดินร้อยเอ็ด  ชุดดินพิมาย  ชุดดินโคราช  และชุดดินยโสธร ดังรูป 

 
 

 
รูปที่ 3 – 5  ตัวอย่างชุดดินท่ีใช้ท าการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา: https://osl101.ldd.go.th, 2561 
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3.1.7 ความสัมพันธ์และ/หรือความเก่ียวข้องของดินกับสิ่งแวดล้อม 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงความส าคัญของดิน  (3.1.1 ความส าคัญ

ของดิน)  ดินยังถือเป็นทรัพยากรส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  ทรัพยากร
น้ า  ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ชาลี, 2548) 

 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดิน และน้ า  
  ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ า  จัดเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ มีความเกี่ยวข้องในระบบนิเวศ  กล่าวคือเป็นแหล่งพลังงานและ
วัตถุท่ีป้อนเข้าสู่ระบบนิเวศซึ่งเป็นปัจจัยท่ีท าให้ส่ิงมีชีวิตในระบบสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  
ทรัพยากรดินต้องการน้ าเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิความช้ืนไว้ให้ส่ิงท่ีมีชีวิตในดินให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้เพื่อเกิดขบวนการแปรสภาพของแร่ประกอบดิน  และย่อยสลายสารอินทรีย์
ต่าง ๆ ในขณะท่ีปริมาณน้ าและคุณภาพน้ าจะมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของทรัพยากร
ดิน 

  (1) ความสัมพันธ์ของน้ าต่อดิน  เมื่อพิจารณาวัฎจักรของน้ าเราจะ
เห็นว่าน้ ามีความสัมพันธ์กับดินต้ังแต่เป็นน้ าหยาดฟ้า (Precipitation) ท่ีตกลงมาสู่ดินท้ังใน
รูปของหมอก ฝน หิมะ ลูกเห็บ และน้ าค้าง  น้ าหยาดฟ้าต่าง ๆ เหล่านี้เปล่ียนสถานภาพ
และบางส่วนถูกกักเก็บไว้ช่องว่างขนาดเล็กในดิน (Soil Micro pore)  น้ าท่ีอยู่ในดินนี้มี
ความส าคัญอย่างมากในขบวนการต่าง ๆ ท้ังทางกายภาพและชีวเคมีในดิน  น้ าจึงถูกจัดไว้
เป็นองค์ประกอบดินในธรรมชาติ  ดังนั้นมวลดินจะมีน้ าอยู่เสมอไม่มากก็น้อย  หน้าตัดดิน
เปรียบเสมือนภาชนะบรรจุน้ าซึ่งมีน้ าไหลเข้าและออกอยู่เสมอ  น้ าท่ีไหลเข้าไปในดินจะ
เคล่ือนท่ีต่อไปในทิศทางต่าง ๆ และออกจากดินอยู่เสมอ เช่น การคายระเหยจากดินและพืช
สู่อากาศ  หรือเคล่ือนท่ีไปทางด่ิงหรือทางลึก (Percolation)  และไหลลงสู่แม่ล าธาร  
เนื่องจากน้ ามีคุณสมบัติเป็นตัวท าละลาย  ควบคุมการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ  และเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นของส่ิงมีชีวิต  เราจึงพบว่าน้ าสามารถละลายเกลือ  และแร่ธาตุต่าง ๆ ในดิน  
สามารถน าพาสารละลายต่าง ๆ ออกจากดินได้  นอกจากนี้ขบวนการต่าง ๆ ในดินท่ีเกิดขึ้น
ต้องการอุณหภูมิและความช้ืนท่ีพอเหมาะ  การเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ าหรือความช้ืนใน
ดินอาจท าให้อาจท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของดินได้  เช่น  การเกิดดินกรดก ามะถัน (Acid 
Sulfate Soil) ในบริเวณราบลุ่มชายฝ่ังทะเล  เนื่องจากมีการระบายน้ าออกจากดิน  หรือ
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การท่ีดินมีสารประกอบก ามะถันเปล่ียนเป็นกรดก ามะถันเมื่อดินแห้ง  การเกิดดินลูกรัง
ขยายพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากดินมีสารละลายของเหล็กปนอยู่สูงเกิดการเติมออกซิเจน 
(Oxidation) เมื่อดินแห้ง  และการแพร่กระจายของพื้นท่ีดินเค็มในภาคอีสานเนื่องจากน้ า
ในดินไปละลายสารละลายเกลือท่ีอยู่ในช้ันดินล่างแล้วแพร่ลงสู่พื้นท่ีท่ีต่ ากว่า  เป็นต้น 

  (2) ความสัมพันธ์ของดินต่อน้ า  ความสัมพันธ์ของดินท่ีมีต่อน้ ามอง
ได้ 2 ลักษณะ คือ  ความสัมพันธ์ในด้านปริมาณน้ าและคุณภาพน้ าท่ีถูกปล่อยออกมาจาก
ดินลงสู่แหล่งน้ า  คุณลักษณะของดินท่ีต่างกันย่อมมีความสามารถในการดูดซับน้ าและ
สารละลายต่าง ๆ ได้ไม่เท่ากัน  ท้ังนี้เนื่องจากดินมีช่องว่างท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านขนาดและ
ปริมาณ ดินเนื้อละเอียดจะดูดซับน้ าและประจุต่าง ๆ ได้ดีกว่าดินเนื้อหยาบ ดังนั้นในพื้นท่ีท่ี
มีดินเนื้อละเอียดน้ าท่ีไหลผ่านจะค่อย ๆ  ไหลรินออกมาและน้ าค่อนข้างใส  หรือมีคุณภาพ
มีคุณ  ในขณะท่ีดินเนื้อที่หยาบกว่าน้ าท่ีไหลผ่านจะไหลรินออกมาอย่างรวดเร็วและน้ ามีการ
ปนเป้ือนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 – 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดิน  และน้ า 
ที่มา: ชาลี, 2548 

เพิ่มประสิทธิภาพ  ขบวนการ

ผุพังสลายตัวของหินและแร่

ประกอบดิน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในดิน 

ละลาย  และ

เคลื่อนย้าย

ธาตุในดิน 

ปรับความช้ืน

และอุณหภูมิ

ในดิน 

แหล่งพลังงาน

และน้ าให้สิ่งท่ี

มีชีวิตในดิน 

ชะซึมลงสู่แหล่งน้ าใต้ดินและล าธาร 

น้ าในดิน 

น้ าหยาดฟ้า คายระเหยน้ า 
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 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดิน และป่าไม้ 
  ดินเป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชท่ีส าคัญของต้นไม้  นอกจากนี้ในดิน

ยังเป็นแหล่งน้ าและอากาศ  ท่ีพืชน าไปใช้ในขบวนการเคล่ือนย้ายธาตุอาหารพืช  ขบวนการ
สังเคราะห์แสง  ขบวนการเมตาโบลิซึมต่าง ๆ  และขบวนการหายใจ  เป็นต้น  เมื่อใดท่ี
ระบบนิเวศของดินเส่ือมโทรมลง  ระบบย่อยต่าง ๆ ของดินท าหน้าท่ีได้ไม่สมบูรณ์ย่อมส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้  ซึ่งเราจะพบว่าประเภทและชนิดของป่าอาจเปล่ียนแปลง
หรือปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศของดินท่ีเปล่ียนแปลงไป  เช่น  การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
ป่าเบญจพรรณไปเป็นป่าเต็งรัง  เป็นต้น  ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะดินกับชนิดของป่า 
(แสดงไว้ในรูปท่ี 3 – 7)  ขึ้นอยู่กับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เนื้อดิน  และความลึก
ของดินเป็นต้น 

  (1)  ความสัมพันธ์ของดินต่อป่าไม้  ปัจจัยของคุณลักษณะดินท่ีเด่น
ท่ีมีความสัมพันธ์กับประเภทและชนิดของป่าไม้  ได้แก่  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เนื้อดิน 
และความลึกของดิน 

   (1.1)  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  หมายถึง  ปริมาณธาตุ

อาหารพืชท่ีจ าเป็นในดินท่ีมีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช  จ าแนกระดับความอุดม
สมบูรณ์ของพืชได้เป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า  การประเมินหาระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  โดยท่ัวไปพิจารณาจากใช้ระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ปริมาณ
ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมท่ีเป็นประโยชน์  ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกของ
ดิน (Cation Exchange Capacity : CEC)  

   (1.2)  เนื้อดนิ 
    เนื้อดิน คือ ลักษณะทางกายภาพของดินท่ีเกิดจากการ

ผสมของอนุภาคดิน  ขนาดดินเหนียว  ทราย  และทรายแป้ง  ผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ 
กัน  เนื้อดินมีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้  และการดูดซับน้ าของดิน  
เนื่องจากเนื้อดินท่ีต่างกันท าให้เกิดขนาดและปริมาณช่องว่างในดินท่ีแตกต่างกัน  กล่าวคือ
ในดินเนื้อหยาบจะมีช่องว่างในดินขนาดใหญ่เป็นปริมาณมากกว่าดินเนื้อละเอียด  เป็นผล
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ต่อความสามารถในการดูดซับน้ าได้มากกว่าดินเนื้อปานกลาง และดินเนื้อหยาบ  ตามล าดับ  
ในขณะท่ีดินเนื้อหยาบระบายน้ าได้ดีกว่าดินเนื้อปานกลาง  และดินเนื้อละเอียด  ตามล าดับ 

   (1.3)  ความลึกของดิน 
    ความลึกของดิน  ได้แก่  ระดับความลึกของหน้าตัดดิน

ในส่วนท่ีเป็นเนื้อดิน  หรือเนื้อดินปนเศษหินผุ  หรือปนด้วยลูกรัง  ท่ีมีความลึกจากผิวดินไป
จนถึงหินพื้น (Bed Rock) การท่ีดินมีความลึกมาก  หมายความว่า  ดินมีปริมาณของธาตุ
อาหารพืช น้ า  และอากาศมากขึ้นด้วย  ในขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีในการยึดเกาะ  
และช่วยพยุงเพื่อการตั้งตัวของต้นไม้  ระดับความลึกท่ีจ าแนกไว้มี 5 ระดับ  เช่น  ต้ืนมาก 
(<25 เซนติเมตร)  ต้ืน ( 25 – 50 เซนติเมตร)  ค่อนข้างลึก (50 – 100 เซนติเมตร)  ลึก 
(100 – 150 เซนติเมตร)   ลึกมาก (>150 เซนติเมตร)      

  (2)  ความสัมพันธ์ของป่าไม้ต่อดิน  ป่าไม้นับว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
การเปล่ียนแปลงของดิน  อากาศและน้ าอย่างใกล้ชิดในด้านทรัพยากรดิน  ป่าไม้ท าให้เกิด
การหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชในดิน  ควบคุมการหมุนเวียนน้ าในดิน  ช่วยลดปริมาณแรง
การตกกระทบของฝน  ช่วยลดอ านาจในการพัดพาตะกอนดินและการกัดเซาะดินท่ีเกิดการ
ไหลบ่าของน้ าท่ีผิวดิน  นอกจากนี้ป่ายังช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน  โดยเฉพาะ
อินทรียวัตถุในช้ันดินบน  และลดปริมารการระเหยของน้ าในดิน  และปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน  ประเภทและชนิดของป่าท่ีต่างกันย่อมมีความสัมพันธ์ต่อการเปล่ียนแปลง
ของคุณลักษณะดินท่ีต่างกัน  ท้ังนี้เนื่องจากป่าแต่ละชนิดมีคุณลักษณะท่ีต่างกัน  ลักษณะ
ของป่าท่ีมีความสัมพันธ์กับดิน  ได้แก่  โครงสร้างของป่า  เช่น ความหนาแน่นของเรือนยอด  
ปริมาณชีวมวลของต้นไม้  และระบบความหนาแน่นของต้นไม้  เป็นต้น 
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รูปที่ 3 – 7 แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของดินกับชนิดของป่าไม้ 
ที่มา: ชาลี, 2548 

 
จะเห็นได้ว่าดินมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรมี

การวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อมเพื่อจะได้ทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ดิน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสมกับการท่ีจะน าดินไปใช้ประโยชน์กับ
ส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะดิน 

ระดับความอุดม 
สมบูรณ์ของดิน 

เนื้อดิน : (ความช้ืน) 
หยาบ (ต่ า) 
ปานกลาง 

ความลึกของดิน :  

สูง 

ปานกลาง 

ต่ า 

ละเอียด 

ปานกลาง 

หยาบ 

ลึก 

ปานกลาง 

ต้ืน 

ป่าดิบช้ืน 

ป่าเบญจพรรณ 

ป่าเต็งรัง 

ป่าสนเขา 

ป่าดิบแล้ง 

ป่าดิบเขา 
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mw  
ms 

3.1.8 หลักการหรือมาตรฐานการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 
 คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ ดินทางส่ิงแวดล้อมจะน าหลักการหรือ

มาตรฐานการวิเคราะห์ดินจากกรมพัฒนาท่ีดินเป็นหลัก  เนื่องจากเป็นหน่วยงานของ
ประเทศไทยท่ีมีความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับเรื่องดิน  โดยค านึงถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ของคณะ  ซึ่งหลักการการวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม มีดังนี้ 

 
 1)  การวิเคราะห์ความชื้นในดิน (Soil Water Content) 
 ความช้ืนในดิน เป็นสัดส่วนระหว่างมวลของน้ าในดินกับมวลของดิน

แห้ง  โดยท่ัวไปสัดส่วนนี้มีค่าระหว่าง 0.05 – 0.5 กรัม/กรัม การจัดการดิน การใช้ดินจาก
การเกษตร ส่วนใหญ่ใช้น้ าเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลผลิตของพืช  ดังนั้นการตรวจวัดปริมาณน้ า
ท่ีมีอยู่ในดิน จึงสามารถก าหนดปริมาณน้ าให้ดินได้  เพื่อเป็นหลักประกันว่าพืชจะได้รับน้ า
อย่างเพียงพอ  และใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ   

  การวัดจ านวนน้ าในดินนิยมวัดเป็นระดับความช้ืน (Water Content)  
หมายถึง  สัดส่วนระหว่างปริมาณของน้ ากับปริมาณของดินท่ีน้ านั้นบรรจุอยู่  อาจแสดงได้
หลายรูปแบบ  ดังนี้ 

  (1)  ระดับความช้ืนโดยมวล (Mass Water Content) 
   ระดับความช้ืนโดยมวล  หมายถึง  สัดส่วนระหว่างมวลของน้ า

กับมวลของดินแห้ง  ซึ่งบรรจุน้ าอยู่  แสดงได้ดังสมการ 
    

   m =      ………………….(1) 
    

   ในท่ีนี้ m คือ ระดับความช้ืนโดยมวล  mw คือ  มวลของน้ า
ในดิน  และ ms คือ  มวลของดินแห้งสนิทท่ีผ่านการอบแห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ  105 – 110  
องศาเซลเซียส  จนมีมวลคงท่ี         

  (2)  ระดับความช้ืนโดยปริมาตร (Volume Water Content) 
   ระดับความช้ืนโดยปริมาตร หมายถึง  สัดส่วนระหว่าง

ปริมาตรของน้ าในดินกับปริมาตรรวมของดิน  ปริมาตรรวม (Bulk Volume) ในท่ีนี้  
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Vw  
Vs 

หมายถึง  ผลรวมของปริมาตรของแข็ง (Solid  Volume) และปริมาตรช่อง (Pore  Volume)  
ระดับความช้ืนโดยปริมาตรแสดงได้ตามสมการ 

 

   V =      ………………….(2) 
             

   ในท่ีนี้ v คือ ระดับความช้ืนโดยปริมาตร  Vw คือ  ปริมาตร
ของน้ าในดิน  และ Vs คือ  ปริมาตรรวมของดิน 

    v  และ  m  มีความสัมพันธ์กันตามสมการ      
 

   v = m .       ………………….(3) 
                   

   ในท่ีนี้ b คือ ความหนาแน่นรวม (Bulk  Density) และ w คือ  
ความหนาแน่นของน้ า  ระดับความช้ืนโดยปริมาตรมีท่ีใช้มากกว่าระดับความช้ืนโดยมวล  
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาการไหลของน้ าในดิน  แต่ขั้นตอนการประเมินระดับความช้ืนโดย
ปริมาตรมีความยุ่งยากกว่า  ดังนั้นจึงมักประเมินระดับความช้ืนโดยปริมาตร  จากสมการ 
(3)  เมื่อทราบระดับความช้ืนโดยมวล  และความหนาแน่นรวมของดิน ณ จุดนั้น 
   

 2)  การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน (Soil Bulk Density) 
  ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2547) 

ได้กล่าวไว้ว่า  ความหนาแน่นรวมของดิน  หมายถึงสัดส่วนระหว่างมวลของดินขณะท่ีมวล
แห้งสนิทต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรรวมของดิน (ปริมาตรของอนุภาคดินและช่องว่างในดิน)   
ส่วนใหญ่ค่าความหนาแน่นรวมของดินจะเพิ่มขึ้นตามความลึกเนื่องจากมีอินทรียวัตถุน้อย
กว่าดินบน  ดินล่างต้องรับน้ าหนักของดินท่ีอยู่ข้างบนหรือเครื่องมือทางการเกษตรกรรม  
การเหยียบย่ าของคนหรือสัตว์  

  ดินในท่ีต่าง ๆ จะมีค่าความหนาแน่นรวมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  เนื้อดิน  โครงสร้างของดิน  เป็นต้น  โดยท่ัว ๆ ไปค่าความ

b 

w 
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หนาแน่นรวมของดินบนที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว  ดินร่วนปนเหนียว  และดินร่วนปนทราย
แป้ง  มีค่าอยู่ในช่วง 1.20 – 1.80 กรัมต่อลูกบากศ์เซนติเมตร  ส่วนใหญ่ค่าความหนาแน่น
รวมของดินจะเพิ่มขึ้นตามความลึกเนื่องจากมีอินทรียวัตถุน้อยกว่าดินบน  ดินล่างต้องรับ
น้ าหนักของดินท่ีอยู่ข้างบนหรือเครื่องมือเขตกรรม  การเหยียบย่ าของคนหรือสัตว์  การหา
ความหนาแน่นรวมของดินมีหลายวิธี  แต่ท่ีนิยมใช้กันคือ clod method และ core method  
ปกติความหนาแน่นจาก clod method จะสูงกว่า core method เนื่องจากปริมาตรของ
ดินไม่ได้รวมถึงปริมาตรของช่องว่างระหว่างเม็ดดินกับวงแหวน  ห้องปฏิบัติการของคณะจึง
เลือกใช้วิธี core method 

  
 3)  การวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ 
  (Hydrometer method) 

ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2547) 
ได้กล่าวไว้ว่า  การวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดิน หมายถึง การหาสัดส่วนโดยมวลของกลุ่ม
ขนาดอนุภาคดินเหนียว (Clay) กลุ่มขนาดอนุภาคทรายแป้ง (Silt) และกลุ่มขนาดอนุภาค
ทราย (Sand)  ในดินท่ีมีขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ซึ่งอนุภาคในช้ันดินแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น 
3 กลุ่มขนาดคือ 

1. กลุ่มดินเนื้อหยาบ (coarse-textured soils) เนื้อดินท่ีจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ ทราย (sand) ทรายร่วน (loamy sand)  และร่วนปนทราย (sandy loam) 

2. กลุ่มดินเนื้อปานกลาง (medium-textured soils) ประเภทท่ี
จัดอยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่  ดินร่วน (loam) ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam) ทรายแป้ง (silt) 
และดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) 

3. กลุ่มดินเนื้อละเอียด (fine textured soils) ประเภทท่ีจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay) ดิน
เหนียว (clay) ดินร่วนเหนียว (clay loam) และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) 

  การวิเคราะห์จะเน้นเฉพาะส่วนท่ีเป็นอนินทรียสารขององค์ประกอบ
หลักของดิน  ในการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดินหรือบางครั้งก็เรียกว่า การหาลักษณะ
เนื้อดิน (Soil texture)  วิธีท่ีนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ Pipette method  
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และ Hydrometer method  ห้องปฏิบัติการคณะเลือกใช้วิธี Hydrometer ซึ่งสะดวก  
และมีความเหมาะสม  
 

4)  การวิเคราะห์ความเป็นกรด–ด่าง (pH) 
  pH ของดินเป็นคุณสมบัติท่ีมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต
ของพืชโดยมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเป็นประโยชน์ของธาตุต่าง ๆ ในดินท้ังท่ีเป็นธาตุ
อาหารที่จ าเป็นต่อพืช เช่น P, Cu, Fe, Mn, Mo และ Zn รวมถึงธาตุท่ีไม่มีความจ าเป็นต่อ
พืช เช่น Al (พัชรี, 2552)  การวัด pH ของดิน เป็นการตรวจวัดท่ีท าสะดวก และรวดเร็ว 
สามารถท าได้ง่ายเป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการเจริญเติบโตของพืชท่ีใช้กันท่ัวไป 
และยังสามารถใช้ประเมินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี  (Coyne and 
Thompson, 2006) 
  ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2547) 
ได้กล่าวไว้ว่า ปฏิกิริยาของดิน หมายถึง  ความเป็นกรด (Acidity) หรือความเป็นด่าง 
(Alkalinity) ของดิน  การท่ีดินมีสภาพเป็นกรดหรือเป็นด่าง  เป็นเพราะ Hydrogen ion 

(H+)ในสารละลายดิน  ถ้าในสารละลายดินมี H+  OH-  ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด  ถ้าในสารละลาย

ดินมี H+
 OH- ดินมีปฏิกิริยาเป็นด่าง  และถ้า H+ = OH-  ดินมีปฏิกิริยาเป็นกลาง 

  การวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  นิยมวัดเป็นค่า pH เรียกว่า 
มาตราพีเอช (pH Scale)  ท่ีบ่งบอกเป็นตัวเลขซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ H+ มากกว่าการใช้
ความเข้มข้นของ H+ โดยตรงเป็นดรรชนีของความเป็นกรดและความเป็นด่าง 
  จากสูตร 
    pH = -log [H+] 
  เมื่อ 
    pH = ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
    log = logarithm ฐาน 10 
    [H+] = ความเข้มข้นของ H+  ท่ีอยู่ในสารละลาย 
      มีหน่วยเป็นโมลาร์ (molar; M) 
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  การวัด pH ของดิน  ในห้องปฏิบัติการ ใช้วัดด้วยเครื่อง pH meter  
หลักการเหมือนกับการวัด pH โดยท่ัวไป  แต่การวัด pH ของดินใช้สารละลายได้หลายชนิด 
เป็นต้นว่า  วัดในน้ า  ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์  สารละลายแคลเซียมคลอไรด์  
หรือโซเดียมฟลูออไรด์  การใช้สารละลายต่างชนิดกัน  จะเป็นตัวชี้บอกคุณสมบัติบางอย่าง
ของดินนั้น ๆ เมื่อต้องการทราบเพียงว่าดินมี pH  เป็นกรดหรือด่าง  การวัดใช้วัดในน้ าใน
อัตราส่วนของดินต่อน้ าต่าง ๆ  กัน  ต้ังแต่อัตราส่วน 1:1  1:2  1:2:5  1:5  ผู้วัดจะเลือกวัด
ใช้อัตราส่วนใดก็ได้  แต่มีข้อสังเกตว่าปริมาณสัดส่วนของน้ าท่ีต่างกันจะมีผลต่อค่า pH ท่ีวัด
ได้  ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินโดยท่ัวไปมักใช้สัดส่วนดินต่อน้ าเป็น 1:1  หรือ  1:2  ใน
กรณีท่ีต้องการทราบว่า  ความเป็นกรดของดินเกิดจากปริมาณ Al3+  ในดิน  หรือจาก H+  
มักใช้วัด pH  ในสารละลายของโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)  ความเข้มข้น 1 N ใน
อัตราส่วน 1:1 
  วิธีท่ีห้องปฏิบัติการคณะนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการคือ วิธี Electrometric 
หรือ  Potentiometric method  ใช้เครื่องมือ pH meter  จากหลักการความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้า (Glass electrode)  สองอันท่ีจุ่มอยู่ในสารละลายดิน  ซึ่งผัน
แปรโดยกลับกับความเข้มข้นของ H+  อิสระท่ีอยู่ในสารละลาย  ความสัมพันธ์นี้ถูกน ามา
ดัดแปลงให้อ่านออกมาเป็นค่า pH  บนหน้าปัดของ pH meter 
 

5)  การวิเคราะห์ค่าน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) 

  การวัดค่าการน าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) ของดินเป็น
ค่าท่ีใช้ส าหรับประเมินความเข้มข้นของเกลือท่ีละลายได้ในดิน ซึ่งเกลือท่ีละลายได้ในดินท่ี
ส าคัญได้แก่ Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+,Cl-,NO3

-,HCO3
- และ SO4

2- (พัชรี, 2552) การวัดค่า 
EC จึงเป็นการประเมินปริมาณเกลือท่ีละลายได้ของดิน และค่าท่ีได้ยังใช้เป็นตัวก าหนด
ระดับความเค็มของดินด้วย  อัตราส่วนระหว่างดินต่อน้ าท่ีนิยมใช้มักเป็น 1:5 หรือท่ีเรียกว่า 
EC 1:5 หรือใช้วิธีการสกัดดินท่ีอิ่มตัวด้วยน้ า  แล้ววัดสารละลายท่ีสกัดได้  เรียกว่า  EC 
extract (ECe) สัดส่วนของดินต่อน้ าจะใช้เท่าใดก็ตาม  จะต้องระบุสัดส่วนนั้นไว้ด้วยทุกครั้ง
ท่ีรายงานผล  (ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2547) 
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  ห้องปฏิบัติการคณะเลือกวิธีวัดค่าการน าไฟฟ้า ดิน:น้ า ในอัตราส่วน
1:5  เนื่องจากเป็นวิธีท่ีวิเคราะห์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว  และเหมาะสม 

 
 6)  การวิเคราะห์ความเป็นกรดของดิน (Soil Acidity) 

  ความเป็นกรดของดิน  คือ การที่ดินมีปริมาณประจุบวกแลกเปล่ียน
ได้ส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนไอออนซึ่งแตกตัวออกมาจากดิน เป็นอนุมูลอิสระในสารละลายดิน  
ซึ่งเมื่อวัด pH ของดินแล้วได้ต่ ากว่า 7  (กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ,์ 2544)  วิธีวัดความเป็นกรดของดินโดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์สกัด สามารถ
วัดได้ท้ังไฮโดรเจน และอะลูมินัมท่ีแลกเปล่ียนได้ ซึ่งค่าท่ีวัดได้นี้คืออะลูมินัมแทนท่ีไอออน
บวกท่ีเป็นด่าง และมีอยู่ด้ังเดิมในดินซึ่งถูกชะล้างไปจากดิน ดังนั้นจึงท าให้ดินอิ่มตัวด้วย
อะลูมินัมมากขึ้นและสามารถค านวณอะลูมินัมท่ีอิ่มตัวจากค่าความสามารถแลกเปล่ียน
ประจุบวก คือ ร้อยละของอะลูมินัมท่ีแลกเปล่ียนได้ จะเป็นตัวช้ีวัดความรุนแรงของ
อะลูมินัมต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพืชโดยเฉพาะในดินกรดได้ดี  ผลผลิต
ของพืชจะลดลงเมื่อเปอร์เซ็นต์การอิ่มตัวด้วยอะลูมินัมเพิ่มข้ึน (เจริญ และคณะ, 2540) 

 
7)  การวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน (Organic Matter, OM) 

 อินทรียวัตถุในดิน  หมายถึง  อินทรียสารทุกชนิดท่ีมีอยู่ในดิน ซึ่งได้
จากซากพืช ซากสัตว์ และส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในดิน  ส่ิงท่ีขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์  
สลายตัวทับถมอยู่ในดิน  รวมถึงอินทรียสารท่ีรากพืชปลดปล่อยออกมา  และท่ีจุลินทรีย์
สังเคราะห์ (กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544) 

  วิธีการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดินท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางคือวิธี 
Walkley & Black ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ภายใต้การ 
Standardize ด้วยโพแทสเซี ยมไดโครเมต (K2Cr2O7) ในกรดซั ลฟู ริ ก เข้ มข้น 
(Concentrated H2SO4) อินทรีย์คาร์บอน (Organic Carbon) ในดินจะถูกออกซิไดซ์ 
(Oxidize) ด้วยโพแทสเซียมไดโครเมต ท่ีใส่ในปริมาณมากเกินพอ (แต่รู้ปริมาณท่ีแน่นอน) 
ปฏิกิริยาจะด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วด้วยความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากการผสมกรดซัลฟูริกเข้มข้น
ลงในสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมต จากนั้นท าการไทเทรตสารละลายโพแทสเซียมท่ี
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เหลือจากการท าปฏิกิริ ยาด้วยสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
(Fe(NH4)2(SO4) 2.6H2O)  ปริมาณโพแทสเซียมท่ีใช้ไปมีค่าเท่ากับ คาร์บอน (C) ท่ีถูก
ออกซิไดซ์ ซึ่งค านวณกลับมาเป็นอินทรียวัตถุ (OM) การค านวณหาปริมาณอินทรียวัตถุโดย
วิธี Walkley & Black ต้ังอยู่บนสมมุติฐานว่าอินทรียวัตถุ มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ 
58 เปอร์เซ็นต์ และ อินทรีย์คาร์บอน ท าปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ 77 เปอร์เซ็นต์  (พัชรี และ
คณะ, 2550) 

 
 8)  การวิเคราะห์หาไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total N) 

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักธาตุหนึ่งท่ีพืชต้องการเป็นปริมาณ
มาก  และจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเพราะไนโตรเจนช่วยพืชสร้างโปรตีน  ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด  ไนโตรเจนในดินท่ีพืชน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วจะถูก
ปลดปล่อยออกมาจากอินทรียวัตถุโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน  ดังนั้นการประเมินปริมาณ
ไนโตรเจนทางอ้อมคือค านวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ซึ่งโดยท่ัวไปอินทรียวัตถุในดิน 
จะมีไนโตรเจน 5 เปอร์เซ็นต์  (กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ,์ 2544)   

ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2547) 
ได้กล่าวไว้ว่า รูปของไนโตรเจนท่ีพืชสามารน าไปใช้ได้ส่วนใหญ่คือ NH4

+ ซึ่งเกิดมาจาก
กระบวนการแอมโมนิฟิเคช่ัน (Ammonification) และ NO3

- ท่ีเกิดมาจากกระบวนการไนตริฟิเคช่ัน 
(Nitrification)  ในดิน  แต่ปริมาณและรูปของไนโตรเจน ท้ัง NH4

+ และ NO3
- ท่ีอยู่ในดินไม่

แน่นอนมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  ปริมาณของท้ังสองรูปเพิ่มขึ้นและลดลงโดยการสูญหาย
จากดินได้ง่าย  ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะวิเคราะห์  เพราะไม่สามารถบอกปริมาณท่ี
แน่นอนและเพียงพอของธาตุไนโตรเจนตลอดฤดูปลูก  หรือฤดูเก็บเกี่ยวไม้ผลได้  จะ
วิเคราะห์ต่อเมื่อจะใช้ค่านั้นส าหรับงานวิจัยท่ีจ าเป็นต้องประเมินในขณะนั้นเท่านั้น 

ไนโตรเจนในดินท่ีพืชน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่แล้ว  จะถูก
ปลดปล่อยออกมาจากอินทรียวัตถุโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน  ดังนั้นการประเมินปริมาณ
ไนโตรเจนทางอ้อมคือ  ค านวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ซึ่งโดยท่ัวไปอินทรียวัตถุใน
ดิน  จะมีไนโตรเจน 5 เปอร์เซ็นต์  ดังนี้ 
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ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในดิน = ปริมาณอินทรียวัตถุ x 0.05 
           (เปอร์เซ็นต์) 

 
การวิเคราะห์ Total N  โดยวิธี Kjeldahl ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ดังนี ้(พัชรี, 2552) 
(1)  การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Digestion) 
 ไนโตรเจนในดินซึ่งอยู่ในรูปสารอินทรีย์จะเปล่ียนรูปเป็น 

NH4
+-N  ภายใต้การท าปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกเข้มข้นท่ีร้อนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา  ซึ่งเป็น

สารผสมท่ีประกอบด้วย โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4), คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4.5H2O)  
และ ซีลีเนียม (Se)  ดังปฏิกิริยา 

 Organic N + H2SO4   (NH4)2SO4 + CO2 + SO2 + H2O 
 
(2)  การกล่ัน (Distillation) 
 NH4

+-N  ในสารละลายตัวอย่างท่ีย่อยได้จะถูกน ามากล่ันกับ
ด่างได้ NH3 ดังปฏิกริยา 

 (NH4)2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O 
 แอมโมเนีย (NH3) ท่ีได้จากการกล่ันจะถูกดักจับด้วย Boric 

acid indicator ดังปฏิกิริยา 

 H3BO3 + NH3   NH4H2BO3 (Ammonium borate) 
 
(3)  การไทเทรต (Titration) 
 น าสารละลายท่ีได้จากการดักจับ NH3 ด้วย Boric acid 

indicator ในขั้นตอนการกล่ัน  ซึ่งอยู่ในรูปแอมโมเนียมบอเรต (NH4H2BO3)  ไปไทเทรต  
กับสารละลายมาตรฐานกรดท่ีจุดยุติจะมีการเปล่ียนรูปกลับคืนมาเป็น Boric acid (H3BO3) 
ท่ี pH 5 ดังปฏิกิริยา 

 NH4H2BO3+ H+  H3BO3 + NH4
+ 
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 9)  การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available P) 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชธาตุหนึ่งท่ีพืชต้องการเป็นปริมาณมาก  

และจะมีอยู่ในดินต่ ามากโดยมีค่าเฉล่ียเพียง  0.06 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไนโตรเจนท่ีมี 
0.14 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 0.83 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน
อยู่ในรูป อนุมูลฟอสเฟต คือ H2PO4

- และ HPO4
- ซึ่งได้จากกระบวนการแปรสภาพของ

อินทรียวัตถุ  และจากการละลายของสารประกอบฟอสเฟตต่าง ๆ ในดิน  ออกมาอยู่ใน
สารละลายดิน (soil solution) ซึ่งอยู่ในสภาพสมดุลกัน  (กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544) 

  วิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน  นิยมใช้วิธี
ของ Bray II  ซึ่งประกอบด้วย 0.1 N สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)   และ 0.03 N 
แอมโนเนียมฟลูออไรด์ (NH4F)  ซึ่งความเป็นกรดของสารละลายนี้จะช่วยละลายฟอสเฟต
บางส่วนของแข็งในดินออกมา และ ฟลูออไรด์ (F-) ในสารละลายสกัดจะช่วยแทนท่ี
ฟอสเฟตไอออนท่ีถูกดูดยึดอยู่ท่ีผิวของ Soil Colloid  ให้ออกมาอยู่ในรูปท่ีละลาย  ซึ่งอยู่ใน
รูปท่ีเป็นประโยชน์ ต่อพืช  สามารถใช้ไ ด้กับดินส่วนใหญ่ของประเทศ (ส านักงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2547) 

 
 10)  การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available K) 
  โพแทสเซียม  เป็นธาตุอาหารท่ีพืชต้องการปริมาณมากและ

จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  ในกิจกรรมสร้างและเคล่ือนย้ายน้ าตาล  สังเคราะห์แสง
และการหายใจ ฯลฯ โพแทสเซียมในดินมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปคือ Fixed K, Exchangeable K+ 
และ Soluble K+ รูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ คือ Exchangeable K+ และ Soluble K+ 
ส าหรับ Soluble K+ นั้น พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย  แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อย
มากจึงไม่ค่อยน ามาใช้ในการประเมินปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (กองวิเคราะห์ดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544) 

  การวิเคราะห์โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในดินนั้นมี
สารละลายท่ีใช้สกัดมากมายหลายชนิด  แต่ท่ีนิยมใช้คือสารละลายแอมโมเนียมอะซิเตท 
(NH4OAc) 1 N pH 7 (Jackson, 1958)  โดยใช้ NH4

+ และเปล่ียนประจุ  โพแทสเซียมให้
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ออกมาอยู่ในสารละลายมากกว่าการใช้กรดสกัด  ซึ่งเป็นการสกัดท่ีรุนแรง  อาจจะท าให้ 
Fixed K (Slowly available K) ถูกปลดปล่อยออกมาด้วย  ซึ่งจะท าให้ค่าโพแทสเซียมมี
มากเกินกว่าโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช  ซึ่งอยู่ในรูปท่ีละลายได้และแลกเปล่ียนได้ 
(ส านักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2547) 

 
11)  การวิเคราะห์หาความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน 

  (Cation Exchange Capacity, CEC) 
   ความจุในการแลกเปล่ียนแคตไอออน  คือ  ผลรวมของแคด

ไอออนท่ีแลกเปล่ียนได้ซึ่งดินหรือดินเหนียวหรือวัสดุอื่น ๆ ดูดซับไว้ได้ ปัจจุบันนี้ใช้หน่วย 
เซนติโมลต่อกิโลกรัม (cmol/kg) ของดิน (กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2544)  

   พัชรี ธีรจินดาขจร (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ดินท่ัวไปมีประจุสุทธิ
เป็นลบท าให้ดินสามารถดูดซับประจุตรงข้ามซึ่งได้แก่ cation ต่าง ๆ ไว้รอบพื้นผิวอนุภาค
ด้วยจ านวนสมมูลท่ีเท่ากัน cation ท่ีถูกดูดซับนี้สามารถแลกเปล่ียนท่ีกับ cation อื่น ๆ ได้ 
ปฏิกิริยาการแลกเปล่ียนดังกล่าวเรียกว่า “cation exchange” และความสามารถของดิน
ในการดูดซับ cation เรียกว่า ความจุในการแลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน  

  วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ CEC ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือวิธี 1 N 
แอมโมเนียมอะซิเตท (NH4OAc)  ซึ่งมีหลักการวิเคราะห์คือ ดินอิ่มตัวด้วย NH4

+  แล้วท า
การล้าง NH4

+  ส่วนเกินด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethanol) จากนั้น NH4
+ ท่ีถูกดูดซับบน

พื้นผิวอนุภาคดินซึ่งสัมพันธ์กับ CEC  ของดินจะถูกไล่ท่ีโดย Na+ น าสารละลายท่ีได้มากล่ัน
กับด่าง ดักเก็บแอมโมเนีย NH3 ท่ีได้จากการกล่ันด้วยสารละลายบอริค (Boric acid 
indicator)  และตรวจวัดปริมาณโดยการไทเทรต (Titration) หลักการเดียวกันกับหลักการ
วิเคราะห์ Total N 
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3.1.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 
 มีงานวิจัยท่ีมีการวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อมเพื่อศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ 

ของดิน  ซึ่งมีการศึกษาคุณสมบัติดินท้ังกายภาพและเคมี  มดัีงนี้ 
     โอภาส วงศ์ทางประเสริฐ (2558) ได้ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีของดินนาใน จ. ชลบุรี และ จ. ฉะเชิงเทรา โดยการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของดิน ได้แก่ องค์ประกอบอนุภาคของดิน ความหนาแน่นดินรวม ความหนาแน่น
อนุภาคของดิน ความพรุนรวม ความช้ืน และสมบัติทางแร่ ส่วนการศึกษาสมบัติทางเคมี
ของดิน ได้แก่ อินทรียวัตถุ ความเป็นกรดเป็นด่าง สภาพการน าไฟฟ้าของสารละลายดิน 
ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก ธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) 
รวมถึงธาตุองค์ประกอบ และโลหะหนักในดิน ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงดินนาให้มีความอุดมสมบูรณ์  โดยผลการศึกษาพบว่า  ดินใน  
จ. ฉะเชิงเทราเป็นดินร่วนปนทราย และดินใน จ. ชลบุรีเป็นดินร่วนปนเหนียว ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการทดลองสมบัติทางแร่ท่ีมีโครงสร้างของควอตซ์เป็นหลัก ส่วนสมบัติอื่น ๆ เช่น 
ความหนาแน่นดินรวม ความหนาแน่นอนุภาคความพรุนรวม และความช้ืน ซึ่งจะเห็นว่าดิน
ใน จ. ฉะเชิงเทรามีทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า 80 % จึงท าให้มีความหนาแน่นดินรวม
สูง แต่มีความหนาแน่นอนุภาค ความพรุน และความช้ืนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ จ.ชลบุรี 
ส าหรับผลการทดลองด้านเคมี พบว่าดินใน จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทราไม่มีโลหะหนักใน
ปริมาณท่ีเป็นอันตราย  และดินใน  จ.ชลบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมากกว่า  
จ.ฉะเชิงเทรา โดยแนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพดินประเมินตามค่าวิเคราะห์ดิน 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของดิน พบว่าจ.ฉะเชิงเทรา ดินเป็นกรดเล็กน้อย ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับสภาพความเป็นกรดในดิน แต่ดินมีอินทรียวัตถุต่ า จึงควรปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินนา เพื่อความเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของข้าว และเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ดิน เช่น กรดฮิวมิก กรดอะมิโน ธาตุ
อาหารพืช ท าให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น มีจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์อาศัยอยู่ในดินมากขึ้น 
นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มช่องว่างในดินให้การระบายน้ า และอากาศดียิ่งขึ้น และท าให้เกิด
ความพรุนของผิวหน้าดิน ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดินช่วยให้ระบบรากพืช
สามารถแพร่กระจายตัวในดินได้ดี มีความสามารถในการดูดซับน้ าในดิน ท าให้ดินชุ่มช้ืนขึ้น 
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สุวิชาและคณะ (2559) ได้ท าการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินชุด
ดินบางคล้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  โดยใช้ผลวิ เคราะห์ทางเคมีของดิน 
ประกอบด้วย ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม
ท่ีเป็นประโยชน์ ค่าความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน และค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส 
นอกจากนี้ยังท าการประเมินความเหมาะสมของท่ีดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเกณฑ์
การประเมินในด้านสภาพภูมิอากาศ ดิน และการจัดการ และการประเมินสมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน โดยวิธีการจ าแนกจะเน้นท่ีช้ันดินบนเป็นหลักหรือภายในเขตรากพืช 
ซึ่งสามารถนามาแปลความหมายโดยใช้ข้อมูลการส ารวจภาคสนามและข้อมูลการวิเคราะห์
ดินทางด้านฟิสิกส์และเคมีของดิน ผลการศึกษาพบว่า ดินชุดดินบางคล้าในภาคตะวันออก
ของประเทศไทยมีศักยภาพทางการเกษตรต่ าเนื่องจากลักษณะและสมบัติดินท่ีได้มาจาก
วัตถุต้นก าเนิด ร่วมกับกระบวนการทางดินท่ีส่งผลท าให้ดินมีลักษณะทางกายภาพและทาง
เคมีท่ีไม่เหมาะสมต่อการใช้ทางการเกษตร อย่างไรก็ตามดินเหล่านี้สามารถใช้ปลูกพืชได้แต่
ต้องมีการจัดการท่ีเหมาะสม เช่น การท่ีดินมีปริมาณกรวดเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการไชชอนของรากพืช ประกอบกับช่องภายในดินมีปริมาณมาก ปริมาณอนุภาคดิน
เหนียวน้อย ดินจึงขาดความช้ืนได้ง่ายและดินสามารถกักเก็บธาตุอาหารในดินได้น้อย ดังนั้น
ควรเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ซึ่งจะช่วยในการดูดยึดธาตุอาหารร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อ
ช่วยชะลอการสูญเสียธาตุอาหารกับกระบวนการชะละลาย โดยเฉพาะในบริเวณท่ีใช้ปลูก
พืชไร่เศรษฐกิจการท้ิงเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยว หรือการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนแล้ว
ไถกลบ ก็เป็นการช่วยรักษาความช้ืนและเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุได้อีกแนวทางหนึ่ง ส าหรับ
ในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียต่อปีมากกว่า 1,600 มิลลิเมตร สามารถปลูกยางพาราได้ 
การปลูกสร้างสวนป่าอาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีน่าสนใจซึ่งในระยะยาว นอกจากจะให้
ผลผลิตเป็นเนื้อไม้แล้วยังช่วยรักษาความช้ืนและอินทรียวัตถุไว้ในดินได้ด้วย พันธุ์ไม้ท่ี
สามารถเจริญเติบโตได้ในดินปนกรวด ได้แก่ กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส สน ประดู่ และสัก 
เป็นต้น 
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อิทธิพล ขึมภูเขียว และอรวรรณ รักสงฆ์ (2560) ได้ท าการปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ด้วยปุ๋ยพืชสด
และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจ านวน 4 ซ้ า จัด Main plot เป็นการใช้ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ต ารับ
ควบคุมไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด (M1) และใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกด้วยเมล็ดอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ 
แล้วไถกลบขณะออกดอก (M2) และจัด Sub plot เป็นการใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย 
(S1) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ (S2) ใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน อัตรา 500 
(S3) และ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ (S4) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของแก่นตะวันและสมบัติ
ทางเคมีของดินหลังการทดลอง ผลการทดลองท าให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดท าให้แก่นตะวัน
มีความสูง และน้ าหนักหัวสดมากกว่าต ารับควบคุม ส่วนการใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ พบว่าการใช้
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ท าให้แก่นตะวันมีขนาดล าต้นบริเวณโคนต้น 
ความสูง และน้ าหนักหัวสดไม่ต่างกับการใช้อัตรา 1,000 กโิลกรัม/ไร่ และปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ย
แบบต่างๆ ให้น้ าหนักหัวสดไม่มีปฏิสัมพันธ์กับการใช้ปุ๋ยพืชสด แต่พบแนวโน้มว่าการใช้ปุ๋ย
พืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน จะท าให้แก่นตะวันมีน้ าหนักหัวสดมากกว่าการ
ใช้ปุ๋ยพืชสดเพียงอย่างเดียว ส าหรับผลต่อสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลอง พบว่าการ
ใช้ปุ๋ยพืชสดท าให้ดินหลังการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าต ารับควบคุม ส่วนการใส่
ปุ๋ยแบบต่างๆ ให้ลักษณะสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

 
ประภัสสร เจริญไทย และ ชูชาติ สันธทรัพย์ (2561) การศึกษาผลของ

ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์ซูก าร์สตาร์พลัส โดย
ด าเนินการทดลองในแปลงปลูกข้าวโพดหวานขอเกษตรกร ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง ซึ่งดินอยู่ในชุดดินแม่สาย (Mae Sai series: Ms) ในระหว่างเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซ้ ามีกรรมวิธีทดลอง 5 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมอัตรา 0 กิโลกรัม K2O/ไร่ 2) ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 7.5 กิโลกรัม K2O/ไร่ 3) 
ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 15 กิโลกรัม K2O/ไร่ 4) ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 30 กก.K2O/ไร่ 
และ 5) เป็นกรรมวิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยของทุกกรรมวิธี แบ่งใส่เป็น 3 
ครั้ง ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยท่ีระยะ 15-20 วันหลังปลูก ในอัตราร้อยละ 20 ของปุ๋ยโพแทสเซียม
ท้ังหมด ครั้งท่ี 2 ท่ีระยะ 30-35 วันหลังปลูก อัตราร้อยละ 30 ของปุ๋ยโพแทสเซียมท้ังหมด 
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และครั้งท่ี 3 ท่ีระยะ 45-50 วันหลังปลูก อัตราร้อยละ 50 ของปุ๋ยโพแทสเซียมท้ังหมด โดย
ใส่แบบกระทุ้งหลุมข้างต้นข้าวโพดหวานแล้วหยอดปุ๋ยพร้อมกลบ ส าหรับปริมาณปุ๋ย
ไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสฟอรัส ในกรรมวิธีท่ี 1 , 2, 3 และ 4 จะใส่พร้อมกันกับปุ๋ย
โพแทสเซียม ในอัตราท่ีเท่ากัน คือ 25 กิโลกรัม N/ไร่ และ 7.5 กิโลกรัม P2O5/ไร่ โดยแบ่ง
ใส่ 3 ครั้ง ในอัตราส่วนเดียวกันกับปุ๋ยโพแทสเซียม ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ดินท่ีมีปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินระดับต่ า (56.27 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) การใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมท่ีอัตรา 7.5 กิโลกรัม K2O/ไร่ เพียงพอต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพด
หวาน ซึ่งมีผลผลิตเฉล่ีย 3.73 ตัน/ไร่ องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดหวาน ได้แก่ น้ าหนักฝัก
สดปอกเปลือกเฉล่ีย 322.65 กรัม/ต้น เส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉล่ีย 5.43 เซนติเมตร ความยาว
ฝักปอกเปลือกเฉล่ีย 19.92 เซนติเมตร จ านวนแถวเมล็ดต่อฝักเฉล่ีย 15.95 แถว/ฝัก 
ปริมาณน้ าตาลท้ังหมดเฉล่ีย 41.52% ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์เฉล่ีย 6.25% และปริมาณ
ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได้ (TSS) เฉล่ีย 13.89 องศาบริกซ์ 

 
Obour, P.B et al (2018) ได้ท าการศึกษาผลของอินทรียวัตถุต่อการ

เพิ่มปริมาณน้ าในน้ าช่วงการไถพรวน ซึ่งท าการทดลองท่ีสถาบันวิ จัยการเกษตร 
Rothamsted Research ประเทศอังกฤษ และสถาบันวิจัยการเกษตร Askov Experimental 
ประเทศเดนมาร์ก โดยการศึกษาสมบัติทางเคมี และกายภาพของดินเบื้องต้น ได้แก่ 
อินทรียวัตถุในดิน และองค์ประกอบอนุภาคของดิน นอกจากนี้ยังมีการศึกษา การเก็บกัก
ของน้ าในช้ันดิน การทดลองขีดความเหนียวของดิน และการค านวณปริมาณน้ าส าหรับการ
ไถพรวน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวทางการจัดการดินในระยะยาวจะน าไปสู่ความ
แตกต่างของคาร์บอนอินทรีย์ในดิน ซึ่งน าไปสู่ความแตกต่างท่ีส าคัญในคุณสมบัติเชิงกลของ
ดิน (ความต้านทานแรงดึงรวม, พลังงานแตกและ Young’s modulus และความยืดหยุ่น) 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการระบุสภาพความช้ืนในดินท่ีเหมาะสมส าหรับการไถพรวน 
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3.2   วิธีการของงานที่ปฏิบัติ การวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากปัจจัยด้านวิธีการวิเคราะห์จะส่งผลต่อความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
แล้วนั้น การเก็บตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีท่ีสุดของท่ีดินแปลงนั้นๆ ยังมีความส าคัญไม่แพ้กัน 
ถ้าการเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ก็จะไม่ตรงกับสมบัติของดิน ส่งผลต่อการ
จัดการดินผิดพลาดท้ังหมด ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ยังขึ้นอยู่กับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน และการเตรียมตัวอย่างดิน นอกจากนี้การจัดการ
ตัวอย่างดินหลังจากการวิเคราะห์ยังถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอัน
เกิดจากสารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยหลักปฏิบัติท้ังหมดมีดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน 
1)  อุปกรณ์ขุดดิน ได้แก่ เสียม จอบ พล่ัว ออร์เกอร์ (Auger) เป็นต้น 
2)  ถังพลาสติก หรือแผ่นพลาสติกขนาด 1x1 เมตร  
3)  กระดาษกาว หรือสต๊ิกเกอร์ ส าหรับเขียนช่ือตัวอย่าง   
4)  ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 10 x 15 นิ้ว และยางรัดของ 

  

   
 

รูปที่ 3 – 8 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 

ถังพลาสติกใส่ตัวอย่างดิน 

เสียมขนาดต่าง ๆ 

จอบ 

พลั่ว 

ถุงพลาสติกและยางรัดของ 

กระดาษกาว 
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รูปที่ 3 – 9 Auger ชนิดต่าง ๆ 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 

 
3.2.2 การเก็บตัวอย่างดิน 

 การเก็บตัวอย่างดินท่ีนิยมท ากันมีอยู่ 2 ประเภท  ประเภทแรกเป็นการ
เก็บตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการจ าแนกดิน  และประเภทท่ี 2  เป็นการเก็บตัวอย่างดินเฉพาะ
หน้าดิน  เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ส าหรับประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือเพื่อน ามาใช้
แนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับพืชท่ีต้องการปลูก (ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนา
ท่ีดิน, 2547) 
  1) หลักการในการเก็บตัวอย่างดิน  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ท่ีถูกต้อง  ควรมีหลักการดังนี้ 

 (1) ตัวอย่างดินจะต้องเป็นตัวแทนท่ีดีของดินในบริเวณท่ีศึกษา  
โดยใช้วิธีการเก็บดินท่ีถูกต้องเหมาะสม 

(2) อุปกรณ์และภาชนะต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเก็บและเตรียมตัวอย่าง
ดินจะต้องสะอาด 

(3)  พื้นท่ีในการเก็บตัวอย่างดินต้องไม่เกิน 50 ไร่ ซึ่งต้องเป็นดิน
ลักษณะเหมือนกัน  หากมีลักษณะแตกต่างกันต้องแยกเก็บ 

(4)  การเก็บตัวอย่างดินควรเก็บหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
หรือก่อนการเตรียมดินในการปลูกพืชครั้งต่อไป  แนะน าให้เก็บก่อนปลูก 2 เดือน 

ข้อต่อสั้น  

Auger ส าหรับเก็บดินทราย 

Auger ส าหรับเก็บดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
 

Auger ส าหรับเก็บดินเหนียว 

ข้อต่อยาว 

ด้ามจับ  
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(5)  เพื่อแนะน าการจัดการดินท่ีถูกต้อง  และเหมาะสม  ควรบันทึก
ข้อมูลการใช้และการจัดการดินในช่วงเวลาท่ีผ่านมาอย่างละเอียด 

 
 2)  วิธีการเก็บตัวอย่างดิน 

(1)  การเก็บตัวอย่างดินในกรณีท่ีเป็นท่ีนาหรือ ท่ียังไม่มีการ
เพาะปลูกให้กระจายเก็บตัวอย่างดินแปลงละ 15 จุด  

 
รูปที่ 3 – 10 การเดินสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 
ที่มา: http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th. 

 
(2)  ก่อนการเก็บตัวอย่างดินให้น าเศษหญ้า เศษใบไม้ท่ีคลุมดินออก  

แล้วท าการเก็บตัวอย่างดินดังนี้ 
1.  ใช้พล่ัวขุดดินเป็นรูปล่ิมลึก 15 เซนติเมตร หลังจากนั้นเก็บ

ดิน ใช้พล่ัวแซะข้างหลุมท่ีเรียบหนา 2 – 3 เซนติเมตร  จนถึงก้นหลุม ดินท่ีเก็บได้ใส่ถัง
พลาสติก หรือถุงพลาสติกคลุกเคล้าให้เข้ากัน  ถ้าเป็นไม้ผลให้เก็บในส่วนท่ีเป็นทรงพุ่มต้น
ละหนึ่งจุด  ท้ังหมด 15 ต้น 

2.  น าดินท่ีเก็บท้ัง 15 จุด เทรวมกันอีกครั้งบนแผ่นพลาสติกท่ี
เป็นรูปส่ีเหล่ียมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน  โดยยกมุมพลาสติกทีละสองมุมท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามกัน  
ให้สลับมุมกัน 3 – 4  ครั้ง 

http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th/
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3.  ท ากองดินเป็นรูปฝาชี  ใช้มือขีดเป็นเครื่องหมายบวก (+) 
ซึ่งดินจะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน น า 1 ส่วนไปวิเคราะห์ ให้ได้น้ าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม  
เขียนช่ือตัวอย่าง วันท่ีเก็บตัวอย่าง บนกระดาษกาว ให้ถูกต้อง ชัดเจน 

   
  

    
 

รูปที่ 3 – 11 การเก็บตัวอย่างดินเพื่อน าไปวิเคราะห์ 
ที่มา: http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th. 

 
(3)  กรณีต้องการศึกษาคุณสมบัติในแต่ละช้ันดินให้ใช้ออร์เกอร์ 

(Auger) ในการเก็บ  เก็บตัวอย่างดินส่วนท่ีไม่ได้สัมผัสออร์เกอร์ (Auger)  ใส่ถุงพลาสติก  
แยกส่วนท่ีความลึกต่าง ๆ กัน 

 
3.2.3 การเตรียมตัวอย่างดิน 

การเตรียมตัวอย่างดินท่ีน ามาวิเคราะหจ์ะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1)  จะต้องน าดินผ่ึงตากให้แห้งในท่ีร่ม  การผ่ึงดินต้องวางในห้องท่ี

สะอาด  ไม่มี ฝุ่นหรือสารเคมีปนเปื้อน  เลือกเศษพืชหรือเศษกรวดหินท้ิงให้หมด ซึ่ง
ระยะเวลาในการตากให้แห้งขึ้นอยู่กับความช้ืนของตัวอย่างดิน ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1 – 2 
สัปดาห์  ควรเขียนช่ือตัวอย่างดินให้ชัดเจน  

http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th/
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รูปที่ 3 – 12 ช้ันตากตัวอย่างดิน 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 

 
2)  ดินท่ีแห้งแล้วให้บดด้วยเครื่องบดดินท่ีสะอาดไม่มีส่ิงเจือปน  และ

ร่อนด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร  หลังจากนั้นน าดินท่ีร่อนผ่านตะแกรงเก็บใส่ใน
ถุงพลาสติกหรือกระบอกเก็บตัวอย่างดิน เขียนช่ือตัวอย่างให้ถูกต้อง ชัดเจน   

 

รูปที่ 3 – 13  การร่อนดินผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 

 
3.2.4 การจัดการตัวอย่างดินหลังจากการวิเคราะห์ 

การจัดการตัวอย่างดินหลังจากการวิเคราะห์ ตัวอย่างดินท่ีวิเคราะหม์ี
แบบไม่ใช้สารเคมีและใช้สารเคมี   ควรปฏิบัติดังนี้ 

1)  ตัวอย่างดินที่วิเคราะห์โดยไม่ใช้สารเคมี  ได้แก่ ตัวอย่างดินท่ี
ทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  และการทดสอบค่าการน าไฟฟ้า (Electrical 
Conductivity, EC)  จะใช้น้ ากล่ันในการทดสอบให้เทดินในภาชนะพลาสติกรวมกันไว้ ท้ิงไว้ให้
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ตกตะกอน น้ าส่วนใสท้ิงในอ่างล่างอุปกรณ์ และน าตัวอย่างดินท่ีตกตะกอนใส่ถุงพลาสติก  
หรือถุงด า เพื่อน าไปท้ิงในพื้นท่ีท่ีคณะจัดไว้ 

2)  ตัวอย่างดินที่ วิเคราะห์โดยใช้สารเคมี  ในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์จะมีการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม  ให้แยกตัวอย่างดินท่ีปนเปื้อน
สารเคมีและสารละลายดังนี้ 

  (1)  ตัวอย่างดินท่ีปนเปื้อนจากวิเคราะห์หาอินทรียวัตถุในดิน 
(OM) ให้ท้ิงสารละลายและดินตะกอนท้ังหมดใส่ในขวดแก้วสีชา เขียนป้ายติดไว้ว่าเป็นของ
เสียประเภทโลหะหนัก และวงเล็บด้วยว่าวิเคราะห์หาอินทรียวัตถุ 

 (2)  ตัวอย่างดินท่ีปนเป้ือนจากการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคดิน 
(Texture) การวิ เคราะห์หาความจุในการแลกเปล่ียนแคทไอออนของดิน (Cation 
Exchange Capacity: CEC)  การวิเคราะห์ไนโตรเจนท้ังหมด (Total N)  และการ
วิเคราะห์อื่น ๆ ท่ีใช้สารเคมีในการสกัดดิน  ให้น าไปท้ิงในถังพลาสติกเพื่อแยกส่วนของ
สารละลายและดินตะกอน  ส่วนสารละลายให้แยกใส่ขวดของเสียและเขียนป้ายติดไว้ว่าเป็น
ของเสียอะไร  ส่วนดินตะกอนให้ใส่ถุงพลาสติกและเขียนป้ายติดไว้ว่าเป็นของเสียอะไร
เพื่อให้บริษัทก าจัดของเสียด าเนินการต่อไป 
 
3.3  ข้อสังเกต / ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

3.3.1 ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ดิน  มีข้อสังเกตดังนี้ 
 1)  จะต้องเก็บตัวอย่างดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และต้องเก็บให้

เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 
 2)  การตากดินตัวอย่างจะต้องติดป้ายช่ือให้ชัดเจน  และเว้นระยะห่าง

แต่ละตัวอย่างให้เหมาะสม  เมื่อดินแห้งให้ร่อนด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตรทันที 
 3)  การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ดินควรเลือกให้ถูกต้อง เหมาะสม 

เช่น  ถ้าช่ังสารมาตรฐานให้ใช้เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง  และเตรียมสารมาตรฐานในขวดปรับ
ปริมาตร  เป็นต้น 
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 4)  การช่ังดินตัวอย่างให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์  ถ้าสีของดินมีสีด า
เข้มมากให้ลดปริมาณของดิน  เช่น  การวิเคราะห์อินทรียวัตถุปกติจะใช้ดิน 1.00 กรัม  
อาจจะต้องใช้ดินตัวอย่าง 0.10 กรัม เป็นต้น   

 5)  สารละลายท่ีเตรียมถ้าหากมีฤทธิ์เป็นกรดให้ใส่ขวดแก้วสีชา  ถ้ามี
ฤทธิ์เป็นด่างให้ใส่ขวดพลาสติก 

 
3.3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  
 การปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ดิน  มีข้อควรระวังดังนี้ 
 1)  เครื่องแก้วท่ีน ามาวิเคราะห์จะต้องล้างให้สะอาดเพื่อป้องกันการ

วิเคราะห์ท่ีคลาดเคล่ือน  เช่น  การวิเคราะห์ฟอสเฟตจะต้องล้างเครื่องแก้วด้วยน้ ายาฟรี
ฟอสเฟตหรือกรดไฮโดรคลอริก 1 : 1 (กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 ส่วน ต่อน้ ากล่ัน 1 ส่วน) 
เมื่อน าทดสอบหาค่าแบลงค์แล้วจะไม่เกิดสี  แสดงว่าเครื่องแก้วสะอาด เป็นต้น 

 2)  สารละลายท่ีน ามาสกัดหรือวิเคราะห์ดินตัวอย่าง ควรเตรียมให้
เหมาะสม  และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ท้ังจ านวนตัวอย่างและจ านวนซ้ าในการ
วิเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดของเสียมากเกินไป 

 3)  การเติมกรดเข้มข้นใส่ดินตัวอย่างให้เติมทีละน้อยเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยา
รุนแรง  เช่น  การวิเคราะห์อินทรียวัตถุมีการเติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 15 มิลลิลิตร  ให้เติม
ครั้งแรก 5 มิลลิลิตร  เขย่าให้เข้ากัน แล้วค่อยเติมอีก 10 มิลลิลิตร  หรือจะเติมทีละ 5 
มิลลิลิตรก็ได้แต่ต้องเขย่าทุกครั้งท่ีเติม และควรท าในตู้ดูดควัน  เป็นต้น 

 4)  การวิเคราะหห์าความจุในการแลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน จะต้อง
คอยดูตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้การชะสารละลายแต่ละครั้งนั้นแห้งสนิทเพราะจะท าให้การ
ทดลองคลาดเคล่ือน 

 5)  ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งในการวิเคราะห์ดิน เช่น  เส้ือกาวน์  
แว่นตาป้องกันสารเคมี  ถุงมือ  รองเท้าหุ้มส้น  และผ้าปิดจมูก 
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บทที่ 4 
เทคนิคในการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 

 
การวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อมนั้น  เราควรจะศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์ 

เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมสาร  ส่ิงส าคัญอีกอย่างท่ีจะต้องศึกษาคือ การใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  และเลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติการ  เพื่อจะ
สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาด 
  
4.1 การวิเคราะห์ความชื้นในดิน (Soil water content) 

 
อุปกรณ์ 

1. เครื่องช่ัง  (Balance) 2 ต าแหน่ง 
2. ตู้อบ (Oven) 
3. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
4. ไม้บรรทัด 
5. ชุดอุปกรณ์ในการตอกเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างดิน 

 (Soil core sampler) 
6. กระบอกเก็บตัวอย่างดิน (Soil core) หรือกระบอกโลหะเก็บตัวอย่างดิน 
  แบบไม่รบกวนโครงสร้างดิน  
7. จอบ เสียม พล่ัวตักดิน 
8. กระดาษกาว 
9. อลูมิเนียมฟรอยด์ (Aluminium foil) 
10. ถุงพลาสติก 
11. ยางรัดของ 
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วิธีการวิเคราะห์ 
1. น ากระบอกเก็บตัวอย่างดิน (Soil core) วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความ

ยาวของกระบอก แล้วค านวณหาปริมาตรภายในของกระบอก (Vs)   น ากระบอกโลหะเปล่า
ไปอบท่ีอุณหภูมิ 105  องศาเซลเซียล เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  แล้วทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน 

2. ช่ังน้ าหนักของกระบอกโลหะเปล่า พร้อมกับอลูมิเนียมฟรอยด์ท่ีติด
กระดาษกาวเพื่อเขียนช่ือตัวอย่าง (W1)  ส าหรับปิดหัวท้ายกระบอก  น ากระบอกและ
อลูมิเนียมฟรอยด์ใส่ถุงพลาสติก  

3. น ากระบอกในข้อ 2  เก็บตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกโลหะเจาะลงไปใน
ดินตามความลึกท่ีต้องการ แล้วปาดหน้าดินท้ังสองด้านของกระบอกให้เรียบพอดีกับปาก
กระบอกด้วยมีดปาดดิน  ปิดหัวท้ายกระบอกด้วยอลูมิเนียมฟรอยด์พร้อมเขียนช่ือตัวอย่าง  
หลังจากนั้นน าใส่ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันดินหลุดออกมา 

4. ก่อนอบเปิดถุงพลาสติกในข้อ 3 ออก แล้วไปช่ังน้ าหนักของกระบอกท่ีมี
ดินบรรจุอยู่ (W2) 

5. น ากระบอกโลหะท่ีมีดินบรรจุอยู่เข้าตู้อบซึ่งต้ังอุณหภูมิของตู้อบ 105  
องศาเซลเซียล จนกระท่ังน้ าหนักคงท่ี (ประมาณ 24 – 48 ช่ัวโมง)  น าไปใส่โถดูดความช้ืน 
(Desiccator) ท้ิงให้ดินตัวอย่างกับกระบอกเย็นลง  หลังจากนั้นน าไปช่ัง (W3) 
การค านวณ 

ความช้ืนของดินโดยน้ าหนัก m  (กรัม/กรัม)     =  W2 – W3 
                           W3 – W1  

ความช้ืนของดินโดยปริมาตร  v  (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)   =  W2 – W3 

                    wVs 
W1  = น้ าหนักกระป๋องและอลูมิเนียมฟรอยด์ก่อนเก็บดิน (กรัม) 
W2  = น้ าหนักกระป๋องและอลูมิเนียมฟรอยด์หลังเก็บดิน ก่อนอบแห้ง (กรัม) 
W3  = น้ าหนักกระป๋องและอลูมิเนียมฟรอยด์หลังเก็บดิน หลังอบแห้ง (กรัม) 

w = ความหนาแน่นของน้ า = 1 (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)   

Vs   = ปริมาตรภายในของกระบอก (r2h) (ลูกบาศก์เซนติเมตร),  = 3.14  



 

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 63 

 

การวิเคราะหค์วามชื้นในดิน (Soil water content) 
 

น ากระบอกเก็บตัวอย่างดินวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของกระบอก  
แล้วค านวณหาปริมาตรภายในของกระบอก (Vs)  

อบกระบอกโลหะเปล่า 105 องศงเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 

ท้ิงให้เย็นในโถดูดความช้ืน 
 

ช่ังน้ าหนักของกระบอกโลหะเปล่า พร้อมอลูมิเนียมฟรอยด์ท่ีติดกระดาษกาวบน 
อลูมิเนียมฟรอยด์ เพื่อเขียนช่ือตัวอย่าง  หน่วยเป็นกรัม (W1) 

 
เก็บตัวอย่างดินตามความลึกท่ีต้องการ ปาดหน้าดินท้ังสองด้านของกระบอก 

ให้เรียบพอดี และปิดหุ้มกระบอกหัวท้ายด้วยกระดาษอลูมิเนียมฟรอยด์ 
(เขียนช่ือตัวอย่าง และใส่ในถุงพลาสติก) 

 
เปิดถุงพลาสติกออกและช่ังน้ าหนักของกระบอกท่ีมีดินบรรจุอยู่ (W2) 

 
เข้าตู้อบซึ่งต้ังอุณหภูมิของตู้อบ 105  องศาเซลเซียล (ประมาณ 24 - 48 ช่ัวโมง)   

 
น าไปใส่โถดูดความช้ืน (Desiccator) ท้ิงให้ดินตัวอย่างกับกระบอกเย็นลง   

 
น าไปช่ังน้ าหนักดินแห้ง (W3) 
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4.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน (Soil bulk density)   
วิธี Core method 

 
อุปกรณ์ 

1. เครื่องช่ัง (Balance) 2 ต าแหน่ง 
2. ตู้อบ (Oven) 
3. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
4. ไม้บรรทัด 
5. ชุดอุปกรณ์ในการตอกเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างดิน  

(Soil core sampler) 
6. กระบอกเก็บตัวอย่างดิน (Soil sore) หรือกระบอกโลหะเก็บตัวอย่างดิน

แบบไม่รบกวนโครงสร้างดิน  
7. จอบ เสียม พล่ัวตักดิน 
8. กระดาษกาว 
9. อลูมิเนียมฟรอยด์ (Aluminium foil) 
10. ถุงพลาสติก 
11. ยางรัดของ 

 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. น ากระบอกเก็บตัวอย่างดิน (Soil core) วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความ
ยาวของกระบอก แล้วค านวณหาปริมาตรภายในของกระบอก (Vs)   น ากระบอกโลหะเปล่า
ไปอบท่ีอุณหภูมิ 105  องศาเซลเซียล เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  แล้วทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน 

2. ช่ังน้ าหนักของกระบอกโลหะเปล่า พร้อมกับอลูมิเนียมฟรอยด์ท่ีติด
กระดาษกาวเพื่อเขียนช่ือตัวอย่าง (W1)  ส าหรับปิดหัวท้ายกระบอก  น ากระบอกและ
อลูมิเนียมฟรอยด์ใส่ถุงพลาสติก  

3. น ากระบอกในข้อ 2  เก็บตัวอย่างดินโดยใช้กระบอกโลหะเจาะลงไปใน
ดินตามความลึกท่ีต้องการ แล้วปาดหน้าดินท้ังสองด้านของกระบอกให้เรียบพอดีกับปาก
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กระบอกด้วยมีดปาดดิน  ปิดหัวท้ายกระบอกด้วยอลูมิเนียมฟรอยด์พร้อมเขียนช่ือตัวอย่าง  
หลังจากนั้นน าใส่ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันดินหลุดออกมา 

4. ก่อนอบเปิดถุงพลาสติกในข้อ 3 ออก แล้วไปช่ังน้ าหนักของกระบอกท่ีมี
ดินบรรจุอยู่ (W2) 

5. น ากระบอกโลหะท่ีมีดินบรรจุอยู่เข้าตู้อบซึ่งต้ังอุณหภูมิของตู้อบ 105  
องศาเซลเซียล จนกระท่ังน้ าหนักคงท่ี (ประมาณ 24 – 48 ช่ัวโมง)  น าไปใส่โถดูดความช้ืน 
(Desiccator) ท้ิงให้ดินตัวอย่างกับกระบอกเย็นลง  หลังจากนั้นน าไปช่ัง (W3) 

 
การค านวณ 

ความหนาแน่นรวมของดิน b  (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)  =  W3 – W1 
       Vs 

W1  = น้ าหนักกระป๋องและอลูมิเนียมฟรอยด์ก่อนเก็บดิน (กรัม) 
W3  = น้ าหนักกระป๋องและอลูมิเนียมฟรอยด์หลังเก็บดิน ท่ีอบแห้งแล้ว  (กรัม) 

  Vs  = ปริมาตรภายในของกระบอก ( r2h)  (ลูกบาศก์เซนติเมตร),  = 3.14 
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การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน (Soil bulk density) 
วิธี Core method 

 
น ากระบอกเก็บตัวอย่างดินวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของกระบอก  

แล้วค านวณหาปริมาตรภายในของกระบอก (Vs)  
อบกระบอกโลหะเปล่า 105 องศงเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

 
ท้ิงให้เย็นในโถดูดความช้ืน 

 
ช่ังน้ าหนักของกระบอกโลหะเปล่า พร้อมอลูมิเนียมฟรอยด์ท่ีติดกระดาษกาวบน 

อลูมิเนียมฟรอยด์ เพื่อเขียนช่ือตัวอย่าง  หน่วยเป็นกรัม (W1) 
 

เก็บตัวอย่างดินตามความลึกท่ีต้องการ ปาดหน้าดินท้ังสองด้านของกระบอก 
ให้เรียบพอดี และปิดหุ้มกระบอกหัวท้ายด้วยกระดาษอลูมเินียมฟรอยด์ 

(เขียนช่ือตัวอย่าง และใส่ในถุงพลาสติก) 
 

เปิดถุงพลาสติกออกและช่ังน้ าหนักของกระบอกท่ีมีดินบรรจุอยู่ (W2) 
 

เข้าตู้อบซึ่งต้ังอุณหภูมิของตู้อบ 105  องศาเซลเซียล (ประมาณ 24 - 48 ช่ัวโมง)   
 

น าไปใส่โถดูดความช้ืน (Desiccator) ท้ิงให้ดินตัวอย่างกับกระบอกเย็นลง   
 

น าไปช่ังน้ าหนักดินแห้ง (W3) 
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รูปที่ 4 -1 กระบอกเก็บตัวอย่างดิน (Soil core) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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4.3 การวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์  
      (Hydrometer method) 
 
อุปกรณ์ 

1. เครื่องปั่นดิน (Blender) 
2. ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) 
3. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 100 องศาเซลเซียล 
4. เตาให้ความร้อน (Hot plate) 
5. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50, 100 และ 1,000 มิลลิลิตร  
6. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด  1  ลิตร 
7. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
8. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 150, 250 และ 500 มิลลิลิตร 
9. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1 ลิตร  
10. แท่งแก้วคน (Stirring rod) 
11. ช้อนตักสาร (Scoop) 
12. อลูมิเนียมฟรอยด์ (Alummium foil) 
13. ขวดพลาสติกใส่สารเคมี 

สารเคมี 
1. โซเดียมเฮกซะเมตราฟอสเฟส [Sodium hexametaphosphate ; 

  (NaPO3)6 ] 
2. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate anhydrous ; Na2CO3) 
3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 36 เปอร์เซ็นต์ (Hydrogen peroxide ; H2O2) 
4. น้ ากล่ัน 
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วิธีการเตรียมสารละลาย 
 สารละลายแคลกอน (Calgon) 5 เปอร์เซ็นต์ 
 ช่ังโซเดียมเฮกซะเมตราฟอสเฟส [Sodium hexametaphosphate ; 

(NaPO3)6] 35.7 กรัม  ใส่บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร และช่ังโซเดียมคาร์บอเนต 
(Sodium carbonate anhydrous ; Na2CO3)  7.94  กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 
มิลลิลิตร แล้วเทสารรวมกัน ละลายน้ ากล่ัน ถ่ายใส่ขวดปรับปริมาตรขนาด 1 ลิตร เติมน้ า
กล่ันจนครบ  ลิตร แล้วเขย่าสารโดยกลับขวดขึ้น – ลง (สารละลายเตรียม 1 ลิตรใช้ได้
ประมาณ 10 ตัวอย่าง) 
 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. อบตัวอย่างดินท่ีผ่านตะแกรงร่อน 2 มิลลิเมตร ท่ีอุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หรือจนน้ าหนักคงท่ี  น าตัวอย่างดินใส่เดซิเคเตอร์จนตัวอย่าง
ดินเย็น 

2. ช่ังตัวอย่างดินในข้อ 1 ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 2 ใบ ๆ ละ 
50 กรัม (ถ้าเป็นดินเนื้อหยาบใช้ดิน 100 กรัม)  เติมน้ ากล่ัน 100 มิลลิลิตร คนให้ดินและน้ า
กล่ันเข้ากัน เติมสารละลาย 30 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ลงไปช้า ๆ ครั้งละ 5 – 
10 มิลลิลิตร ดินจะมีปฏิกิริยา (เกิดฟองแก๊ส) เติมจนดินสีจางลง และไม่เกิดปฏิกิริยาอีก 
ยกขึ้นต้ังบนเตาให้ความร้อน (Hot plate) ไล่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีเหลืออยู่จนหมด 
(ประมาณไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง) น าตัวอย่างในบีกเกอร์ ท่ี 1 ไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส จนแห้ง น าไปช่ังหาน้ าหนักของดินท่ีไล่อินทรียวัตถุออกหมดแล้ว (เพื่อ
น าไปใช้ในการค านวณ)  

3. น าบีกเกอร์ใบท่ี 2  เติมสารละลายแคลกอน  100  มิลลิลิตร   เติมน้ ากล่ัน 
100 มิลลิลิตร  ท้ิงไว้ประมาณ 10 นาที เป็นอย่างต่ า เพื่อให้ของเหลวแทรมซึมเข้าไปในดิน
ได้ท่ัวถึง ถ่ายตัวอย่างดินท้ังหมดลงในกระบอกสแตนเลสของเครื่องปั่นดิน ล้างจนไม่มีดินติด
อยู่ท่ีบีกเกอร์ ปั่นตัวอย่างดินประมาณ 5 นาที  (อย่ากวนให้นานกว่านี้  เพราะจะท าให้
อนุภาคท่ีใหญ่ของดินแตก  ท าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคล่ือน)  แล้วถ่ายใส่กระบอกตวง
ขนาด 1 ลิตร (ให้ท าเครื่องหมายบอกปริมาตรเป็น 1,130 มิลลิลิตร หรือ 1,205 มิลลิลิตร 
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ไว้แล้ว) ค่อย ๆ หย่อนไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) ลงในกระบอกตวง เติมน้ าให้ถึงขีด 
1,130 มิลลิลิตร (ถ้าใช้ตัวอย่างดิน 100 กรัม เติมน้ าถึงขีด 1,205 มิลลิลิตร) ยกไฮโดรมิเตอร์ออก 

4. เติม 5 เปอร์เซ็นต์ สารละลายแคลกอน 100 มิลลิลิตร ในกระบอกตวง
อีกใบ เติมน้ ากล่ันในกระบอกตวงประมาณ 900 มิลลิลิตร ค่อย ๆ หย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงไป 
เติมน้ าให้ถึงขีด 1,130 มิลลิลิตร (ถ้าใช้ตัวอย่างดิน 100 กรัม เติมน้ าถึงขีด 1,205 มิลลิลิตร) 
ยกไฮโดรมิเตอร์ออก   

5. กวนสารละลายแคลกอนท่ีไม่มีตัวอย่างดินก่อน โดยให้กวนสารเป็นเนื้อ
เดียวกันประมาณ 20 – 25 ครั้ง หลังจากกวนสารละลายเสร็จแล้วเริ่มจับเวลาทันที  เมื่อถึง
เวลา 20 วินาที ค่อย ๆ หย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงไปพร้อมกับน าเทอร์โมมิเตอร์จุ่มในสารละลาย  
เมื่อถึงเวลา 40 วินาที บันทึกค่าท่ีอ่านค่าได้จากไฮโดรมิเตอร์  และอุณหภูมิ บันทึกค่าท่ีอ่าน
ได้ (ห้ามเคล่ือนย้ายกระบอกตวง  ท าความสะอาดไฮโดรมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ทุกครั้งท่ีวัด
เสร็จแล้ว  และยังคงจับเวลาต่อเนื่อง) 

6. เมื่อเวลาครบ 2 ช่ัวโมง (โดยไม่ต้องท าการกวนสารละลาย)  วัดด้วย
ไฮโดรมิเตอร์และอุณหภูมิอีกครั้ง  บันทึกค่าท่ีอ่านได้  (โดยเหลือเวลาอีก 40 วินาทีก่อนครบ 
2 ช่ัวโมง  ให้ค่อย ๆ หย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงไปเมื่อครบ 2 ช่ัวโมงจึงอ่านค่าท่ีวัดได้)  

7. กวนสารละลายแขวนลอยตัวอย่างเช่นเดียวกับสารละลายแคลกอน (ข้อ 5 – 6) 
8. ค านวณเปอร์เซ็นต์ของอนุภาคดิน  และน าไปเข้าไดอะแกรมสามเหล่ียม

เพื่อหาประเภทของเนื้อดิน 
 ค่าท่ีอ่านได้จากไฮโดรมิเตอร์เป็นค่าของอนุภาคดินท่ีแขวนลอยอยู่  และ

มีสารละลายของแคลกอนรวมอยู่ด้วย จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหักค่าของสารละลายของแคลกอน 
ออกเสียก่อน  เพื่อท่ีจะได้ค่าของอนุภาคดินเท่านั้น 
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การค านวณ 
1) อุณหภูมิของสารละลายแคลกอน (Calgon)  และอุณหภูมิของสาร

แขวนลอยดินต่างกันจะต้องปรับให้เท่ากันเสียก่อน โดยใช้สูตร 
Rc  =  A – 0.5 (T – B) 

เมื่อ   Rc = ค่าท่ีควรจะอ่านได้จากไฮโดรมิเตอร์ของสารละลายแคลกอน  
(Calgon) (กรัม/ลิตร) ท่ีอุณหภูมิ T (องศาเซลเซียส)  
        A   =  ค่าท่ีอ่านได้จากไฮโดรมิเตอร์ ของสารละลายแคลกอน 
        T  =  อุณหภูมิของสารแขวนลอยดิน  (องศาเซลเซียส) 
        B =  อุณหภูมิของสารละลายแคลกอน  (องศาเซลเซียส) 
  น าค่า Rc ไปหักออกจากค่าท่ีอ่านได้ในสารแขวนลอยดินจะได้ค่า R’s ซึ่ง
เป็นค่าอนุภาคของดิน 
 

2) ค่าอนุภาคของดินจะเป็นค่าท่ีถูกต้องเมื่ออุณหภูมิของสารแขวนลอยดิน
เท่ากับอุณหภูมิท่ีระบุไว้ท่ีก้านของไฮโดรมิเตอร์ คือ 68 องศาฟาเรนไฮ ต์ หรือ 20 องศา
เซลเซียส  ดังนั้นจะต้องปรับค่า R’s โดยใช้สูตร 

 

    Rs =  R’s + 0.36 (T – L) 
    Rs =  จ านวนกรัมท่ีถูกต้องของอนุภาคดิน /ลิตร 

 R’s =  จ านวนกรัมของอนุภาคดิน /ลิตร ท่ีวัดโดยตรงจากไฮโดรมิเตอร์ 
L =  อุณหภูมิบนก้านไฮโดรมิเตอร์  (องศาเซลเซียส) 
 

 % (Silt + Clay) =  Rs ท่ี 40 วินาที x 100 
         น้ าหนักดิน 
 % Clay   =  Rs ท่ี 2 ช่ัวโมง x 100 
         น้ าหนักดิน 
 % Sand    =  100 – % (Silt + Clay) 
 % Silt    =  % (Silt + Clay) – % Clay 
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ตารางที่ 4.1   ตัวอย่างการค านวณการหาอนุภาคดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร์ 
                  สมมุติช่ังดิน 50.00 กรัม  ล้างอินทรียวัตถุแล้วเหลือน้ าหนักดิน  45.00 กรัม 
ตัวอย่างดิน 40 วินาท ี 2 ชั่วโมง R’s Rs Silt + 

Clay 
(%) 

Clay 
(%) 

Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

Textural 
Class Hydro  

(g/L) 
Temp 
(ºC) 

Hydro  
(g/L) 

Temp 
(ºC) 

40 
(sec.) 

2 
(hr.) 

40 
(sec.) 

2 
(hr.) 

แคลกอน 
ตัวอย่าง 

-5 
2 

30 
30 

-7 
-3 

30 
30 

 
7 

 
4 

 
10.6 

 
7.6 

 
23.56 

 
16.89 

 
6.67 

 
76.44 

ดินร่วน
ทราย 

 
ค านวณที่อุณหภูมิ 40 วินาที   ค านวณที่อุณหภูมิ 2 ชั่วโมง 
RC  =  A – 0.5 (T – B)      RC =  A – 0.5 (T – B) 
     = -5 – 0.5 (30 – 30)         = -7 – 0.5 (30 – 30) 
     = -5                = -7      
 

R’s = 2 – (-5)  = 7     R’s = -3 – (-7)  = 4 
Rs  = R’s + 0.36 (T – 20)    Rs  = R’s + 0.36 (T – 20) 
     = 7 + 0.36 (30 – 20)         = 4 + 0.36 (30 – 20) 
     = 7 + 3.6           = 4 + 3.6 
     = 10.6           = 7.6 
 

% (Silt + Clay)  = Rs ท่ี 40 วินาที x100 % Clay = Rs ท่ี 2 ช่ัวโมง x100 
       น้ าหนักดิน      น้ าหนักดิน 
   = 10.6 x100            = 7.6 x100     
           45      45 
   = 23.56         = 16.89   
 
          % Silt   = 23.56 – 16.89 = 6.67 
         % Sand   = 100 – (16.89 – 6.67) = 76.44 
Textural Class = ดินร่วนทราย (Loamy sand)  
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การวิเคราะหห์าขนาดอนุภาคดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ 
      (Hydrometer method) 

 
1. การเตรียมตัวอย่างดินท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงให้ท าการก าจัดอินทรียวัตถุดังนี้ 

 
อบตัวอย่างดินท่ีผ่านตะแกรงร่อน 2 มิลลิเมตร ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น าตัวอย่างดินใส่โถดูดความช้ืนจนตัวอย่างดินเย็น   
 

ช่ังตัวอย่างดินใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 2 ใบ ๆ ละ 50 กรัม  
(ถ้าเป็นดินเนื้อหยาบใช้ดิน 100 กรัม) เติมน้ ากล่ัน 100 มิลลิลิตร  

คนให้เข้ากัน  เติมสารละลาย  30 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
ลงไปช้า ๆ ครั้งละ 5 – 10 มิลลิลิตร ดินจะมีปฏิกิริยา (เกิดฟองแก๊ส)  

เติมจนดินสีจางลง และไม่เกิดปฏิกิริยาอีก  
 

วางบีกเกอร์บนเตาให้ความร้อน (Hot plate) ไล่ H2O2 ท่ีเหลืออยู่จนหมด  
(ประมาณไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง) น าตัวอย่างในบีกเกอร์ท่ี 1 ไปอบให้แห้งท่ี 

อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนแห้ง น าไปช่ังหาน้ าหนักของดิน 
ท่ีไล่อินทรีย์วัตถุออกหมดแล้ว (เพื่อน าไปใช้ในการค านวณ) 
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การวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ 
      (Hydrometer method) 

2. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
น าบีกเกอร์ใบท่ี 2 เติมสารละลายแคลกอน 100 มิลลิลิตร คนให้สารละลายซึมเข้าไปในดิน 

ท้ิงไว้ประมาณ 10 นาที ถ่ายตัวอย่างดินท้ังหมดลงในกระบอกสแตนเลส 
ของเครื่องปั่นดิน  ปั่นตัวอย่างดินประมาณ 5 นาที   

 
ถ่ายใส่กระบอกตวงขนาด 1 ลิตร เติมน้ ากล่ันประมาณ 900 มิลลิลิตร ค่อย ๆ หย่อน

ไฮโดรมิเตอร์ลงไปในกระบอกตวงเติมน้ าให้ถึงขีด 1,130 มิลลิลิตร ยกไฮโดรมิเตอร์ออก 
(ถ้าใช้ตัวอย่างดิน 100 กรัม เติมน้ าถึงขีด 1,205 มิลลิลิตร) 

 
เติมสารละลาย 5 เปอร์เซ็นต์ แคลกอน 100 มิลลิลิตร ในกระบอกตวงอีกใบ เติมน้ ากล่ัน

ประมาณ 900 มิลลิลิตร ค่อย ๆ หย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงไป เติมน้ าให้ถึงขีด 1,130 มิลลิลิตร 
ยกไฮโดรมิเตอร์ออก (ถ้าใช้ตัวอย่างดิน 100 กรัม เติมน้ าถึงขีด 1,205 มิลลิลิตร) 

 
กวนสารละลายแคลกอนท่ีไม่มีตัวอย่างดินก่อน โดยให้กวนสารเป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 
20 – 25 ครั้ง เริ่มจับเวลาทันที  เมื่อถึงเวลา 20 วินาที ค่อย ๆ หย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงไป
พร้อมกับจุ่มเทอร์โมมิเตอร์   เมื่อถึงเวลา 40 วินาทีจึงอ่านค่าไฮโดรมิเตอร์ และอุณหภูม ิ

ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ บันทึกค่าท่ีอ่านได้ (ห้ามเคล่ือนย้ายกระบอกตวง) 
 

เมื่อครบเวลา 2 ช่ัวโมง  วัดด้วยไฮโดรมิเตอร์และอุณหภูมิอีกครั้ง  บันทึกค่าท่ีอ่านได้   
(โดยเหลือเวลาอีก 40 วินาทีก่อนครบ 2 ช่ัวโมง  ให้ค่อย ๆ หย่อน 

ไฮโดรมิเตอร์ลงไป เมื่อครบ 2 ช่ัวโมงจึงอ่านค่าท่ีวัดได้) 
 

กวนสารละลายแขวนลอยตัวอย่างเช่นเดียวกับสารละลายแคลกอน   
น าผลท่ีได้ไปค านวณเปอร์เซ็นต์ของอนุภาคดิน  และน าไปเข้า  

ไดอะแกรมสามเหล่ียมเพื่อหาประเภทของเนื้อดิน 
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รูปที่ 4 – 2 ภาพสามเหล่ียมแสดงเนื้อดิน (Texture Triangle) 
ที่มา: http://www.lesa.biz/earth 
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จากไดอะแกรมสามเหลี่ยมประเภทเนื้อดินแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
1. กลุ่มดินทราย (Sandy textural) : ดินทราย (Sand), ดินทรายปนดินร่วน 

(Loamy sand) 
2. กลุ่มดินร่วนชนิดหยาบ (Loamy soil – coarse) : ดินร่วนปนทราย 

(Sandy loam), ดินร่วน (loam), ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silt loam), ดินทรายแป้ง (Silt) 
3. กลุ่มดินร่วนชนิดละเอียด (Loamy soil – fine) : ดินร่วนเหนียวปนทราย 

(Sandy clay loam), ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (Silty clay loam), ดินร่วนเหนียว 
(Clay loam)  

4. กลุ่มดินเนื้อละเอียด (Clayey textural) : ดินเหนียวปนทราย (Sandy 
clay), ดินเหนียวปนทรายร่วน (Silty clay), ดินเหนียว (Clay) 
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549) 

 
 

 
 

รูปที่ 4 – 3 เครื่องปั่นดิน (Blender) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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รูปที่ 4 – 4 ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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4.4 การวิเคราะห์ความเป็นกรด–ด่าง (pH) 
 
อุปกรณ์ 

1. เครื่องช่ัง (Balance) 2 ต าแหน่ง 
2. เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง (pH meter) 
3. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric pipette)  ขนาด 10  มิลลิลิตร  
4. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
5. บีกเกอร์พลาสติก  (Plastic beaker) ขนาด 1 ลิตร 
6. แท่งแก้วคน (Stirring rod) 
7. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
8. ช้อนตักสาร (Scoop) 
9. กระดาษทิชชู 
 

สารเคมี 
1. สารละลายบัฟเฟอร์ 4 , 7 และ 9 หรือสารละลายบัฟเฟอร์ 4, 7 และ 10 
2. น้ ากล่ัน 

 

วิธีการวิเคราะห์ 

1. ดิน : น้ า อัตราส่วน 1 : 1  โดยช่ังดิน 10 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50  
 มิลลิลิตร 
2. เติมน้ ากล่ัน 10 มิลลิลิตร 
3. คนด้วยแท่งแก้วให้เข้ากัน ท้ิงไว้ประมาณ 30 นาที ระหว่างต้ังท้ิงไว้ให้คน 
 เป็นครั้งคราว 
4. ท าการ Calibrate pH meter ด้วยสารละลาย Buffer 7 , 4  และ 9  
 ตามล าดับ 
5. น า Probe pH meter จุ่มลงในสารละลายแล้วท าการวัดค่า 
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ตารางที่ 4.2 ระดับความรุนแรงของความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  
                (ดิน : น้ า = 1 : 1) 

พิสัย (range) ระดับ (rating) 
< 3.5 

3.5 – 4.5  
4.6 – 5.0  
5.1 – 5.5  
5.6 – 6.0 
6.1 – 6.5 
6.6 – 7.3 
7.4 – 7.8 
7.9 – 8.4 
8.5 – 9.0 

> 9.0 

กรดรุนแรงมากท่ีสุด (ultra acid) 
กรดรุนแรงมาก (extremely acid) 
กรดจัดมาก (very strongly acid) 

กรดจัด (strongly acid) 
กรดปานกลาง (moderately acid) 
กรดเล็กน้อย (slightly alkaline) 

กลาง (meutral) 
ด่างเล็กน้อย (slightly alkaline) 

ด่างปานกลาง (moderately alkaline) 
ด่างจัด (strongly alkaline) 

ด่างจัดมาก (very strongly alkaline) 
 
ที่มา: Land Classification Division and FAO Project Staff, 1973;  
       Soil Survey Division Staff, 1993  
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การวิเคราะหค์วามเป็นกรด–ด่าง (pH) 
 

ช่ังตัวอย่างดิน 10 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร 
 

ปิเปิต 10 มิลลิลิตร น้ ากล่ัน ใส่ในบีกเกอร์ 
 

คนตัวอย่างดินกับน้ ากล่ันให้เข้ากัน  
ให้คนเป็นครั้งคราวใช้เวลา 30 นาที 

 
ให้ท าการ Calibrate pH meter ด้วยสารละลาย  

Buffer 7, 4 และ 9 ตามล าดับ 
 

น า Probe pH meter จุ่มลงในสารละลาย 
แล้วท าการวัดค่า 

 

รูปที่ 4 – 5 เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง (pH meter) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 81 

 

4.5  การวิเคราะห์ค่าน าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) 
  
อุปกรณ์ 

1. เครื่องช่ัง (Balance) 2 ต าแหน่ง 
2. เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity meter) 
3. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 50 มิลลิลิตร  
4. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 มิลลิลิตร 
5. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1 ลิตร 
6. กรวยแก้ว (Glass funnel) 
7. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
8. ช้อนตักสาร (Scoop) 
9. กระดาษทิชชู 

 
สารเคมี 

1. สารละลายมาตรฐาน KCl 1413  ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร (S/cm) 
2. กระดาษกรองเบอร์ 5 
3. น้ ากล่ัน 

 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. ดิน : น้ า อัตราส่วน 1 : 5 โดยช่ังดิน 10 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 
125 มิลลิลิตร 

2. เติมน้ ากล่ัน 50 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ท าการกรอง    
 ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5  หรือ เขย่า 30 นาที ท้ิงค้างคืน แล้วกรอง 

(ถ้าเป็นดินเหนียว ท้ิงค้างคืน  แล้วกรอง) 
3. ท าการ Calibrate conductivity meter ด้วยสารละลายมาตรฐาน KCl 

1413  ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร 
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4. น าสารละลายท่ีกรองได้ไปวัดค่าการน าไฟฟ้า  ด้วยเครื่องวัดค่าการน า
ไฟฟ้า (Conductivity meter) 

 
การค านวณ 
 

ค่าท่ีได้ให้เปล่ียนหน่วยจาก  ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร  (S/cm)  หรือ  
มิลลิซีเมนส์/เซนติเมตร (mS/cm) เป็น เดซิซีเมนส์/เมตร (dS/m)  คือ 

1 dS/m  = 1,000 S/cm  = 1 mS/cm 
 

ตารางที่ 4.3 ระดับความเค็มของดิน  
ค่าการน าไฟฟ้า EC 
(เดซิซีเมนส์/เมตร) 

การจัดชั้นความเค็ม 

< 2 
2 – 4  
4 – 8  
8 – 16  
> 16 

ไม่เค็ม 
เค็มเล็กน้อย 
เค็มปานกลาง 

เค็มมาก 
เค็มจัด 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน; 2547 
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การวิเคราะห์ค่าน าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) 
 

ช่ังตัวอย่างดิน 10 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร 
 

ตวงน้ ากล่ัน 50 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ 
 

วางในเครื่องเขย่าต้ังโต๊ะเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 
 

กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5  
 

ให้ท าการ Calibrate conductivity meter 
ด้วยสารละลาย KCl 1413  ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร 

 
น า Probe pH meter จุ่มลงในสารละลาย 

แล้วท าการวัดค่า 
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รูปที่ 4 – 6 เครื่องเขย่าแบบต้ังโต๊ะ (Shaker table) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 

 
 

 

 
 

รูปที่ 4 – 7 เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity meter) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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4.6  การวิเคราะห์ความเป็นกรดของดิน (Soil acidity) 

 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

1. เครื่องช่ัง (Balance) 4 ต าแหน่ง และ 2 ต าแหน่ง 
2. เครื่องเขย่าสารละลายแบบต้ังโต๊ะ (Shaker table) 
3. ปั้มสูญญากาศโดยใช้น้ า (Aspirator vacuum pump)  
4. ขวดกรอง พร้อม กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel) และยางรอง 
5. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
6. ขวดรูปชมพู่  (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 และ 250  มิลลิลิตร 
7. ขวดวัดปริมาตร(Volumetric flask) ขนาด 100, 200, 500 และ 1,000  
 มิลลิลิตร 
8. บิวเรตและพร้อมขาต้ัง (Burette & Stand) ขนาด 50  มิลลิลิตร  
9. บีกเกอร์  (Beaker) ขนาด 100 และ 150 มิลลิลิตร 
10. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1 ลิตร 
11. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric pipette) ขนาด 20 มิลลิลิตร 
12. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 และ 100 มิลลิลิตร 
13. แท่งแก้วคน (Stirring rod) 
14. กรวยแก้ว (Funnel) 
15. หลอดหยด (Dropper) 
16. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
17. ขวดสีชาส าหรับใส่สารเคมี 
18. ขวดพลาสติกส าหรับใส่สารเคมี 
19. พาราฟิล์ม (Parafilm) 
20. อลูมิเนียมฟรอยด์ (Aluminium foil) 
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สารเคมี 
1. โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride ; KCl) 
2. ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein ; C20H14O4) 
3. โพแทสเซียมแอซิดพธาเลต  (Potassium hydrogen  
 phthalate ; KHC8H4O4) 
4. 95 เปอร์เซ็นต์ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol ; C2H5OH) 
5. โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (Potassium fluoride ; KF) 
6. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid ; HCl) 
7. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate ; Na2CO3) 
8. กระดาษกรองเบอร์ 42 เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร 
9. น้ ากล่ัน 
 

การเตรียมสารละลาย 
1. สารละลาย 1 N โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)  

ช่ัง 74.56 กรัม โพแทสเซียมคลอไรด์ ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร 
ละลายด้วยน้ ากล่ัน ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันจนครบ 1 ลิตร 
เขย่าสารให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยกลับขวดวัดปริมาตรขึ้น – ลง (ถ่ายลงในขวดพลาสติกขนาด 
1 ลิตร) 

2. สารละลายฟีนอลฟทาลีน 1 เปอร์เซ็นต์ 
ช่ัง 1 กรัม ฟีนอลฟทาลีน ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร ตวง 100 

มิลลิลิตร 95 เปอร์เซ็นต์ เอทิลแอลกอฮอล์ เทใส่ในบีกเกอร์ คนสารให้เข้ากัน  (ถ่ายลงใน
ขวดสีชาขนาด 100 มิลลิลิตร) 

3. สารละลาย 0.1 N โซเดียมไฮดรอกไซด์  
ช่ัง 2 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร

ละลายด้วยน้ ากล่ัน เทใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันจนครบ 500 
มิลลิลิตร เขย่าให้เป็นสารละลายเดียวกันโดยกลับขวดวัดปริมาตรขึ้น – ลง  (ถ่ายลงขวด
พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร) 
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4. สารละลาย 0.1 N ไฮโดรคลอริก (HCl) 
 ปิเปต 1.75 มิลลิลิตร กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCl) ลงในน้ ากล่ัน

ในขวดปรับปริมาตรขนาด 200 มิลลิลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันจนครบ 200 มิลลิลิตร  
5. สารละลายโพแทสเซียมฟลูออไรด์ (KF) 
 ช่ัง 11.62 กรัม โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (KF) ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 

มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน เทใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 200 มิลลิลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันจน
ครบ 200 มิลลิลิตร เขย่าให้เป็นสารละลายเดียวกันโดยกลับขวดวัดปริมาตรขึ้น – ลง  (ถ่าย
ลงขวดแก้วสีชาขนาด 250 มิลลิลิตร) 

6. สารละลาย 0.05 N  โพแทสเซียมแอซิดพธาเลต (KHC8H4O4)  
 เป็นสารปฐมภูมิ  น าสารประมาณ 11 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 

มิลลิลิตร   อบแห้งในตู้อบท่ีอุณหภูม ิ120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  ท้ิงให้เย็นใน
โถดูดความช้ืน ช่ัง 10.0± 0.5 กรัม (ใช้เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง) ละลายด้วยน้ ากล่ัน  และถ่าย
ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันจนครบ 1 ลิตร 

ไทเทรตหาความเข้มข้น 0.1 N ของโซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน : โดย
ใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 20 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายจ านวน 40  มิลลิลิตร ของ
สารละลายโพแทสเซียมแอซิดพธาเลตใส่ขวดรูปชมพู่ 250 มิลลิลิตร ใช้กระบอกตวงขนาด 
100 มิลลิลิตร ตวงน้ ากล่ัน 60 มิลลิลิตร    ถ่ายในขวดรูปชมพู่ท่ีมีสารละลายโพแทสเซียม
แอซิดพธาเลต แล้วไทเทรตกับ 0.1 Nโซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้ฟีนอลฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์  
จากไม่มีสีเป็นสีชมพู (ซึ่งจะใกล้เคียงกับพีเอช 8.7)     ค านวณหาความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังนี้ 

นอร์มัลลิต้ี = AxB 
         204.2xC 

เมื่อ  A = กรัมของโพแทสเซียมแอซิดพธาเลต (KHC8H4O4) ท่ีน ามาเจือจาง 
            จนได้ปริมาตร 1 ลิตร 
       B = มิลลิลิตรของสารละลาย KHC8H4O4 ท่ีน ามาไทเทรต 
       C = มิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ท่ีใช้ในการไทเทรต 
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7. 0.05 N สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)  เป็นสารมาตรฐาน
ปฐมภูมิ  

 ช่ัง 3 – 5 กรัม โซเดียมคาร์บอเนต ใส่ถ้วยกระเบื้องขนาด 75 มิลลิลิตร 
น าไปอบในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ท้ิงให้เย็นใน
โถดูดความช้ืน แล้วชั่ง 2.5 ± 0.2 กรัม (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ละลายด้วยน้ ากล่ัน  ถ่ายลงใน
ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร  ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันให้ครบ 1 ลิตร ไม่ควรเก็บไว้นาน
เกิน 1 สัปดาห์ 

การ Standardize ปิเปต 0.05 N สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 40.00 
มิลลิลิตร โดยใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 20 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร 
เติมน้ ากล่ัน 60 มิลลิลิตร น าไปต้มให้เดือดอย่างอ่อน ๆ ปิดด้วยกระจกนาฬิกา 3 – 5 นาที 
ท้ิงให้เย็นเท่าอุณหภูมิห้อง ท าการไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
0.1 N ใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์จากสีชมพูเป็นไม่มีสี ค านวณหาความเข้มข้นจาก
สูตรดังนี้ (กรรณิการ์, 2544) 

  นอร์มัลลิต้ี   =      A x B 
    53.00 x C 

เมื่อ  A  = น้ าหนักโซเดียมคาร์บอเนตเป็นกรัมเพื่อน ามาเจือจางเป็น 1 ลิตร 
      B  = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเป็นมิลลิลิตรที่น ามาไทเทรต 

       C  = ปริมาตรของกรดท่ีใช้เป็นมิลลิลิตร  
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วิธีการวิเคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ความเป็นกรดแลกเปลี่ยนได้ (EAKCl) 

1.1  ช่ังดิน 5.00 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร 
1.2 เติม 50 มิลลิลิตร 1 N สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์  เขย่าให้เข้า

กันท้ิงค้างคืน ปิดปากขวดด้วยพาราฟิล์ม และอลูมิเนียมฟรอยด์ 
1.3 กรองสารละลายโดยใช้ชุดกรองบุชเนอร์  ท่ีต่อเข้ากับป้ัมสูญญากาศ 
1.4 ล้างดินด้วย 1 N สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 3 – 4 ครั้ง 

ท าให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร โดยใช้ 1 N 
สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นตัวปรับปริมาตร 

1.5 ถ่ายสารละลายในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ล้างข้างขวดวัด
ปริมาตรด้วยน้ ากล่ันเล็กน้อย  หยดฟีนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร์ 4 – 5 หยด ได้สารละลายไม่
มีสี ท าการไทเทรตกับ 0.1 N โซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน ท่ีจุดยุติได้สีชมพู 

1.6 ท า Blank เช่นเดียวกันกับตัวอย่างดิน  โดยใช้ 1 N สารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรด์  

1.7 ค านวณความเป็นกรดของดิน  ด้วยปริมาตรของ 0.1 N  โซเดียมไฮดรอก
ไซด์มาตรฐาน ท่ีใช้ในการไทเทรตกับสารละลายดินและ Blank 

 
2.  การวิเคราะหป์ริมาณอะลูมินัมและไฮโดรเจนที่แลกเปลี่ยนได้ 

(Exch.Al3+ และ Exch. H+) 
2.1 สารละลายสีชมพู ข้อ 1 (1.5) หลังจากไทเทรตหาปริมาณความเป็น

กรดแลกเปล่ียนได้ด้วย 0.1 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้ว ให้น ามาหยด 0.1 N ไฮโดรคลอริก  
1 หยด ได้สารละลายไม่มีสี 

2.2 ใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปิเปต 1 N สารละลายโพแทสเซียม
ฟลูออไรด์ 10 มิลลิลิลตร ลงในขวดรูปชมพู่ข้อ 2.1 ถ้าสารละลายไม่มีสีแสดงว่าไม่มีอะลูมินัม 

2.3 ถ้าสารละลายเป็นสีชมพู น าไปหาปริมาณอะลูมินัมท่ีแลกเปล่ียนได้ 
โดยไทเทรตกับ 0.1 N ไฮโดรคลอริกมาตรฐาน ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกท่ีใช้ น าไป
ค านวณปริมาณอะลูมินัมท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exch. Al3+) 
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การค านวณ 
 
ความเป็นกรดแลกเปล่ียนได้ (EAKCl)  =  (A-B) x N1 x100   ซีโมลต่อกิโลกรัม (cmol kg-1) 
          W 
อะลูมินัมท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exch. Al3+) = C x N2 x 100   ซีโมลต่อกิโลกรัม 
          W 
ไฮโดรเจนท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exch. H+)  
 = ความเป็นกรดแลกเปล่ียนได้ (EAKCl) – อะลูมินัมท่ีแลกเปล่ียนได้ (Exch. Al3+) 
 
เมื่อ  A = ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีไทเทรตกับสารละลายดิน (มิลลิลิตร) 
       B  = ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีไทเทรตกับ Blank (มิลลิลิตร) 
       C  = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกท่ีไทเทรต (มิลลิลิตร) 
       N1 = ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน (นอร์มอล) 
       N2 = ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกมาตรฐาน (นอร์มอล) 
       W  = น้ าหนักของดิน (กรัม) 
 

 

รูปที่ 4 – 8  ชุดกรองบุชเนอร์ (Buchner funnel) ต่อเข้ากับ 
              ปั้มสูญญากาศโดยใช้น้ า (Aspirator vacuum pump) 

ที่มา: นภารัตน์, 2560  
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การวิเคราะห์ความเป็นกรดของดิน (Soil acidity) 

 
ช่ังดิน 5.00 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร 

 
ตวงสารละลาย 50 มิลลิลิตร  1 N โพแทสเซียมคลอไรด์ เขย่าให้เข้ากัน 

ท้ิงค้างคืน (ปิดด้วยพาราฟิล์ม และอลูมิเนียมฟรอยด์) 
 

กรองสารละลายโดยใช้ชุดกรองบุชเนอร์  ท่ีต่อเข้ากับป้ัมสูญญากาศ  
(ใช้กระดาษกรอง 42 เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร) 

 
เทสารละลายท่ีกรองได้ใส่ขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ล้างดินด้วย 

1 N สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 3 – 4 ครั้ง และปรับปริมาตรด้วย 
1 N สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ให้ครบ 100 มิลลิลิตร 

 
ถ่ายสารละลายท้ังหมดในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ล้างข้างขวดวัดปริมาตรด้วย 

น้ ากล่ันเล็กน้อย  หยดฟีนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร์ 4 – 5 หยด ได้สารละลายไม่มีสี 
ไทเทรตกับ 0.1 N โซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน จากสารละลายไม่มีสีเป็นสีชมพู 

 
ท า Blank เช่นเดียวกันกับตัวอย่างดิน โดยใช้ 

1 N สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์  
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4.7  การวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน (Organic matter ; OM) 
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
1.  เครื่องช่ัง (Balance)  2 ต าแหน่ง 
2.  ตู้ดูดควัน (Hood) 
3. โถดูดความช้ืน (Dessicator) 
3.  ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
4. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 150, 250 และ 500 มิลลิลิตร 
5.  ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 100, 250, 500 และ  
  1,000  มิลลิลิตร 
6. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric pipette) ขนาด 10 มิลลิลิตร 
7. ปิเปตแบบใช้ตวง (Measuring pipette) ขนาด 5 และ 10 มิลลิลิตร 
8. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
9. บิวเรตพร้อมขาต้ัง (Burette & Stand) ขนาด 50 มิลลิลิตร  
10. แท่งแก้วคนสาร (Stirring rod) 
11. หลอดหยด (Dropper) 
12. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
13. ช้อนตักสาร (Scoop) 
14. ลูกยางปิเปต  
15. ขวดแก้วสีชาใส่สารเคมี 
 

สารเคมี 
1. โพแทสเซียมไดโครเมท (Potassium dichromate ; K2Cr2O7) 
2. เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous ammonium sulfate ;  

 Fe(NH4)2(SO4) 2.6H2O) 
3.  เฟอร์รัสซัลเฟต เฮปตะไฮเดรต (Ferrous sulfate hepta hydrate ;  

FeSO4.7H2O) 
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4. ออร์โท-ฟีแนนโทรลีน (O-Phenanthroline ; C12H8N2) 
5. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid ; H2SO4) 
 

การเตรียมสารละลาย 
1.  สารละลายโพแทสเซียมไดโครเมท (Potassium dichromate ; 

K2Cr2O7 ) 1 N 
 ช่ัง 13 กรัม โพแทสเซียมไดโครเมท ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร อบ

ในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ท้ิงให้เย็นในโถดูดความช้ืน
(Dessicator) แล้วช่ัง 12.25 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร  ละลายด้วยน้ ากล่ัน ถ่าย
ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบ 250
มิลลิลิตร  เขย่าสารละลายโดยกลับวัดปริมาตรขึ้น – ลง (ถ่ายใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 250
มิลลิลิตร) 

2.  สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous ammonium sulphate ; 
Fe(NH4)2(SO4) 2.6H2O )  0.5 N 

 ช่ัง 100 กรัม  เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (อบสารแล้วในโถดูดความช้ืน)
ใส่ในบีกเกอร์ 500 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน 100 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้นลงไป
12.5 มิลลิลิตร  ต้ังท้ิงไว้ให้เย็น ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร (Volumetric flask)
แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบ 500 มิลลิลิตร เขย่าสารละลายโดยกลับวัดปริมาตร
ขึ้น–ลง (ถ่ายลงในขวดแก้วสีชาขนาด 500 มิลลิลิตร) 

3. สารละลายออร์โทฟีแนนโทรลีน อินดิเคเตอร์ (O-Phenanthroline 
indicator ; C12H8N2)  0.025 M 

 เฟอร์รัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (Ferreous sulphate hepta hydrate ; 
FeSO4.7H2O)  0.7 กรัม  ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร  และช่ังออร์โทฟีแนนโทรลีน 
1.48 กรัม ลงบนกระดาษช่ังสาร น าท้ัง 2 สารผสมกันและละลายด้วยน้ ากล่ัน เทลงในขวด
วัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร (Volumetric flask) แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบ
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าสารละลายโดยกลับวัดปริมาตรขึ้น–ลง  (ถ่ายลงในขวดแก้วสี
ชาขนาด 100 มิลลิลิตร) 
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วิธีการวิเคราะห์ 
1. ช่ังตัวอย่างดิน  1.00  กรัม  ใส่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
2. ใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายโพแทสเซียม

ไดโครเมท 1 N  10  มิลลิลิตร 
3. เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 15 มิลลิลิตร  เขย่าขวดแก้วเบา ๆ เป็นเวลา 1–2

นาที  ต้ังท้ิงไว้เป็นเวลา 30 นาที  (ครั้งแรกให้เติมกรดซัลฟูริก 5 มิลลิลิตร  เขย่าขวดแก้ว
เบา ๆ แล้วค่อยเติมอีก 10 มิลลิลิตร เขย่าขวดแก้ว ใหท้ าในตู้ดูดควัน) 

4. เติมน้ ากล่ัน 50 มิลลิลิตร โดยใช้กระบอกตวง  เขย่าแล้วท้ิงไว้ให้เย็น (ในตู้ดูดควัน) 
5. หยดออร์โทฟีแนนโทรลีน  อินดิเคเตอร์  5  หยด  
6. ไทเทรตด้วย 0.5 N  สารละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต  เพื่อหา

ปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมทท่ีเหลือจากปฏิกิริยาจนกระท่ังสีของสารละลายดินเปล่ียน
จากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลแดงท่ีจุดยุติ 

7. จดบันทึกปริมาณเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีใช้ 
8. ท า  Blank  เช่นเดียวกับตัวอย่าง แต่ไม่ต้องใส่ดิน (ต้ังแต่ข้อ 2-7) 
9. ค านวณปริมาณอินทรียวัตถุ 
 

การค านวณ 

% อินทรีย์คาร์บอน = (B-T) N  x  100  x   3  x  100  x10 
    (Organic carbon)       B          77      103     W 
 
% อินทรียวัตถุ = % อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon) x 1.724 
    (Organic matter) 
 
หรือ % อินทรียวัตถุ = (B-T) N x 100 x 100 x  3  x 100 x10 

                    B       77     58    103    W  
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เมื่อ N  = ความเข้มข้นของโพแทสเซียมไดโครเมท (นอร์มอล)  
     B  = ปริมาตรของสารละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต 
       ท่ีไทเทรตกับ Blank (มิลลิลิตร) 
 T  = ปริมาตรของสารละลายเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีไทเทรต 
               กับตัวอย่างดิน (มิลลิลิตร) 
 W  = น้ าหนักดิน (กรัม) 

 

ตารางที่ 4.4  การประเมินระดับอินทรียวัตถุในดิน  (วิธี Walkley & Black) 

OM (%) การประเมิน 
< 0.5 

0.5 – 1.0 
1.0 – 1.5 
1.5 – 2.5 
2.5 – 3.5 
3.5 – 4.5 

> 4.5 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ค่อนข้างต่ า 
ปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

สูง 
สูงมาก 

ที่มา: ปิยะ (2538) 
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วิธีวิเคราะห์อินทรียวัตถุ  (OM)  ในดิน 

ช่ังดิน 1.00 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
 

ใช้ปิเปตแบบปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปิเปต 1 N สารละลายโพแทสเซียมไดโครเมท   
10 มิลลิลิตร เขย่าสารละลายให้เข้ากัน 

 
ปิเปต 15 มิลลิลิตร กรดซัลฟูริก โดยให้ใส่ครั้งแรก 5 มิลลิลิตร แล้วเขย่าเบา ๆ 

 ใส่อีกครั้ง 10 มิลลิลิตร เขย่า และต้ังท้ิงไว ้30 นาที (ท าในตู้ดูดควัน ) 
   

เติมน้ ากล่ัน 50 มิลลิลิตร โดยใช้กระบอกตวง  แล้วเขย่า ท้ิงไว้ให้เย็น 
 

หยดออร์โทฟีแนนโทรลีน  อินดิเคเตอร์  5 หยด ด้วยหลอดหยด เขย่า 
 

ไทเทรตด้วย 0.5 N  เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต  
สารละลายเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลแดง 

 
จดบันทึกปริมาณเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต 

ท่ีใช้ในการไทเทรต 
(ท า Blank เช่นเดียวกับตัวอย่าง แต่ไม่ต้องใส่ดิน) 

 
ค านวณหาปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) 

 
หมายเหตุ  :  1.   Blank ไม่ต้องใส่ดิน และท าเหมือนตัวอย่าง  
                       (ปกติจะได้ประมาณ 22 มิลลิลิตร) 

2. ถ้าหากหยดอินดิเคเตอร์แล้วเปล่ียนสีเป็นน้ าตาลแดงให้ลดปริมาณ
ตัวอย่างดิน (แสดงว่ามีปริมาณอินทรียวัตถุสูง) 
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4.8  การวิเคราะห์หาไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total N) 
วิธีการวิเคราะห์หาไนโตรเจนท้ังหมดในดินโดยวิธี Kjeldahl  มี 2 ขั้นตอน

ดังนี ้
1)  การย่อยสลาย (Digestion) เพื่อเปล่ียนรูปของไนโตรเจนในดินไปอยู่ในรูป

ของแอมโมเนียมไนโตรเจน โดยการใส่กรดซัลฟูริก (H2SO4) และ (K2SO4) และสารตัวเร่ง 
(Catalysts) เช่น ปรอท (Hg), คอปเปอร์ (Cu) หรือ ซีลีเนียม (Se) เพื่อช่วยให้ปฏิกิริยา 
Oxidation ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

2)  การกล่ันและไทเทรต เพื่อหาปริมาณแอมโมเนียท่ีเกิดจากการย่อยสลาย 
โดยใส่ด่างในปริมาณท่ีมากเกินพอลงไป จะได้แอมโมเนียเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา รองรับ
แอมโมเนียท่ีเกิดขึ้นด้วยสารละลายบอริก (H3BO3) ท่ีมากเกินพอ น าสารละลายท่ีกล่ันออก
ได้ไปหาปริมาณแอมโมเนีนโดยการไทเทรตกับกรดมาตรฐาน 

 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ   

1. เครื่องช่ัง (Balance)  4  และ 2 ต าแหน่ง 
2. เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Total Kjeldahl Nitrogen ; TKN) 
3. หลอดย่อย (Digestion tube) 
4. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
5. บีกเกอร์ (Beaker)  ขนาด 50, 100, 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร 
6. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic Beaker)  ขนาด 1 และ 2 ลิตร 
7. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 25 , 50 และ 100 มิลลิลิตร 
8. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 มิลลิลิตร 
9. ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask)  ขนาด 50, 100, 200  และ  
 1,000  มิลลิลตร 
10. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric pipette) ขนาด 10, 15 และ 20  
 มิลลิลิตร 
11. ปิเปตแบบใช้ตวง (Measuring pipette) ขนาด 1, 5, 10 และ 20  
 มิลลิลิตร 



 

98 นภารัตน์  ขนันทัย 

 

12. ถ้วยกระเบ้ือง (Crucible) ขนาด 75 มิลลิลิตร 
13. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
14. ช้อนตักสาร (Scoop) 
15. ขวดใส่สารเคมี (ขวดแก้วสีชา, ขวดพลาสติก) 
 

สารเคมี 
1. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid ; H2SO4) 

2. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid ; HCl) 

3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide ; NaOH) 

4. เมทธีลลีนบลู (Methylene blue ; C16H18ClN3S) 

5. เมทิลเรด (Methyl red ; C15H15N3O2) 

6. 95 เปอร์เซ็นต์ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol ; CH2OH)  

7. กรดบอริก (Boric acid ; H3PO3) 

8. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate ; Na2CO3) 

9. ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein ; C20H14O4) 

10. โพแตสเซียมซัลเฟต (Potassium sulfate ; K2SO4) หรือ 

 โซเดียมซัลเฟต Sodium sulfate ; Na2SO4) 

11. คอบเปอร์ซัลเฟต    [Copper (II) sulfate pentahydrate ;  

 CuSO4.5H2O] 

12. ซีลีเนียม (Selenium ; Se) 

13. น้ ากล่ัน 
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วิธีการเตรียมสารละลาย 
1. สารละลายอินดิเคเตอร์ (Mixed indicator) 
 ช่ัง 0.20 กรัม เมทิลเรด (Methyl red) ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 100 

มิลลิลิตร ละลายด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์ แล้วเทใส่ในขวดวัดปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วย 95 เปอร์เซ็นต์  เอททิลแอลกอฮอล์ (ถ่ายลงในขวดแก้วสีชา
ขนาด 100 มิลลิลิตร) และ ช่ัง 0.10 กรัม เมทธีลลีนบลู ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 
ละลายด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอทิลแอลกอฮอล์ เทใส่ในขวดวัดปริมาตร 50 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรให้ครบ 50 มิลลิลิตร ด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์   (ถ่ายลงในขวดแก้วสีชา
ขนาด 100 มิลลิลิตร) ก่อนน าไปใช้ให้น าอินดิเคเตอร์ท้ังสองมารวมกันในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 
(10 มิลลิลิตร เมทิลเรด : 5 มิลลิลิตร เมทธีลลีนบลู) 

2. สารละลายอินดิเคเตอร์ในกรดบอริก 4 เปอร์เซ็นต์ (H3BO3) 
  ช่ังบอริก 20 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน 

ถ่ายลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ ากล่ันลงในขวดประมาณ 400 
มิลลิลิตร  ใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายอินดิเคเตอร์ผสม 5 
มิลลิลิตร ลงไปขวดปรับปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบ 
500 มิลลิลิตร (เตรียมใช้แต่ละเดือน) 

3. สารผสมส าหรับเร่งปฏิกิริยา (Catalyst mixture) 
 ผสม  โปแตสเซียมซัลเฟต K2SO4  (หรือ โซเดียมซัลเฟต Na2SO4) : 

คอบเปอร์ซัลเฟต  CuSO4.5H2O : ซีลีเนียม Se ในอัตราส่วน  100 : 10 : 1 ตามล าดับ 

4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 40 เปอร์เซ็นต์ (NaOH)  
 ช่ัง 800 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด์ ใส่ในบีกเกอร์พลาสติกขนาด 2 ลิตร

ค่อย ๆ ใส่น้ ากล่ันลงไป คนให้สารละลายให้เข้ากัน ท้ิงไว้ให้เย็นแล้วปรับปริมาตรเป็น 2 ลิตร
(ควรเตรียมสารในตู้ดูดควัน) ถ่ายใส่ขวดพลาสติกขนาด 2 ลิตร 

5. 0.05 N สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เป็นสารมาตรฐาน
ปฐมภูมิ  

 ช่ัง 3 – 5 กรัม โซเดียมคาร์บอเนต ใส่ถ้วยกระเบื้องขนาด 75 มิลลิลิตร
น าไปอบในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ท้ิงให้เย็นใน
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โถดูดความช้ืน แล้วชั่ง 2.5 ± 0.2 กรัม (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ละลายด้วยน้ ากล่ัน  ถ่ายลงใน
ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร  ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันให้ครบ 1 ลิตร ไม่ควรเก็บไว้นาน
เกิน 1 สัปดาห์ 

6. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.1 N  หรือกรดไฮโดร
คลอริก (HCl) 0.1 N 

 ปิเปต 3.0 มิลลิลิตร กรดซัลฟูริกเข้มข้น หรือ 8.3 มิลลิลตร กรดไฮโดร
คลอริกเข้มข้น ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันให้ครบ 1 ลิตร  

 การ Standardize ปิเปต 0.05 N สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 40.00
มิลลิลิตร โดยใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 20 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
เติมน้ ากล่ัน 60 มิลลิลิตร น าไปต้มให้เดือดอย่างอ่อน ๆ ปิดด้วยกระจกนาฬิกา 3 – 5 นาที
ท้ิงให้เย็นเท่าอุณหภูมิห้อง ท าการไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก (H2SO4) 
0.1 N  หรือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.1 N ใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์จากสีชมพู
เป็นไม่มีสี ค านวณหาความเข้มข้นจากสูตรดังนี้ (กรรณิการ์, 2544) 

 

  นอร์มัลลิต้ี   =      A x B 
    53.00 x C 

เมื่อ  A  = น้ าหนักโซเดียมคาร์บอเนตเป็นกรัมเพื่อน ามาเจือจางเป็น 1 ลิตร 
      B  = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเป็นมิลลิลิตรที่น ามาไทเทรต 

        C = ปริมาตรของกรดท่ีใช้เป็นมิลลิลิตร 
 

7. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.02 N    หรือกรดไฮโดร
คลอริก (HCl) 0.02 N  

 น าสารละลายกรดมาตรฐานท่ีมีความเข้มข้น 0.10 N (หลังจากท าการ 
Standardize ท่ีทราบความเข้มข้นท่ีแน่นอน) ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มิลลิลิตร 
และถ่ายใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบ 500 
มิลลิลิตร ท าการ standardize ใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 15  มิลลิลิตร ปิเปตสารละลาย
ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ ากล่ัน 85 มิลลิลิตร ท าการไทเทรตกับ 0.05 N 
โซเดียมคาร์บอเนต วิธีการไทเทรตและค านวณเหมือนข้อ 6 
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8. สารละลายฟีนอลฟ์ทาลีนอินดิเคเตอร์ (เป็นพีเอช 8.3 อินดิเคเตอร์)  
ละลายฟีนอล์ฟทาลีน 0.5  กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร ละลาย

ด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์ (CH2H5OH) 50 มิลลิลิตร คนสารละลายเป็นเนื้อ
เดียว ถ่ายใส่ขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับด้วยน้ ากล่ันให้ครบ 100 มิลลิลิตร 
ถ่ายใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 100 มิลลิลิตร 

 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. ช่ังดิน (ท่ีผ่ึงให้แห้งในท่ีร่มและร่อนผ่านตะแกรงชนาด 2 มิลลิเมตร) 2.00 
กรัม  ใส่ในหลอดย่อย (Digestion tube) 

2. เติม 7 กรัม สารผสมส าหรับเร่งปฏิกิริยา (Catalyst mixture) 
3. เติม 15 มิลลิลิตร กรดซัลฟูริก เขย่าเบา ๆ (ท าในตู้ดูดควัน) น าเข้าเตา

ย่อยโดยใช้อุณหภูมิ 380 องศาเซลเซียล  จนกระท่ังตัวอย่างใช้ได้ ใช้เวลาประมาณ 2 
ช่ัวโมง  ตัวอย่างจะเป็นสีขาวขุ่น ๆ และไม่มีควันของกรดซัลฟูริก 

4. ท า Blank (หลอดย่อยไม่มีดิน) โดยเติม 7 กรัม Catalyst mixture เติม
15 มิลลิลิตร กรดซัลฟูริก เขย่าเบา ๆ (ท าในตู้ดูดควัน) แล้วท าการย่อยพร้อมกับตัวอย่าง 

5. เมื่อย่อยเสร็จให้ปิดเครื่องย่อยแต่ยังไม่ปิดเครื่องก าจัดไอกรด รอ
จนกระท่ังเย็นจึงปิดเครื่องก าจัดไอกรดแล้วน าหลอดย่อยออกจากเตาย่อย  

6. น าหลอดย่อยในข้อ 5 ไปต่อเข้าเครื่องกล่ัน  ก าหนดให้เติมน้ า 50 มิลลิลิตร 
และ 40 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 มิลลิลิตร กล่ันประมาณ 4 นาที  

 ปิเปต 4 เปอร์เซ็นต์ กรดบอริก 25 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 
มิลลิลิตร น าไปรองรับสารละลายท่ีได้จากการกล่ัน โดยให้ปลายของแท่งแก้วจุ่มลงใน
สารละลายบอริก  จากสารละลายสีม่วงแดงของบอริกจะเปล่ียนเป็นสีเขียว  

7. น าสารละลายในข้อ 6 ไปท าการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 
N ซัลฟูริก  ท่ีจุดยุติสารละลายจะมีสีม่วงแดง  จดปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน 0.02 N 
ซัลฟูริกท่ีไทเทรตได้ น าไปค านวณหาค่า Total N ของดิน 
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การค านวณ 
Total N   = (A – B) x N x 0.014 x 100 

                  W 
A   = ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีไทเทรตกับตัวอย่าง 
B   = ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีไทเทรตกับ Blank 
N = ความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟูริก 
W  = น้ าหนักของดิน (กรัม) 

ตารางที่ 4.5  การประเมินระดับไนโตรเจนท้ังหมดในดิน (วิธี Kjeldahl) 

Total N (ร้อยละ) การประเมิน 
< 0.1 

0.1 – 0.2 
0.2 – 0.5 
0.5 – 1.0 

> 1.0 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
สูง 

สูงมาก 
        ที่มา: Landon (1991) 
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การวิเคราะห์หาไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total N) 

ช่ังดิน 2.00 กรัมในหลอดย่อย 
 

เติม 7 กรัม Catalyst mixture  
[โพแตสเซียมซัลเฟต (หรือโซเดียมซัลเฟต) : คอบเปอร์ซัลเฟต : ซีลีเนียม  

ในอัตราส่วน  100 : 10 : 1 ตามล าดับ] 
 

เติม 15 มิลลิลิตร กรดซัลฟูริก เขย่าเบา ๆ น าเข้าเตาย่อยโดยใช้อุณหภูมิ 380  
องศาเซลเซียล  จนกระท่ังตัวอย่างใช้ได้ ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง   

ตัวอย่างจะเป็นสีขาวขุ่น ๆ และไม่มีควันของกรดซลัฟูริก 
 

เมื่อย่อยเสร็จให้ปิดเครื่องย่อยแต่ยังไม่ปิดเครื่องก าจัดไอกรด รอจนกระท่ังเย็น 
จึงปิดเครื่องก าจัดไอกรดแล้วน าหลอดย่อยออกจากเตาย่อย 

 
น าหลอดย่อยไปต่อเข้าเครื่องกล่ัน  ก าหนดให้เติมน้ า 50 มิลลิลิตร และ  

40 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 มิลลิลิตร ใช้เวลา 4 นาที 
 

ปิเปต 4 เปอร์เซ็นต์กรดบอริก 25 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร  
น าไปรองรับการกล่ัน ให้ปลายแท่งแก้วจุ่มในสารละลายบอริก 

จากสารละลายสีม่วงแดงของบอริกจะเปล่ียนเป็นสีเขียว 
 

น าสารละลายท่ีกล่ันได้ไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N ซัลฟูริก  
ท่ีจุดยุติสารละลายจะมีสีม่วงแดง จดปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน  

0.02 N ซัลฟูริกท่ีไทเทรตได้ น าไปค านวณหาค่า Total N ของดิน 
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รูปที่ 4 – 9 (1) ชุดย่อยตัวอย่าง 

       

รูปที่ 4 – 9 (2) ชุดกลั่นตัวอย่าง  

รูปที่ 4 – 9 เครื่องวิเคราะหไ์นโตรเจนท้ังหมด (Total Kjeldahl Nitrogen) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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4.9  การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช   

      (Available phosphorus ; avai.P) 
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  (ให้ล้างเครื่องแก้วด้วยกรด HCl 1:1 ล้างด้วยน้ ากล่ัน 2 รอบ หรือ
ล้างด้วยน้ ายาฟรีฟอสเฟต ล้างด้วยน้ าประปา แล้วล้างด้วยน้ ากล่ัน 2 รอบ) 

1. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
2. ตู้อบ (Oven) 
3. โถดูดความช้ืน  (Desiccator) 
4. เครื่องเขย่าสารละลาย (Vertex) 
5. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร  
6. หลอดทดลอง (Test tube) ขนาด 20x150 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิด 
7. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack) 
8. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 50, 100, 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร 
9. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1 และ 2 ลิตร 
10. กรวยแก้ว (Funnel) 
11. ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50, 100, 200 และ  
 1,000  มิลลิลิตร 
12. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric pipette) ขนาด  1, 2, 4, 5, 10 และ  
 15 มิลลิลิตร 
13. ปิเปตแบบใช้ตวง (Measuring pipette) ขนาด 1, 5, 10 และ 20  
 มิลลิลิตร 
14. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
15. ช้อนตักสาร (Scoop) 
16. ขวดใส่สารเคมี (ขวดพลาสติก ขวดแก้วสีชา และ ขวดแก้ว Pyrex) 
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สารเคมี 
1. แอมโมเนียมฟลูออไรด์  (Ammonium fluoride ; NH4F)  

2. กรดไฮโดรคลอริก  (Hydrochloric acid ; HCl) 

3. แอมโมเนียมโมลิบเดท (Ammonium molybdate ;  

 [(NH4)6Mo7O24.4H2O]) 

4. แอนติมอนีโพแตสเซียมตาเตรท [Antimony potassium tartrate ;  

 K2Sb2 (C4H2O6)2.3H2O ] 

5. กรดแอสคอร์บิค  (Ascorbic acid ; C6H8O6) 

6. โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogen 

  phosphate ; KH2PO4) 

7. กรดซัลฟูริก  (Sulfuric acid ; H2SO4) 

8. กระดาษกรองเบอร ์5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 เซ็นติเมตร 

9. น้ ากล่ันปราศจากฟอสฟอรัส 
 

วิธีการเตรียมสารละลาย 
1. น้ ายาสกัด  Bray II   
 ช่ัง 1.11 กรัม แอมโมเนียมฟลูออไรด์ ลงในบีกเกอร์ขนาด 1,000 

มิลลิลิตร  ละลายด้วยน้ ากล่ัน  800 มิลลิลิตร ปิเปต 8.6  มิลลิลิตร กรดไฮโดรคลอริก  ลง
ไป  คนสารเป็นเนื้อเดียวกัน น าไปวัดด้วยเครื่อง pH  ปรับ pH ให้อยู่ระหว่าง 1.5 - 1.6  
(ใช้ 1 N NaOH หรือ 1 N HCl ในการปรับ)  ถ่ายในขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับ
ปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบเป็น 1 ลิตร เขย่าสารละลายโดยกลับขวดวัดปริมาตรขึ้น – ลง 
(ถ่ายใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 1 ลิตร) 

2. สารละลาย  A 
 ช่ัง 10 กรัม แอมโมเนียมโมลิบเดท (Ammonium molybdate ; 

[(NH4)6Mo7O24.4H2O])  ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน 40 
มิลลิลิตร และ ช่ัง 0.2426 กรัม แอนติมอนีโปแตสเซียมตาเตรท (Antimony potassium 
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tartrate)  ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน 10 มิลลิลิตร ผสมสารละลาย
ท้ังสองเข้าด้วยกัน  หลังจากนั้นให้ค่อยเติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 140 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไว้ให้เย็น 
ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันเป็น 200 มิลลิลิตร ถ่ายลงในขวดแก้ว pyrex ขนาด 250 
มิลลิลิตร (ให้หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟรอยด์)  และเก็บไว้ในท่ีมืดและเย็น (เขียนวันท่ีเตรียม
สารละลาย น้ ายานี้เก็บไว้ได้ 6 เดือน) 

3.  สารละลาย  B 
 ช่ัง 0.88 กรัม กรดแอสคอร์บิก  (Ascorbic acid) ลงในบีกเกอร์ขนาด 

100 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ันแล้วเทใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร เติมน้ ากล่ัน
ประมาณ 800 มิลลิลิตร และปิเปตสารละลาย A ลงไป 20 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ัน
เป็น 1 ลิตร  ผสมให้เข้ากัน  สารละลายนี้เก็บได้ไม่เกิน  24  ช่ัวโมง  ดังนั้นจึงต้องเตรียมใหม่ทุกครั้ง 

4.  สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส  50 พีพีเอ็ม  
      (Standard phosphorous) 
 ช่ังโปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogen 

phosphate, KH2PO4)  0.2195 กรัม  (หลังจากการอบแห้ง 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 
ช่ัวโมง) ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ันพอสมควร เทใส่ขวดวัด
ปริมาตรขนาด 1 ลิตร เติมน้ ากล่ันประมาณ 800 มิลลิลิตร ปรับสภาพให้เป็นกรดด้วย
กรดซัลฟูริก 1-2 หยดแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันเป็น 1 ลิตร แล้วท าชุดสารละลาย
มาตรฐาน (Standard set)ดังนี้ 

 ปิเปตสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 50 พีพีเอ็ม (ppm)   0, 2, 4, 6, 8, 
10 และ 15 มิลลิลิตร  ใส่ในขวดวัดปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ ายาสกัด Bray II ให้
ครบ 50 มิลลิลิตร  จะได้ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส  0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 15 พีพีเอ็ม  
ตามล าดับ 
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วิธีการวิเคราะห์ 
1. ช่ังตัวอย่างดิน  1.00 กรัม  ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด  50 มิลลิลิตร 
2. เติมน้ ายาสกัด Bray II  ลงไป  10 มิลลิลิตร  เขย่า 1 นาที  กรองด้วย

กระดาษกรองเบอร์  5 (รองรับสารละลายท่ีกรองด้วยหลอดทดลอง) 
3. ปิเปตน้ าตัวอย่างท่ีได้จากการกรอง  1 มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดลอง  

แล้วเติมสารละลาย B 16 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 : 16)  ท้ิงไว้ 30 นาที  จะเกิดเป็นสีน้ าเงิน 
4. ท า Blank โดยปิเปต Bray II 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย B  ลงไป  16  

มิลลิลิตร  เขย่าสารเบา ๆ ด้วยเครื่องเขย่าสารละลาย (Vortex) ท้ิงไว้ 30 นาที 
5. ชุดของสารละลายมาตรฐาน (Standard set) ท าเช่นเดียวกับตัวอย่าง 
6. วัดความเข้มข้นของสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer ท่ีช่วงความยาว

คล่ืนแสง 882 นาโนเมตร ให้วัด ชุดของสารละลายมาตรฐาน (Standard set) ก่อน เพื่อท า
กราฟ โดยใช้ Blank ปรับเป็น Auto Zero  และวัดตัวอย่างต่อไป 
 
การค านวณ 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Available P) = B x DF (Sample) x A พีพีเอ็ม (ppm) 
      W x DF (Standard) 
 เมื่อ   W  = น้ าหนักของตัวอย่างดิน (กรัม) 
 B  = น้ ายาสกัด (มิลลิลิตร) 
 A  = ค่าท่ีอ่านได้เมื่อวัดค่าเทียบกับ Standard set 
 DF  = อัตราส่วนการเจือจาง (Dilution factor) 
 
ถ้าไม่มีการเจือจางตัวอย่าง สูตรการค านวณคือ 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Available P)  =  B x A   พีพีเอ็ม (ppm) 
         W  
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ตารางที่ 4.6  การประเมินระดับฟอสฟอรัสท่ีสกัดได้ในดิน (วิธี Bray II) 

Available P (พีพีเอ็ม) การประเมิน 
< 3 

3 – 6 
6 – 10  
10 – 15  
15 – 25  
25 – 45  

> 45 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ค่อนข้างต่ า 
ปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

สูง 
สูงมาก 

    ที่มา: ปิยะ (2538) 
 

 

รูปที่ 4 – 10 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 

ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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วิธีการวิเคราะห์ฟอสฟอรัส  ที่เปน็ประโยชน์ต่อพืช (Available P) 

 

ช่ังดิน 1.00 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด  50 มิลลิลิตร 
 

เติมน้ ายาสกัด Bray II ลงไป 10 มิลลิลิตร  เขย่า 1 นาที   
แล้วกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์  5 วางบนกรวยแก้ว 

(รองรับสารละลายท่ีกรองด้วยหลอดทดลอง) 
 

ดูดน้ าตัวอย่างท่ีได้จากการกรอง 1 มิลลิลิตร ด้วยปิเปต ลงในหลอดทดลอง 
 

เติมสารละลาย B ลงไป 16 มิลลิลิตร เขย่าเบา ๆ ด้วยเครื่องเขย่าสารละลาย  
ท้ิงไว ้30 นาที  จะได้สารละลายเป็นสีน้ าเงิน  

 
ให้ท า  Blank และสารละลายมาตรฐาน เหมือนตัวอย่าง 

 
น าไปวัดด้วยเครื่อง  Spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 882 นาโนเมตร  

โดยใช้ Blank ปรับเครื่องให้เป็นศูนย์ และวัดสารละลายมาตรฐาน  
จากน้อยไปมาก หลังจากนั้นให้วัดตัวอย่าง 

 
หมายเหตุ : ถ้าหากวัดความยาวคล่ืนของตัวอย่างมากกว่าสารละลายมาตรฐานตัวสุดท้าย  

     ให้ท าการเจือจางตัวอย่างด้วยน้ ายาสกัด Bray II   
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4.10 การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

(Available Potassium; avai. K) 
 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

1. เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก   
      (Atomic Absorption Spectrophotometer ; AAS) 
2. เครื่องเขย่าแบบต้ังโต๊ะ (Shaker) 
3. เครื่องช่ัง (Balance) 4 และ 2 ต าแหน่ง 
4. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
5. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
6. หลอดทดลองขนาด 20x150 มิลลิเมตร (Test tube) พร้อมฝาปิด 
7. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack) 
8. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric pipette) ขนาด  5, 10, 15, 20  และ   

 25 มิลลิลิตร 
9. ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50, 100  500 และ 1,000   

 มิลลิลิตร 
10. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 มิลลิลิตร 
11. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1 ลิตร 
12. กรวยแก้ว (Funnel) 
13. ลูกยางปิเปต 
14. ขวดแก้วสีชา  
15. ขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร  

สารเคมี   
1. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide ; NH4OH )  

 หรือเรียกว่า สารละลายแอมโมเนีย (Ammonia solution) 

2. กรดอะซิติก (Glacial acetic acid ; CH3COOH) 
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3. โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride ; KCl)  

4. กระดาษกรองเบอร์ 5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร 

5. น้ ากล่ัน 

6. ถ้าหากไม่มีสารข้อ 1 และ 2  ให้ใช้แอมโมเนียมอะซิเตท  

(Ammonium acetate ; NH4CH3CO2) 

วิธีการเตรียมสารละลาย 
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตท (Ammonium acetate solution) 

1 N pH 7.0 
 กรดอะซิติก (CH3COOH) 57 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร เติม

น้ ากล่ันประมาณ 700 มิลลิลิตร และเติมแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ (NH4OH) 69 มิลลิลิตร  
คนสารละลายให้เข้ากัน  ต้ังท้ิงไว้ให้เย็นปรับ pH 7.0 โดยใช้ กรดอะซิติก และ 
แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันให้
ครบ 1 ลิตร (ควรเตรียมสารในตู้ดูดควัน)  หรืออาจเตรียมได้จาก 

 ช่ังแอมโมเนียมอะซิเตท (NH4CH3CO2) 77 กรัม  ใส่บีกเกอร์ขนาด 250 
มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน  ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ า
กล่ันให้ครบ 1 ลิตร 

2. สารละลายโพแทสเซียมมาตรฐาน 1000 พีพีเอ็ม  
 ช่ัง 1.907 กรัม ของโพแทสเซียมคลอไรด์(KCl) ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 

มิลลิลิตร (KCl อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 100  5C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง น าไปใส่ในโถดูดความช้ืน)  
ในน้ ากล่ันท าให้มีปริมาตร 1 ลิตร 

3. สารละลายโพแทสเซียมมาตรฐาน 100 พีพีเอ็ม 
 ปิเปตสารละลายจากข้อ 2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยใช้ปิเปตแบบ

ปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร  ปรับปริมาตรเป็น 
100 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากล่ัน 
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4. Standard set ของโพแทสเซียม 
 จากสารละลายข้อ 3 ปิเปต 0, 5, 10, 15 และ 20 มิลลิลิตรโดยใช้ปิเปต

แบบปริมาตร ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับด้วยสารละลายสกัด
แอมโมเนียมอะซิเตทจนครบ 100 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้น 0, 5, 10, 15 และ 20 พีพีเอ็ม 
ตามล าดับ (ถ้าตัวอย่างมีความเข้มข้นสูงให้ set standard สูง หรือให้เจือจางตัวอย่างด้วย
น้ ายาสกัด) 

 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. ช่ังดิน 2.00 กรัม  ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด  50 มิลลิลิตร 
2. ใช้ปิเปตแบบปริมาตรขนาด 20 มิลลิลิตร ปิเปต 20 มิลลิลิตร 1 N สารละลาย

แอมโมเนียมอะซิเตท   
3. เขย่าสารละลายด้วยเครื่องเขย่าสารละลายแบบต้ังโต๊ะ  30  นาที 
4. กรองผ่านด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 

เซนติเมตร รองรับสารละลายจากการกรองด้วยหลอดทดลอง 
5. น าไปวัดด้วยเครื่อง AAS  ท่ีความยาวคล่ืน 383 นาโนเมตร 
  

การค านวณ 
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (avaiable K) =  B x A x D พีพีเอ็ม (ppm) 
              W 
  เม่ือ  W  = น้ าหนักของตัวอย่างดิน (กรัม) 

  B  = ปริมาตรของสารละลายแอมโมเนียมอะซิเตทท่ีใช้สกัด (มิลลิลิตร) 
  A  = ความเข้มข้นของโพแทสเซียมเมื่อเทียบกับความเข้มข้นมาตรฐาน (พีพีเอ็ม)           
 D = อัตราส่วนการเจือจาง (Dilution factor) (เท่า) 

 

ถ้าไม่มีการเจือจางตัวอย่าง สูตรการค านวณคือ 
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (avaiable K) =  B x A  พีพีเอ็ม (ppm) 
            W  
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ตารางที่ 4.7  การประเมินระดับโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดิน  

       (วิธี 1 N  NH4OAc pH 7) 

Avaiable K  
(พีพเีอ็ม) 

การประเมิน 

< 30 
30 – 60 
60 – 90  
90 – 120  
> 120 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
สูง 

สูงมาก 
ที่มา: อภิรดี (2542) 

 
 

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
 

ช่ังดิน 2.00 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ 50 มิลลิลิตร 
 

ปิเปต 20 มิลลิลิตร 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท เขย่าให้เข้ากัน 
 

เขย่าต่อด้วยเครื่องเขย่าสารแบบต้ังโต๊ะเป็นเวลา  30 นาที 
 

กรองผ่านด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5 
รองรับด้วยหลอดทดลอง 

 
ส่วนท่ีได้จากการกรองน าไปวัดด้วยเครื่อง AAS (ท า Standard curve) 

ท่ีความยาวคล่ืน 383 นาโนเมตร 
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รูปที่ 4 – 11 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrophotometer;AAS) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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4.11  การวิเคราะห์หาความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน  

  (Cation Exchange Capacity : CEC) 
 

อุปกรณ์ 
1. เครื่องช่ัง (Balance) 2 ต าแหน่ง 
2. เครื่องกล่ันโปรตีนแบบอัตโนมัติ (Auto Distilling Unit) 
3. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 100, 150 , 500 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร  
4. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 และ 100 มิลลิลิตร 
5. ขวดวัดปริมาตร (Volummetric flask)  ขนาด 50, 100 มิลลิลิตร 
 1 ลิตร และ 2 ลิตร 
6. ปิเปตแบบใช้ตวง (Measuring pipette) ขนาด 1 มิลลิลิตร 
7. ปิเปตแบบปริมาตร (Volummetric pipette) ขนาด 10 และ 20  
 มิลลิลิตร 
8. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด  125 มิลลิลิตร 
9. บีกเกอร์พลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1 และ 2 ลิตร 
10. กระจกนาฬิกา หรือจานเพาะเช้ือ 
11. ขวดน้ ากล่ัน (Distilled water bottle) 
12. แท่งแก้วคน (Sterring  lod) 
13. ช้อนตักสาร (Scoop) 
14. ขวดสีชาส าหรับใส่สารเคมี 

 
สารเคมี 

1. กรดอะซิติก (Acetic acid ; CH3COOH) 
2. แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide ; NH4OH) หรือ 

   เรียกว่า แอมโมเนียโซลูช่ัน (Ammonia solution) 
3. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide ; NaOH) 
4. เมทิลเรด (Methyl red) 
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5. เมทธีลลีนบลู (Methylene blue) 
6. 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol ; C2H5OH)   
7. โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride ; NaCl) 
8. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid ; H2SO4) 
9. กรดไฮโดรคลอริก  (Hydrochloric acid ; HCl) 
10. กระดาษกรองเบอร์ 5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร 
11. น้ ากล่ัน 
12. ถ้าหากไม่มีสารข้อ 1 และ 2 ให้ใช้แอมโมเนียมอะซิเตท  

(Ammonium acetate ; NH4CH3CO2) 
 

วิธีการเตรียมสารละลาย 
1. แอมโมเนียมอะซิเตท (NH4CH3CO2) 1 N  pH 7 
 ช่ังแอมโมเนียมอะซิเตท (NH4CH3CO2) 77 กรัม  ใส่บีกเกอร์ขนาด 250 

มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน  ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ า
กล่ันให้ครบ 1 ลิตร หรืออาจเตรียมจาก  

 กรดอะซิติก (CH3COOH) 57 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร เติม
น้ ากล่ันประมาณ 700 มิลลิลิตร และเติมแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ (NH4OH) 69 มิลลิลิตร  
คนสารละลายให้เข้ากัน  ต้ังท้ิงไว้ให้เย็นปรับ pH 7.0 โดยใช้ กรดอะซิติก และ แอมโมเนียไฮดรอกไซด์
ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันให้ครบ 1 ลิตร (ควรเตรียม
สารในตู้ดูดควัน) 

2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 40 เปอร์เซ็นต์ 
 ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด์ 800 กรัม ใส่ในบีกเกอร์พลาสติกขนาด 2 ลิตร    

ค่อย ๆ ใส่น้ ากล่ันลงไป คนให้สารละลายให้เข้ากัน ท้ิงไว้ให้เย็นแล้วปรับปริมาตรเป็น 2 ลิตร 
(ควรเตรียมสารในตู้ดูดควัน) 

3. สารละลายอินดิเคเตอร์ (Mixed indicator) 
 ช่ัง 0.20 กรัม เมทิลเรด ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร ละลายด้วย 

95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์ ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับ
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ปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์ (เก็บในขวดสีชา) 
และ ช่ัง 0.10 กรัม เมทธีลลีนบลู ใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร ละลายด้วย 95 
เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์ ถ่ายในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้
ครบ 50 มิลลิลิตร ด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์  (เก็บในขวดสีชา)  ก่อนน าไปใช้
ให้น าอินดิเคเตอร์ท้ังสองมารวมกันในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 (6 มิลลิลิตร เมทิลเรด : 3 มิลลิลิตร 
เมทธีลลีนบลู) 

4. สารละลายบอริค 2 เปอร์เซ็นต์ (2% H3BO3) 
ช่ังบอริค 10 กรัม ใส่บีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ ากล่ัน 

ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ ากล่ันลงในขวดประมาณ 500 
มิลลิลิตร  ปิเปต 5 มิลลิลิตร สารละลายอินดิเคเตอร์ผสม เติมลงไปในขวดวัดปริมาตร แล้ว
ปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันจนครบ 500 มิลลิลิตร (เตรียมใช้แต่ละเดือน) 

5. โซเดียมคลอไรด์ 10 เปอร์เซ็นต์ (10% NaCl) 
 ช่ัง 200 กรัม โซเดียมคลอไรด์ ใส่บีกเกอร์ 150 มิลลิลิตร ละลายด้วยน้ า

กล่ัน ถ่ายใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 2 ลิตร จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริก 0.5 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรด้วยน้ ากล่ันครบ 2 ลิตร 

6. สารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 (วิธีการเตรียมเหมือนกับการวิเคราะห์
หาไนโตรเจนท้ังหมดในดิน ; Total N) 
 
วิธีการวิเคราะห์ 

1. ช่ังดิน 5.00 กรัม (หลังจากผ่ึงให้แห้งในท่ีร่ม และร่อนผ่านตะแกรง 2 
มิลลิเมตร) ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 

2. เติมสารละลาย 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7  ให้ท่วมตัวอย่างดิน ท้ิง
ไว้ค้างคืน ปิดด้วยกระจกนาฬิกาหรือจานเพาะเช้ือ 

3. ถ่ายตัวอย่างดินในข้อ 2 ลงบนกระดาษกรองเบอร์ 5 ท่ีรองรับด้วยกรวย
กรองซึ่งวางบนขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ถ่ายสารละลาย 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท 
pH 7 ลงในขวดน้ ากล่ัน  ฉีดไล่ตัวอย่างดินลงบนกระดาษกรองในบีกเกอร์ให้หมด 
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4. ชะตัวอย่าง ดิน ท่ีถ่ ายลงบนกระดาษกรอง ด้วยสารละลาย 1 N 
แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7 ครั้งละประมาณ 30-40 มิลลิลิตร  ให้ได้สารละลายท่ีผ่านการ
ชะมีปริมาตรเกือบ 100 มิลลิลิตร ในการชะแต่ละครั้งควรปล่อยให้ตัวอย่างดินท่ีถูกชะเกือบ
แห้ง (แต่อย่าให้แห้ง) 

5. กรณีต้องการหา Ca, Mg, K, Na ให้น าสารละลายท่ีผ่านการชะตัวอย่าง
ดินท่ีได้ในข้อ 4 ไปเทผ่านกรวยกรองลงขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับด้วย
สารละลาย 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7 หากไม่ต้องการหาธาตุดังกล่าวให้เทสารละลาย
นี้ท้ิงไป 

6. ล้าง ตัวอย่าง ดิน ท่ี ผ่านขั้นตอนท่ี 4 ด้วย 95เปอร์ เซ็นต์  เอททิล
แอลกอฮอล์  50 มิลลิลิตร ปล่อยให้ตัวอย่างดินท่ีถูกชะเกือบแห้ง (แต่อย่าให้แห้ง) 

7. น าตัวอย่างดินท่ีอยู่บนกระดาษกรองท่ีผ่านการชะด้วย  95 เปอร์เซ็นต์ 
เอททิลแอลกอฮอล์ มาวางบนขวดปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร ชะด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ 
โซเดียมคลอไรด์ ครั้งละประมาณ 30 – 40  มิลลิลิตร จนได้เกือบ 100 มิลลิลิตร แต่ละครั้ง
ของการชะควรปล่อยให้ตัวอย่างดินท่ีถูกชะเกือบแห้ง (แต่อย่าให้แห้ง ยกเว้นการชะครั้ง
สุดท้าย) ปรับปริมาตรด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์ เก็บไว้ในขวดพลาสติก 

8. น้ าสารละลายในข้อ 7 ไปท าการกล่ันโดยใช้ปิ เปตแบบปริมาตร 
(Volumetric pipette) 10 มิลลิลิตร ปิเปต10 มิลลิลิตร 40 เปอร์เซ็นต์โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ใส่ในหลอดกล่ัน สวมหลอดกล่ันเข้ากับเครื่องกล่ัน โดยมีขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร 
ซึ่งบรรจุ 2 เปอร์เซ็นต์บอริกอินดิเคเตอร์ 10 มิลลิลิตร รองรับใต้คอนเดนเซอร์ 
(Condenser) ท าการกล่ันจะกระท่ังได้ปริมาตรของสารละลายท่ีได้จากการดักเก็บในขวด
รูปชมพู่เพิ่มข้ึนประมาณ 75 มิลลิลิตร 

9. น าสารละลายในข้อ 8  ไปไทเทรตกับ  สารละลายมาตรฐาน  0.02 N ซัลฟูริก 
ท่ีจุดยุติสารละลายจะมีสีม่วงแดง จดปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน  0.02  N ซัลฟูริก ท่ี
ไทเทรตได้ น าไปค านวณหาค่า CEC ของดิน 

10. การท า Blank ให้ท าควบคู่ในการวิเคราะห์ทุกครั้ง โดยท าการกล่ัน 10 
มิลลิลิตร ของ 10 เปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ ท าเช่นเดียวกับตัวอย่าง (ควรกล่ัน Blank 
ก่อนกล่ันตัวอย่าง) 
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การค านวณ 

CEC =  (A – B) x N x 100 (ปริมาตรสุดท้าย) x 100   (มิลลิอิควิวาเล็นต่อดิน 100 กรัม) 
      10 (ปริมาตรที่น าไปกล่ัน) x W 

     เมื่อ A  =  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกท่ีไทเทรตกับตัวอย่าง 
B  =  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกท่ีไทเทรตกับ Blank 
N  =  ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก 
W =  น้ าหนักตัวอย่างดิน (กรัม) 
 

 

ตารางที่ 4.8 ระดับปริมาณความสามารถในการแลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน 
CEC (cmol/kg) ระดับ 

< 5 
5 – 15 
15 – 25  
25 – 40  

> 40 

ต่ า 
ต่ ามาก 

ปานกลาง 
สูง 

สูงมาก 
 ที่มา: http://www.ldd.go.th/PMQA  
  

http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-03.pdf
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ตารางที่ 4.9 ค่า CEC ของเนื้อดินประเภทต่าง ๆ และดินอินทรีย์ 
Textural class CEC (มิลลิอิควิวาเล็นต่อดิน 100 กรัม) 

Sand 
Loamy sand 
Sandy loam 
Silt 
Loam 
Silt loam 
Sandy clay loam 
Clay loam 
Silty clay loam 
Sandy clay 
Silty clay 
Clay 
Organic soils 

3 – 5 
5 – 8 
8 – 12 
10 – 15 
13 – 18 
15 – 20 
14 – 29 
16 – 28 
18 – 30 
15 – 30 
22 – 32 
30 – 40 
55 – 200        

      ที่มา: Wolf (1999) 
  



 

122 นภารัตน์  ขนันทัย 

 

การวิเคราะห์หาความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน 

(Cation Exchange Capacity : CEC) 
 

ช่ังดิน 5.00 กรัม ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 
1 N แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7 ให้ท่วมตัวอย่างดิน 
ปิดปากบีกเกอร์ด้วยอลูมิเนียมฟรอยด์ ท้ิงไว้ค้างคืน 

 
เทสารละลายดินท้ังหมดลงบนกระดาษกรองเบอร ์5 ท่ีรองรับด้วยกรวยกรอง 

ซึ่งวางบนขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ฉีดไล่ตัวอย่างดินด้วย 
สารละลาย 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7 ลงบนกระดาษกรอง 

 
ชะตัวอย่างดินท่ีถ่ายลงบนกระดาษกรองด้วยสารละลาย 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7 

ครั้งละประมาณ 30-40 มิลลิลิตร ให้ได้สารละลายท่ีผ่านการชะมีปริมาตรเกือบ 100 
มิลลิลิตร ในการชะแต่ละครั้งควรปล่อยให้ตัวอย่างดินท่ีถูกชะเกือบแห้ง (แต่อย่าให้แห้ง) 

 
ปรับปริมาตรด้วย 1 N แอมโมเนียมอะซิเตท pH 7  

ให้ครบ 100 มิลลิลิตร น าไปวัดหาค่า Ca, Mg, K, Na 
(ถ้าไม่ต้องการหาค่าดังกล่าวให้เทสารละลายนี้ท้ิงไป) 

 
น าตัวอย่างดินท่ีอยู่บนกรวยแก้ววางบนขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร  

แล้วล้างด้วย 50 มิลลิลิตร 95 เปอร์เซ็นต์ เอททิลแอลกอฮอล์  
ปล่อยให้ตัวอย่างดินท่ีถูกชะเกือบแห้ง (แต่อย่าให้แห้ง) 

 
น าตัวอย่างดินท่ีอยู่บนกรวยแก้ววางบนขวดวัดปรมิาตร 100 มิลลิลิตร ชะด้วย 10 

เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์ ครั้งละประมาณ 30 – 40 มิลลิลิตร จนได้เกือบ 100 มิลลิลิตร  
(แต่อย่าให้แห้ง ยกเว้นการชะครั้งสุดท้าย) ปรับปริมาตรด้วย 10 เปอร์เซ็นต์  
โซเดียมคลอไรด์ใส่ขวดวัดปริมาตร 100 มิลลิลิตร (เก็บไว้ในขวดพลาสติก) 
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การวิเคราะห์หาความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน 

(Cation Exchange Capacity : CEC) 
 

การกลั่นสารละลาย 
ปิเปต (Volumetric pipette) 10 มิลลิลิตร สารละลายท่ีสกัดไปท าการกล่ันโดยใส่ใน 
หลอดกล่ันและปิเปต 10 มิลลิลิตร 40 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ เขย่าให้เข้ากัน 

 
สวมหลอดกล่ันเข้ากับเครื่องกล่ัน โดยมีขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร  ซึ่งบรรจุ  
2 เปอร์เซ็นต์ บอริกอินดิเคเตอร์ 10 มิลลิลิตร รองรับใต้คอนเดนเซอร์(Condenser)   

ท าการกล่ันจนได้สารละลายท่ีในขวดรูปชมพู่เพิ่มข้ึนประมาณ 75 มิลลิลิตร 
 

น าไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N ซัลฟูริก ท่ีจุดยุติ 
 สารละลายจะมีสีม่วงแดง จดปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน 

0.02 N ซัลฟูริก ท่ีไทเทรตได้ ค านวณหาค่า CEC ของดิน 
 

ใหท้ า Blank โดยปิเปต 10 มิลลิลิตร 10 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์   
ท าเช่นเดียวกับตัวอย่าง (ควรกล่ัน Blank ก่อนกล่ันตัวอย่าง) 

 

 
รูปที่ 4 – 12 เครื่องกล่ันไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Auto Distilling Unit) 
ที่มา: นภารัตน์, 2560 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการวิเคราะห์ดิน 
 การวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์  นักศึกษา  และผู้วิเคราะห์ ควรรู้
ท่ีมาของดินตัวอย่างว่ามาจากไหน  สังเกตลักษณะของเนื้อดิน สีของดิน ซึ่งถ้าเป็นดิน
ตัวอย่างท่ีมาจากแหล่งเพาะปลูกสีดินจะด าเข้ม ค่าอินทรียวัตถุ และธาตุต่าง ๆ ในดินก็จะสูง
มาก ถ้าเป็นดินตัวอย่างท่ีมีสีเหลือง  ค่าอินทรียวัตถุจะน้อยมาก  ให้รู้จักสังเกต ทบทวน
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้
การวิเคราะห์ดินเป็นไปอย่างถูกต้อง  ซึ่งสามารถรวบรวมปัญหาท่ีพบบ่อยในการวิเคราะห์ 
ดังสรุปในตารางท่ี 5.1  
 
ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการวิเคราะห์ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การเตรียมสารเคมี 
1) การเตรียมสารเคมีท่ีมากเกินไป 

ส าหรับตัวอย่างท่ีท าการวิเคราะห์ 
 
 

- ให้ค านวณตัวอย่างดินและสารเคมีให้
เหมาะสมตามความต้องการวิเคราะห์
ใกล้เคียงท่ีสุด โดยคู่มือนี้จะเตรียมสารเคมี
ส าหรับตัวอย่างดินประมาณ 20 ตัวอย่าง 

2) ความเข้มข้นของสารละลายท่ีใช้ใน
การไทเทรตตัวอย่างน้อยไปท าให้
ใช้ตัวไทแทรนด์มากเกินไป 

- ให้เตรียมความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการ
ไทเทรต อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของตัว
ไทแทรนด์ จาก 0.02 N เป็น 0.1 N เป็นต้น 

3) การถ่ายสารเคมีท่ีเตรียมแล้วใส่
ภาชนะไม่ถูกต้อง 

- ถ้าหากเตรียมสารละลายท่ีมีฤทธิ์เป็นกรดให้
ใส่ขวดแก้วสีชา ถ้าเตรียมสารละลายท่ีมี
ฤทธิ์เป็นด่างให้ใส่ขวดพลาสติก  
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ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการวิเคราะห์ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
1) การวิเคราะหค์วามชื้นดิน และ

การหาความหนาแน่นในดิน 
- เมื่อน ากระบอกดินตัวอย่างไป 
    อบแห้ง ดินตัวอย่างจะมีการหก 
    ออกมาจากกระบอกดิน 
 
- ดินตัวอย่างเมื่อน าอบแล้ว   
    ภายในกระบอกอาจยังไม่แห้ง  

         ท าให้น้ าหนักไม่คงท่ี 

 
 

- ควรใช้อลูมิเนียมฟรอยด์ห่อหุ้มกระบอก
โลหะเพื่อป้องกันดินหลุดจากกระบอก  โดย
ฐานล่างให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟรอยด์จ านวน 
2 แผ่น  

- เมื่อน ากระบอกดินตัวอย่างท่ีเก็บมาแล้ว
น าไปอบ ควรสังเกตดินภายในกระบอก
จะต้องแห้งสนิทก่อน  ซึ่งอาจจะใช้เวลา
มากกว่า 24 ช่ัวโมง   

2) การวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคดิน 
- ขณะปั่นดินตัวอย่างจะมีการหก  
    ออกมาจากกระบอกสแตนเลส 
 
 
-  ตัวอย่างดินมีอินทรียวัตถุ 
   มากกว่าร้อยละ 5 อาจจะท า 
   ให้ผลคลาดเคล่ือน   
-  เมื่อเติมกรดซัลฟูริกครั้งเดียวจะ 
   เกิดปฏิกิริยารุนแรง เกิดไอกรด 
   จ านวนมาก 

 
- ให้ป่ันโดยใช้ความเร็วเบอร์ 1 เพื่อไม่ให้เกิด

การหกของดินตัวอย่างขณะปั่น และควรปั่น
ทุกตัวอย่างในเวลาท่ีเท่ากัน รวมท้ัง Blank 
ด้วย 

- ควรน าดินตัวอย่างในชุดเดียวกันมาท าการ
ไล่อินทรียวัตถุก่อนท าขั้นตอนต่อไป  
เพื่อให้ได้ผลท่ีถูกต้อง 

- ควรเติมกรดซัลฟูริกครั้งแรก 5 มิลลิลิตร 
แล้วเขย่าก่อน และเติมเพิ่มอีก 10 มิลลิลิตร 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการวิเคราะห์ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
3) การวิเคราะห์ความเป็นกรด–ด่าง 

- ช่ังตัวอย่างดิน 10 กรัม และเติม 
   น้ ากล่ัน 10 มิลลิลิตร ไม่สามารถ 
   จุ่มหัววัด pH meter ได้ 

 
- ให้เพิ่มตัวอย่างดินเป็น 20 กรัม  และเติม

น้ ากล่ัน 20 มิลลิลิตร หรือมากกว่านั้นโดย
ให้อัตราส่วนเป็น 1:1 (ดิน:น้ ากล่ัน) เพื่อให้
มีส่วนของสารละลายออกมาพอที่หัววัด pH 
meter จุ่มลงได้ 

4) การวิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้า 
-  เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า  
   สามารถเปล่ียนได้โดยอัตโนมัติ 
   ท าให้การค านวณผลผิดพลาด 
    

 
- เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้าจะเปล่ียนจาก

หน่วยไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร (S/cm) 
เป็นมิลลิซีเมนส์/เซนติเมตร(mS/cm) เมื่อ
สารละลายดินนั้นมีค่าการน าไฟฟ้าสูง ควร
จะจดหน่วยไว้ทุกครั้ง 

5) การวิเคราะห์ความเป็นกรดของ
ดิน 
-   ความเข้มข้นของสารละลายท่ี 
    ใช้ในการไทเทรตตัวอย่างน้อย 
    ไปท าให้ใช้ตัวไทแทรนด์มาก 
    เกินไป 

 
 

- ให้เตรียมความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในการ
ไทเทรต อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของตัว
ไทแทรนด์ จาก 0.02 N เป็น 0.1 N เป็นต้น 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการวิเคราะห์ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
6) การวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน 

-  การสังเกตจุดยุติในการไทเทรต 
   หาอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างจะ 
   ยาก  ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสี 
   ดิน 

 
 
 
 
 

 
- ถ้าสีดินท่ีมีสีค่อนข้างด า ซึ่งมีส่วนผสมของ

อินทรียวัตถุมากให้ สัง เกตุจากการเติม
กรดซัลฟูริกเข้มข้นลงไป สีของสารละลาย
จะมีสีเขียวค่อนข้างสว่างเพราะเมื่อหยด
อินดิเคเตอร์ลงไปจะท าให้เปล่ียนสี จากสี
เขียวเป็นสีน้ าตาลแดงทันที  แก้ไขโดยท า
การลดปริมาณตัวอย่างดิน   

- ถ้าสีดินค่อนข้างออกเป็นสีแดง น้ าตาลแดง  
ท าให้การมองสีจุดยุ ติ   (End point) 
ค่อนข้างยาก จะต้องท าการกรองตัวอย่าง
เพื่ อแยกดินออก  ปริมาณของสารไ ท
แทรนด์ จะใกล้เคียงกับ Blank เนื่องจาก
อินทรียวัตถุจะมีน้อยมาก 

- ควรท าการไทเทรตอย่างต่อเนื่อง ไม่ควร
ไทเทรตไปหยุดไป อาจท าให้เลยจุดยุติ  

- สีขอ ง จุดยุ ติ มอง เห็น ไ ด้ ค่อนข้ า งยาก
โดยเฉพาะ Blank ให้ สังเกตว่าสีของ
สารละลายจะค่อย ๆ เปล่ียนจากสีเขียว
ขี้ม้า จนเป็นสีเขียวสว่าง และจะเปล่ียนสี
น้ าตาลแดงทันที (ปริมาตรของสารละลาย
เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตไม่ควรเกิน 22 
มิลลิลิตร 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการวิเคราะห์ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
7) กา ร วิ เ ค รา ะห์ ห า ไน โต ร เ จน

ทั้งหมดในดิน 
-  ใช้สารละลายไทแทรนด์ความ 
   เข้มข้นต่ าไป  ท าให้ไทเทรตสาร 
   มากเกินไป 

 

 
 

- ให้เลือกความเข้มข้นของสารไทแทรนด์ท่ี
เหมาะสม จาก 0.02 N H2SO4 เป็น 0.1 N 
H2SO4 และควรเป็นความเข้มข้นเดียวกัน
ในการไทเทรต Blank  

8) การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพืช 
-  ดินตัวอย่างท่ีท าการวัดค่าการ 
   ดูดกลืนแสง (Abs) เกิน 
   สารละลายมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

 
 
-  ให้วิ เคราะห์ตัวอย่างพร้อมกับมาตรฐาน

(Standard) จะได้ดูสีของสารละลาย
ตัวอย่างดินว่าเกินสารละลายมาตรฐาน
หรือไม่ และท าการวัดค่าการดูดกลืนแสง 
(Abs) ได้ค่าเกินสารละลายมาตรฐานเท่าไร  
ให้ท าการเจือจางโดยให้อยู่ ในช่วงของ
สารละลายมาตรฐาน เช่น ค่า Abs ของ
สารละลายมาตรฐานตัวสุดท้าย = 0.589 

    ค่า Abs ของตัวอย่าง = 1.520    ให้ท าการ
เจือจาง 5 เท่าด้วยสารละลาย Bray II  ท า
ตามวิธีการวิเคราะห์  แล้ววัดค่า Abs ค่าท่ี
วัดได้ควรจะอยู่ในช่วงกลาง ๆ ของกราฟ
สารละลายมาตรฐาน หรือไม่เกินสารละลาย
มาตรฐานตัวสุดท้าย 
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ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการวิเคราะห์ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ตัวอย่าง 

- เครื่องแก้วมีฟอสฟอรัสปนเปื้อน
จากการล้างเครื่องแก้วไม่สะอาด 
 

-   เครื่องแก้วไม่สะอาดท าให้มีการปนเปื้อน
ของฟอสฟอรัส ให้สังเกตจากการท า Blank 
หากเติมสารจนครบแล้วเป็นสารละลายใส
ไม่มีสี  แสดงว่าเครื่องแก้วสะอาด  

-   ล้างเครื่องแก้วด้วยกรดไฮโดรคลอริก 1 :1 
(HCl 1 ส่วน : น้ ากล่ัน 1 ส่วน) เสร็จแล้ว
ล้างด้วยน้ ากล่ัน 2 รอบ 

9) การวิเคราะห์โพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช 
-  สารละลายดินตัวอย่างท่ีท าการ 
   วัดด้วยเครื่อง AAS เกิน 
   สารละลายมาตรฐานท่ีก าหนด 
   ของเครื่อง 

 
 
-   ให้ท าการเลือกช่วงสารละลายมาตรฐานท่ี

เหมาะสมกับตัวอย่าง หรือท าการเจือจาง
สารละลายดินตัวอย่างให้อยู่สารละลาย
มาตรฐานตัวสุดท้าย 

10) การวิเคราะห์หาความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน 
(CEC) 

-   ใช้สารละลายไทแทรนด์ความ 
  เข้มข้นต่ าไป  ท าให้ใช้สารไท 
  แทรนด์มากเกินไป 

-   การชะตัวอย่างดินด้วย 
  สารละลายในแต่ละครั้งท้ิงไว้จน 
  แห้งสนิทท าให้ผลวิเคราะห์ออก 
  มาน้อย  

 
 
 
-   เลือกใช้ความเข้มเข้มของสารละลายไท

แทรนด์ท่ีสูงขึ้น จาก 0.02 N เป็น 0.1 N  
 
-   ชะตัวอย่างดินด้วยสารละลายในแต่ละครั้ง 
    ท้ิงไว้เกือบแห้งแต่ไม่แห้งสนิท  เพื่อจะสกัด

ไอออนของดินออกมาให้หมด จะได้ผล
วิเคราะห์ท่ีถูกต้อง 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม มีดังนี้ 

1) การน าคู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อมฉบับนี้ไปเผยแพร่
ให้นักศึกษาใช้ในการปฏิบัติการฝึกออกภาคสนาม และใช้ในการเรียนการสอน 

2) จัดอบรมการวิ เคราะห์ดินทางส่ิงแวดล้อม  ให้กับนักวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาท่ีท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์  หรือท าวิทยานิพนธ์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์ดินอย่างถูกต้อง 

3) ผู้ท่ีจะท าการวิเคราะห์ดินควรเก็บตัวอย่างดินท่ีเป็นตัวแทนของพื้นท่ี  ท า
การเตรียมตัวอย่างดินให้ดี  และควรศึกษาวิธีการวิเคราะห์ให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อได้ผลท่ีถูกต้อง แม่นย า 

4) ผู้ท่ีจะท าการวิเคราะห์ดินควรศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้
งานได้ถูกต้อง  และวิธีการท าความสะอาดเครื่องมือหลังจากการวิเคราะห์ เพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของเครื่องมือ 
  



 

132  นภารัตน์  ขนันทัย 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม   133 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมี. เรื่อง
วิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการแลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน [อินเทอร์เน็ต]. 
แก้ไขครั้งท่ี 01; 2553. [เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-03.pd 

กรรณิการ์ สิริสิงห. เคมีของน้้า น้้าโสโครกและการวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพ: คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม; 2544. 

กองวิเคราะห์ดิน. วิธีวิเคราะห์ดินทางเคมี. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์; 2544. 

คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. ปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น และวิทยาศาสตร์ทางดิน. พิมพ์ครั้งท่ี 11. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549. 

โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และส่ิงแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การเก็บดินอย่างถูกวิธี. [อินเทอร์เน็ต]. 2561. [เข้าถึง
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.soiltest-
ku.agr.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=27 

เจริญ เจริญจ้ารัสชีพ, ก้าชัย กาญจนธนะเศรษฐ, เมธิน ศิริวงศ์. การจัดการดินกรดใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาท่ีดิน; 2540. 

ชาลี นาวานุเคราะห์. ทรัพยากรดิน. นครปฐม: คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548. 

ชาลี นาวานุเคราะห์. ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ. นครปฐม: คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548. 

ปิยะ ดวงพัตรา. หลักการวิธีการใช้ปุ๋ยเคมี. ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2538. 

พัชรี ธีรจินดาขจร, อุบล หินเชาว์, พจนีย์ แสงมณี, สุรศักด์ิ เสรีพงศ์. การประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดิน. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พิมพ์ครั้งท่ี 1. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดขอนแก่นการ
พิมพ์; 2550. 

http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-03.pd
http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=27
http://www.soiltest-ku.agr.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=27


134 นภารัตน์  ขนันทัย 

 

บรรณานุกรม 
 

พัชรี ธีรจินดาขจร. คู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี. พิมพ์ครั้งท่ี 2. ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น. ขอนแก่น: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552. 

ประภัสสร เจริญไทย, ชูชาติ สันธทรัพย์. ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตข้าง
โพดหวานท่ีปลูกในพื้นท่ีอ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง. วารสารเกษตร 2561 34(1): 
29–40. 

เล็ก มอญเจริญ. ดินทรัพยากรพื้นฐานของชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม; 2547 

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. เนื้อดิน. [อินเทอร์เน็ต]. 2560. [เข้าถึง
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-texture 

ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน. คู่มือการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้้า ปุ๋ย พืช วัสดุ
ปรับปรุงดินและการวิเคราะห์เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เล่มท่ี 1. กรุงเทพฯ: 
กรมพัฒนาท่ีดิน; 2547. 

ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน. ความรู้เรื่องดินส้าหรับเยาวชน: หน้าตัดดินและช้ัน
ดิน.[อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2561 
[เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก: 
http://ldd.go.th/easysoils_profile.htm 

ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน. ความรู้เรื่องดินส้าหรับเยาวชน.ดินของประเทศ
ไทย.[อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 
2561. [เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก: 
http://ldd.go.th/easysoils_thailand.htm 

สุวิชา ผลฟักแฟง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์, สุมิตรา วัฒนา. ศักยภาพและ
ความเหมาะสมของชุดดินบางคล้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์ 2559 (3) 4: 56-64. 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-texture
http://ldd.go.th/easysoils_profile.htm
http://ldd.go.th/easysoils_thailand.htm


คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์ดินทางสิ่งแวดล้อม   135 

 

บรรณานุกรม 
 

อภิรดี อิ่มเอิบ. แนวทางปรับปรุงคุณภาพทางเคมีของดินในประเทศไทย. วารสารพัฒนา
ท่ีดิน 2542 36(372): 24–36.  

อิทธิพล ขึมภูเขียว, อรวรรณ รักสงฆ์. ผลของปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อสมบัติทาง
เคมีของดินและการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2560 
35(1): 1-10.  

เอิบ เขียวช่ืนรมณ์. การส ารวจดิน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์; 2548 

โอภาส วงศ์ทางประเสริฐ. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน: กรณีศึกษาพื้นท่ี
เพาะปลูกข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี [วทิยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต].ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2558 

Coyne MS, Thompson. JA. Fundamental Soil Science. Thomson, United 
States; 2006 

Land Classification Division and FAO Project Staff. Soil Interpretation 
Handbook for Thailand. Dept. of Land Development, Min. of Agri. And 
Coop., Bangkok; 1973.  

Landon JR. Booker tropical soil manual: a handbook for soil survey and 
agricultural land evaluation in the tropics and subtropics. Harlow, 
Essex, England : Longman Scientific & Technical; 1991. 

Obour PB, Jensen JL, Lamandé M, Watts CW, Munkholm LJ. Soil organic 
matter widens the range of water contents for tillage. Soil and Tillage 
Research 2018 182: 57-65. 

Soil Survey Division Staff. Key to Soil Survey Manual. U.S. Dep. of Agriculture, 
Handbook No 18. U.S. Govt. Printing Office. Washington D.C.; 1993. 

Wolf B. The Fertile Triangle: The Interrelationship of Air, Water, and Nutrients 
in Maximizing Soil Productivity. The Haworth Press, New York; 1999. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2441 5000 โทรสาร 02 441 9509 – 10 
www.en.mahidol.ac.th 


