
คู่มือการประเมินสุขภาพดินดี
สำาหรับเกษตรกร

Version 01

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

www.ldd.go.th

Call Center 1760 หรือ โทร. 02-561-4249



คำ�นำ�
	 ปัจจบุนัเกษตรกรให้ความส�าคญัในเร่ืองของสุขภาพดนิมากขึน้	เนือ่งจากผูบ้รโิภค

สนใจการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมจนดิน 

มีสุขภาพดี	 ซึ่งจะเป็นหลักประกันสู่เป้าหมายหลักของเกษตรกรที่จะได้ผลผลิตพืชสูงสุด	

ผลผลติมคีวามปลอดภยัต่อการบรโิภค	สร้างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจในการปรบัปรงุดนิ 

ให้ได้ผลผลิตอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 เกษตรกรควร

เข้าใจลักษณะและสมบัติดินของตนเองและการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพ	 

สิ่งส�าคัญคือ	 เกษตรกรต้องพิจารณาว่าดินในพื้นที่ตนท�างานได้ดีหรือไม่	 เป็นที่ทราบกัน 

โดยทัว่ไปว่าดนิมบีทบาทส�าคญัในการเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัว์	สมบตัิ

ของดินจะมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาจากการใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่างไม่ถกูต้องและ

ขาดการอนุรักษ์และจัดการดินอย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้ดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ	 ของ

ประเทศไทยมหีลายประเภท	และดนิแต่ละประเภทยังมคีวามแตกต่างกนัเม่ืออยู่ต่างพ้ืนที่

และต่างเวลา	 เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมให้มีความแตกต่างกัน	 จากลักษณะ

ของดนิดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าดินทีท่�างานได้ด	ีคอื	สภาพของดนิท่ีเกดิจากการผสมผสาน

อย่างเหมาะสมระหว่างสมบัติทางเคมี	 (ธาตุอาหารพืช)	 สมบัติทางกายภาพ	 (น�้าและ

อากาศ)	และสมบัติทางชีวภาพของดิน	 (สิ่งมีชีวิตในดิน)	สมบัติดินทั้ง	3	ด้านนี้จะอยู่ใน

ลักษณะที่สมดุลและเป็นตัวชี้วัดถึงสุขภาพดิน

	 การประเมินสุขภาพดินเป็นส่ิงที่ท้าทาย	 การเลือกสมบัติดินบางประการท่ีม ี

ความจ�าเพาะ	เพื่อน�ามาใช้อธิบายกระบวนการต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในดิน	จะช่วยลดความยุ่งยาก 

ในการประเมินลักษณะของดินที่มีความซับซ้อนในเบื้องต้นได้	 ทั้งสาเหตุของปัญหา 

ที่เกิดจากความเส่ือมโทรมของดินเอง	 หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดการดิน

และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน	หากใช้วิธีการประเมินแบบใดแบบหนึ่งที่คุ้นเคย

และใช้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	 เกษตรกรสามารถจะประเมินสุขภาพดินในเบื้องต้น 

ได้ด้วยตนเอง	ดังรายละเอียดวิธีการประเมินที่อยู่ในเอกสารนี้	สามารถศึกษาท�าความเข้าใจ 

และน�าไปใช้ประเมินสุขภาพดิน	 ว่าอยู่ในระดับใดและส่งผลต่อศักยภาพก�าลังการผลิต

ของดินมากน้อยเพยีงใด	เพือ่น�าไปสูแ่นวทางการจดัการดนิให้มปีระสทิธภิาพและพฒันา

คุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป
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สุขภาพดินคืออะไร

สุขภ�พดินคือ	คว�มส�ม�รถของดิน 
ในก�รทำ�หน้�ที่เป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต	  
เพื่อก�รใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	 

ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและคุณภ�พของพืช	 
ดินที่มีสุขภ�พดีนั้นมักสัมพันธ์กับปริม�ณอินทรียวัตถุ

คู่มือการประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับเกษตรกร 1



ก�รประเมิน
สุขภาพดินคืออะไร

ก�รประเมินสุขภ�พดินนี ้
เป็นก�รประเมินสุขภ�พดิน	

ในแปลงเกษตรกร 
ด้วยวิธีก�รอย่�งง่�ย

ส�ม�รถใช้เป็นตัวชี้วัด 
สมบัติดินในระดับเกษตรกร	

โดยไม่ใช้เครื่องมือ
วิทย�ศ�สตร์ 

ในห้องปฏิบัติก�ร

เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้	 
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 

ทรัพย�กรดิน	และเป็นเครื่องมือ 
ในก�รสร้�งคว�มตระหนัก 
ให้เกษตรกรจัดก�รดิน 
และบำ�รุงรักษ�ดินให้ดีขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25642



ทำ�ไมเกษตรกรควรประเมิน
สุขภาพดิน

	 1.	 การประเมินสุขภาพดินมีความสำาคัญในการพัฒนา

ประสิทธิภาพและประเมินระบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน

	 2.	 เกษตรกรเข้าใจ	 ข้อจำากัดของดิน	 รวมทั้งปริมาณ 

ธาตุอาหารในดินที่มีน้อยหรือมากเกินไป

	 3.	 เกษตรกรมีเป้าหมายการจัดการดิน	 เพื่อบรรเทา 

ข้อจำากัดของดินของตนเอง

	 4.	 เกษตรกรสามารถปรับปรุงดนิหรอืลดความเสือ่มโทรม 

ของดินได้

	 5.	 ผลที่ได้จากการประเมินสุขภาพดินสามารถนำามา

ใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการจัดการดินที่ถูกต้องเหมาะสม

และเฉพาะเจาะจง

	 6.	 เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินอย่างสมำ่าเสมอ	 

(ทกุ	1	ถงึ	5	ป)ี	เพือ่ใหท้ราบถงึสขุภาพดนิทีเ่ปน็ปจัจบุนั	ทราบการ

เปลี่ยนแปลงสุขภาพดิน	ทำาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่	

และเปรียบเทียบผลของการจัดการดินที่แตกต่างกันได้	 เป็นการ

บริหารความเสี่ยงในการผลิตของเกษตรกร

คู่มือการประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับเกษตรกร 3



ตัวชี้วัด
สุขภาพดิน

	 ตัวบ่งชี้สุขภาพดินอย่างง่าย	ประกอบด้วย	 1	 สมบัติทางกายภาพ	 2	 สมบัติทางเคมี	 

และ	 3	 สมบัติทางชีวภาพ	 หลังจากประเมินสุขภาพดินแล้ว	 ให้เกษตรกรทำาการปรับปรุงดิน 

ตามผลการประเมิน	จากนั้นเปรียบเทียบผลการประเมินที่วัดได้ในเวลาท่ีต่างกัน	 ในดินเดียวกัน	

แต่มีการจัดการที่แตกต่างกัน	เพื่อวางแผนการจัดการดินต่อไป

ดินที่มีสุขภ�พดี

ก�ยภ�พ เคมี

ชีวภ�พ
 เนื้อดิน

 คว�มร่วนซุยของดิน

 ปริม�ณกรวดหรือหินปนที่ปนอยู่ในดิน

 ก�รพบสิ่งมีชีวิตในดิน

 ลักษณะของพืช
 ปริม�ณอินทรียวัตถุ	

	 (คว�มคล้ำ�ของดินบน)
 คว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน	(pH)
 ค่�ก�รนำ�ไฟฟ้�	(EC)	หรือ	  

	 คว�มเค็มของดิน
 ธ�ตุอ�ห�รหลัก

	 -	 โนโตรเจน	(N)
	 -	 ฟอสฟอรัส	(P)	 
	 -	 โพแทสเซียม	(K)
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คว�มสำ�คัญของก�ร
จัดก�รดินที่ดี

 ก�รจัดก�รดินที่ดี	 ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต	 รายได้ของเกษตรกร	 ธุรกิจในห่วงโซ่
อุปทานอาหารและการเกษตร	และรายได้ของประเทศ

	 ดินมีหน้�ที่
	 1.	 ผลิตพืชและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 2.	 รักษาและหมุนเวียนธาตุอาหาร

	 3.	 สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช

	 4.	 กักเก็บคาร์บอน

	 5.	 กรองนำ้าและเก็บนำ้าไว้ในดิน

	 6.	 ป้องกันและ/หรือ	ลดโรคพืช	แมลงศัตรูพืช	และวัชพืช

	 7.	 ลดความเป็นพิษของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืช	

	 	 โดยการดูดยึดสารพิษไว้ไม่เคลื่อนที่ไปสะสมในพืช

	 8.	 สนับสนุนการผลิตอาหารคน	อาหารสัตว์	เส้นใย	และเชื้อเพลิง

	 ห�กดินทำ�ง�นไม่เต็มประสิทธิภ�พ
 ส่งผลในระยะยาวต่อผลผลิตที่ยั่งยืน	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และผลกำาไรสุทธิของเกษตรกร

	 ประโยชนท์�งเศรษฐกจิเมือ่มกี�รประเมินสขุภ�พดินและปรับปรุงดิน
	 1.	 คุณภาพและผลผลิตของพืชดีขึ้น

	 2.	 ลดความเสี่ยงของการสูญเสียผลผลิตในช่วงที่พืชสามารถเกิดความเครียดจาก 

	 	 สภาพแวดล้อม	เช่น	ฝนตกหนัก	ภัยแล้ง	มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช	เป็นต้น

	 3.	 ลดตน้ทุนการผลติ	(1)	การไถพรวนง่ายขึน้	(ลดคา่นำา้มนัเชือ้เพลงิ)	(2)	ลดการสญูเสยีและ 

	 	 เพิม่ประสทิธภิาพการใชปุ้ย๋	ยาฆา่แมลง	และสารกำาจดัวชัพชื	(ลดตน้ทนุคา่ปุย๋	ยาฆา่แมลง	 

	 	 และสารกำาจัดวัชพืช)

คู่มือการประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับเกษตรกร 5



เวลาที่เกษตรกร
ควรทำาการประเมินสุขภาพดิน

ก�รเลือกพื้นที่
และก�รเก็บตัวอย่�งดิน
ก�รเลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนที่ดี

	 พื้นที่มีคว�มสม่ำ�เสมอดี
	 เลือกดินที่เป็นตัวแทน	 โดยดินต้องมีลักษณะเหมือนกัน	และพืชที่ปลูกเป็นพืชชนิดเดียวกัน	 

หลีกเลี่ยงบริเวณหัวแปลง	และท้ายแปลง	หรือพื้นที่ที่เป็นทางเดินในแปลง	กรณีนี้ประเมิน	1	จุด

	 เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินในช่วงที่ดินมีความชื้น	 แต่ไม่แฉะ	 เช่น	หลังการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตประมาณ	1	 เดือน	ดินยังไม่ถูกรบกวนมากนัก	และไม่ประเมินสุขภาพดินทันทีหลังจากการใส่ปุ๋ย	 

หรืออินทรียวัตถุ	 ทั้งนี้เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินที่จุดเดียวกันเป็นประจำาทุกปี	 หลังจากที่มีการ

ปรับปรุงดินตามคำาแนะนำา	เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบผลของการปรับปรุงดิน	และวางแผน

การปรับปรุงดินในรอบปลูกถัดไป
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	 พื้นที่ไม่สม่ำ�เสมอ
 	พื้นที่มีคว�มล�ดชัน
  เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินตามระดับความลาดชัน	กรณีนี้ประเมิน	3	จุด

3 2
1

 	พื้นที่มีสีดิน	หรือเนื้อดินที่แตกต่�งกัน
  เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินตามสีดิน	หรือเนื้อดินที่แตกต่างกัน กรณีนี้ประเมิน	3	จุด

2

3

1
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	 พื้นที่ที่ปลูกพืชต่�งชนิดกัน
 เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินตามชนิดของพืชที่แตกต่างกัน	กรณีนี้ประเมิน	3	จุด

2 3

1

	 พื้นที่ที่พืชแสดงอ�ก�รผิดปกติ	มีก�รเจริญเติบโตไม่สมำ่�เสมอ
 เกษตรกรควรประเมินสุขภาพดินตามลักษณะของพืช	กรณีนี้ประเมิน	 3	 จุด  

พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าดินมีปัญหา

1
2

3
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ก�รประเมินสภ�พพื้นที่

	 ที่ดอน	 ดินท่ีเกิด
บนสภาพพื้นที่ที่นำ้าไม่ท่วมขัง	

หรือมีระดับนำ้าใต้ดินอยู ่ลึก

จากผวิดนิ	ดนิมกีารระบายนำา้

และถ่ายเทอากาศดี

	 ท่ีดอนล�ดชนั	
ดินที่เกิดบนสภาพพื้นที่ที่นำ้า

ไม่ท่วมขัง	 มีความเอียงของ

พื้นผิวไปจากแนวระนาบ

	 ที่ลุ่ม	 ดินที่เกิดใน
สภาพพื้นที่ตำ่า	 ลักษณะส่วน

ใหญ่	มีจุดประและมีสีเทา	ซึ่ง

ในช่วงหนึ่งของรอบปีมีนำ้า

ท่วมขังหรือ	มีระดับนำ้าใต้ดิน

อยู่ใกล้ผิวดิน	ปรกติใช้ทำานา
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อุปกรณ์ 
ก�รประเมินสุขภ�พดินดี

อุปกรณ์ที่ใช้

1 แบบประเมินสุขภ�พดินดี	
(ท้�ยเล่ม)

2 ชุดตรวจสอบดินภ�คสน�ม

ประเมินสุขภาพดินดี	 ตามชนิดพืช	 ข้อ	 6.1	 การประเมิน
สขุภาพดนิดีสำาหรบัขา้ว	ดงัตวัอยา่งทีแ่สดงในหนา้	63	และ 
ข้อ	 6.2	การประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก	
ดังตัวอย่างที่แสดงในหน้า	72

ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
สำาหรับหมอดินอาสา	และเจ้าหน้าที่

3 จอบ 4 ถุง 5 ไม้บรรทัด
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กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประเมินสุขภาพดินดี ข้อ 1 (ข้อมูลบุคคลและแปลง) ข้อ 2 (ชนิดพืช) และ
ข้อ 4 (ข้อมูลการจัดการดิน ปุ๋ยและน�้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน)

พื้นที่มีความสม�่าเสมอดี (หน้า 6) เลือกตามชนิดพืช หรือ 
ความผิดปกติของพืช (หน้า 8)

ขั้นตอนก�รประเมินสุขภ�พดินดี

สังเกตลักษณะของพืชในแปลงที่ต้องการประเมิน (หน้า 13-15) ให้คะแนนใน ข้อ 3 (ลักษณะของพืช)

ส�าหรับดินปลูกข้าว กรอกข้อ 6.1 
(ตัวอย่างแสดงในหน้า 69)

ส�าหรับดินปลูกพืชไร่/พืชสวน/ผัก กรอกข้อ 6.2 
(ตัวอย่าง แสดงในหน้า 79)

เปิดหน้าดิน

ขุดดินลึกลงไปประมาณ 20-30 เซนติเมตร

เปิดหน้าดิน

ขุดดินลึกลงไปประมาณ 20-30 เซนติเมตร

พื้นที่ไม่สม�่าเสมอ (หน้า 7)

สังเกตสีดินโดยรวม (หน้า 16) สังเกตสีดินโดยรวม (หน้า 16)

เนื้อดิน (หน้า 18) เนื้อดิน (หน้า 18)

น�าคะแนนของ ข้อ 3 ลักษณะของพืชมาให้คะแนน
ลักษณะพืชในข้อ 6.1 (ตัวอย่างแสดงในหน้าที่ 69)

เก็บดินหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม เขียนข้อมูล 
ลงบนถุงให้มีรายละเอียดครบถ้วน (หน้า 12)

ส่งตัวอย่างดินให้หมอดินอาสา หรือเจ้าหน้าที่ของ 
กรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของท่าน ผลที่ได้น�ามากรอก
ในข้อ 5 (ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการประเมินสถานะ 

ธาตุอาหารพืช) (ตัวอย่างแสดงในหน้าที่ 68)

ปริมาณอินทรียวัตถุ (หน้า 24)

ความร่วนซุยของดิน (หน้า 26)

ปริมาณกรวดและหินที่ปนในดิน (หน้า 27)

รวมคะแนนผลการประเมินสุขภาพดินดี  
และเลือกระดับของสุขภาพดินตามผลการประเมิน

สุขภาพดินที่ได้ (ตัวอย่างแสดงในหน้าที่ 69)

เก็บดินหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม เขียนข้อมูล 
ลงบนถุงให้มีรายละเอียดครบถ้วน (หน้า 12)

เตรียมอุปกรณ์ (หน้า 10)

เลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนที่ดี
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ขั้นตอนก�รประเมินสุขภ�พดินดี	 (ต่อ)

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้แต่ละตัว

ทดลองปรับปรุงดิน และสังเกตผลของการปรับปรุงดินว่าสุขภาพดินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ด�าเนินการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

น�าสถานะระดับของธาตุอาหารหลักที่วิเคราะห์ได้ 
มากรอกคะแนนในข้อที่ 6.2 (สถานะธาตุอาหารพืช)

รวมคะแนนผลการประเมินสุขภาพดินดี และเลือก
ระดับของสุขภาพดินตามผลการประเมินสุขภาพดิน 

(ตัวอย่างแสดงในหน้าที่ 79)

ส่งตัวอย่างดินให้หมอดินอาสา หรือเจ้าหน้าที่ของ 
กรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของท่าน ผลที่ได้น�ามากรอก
ในข้อ 5 (ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการประเมินสถานะ 

ธาตุอาหารพืช) (ตัวอย่างแสดงในหน้าที่ 77)

สังเกตลักษณะของพืชในแปลงที่ต้องการประเมิน (หน้า 13-15) ให้คะแนนใน ข้อ 3 (ลักษณะของพืช) (ต่อ)

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง………………………………

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจำาตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

พืชที่ปลูก พื้นท่ี			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	ไร่

ข้อมูลที่ตั้งแปลง

หมู่บ้าน ตำาบล

อำาเภอ จังหวัด
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ลักษณะของพืช
สังเกตลักษณะของพืช	และให้คะแนนในช่วง	0-2	ร�ยละเอียดดังต�ร�ง

คะแนน ลกัษณะเฉพาะ ตัวอย่างประกอบ

0

ใบพืชในแปลง 

มีสีเหลือง 

โดยส่วนใหญ่

1

ใบพืชในแปลง 

มีสีเหลือง 

บางส่วน

2
ใบพืชในแปลง 

มีสีเขียวเข้ม

ลักษณะของพืช

สำ�หรับกรอกในข้อ	3	ลักษณะของพืชในแบบฟอร์มประเมินสุขภ�พดินดี

คู่มือการประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับเกษตรกร 13



ก�รเจริญเติบโตของพืช

คะแนน ลกัษณะเฉพาะ ตัวอย่างประกอบ

0

การแตกกิ่ง/กอ 

ไม่สมำ่าเสมอ	 

กิ่งสั้นและบาง	

การแตกกิ่งใหม ่

มีน้อย

1

กิ่งก้าน/กอ 

หนาแน่นขึ้น	 

แต่ยังไม ่

สมำ่าเสมอ	 

มีการแตกกิ่ง

ใหม่บางส่วน

2

มีการแตกกิ่ง

ก้าน/กอและ 

ใบจำานวนมาก	 

การเจริญเติบโตดี	

และต้นพืช 

แข็งแรง
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คะแนน ลกัษณะเฉพาะ ตัวอย่างประกอบ

0

ผลผลิตตำ่า

เมื่อเทียบกับ 

ค่าเฉลี่ยของ

พื้นที่

1

ผลผลิต

ปานกลาง 

และยอมรับได้

2 ผลผลิตสูง

ศักยภ�พก�รให้ผลผลิต
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สีดินโดยรวม
	 สำ�หรับกรอกในข้อ	 6.1	 ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับข้�ว	 หรือ	 
6.2	ก�รประเมนิสขุภ�พดินดสีำ�หรบัพืชไร่/พืชสวน/ผกั	ในแบบฟอร์มประเมนิ
สุขภ�พดินดี

สีดิน ตัวอย่างประกอบ

แดง

เหลือง

	 พิจารณาสีดินโดยรวมจากตัวอย่างดังนี้
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สีดิน ตัวอย่างประกอบ

น�้าตาล

เทา

ด�า
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เนื้อดิน

เนื้อดิน:
	 เนื้อดินเป ็นลักษณะที่บอกถึงความหยาบ	 ความเนียน	 และความละเอียดของดิน	 

การท่ีจะจัดเนื้อดินแต่ละพื้นที่ว่าเป็นชนิดใดนั้น	ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของอนุภาคทราย	อนุภาคทรายแป้ง	

และอนุภาคดินเหนียว	ที่ประกอบอยู่ในดินนั้น	ๆ

คว�มสำ�คัญ:
	 เนื้อดินเป็นสมบัติที่ใช้ในการประเมินโครงสร้างดิน	 การแทรกซึมนำ้า	 ความสามารถ 

ในการอุม้นำา้	เนือ้ดินเป็นสมบติัทางกายภาพทีไ่ม่เกดิการเปลีย่นแปลงได้ง่าย	เนือ้ดนิขึน้อยูก่บัชนดิของ

หินเป็นหลัก	ดังนั้นเนื้อดินจึงเป็นลักษณะสำาคัญของแต่ละพื้นที่

วิธีดำ�เนินก�รทดสอบ:	
	 การวิเคราะห์เนื้อดินด้วยวิธีการสัมผัส	 เป็นการอาศัยความรู ้สึกเมื่อสัมผัสดินด้วยมือ	 

โดยนำาดินมาทำาให้มีความชื้นพอที่ดินจะเกาะตัวกัน	 (อย่าให้เปียกมากเกินไป)	 กำาดินให้แน่นแล้ว 

ปล่อยมือออก	 เพ่ือทดสอบการจับตัวของดิน	 จากนั้นปั้นดินให้เป็นก้อนกลม	และปั้นดินเป็นเส้นยาว	 

ซึ่งดินแต่ละประเภทจะมีการจับตัวที่แตกต่างกัน	

วิธีก�รประเมิน:
	 การตรวจสอบเนื้อดิน	 ทำาการทดสอบเพียงครั้งเดียว	 ก็เพียงพอ	 โดยใช้เสียมหรือพลั่ว	 

เก็บตัวอย่างดินในแปลงระหว่างต้นพืช	ประมาณ	1	ก้อน	(ขนาดเท่าลูกปิงปอง	หรือผลมะนาว)	ที่ระดับ

ความลึกดิน	 5-10	 เซนติเมตร	 เพื่อใช้ในการทดสอบเนื้อดินด้วยวิธีการสัมผัส	 ตามตารางเนื้อดิน 

ในหน้าถัดไป

อุปกรณ์:	
	 เสียมหรือพลั่ว	ขวดนำ้า	ไม้บรรทัด	ผ้าขนหนู	หรือกระดาษเช็ดมือ

	 สำ�หรับกรอกในข้อ	 6.1	 ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับข้�ว	 หรือ	 
6.2	ก�รประเมนิสขุภ�พดินดสีำ�หรบัพืชไร่/พืชสวน/ผกั	ในแบบฟอร์มประเมนิ
สุขภ�พดินดี
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ต�ร�งวิเคร�ะห์เนื้อดิน
	 ประเมินตัวอย่างดินเกี่ยวกับการจับกันเป็นก้อน	 ความรู้สึกสัมผัส	 และความยาวของดิน	 

เทียบกับตารางนี้

การจับกันเป็นก้อน ลักษณะเนื้อดิน เนื้อดิน

	จับตัวเป็นก้อน	 
ไม่แตกออกจากกัน

	สามารถปั้นเป็น 
ก้อนกลมแน่นได้ง่าย	

	ปั้นเป็นเส้นยาว 
มากกว่า	5	เซนติเมตร

เนียน	
ยืดหยุ่นเหมือน
ดินนำ้ามัน

ดินเหนียว

	จับตัวเป็นก้อนหลวมๆ	 
ไม่แตกออกจากกัน

	สามารถปั้นเป็น 
ก้อนกลมได้แต่ไม่แน่น

	ปั้นเป็นเส้นยาว 
น้อยกว่า	5	เซนติเมตร

รู้สึกลื่นมือ	
ไม่รู้สึกสากมือ

ดินร่วน

	ไม่จับเป็นก้อน	
	 แตกออกจากกัน

	ไม่สามารถปั้นเป็น 
ก้อนกลมหรือ 
เส้นยาวได้

รู้สึกสากมือ	 
มีเม็ดทรายเล็กๆ	

ติดนิ้วมือ 
เล็กน้อย

ดินทราย
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วิธีทดสอบเนื้อดิน

1 	อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

	  เสียม	หรือ	พลั่ว

	  ไม้บรรทัด

	  ขวดน�้า

	  ผ้าขนหนู	หรือ	กระดาษทิชชู

2 	เก็บตัวอย่างดิน

	 ใช้เสียม	หรือพล่ัว	 เก็บตัวอย่างดินขนาด
เท่าผลมะนาว	ที่ความลึกดิน	5	-	10	เซนติเมตร	
ใช้มือบี้ดินให้แตก	เลือกเศษรากพืชและก้อนหิน
ออกจากดิน

3 	เตรียมตัวอย่างดินให้ชื้น

	 ค่อย	 ๆ	 ใส่นำ้าลงในดิน	และใช้มือขยำาจน
กระทั่งดินมีความชื้นสมำ่าเสมอทั่วกัน	 ระวังอย่า
ให้ดินเปียกมากเกินไป	 (ดินเหลว	และมีนำ้าไหล
จากก้อนดิน)

ต่อ
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4 	ทดสอบการจับตัวของดิน

ภาพประกอบ

เนื้อดิน : ดินเหนียว

เมื่อกำาดินให้แน่น 
แล้วปล่อยมือออก	 
ดินจับตัวเป็นก้อน	 
ไม่แตกออกจากกัน

ปั้นเป็นก้อนกลมแน่น 
ได้ง่าย

ปั้นเป็นเส้นยาว	
มากกว่า	5	เซนติเมตร
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เนื้อดิน : ดินร่วน

ภาพประกอบ

เมื่อกำาดินให้แน่น 
แล้วปล่อยมือออก	 
ดินจับตัวเป็นก้อนหลวมๆ	
ไม่แตกออกจากกัน

ปั้นเป็นก้อนกลมได้

แต่ไม่แน่น

ปั้นเป็นเส้นยาว	 
น้อยกว่า	5	เซนติเมตร

4 	ทดสอบการจับตัวของดิน	(ต่อ)
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เนื้อดิน : ดินทร�ย

ภาพประกอบ

เมื่อกำาดินให้แน่น 
แล้วปล่อยมือออก	 
ดินไม่จับตัวเป็นก้อน	 
แตกออกจากกัน

ไม่สามารถ	 
ปั้นเป็นก้อนกลม	 
หรือเป็นเส้นยาวได้

4 	ทดสอบการจับตัวของดิน	(ต่อ)
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ปรมิาณอินทรยีวัตถุ
คว�มคล้ำ�ของดิน

	 เป็นลักษณะของดินที่มองเห็นได้ง่าย	บ่งบอกถึงปริมาณอินทรียวัตถุในดินได้	 เช่น	ชั้นดินบน

มสีคีลำา้มกัเป็นเพราะมีปริมาณอนิทรียวัตถสูุง	ดงันัน้อาจพจิารณาสีดนิเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในประเมนิ

สุขภาพของดินได้

เกณฑ์ก�รให้คะแนนก�รประเมินปริม�ณอินทรียวัตถุในดิน 
โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มคล้ำ�ของดินบนเทียบกับดินล่�ง

คะแนน
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน

ตัวอย่างประกอบ

0

สีดินบน 

และดินล่าง 

ไม่แตกต่าง

กัน

ดินบน

ดินล่าง

ดินบน

ดินล่าง

สำ�หรับกรอก	ข้อ	6.2	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก
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คะแนน
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน

ตัวอย่างประกอบ

1

สีดินบน 

เข้มกว่า 

ดินล่าง 

เล็กน้อย

2

สีดินบน 

เข้มกว่า 

ดินล่างชัดเจน

ดินบน

ดินบน
ดินบน

ดินล่าง ดินล่าง

ดินล่าง ดินล่าง

ดินบน

ดินบน

ดินบน ดินบน

ดินล่าง

ดินล่าง ดินล่าง

ดินบน

ดินล่าง
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ความรว่นซุยของดิน
	 สังเกตจากจากความยากในการขุด	ลักษณะและการชอนไชของรากพืช	 ส่งผลต่อการแทงทะลุ 

ของรากพืช	แสดงถึงความเป็นประโยชน์ของนำ้าต่อพืช	และการถ่ายเทอากาศในดิน

คว�มร่วนซุยของดิน

คะแนน ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างประกอบ

0

	ดินทรายจัด 
หรือเหนียวจัด

	ดินอัดตัวแน่น
	รากไม่ชอนไชลงดิน 
ด้านล่าง	แต่ราก
แผ่ออกทางด้านข้าง

1

	ดินอัดตัวแน่นบ้าง	
	รากชอนไชลงดิน 
ด้านล่างได้บ้าง

2

	ดินไม่อัดตัวแน่น
	รากเจริญเติบโต 
ได้ดี

ดินทร�ยจัด ดินเหนียวจัด	
และร�กไม่เจริญเติบโต

สำ�หรับกรอก	ข้อ	6.2	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก
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ปริม�ณกรวดและหิน
ที่ปนอยู่ในดิน

	 การท่ีดินมีช้ินส่วนเนื้อหยาบที่เป็นลูกรัง	 ก้อนกรวดหรือเศษหิน	 หรือพบปูนมาร์ล	 หรือหิน 

ปรากฏบนผวิดินอยู่หรือปะปนในดิน	ทำาให้มข้ีอจำากดัในการชอนไชของรากพชื	และเป็นอปุสรรคในการ

ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	ส่งผลให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารตำ่า	 เน่ืองจากเนื้อดินมีปริมาณน้อย	 

ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของธาตุอาหาร	หากมีปริมาณหินและเศษชิ้นส่วนหยาบปริมาณมากแล้ว	ยิ่งทำาให้

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตำ่า

อุปกรณ์

 คู่มือและแบบฟอร์มประเมินคุณภาพดินดี

 ไม้บรรทัด

 กระดาษตารางส�าหรับวัดปริมาณกรวด	จ�านวน	2	แผ่น	ขนาด	15x15	ซม.

 ช้อน	จ�านวน	1	คัน

ช้อนสำ�หรับตักดินใส่กระด�ษต�ร�ง

กระด�ษต�ร�งสำ�หรับว�งดิน

ไม้บรรทัดวัดขน�ดกรวด

สำ�หรับกรอก	ข้อ	6.2	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก
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วิธีการ

3 	เกลี่ยดินให้เต็มพื้นที่ตาราง

4  แยกกรวดออกโดยใช้ไม้บรรทัด 

วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของกรวด

จากนั้นน�ามาใส่ในตาราง	 

เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกรวด	

พิจารณาตามดังตาราง

5 	ปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้น 

และคัดแยกกรวดตามขนาด	

และใส่ในกระดาษตาราง	

ประเมินปริมาณกรวดและ 

ให้คะแนน

1 	เก็บตัวอย่างดินภายในความลึก	

	 	 0-30	เซนติเมตร	

2 	น�าช้อนตักดินใส่ในตาราง

	 	 จ�านวน	5	ช้อน

ใช้ช้อนตักดินปนกรวดจำ�นวน	 
5	ช้อนใส่บนกระด�ษต�ร�ง

ใช้นิ้วเกลี่ยดินให้เต็มพื้นที่ต�ร�ง

      0.2 ซม.  0.5 ซม.  1.0 ซม.   2.0 ซม.         3.0 ซม.

ใช้ไม้บรรทัดวัดขน�ดกรวดที่พบ
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ต�ร�งเปรียบเทียบขน�ดต่�งๆ	ของกรวดและหิน

ภ�พแสดงก�รคัดแยกขน�ดกรวด 
แต่ละขน�ดใส่ในต�ร�ง

ขน�ดกรวด/หิน	 
(ซม.)/จำ�นวนช่อง ระดับ

คะแนน
0.2-2.0 >2.0

>4 >6 0

ปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ	35

4 6 1

ปริมาณกรวดร้อยละ	15-35

2 2 2

ปริมาณกรวดร้อยละ	0-15

กรวดขน�ด	0.2-2.0	ซม.

กรวดขน�ด	>2	ซม.

กรวดขน�ด	0.2-2.0	ซม.

กรวดขน�ด	0.2-2.0	ซม.

กรวดขน�ด	>2	ซม.
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ก�รพบส่ิงมีชีวิตในดิน
 สิ่งมีชีวิตในดิน ประกอบด้วย	สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก/จุลินทรีย์ในดิน	เช่น	เชื้อรา	แบคทีเรีย	

และโปรโตซัว	 และสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่	 เช่น	 ไส้เดือน	 ไส้เดือนฝอย	กิ้งกือ	แมลงหางดีด	ด้วง	 ไร	มด	

และแมลงอื่นๆ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าดินนั้นมีสุขภาพดี	 

แต่ในการประเมินนี้จะประเมินเฉพาะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่	 ดินท่ีมีสุขภาพดินดีกว่าจะต้องมีส่ิงมีชีวิต 

ที่มีความหลากหลายมากกว่า

	 ไส้เดือนดิน	(Earthworm)	สามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของดินได้ดีมากเนื่องจาก

ไม่เคลื่อนที่ไปไกลมาก
(น้อยกว่า 10 เมตร)

สามารถอยู่ได้นานถึง
10 ปี 

ออกมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาดิน 

นำ้าขัง ดินมีการบดอัด 
หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณอินทรียวัตถุ

	 คว�มสำ�คัญของสิ่งมีชีวิตในดิน
 สิ่งมีชีวิตในดินมีความสำาคัญในการช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ	 ทำาให้มีการหมุนเวียนของ 

ธาตุอาหารในดิน	สิ่งมีชีวิตในดินบางชนิด	เช่น	ไส้เดือนและด้วงมูลสัตว์	มีผลให้เกิดโครงสร้างดินและ

การแทรกซึมนำ้าของดินดีขึ้น	ถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตในดินบางชนิดจะกินรากพืชเป็นอาหาร	ในบางคร้ังเป็น

สาเหตขุองโรคพชื	แต่สิง่มชีวีติในดนิส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการกำาจดัโรคพชืและควบคมุประชากร

จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้	 โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตในดินที่มีความหลากหลายทำาให้เกิดความ

หมุนเวียนของธาตุอาหาร	โครงสร้างดินมีความคงทน	และลดโรคพืช
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	 คว�มแตกต่�งของสิ่งมีชีวิตในดินแสดงในภ�พที่	1	แบ่งต�ม
	 1.		ขนาดของสิ่งมีชีวิต

	 	 1.1	 น้อยกว่า	1	มิลลิเมตร

	 	 1.2	 1	-	5	มิลลิเมตร

	 	 1.3	 ใหญ่กว่า	5	มิลลิเมตร

	 2.	จ�านวนขาของสิ่งมีชีวิต

	 	 2.1	 ไม่มีขา	เช่น	ไส้เดือน

	 	 2.2	 6	ขา	(แมลง)

	 	 2.3	 8	ขา	(แมง)

	 	 2.4	 หลายขา	เช่น	กิ้งกือ

ภาพที่ 1 ตัวอย่�งของสิ่งมีชีวิตในดิน

ไม่มีขา 6 ขา 8 ขา หลายขา
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	 ก�รประเมนิคว�มหล�กหล�ยของสิง่มชีวีติในดิน	ทำาได้โดยการนบัจำานวน
ชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีเห็นในตัวอย่างดินในช่วงเวลาที่กำาหนด	 (ช่วงที่ดินชื้น	 เช ่น	 หลังฝนตก)	 

มีวิธีการดังต่อไปนี้

 1 	เก็บตัวอย่างดินชั้นบน

 2 	วางตัวอย่างบนถาด

 3 	เกล่ียดิน	 และสังเกตสิ่งมีชีวิต 
	 	 	 ในดินด้วยตาเปล่า

 4 	นบัประเภทของสิง่มชีวีติในดนิ 
	 	 	 ทีส่ามารถมองเหน็ได้	(จบัแมลง 
	 	 	 ใส่ในภาชนะท่ีมีน�้าอยู่เพื่อกัน 
	 	 	 แมลงหนี)

 5 	จดบนัทกึประเภทของส่ิงมีชวีติ 
	 	 	 ที่แตกต่างกัน

ผล ไม่พบ 1-2	ชนิด >	3	ชนิด

ระดับ แย่ ดี ดีมาก

คะแนน 0 1 2

ก�รให้คะแนนคว�มหล�กหล�ยของสิ่งมีชีวิตในดิน
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1 	 ถาดหลุม

2 	 ช้อนตักดิน

3 	 น�้ายาทดสอบ
	 ความเป็นกรดเป็นด่าง
	 ของดิน
4 	 ผงท�าให้เกิดสี

5 	 แผ่นเทียบสีดินมาตรฐาน
1 2 5

3 4

สมบัติทางเคมี

อุปกรณ์ ชุดตรวจสอบคว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน

คว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน	(pH)	

 ความเป็นกรด	 (Acidity)	ความเป็นด่าง	 (Alkalinity)	 ของดิน	หรือ	 pH	ย่อมาจาก	Positive	

Potential	of	Hydrogen	ions	คือ	ค่าที่แสดงถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน	(H+)	หรือไฮโดรเนียม

ไอออน	 (H
3
O+)	 ใช้บอกสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	มีค่าอยู่ระหว่าง	 0-14	 โดยที่	 pH	 เท่ากับ	 7	

เป็นกลาง	 ในขณะที่	 pH	น้อยกว่า	 7	แสดงความเป็นกรดและที่	 pH	มากกว่า	 7	แสดงความเป็นด่าง	

ซึ่งความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีความสัมพันธ์ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน	กล่าวคือ	

ธาตอุาหารบางชนิดถกูปลดปล่อยได้ดใีนสภาพกรดในขณะทีบ่างชนดิถกูปลดปล่อยได้ดใีนสภาพด่าง	

แต่โดยทั่วไปความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

จะอยู่ระหว่าง	5.5	-7.5	(FAO)

	 ชุดตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินภาคสนาม	 (LDD	pH	Test	Kit)	คือ	ชุดอุปกรณ์ 

ที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรมพัฒนาที่ดิน	เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบดินในภาคสนาม	ใช้งานง่ายและมีความ

คงทนแข็งแรง		

สำ�หรับกรอก	ข้อ	5	ผลก�รวิเคร�ะห์ดินเพื่อประเมินสถ�นะธ�ตุอ�ห�รพืช
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วิธีการ

1 	ใช้ช้อนตักดินใส่ลงในถาดหลุม

ประมาณครึ่งหลุม

3 	ใช้ช้อนคน

ตัวอย่างดิน

	 กับน�้ายา

	 ให้เข้ากัน	

	 (กรณีดิน

	 ยังไม่อิ่มตัว

	 ให้หยดน�้ายา

ทดสอบเพิ่ม)

5 	เปรยีบเทยีบสีท่ีปรากฎบนผง

ดูดซับสีเทียบกับแผ่นเทียบสี

มาตรฐาน	อ่านค่าพีเอช	(pH)	

ภายใน	 3	นาที	 จากค่าพีเอช

ที่ก�า กับไว ้ในแผ ่นเทียบสี

มาตรฐานที่มีสีใกล้เคียงกัน

มากที่สุด

2 	หยดน�้ายาทดสอบ	 (สวด.05)	 ลงไป

บนดินจนชุ่มหรืออิ่มตัวด้วยน�้า

4 	ตบผงท�าให้เกดิส	ี(สวด.04)	ลงไปบน

ดินที่ท�าให้อิ่มตัวด้วยน�้ายาทดสอบ	

ผงจะดดูซบัสีให้เหน็ความชัดเจนขึน้
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ตารางแสดงที	่1 แสดงชว่งความเปน็กรดเป็นดา่ง 
ของดินที่เหมาะสมสำาหรับพืชชนิดต่าง	ๆ

ชนิดพืช pH	ดิน
ที่เหมาะสม

ข้าว 5.5-6.5

ข้าวโพด	ข้าวฟ่าง 5.5-7.0

ข้าวสาลี 6.0-7.5

ถั่วเหลือง	ถั่วเขียว 5.0-6.5

ถั่วลันเตา 5.5-6.0

งา 5.8-7.5

ทานตะวัน 6.5-7.5

ปาล์มน�้ามัน 5.0-7.5

แครอท	หัวหอม 5.7-6.5

กะหล�่าดอก	แตงกวา	
ฟักทอง

5.5-6.5

มันเทศ 5.0-7.5

หน่อไม้ฝรั่ง	ผักกาดหัว 6.0-7.0

มะเขือเทศ 5.5-6.7

กะหล�่าปลี 6.0-7.5

ถั่วฝักยาว 5.5-6.7

มะเขือ 5.5-6.0

กล้วย	มะพร้าว 6.0-7.0

มันส�าปะหลัง	อ้อย 6.0-7.5

สับปะรด 4.0-5.5

องุ่น 6.5-7.5

ยางพารา 4.0-7.5

ส้มเขียวหวาน	มะนาว 5.5-6.0

หม่อน 6.0-6.5

ก�รแปลผล

ระดับ	pH การแปลผล ความเหมาะสม

8.5 ด่างจัด
ไม่เหมาะสม

8.0 ด่างปานกลาง

7.5 ด่างเล็กน้อย

เหมาะสม

7.0 กลาง

6.5 กรดเล็กน้อย

6.0 กรดปานกลาง

5.5 กรดจัด

5.0 กรดจัดมาก

ไม่เหมาะสม

4.5

กรดรุนแรงมาก4.0

3.5

3.0 กรดรุนแรงมากที่สุด
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 ก�รจัดก�รดินต�มคว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน	(pH)	
ดินกรด หมายถึง	 ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างตำ่ากว่า	 7.0	 แต่ดินกรดที่เป็นปัญหาทางด้าน

การเกษตร	 คือ	 ดินกรดที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างตำ่ากว่า	 5.5	 ปัญหาที่สำาคัญของดินกรด	 คือ	 

ขาดธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ในดิน	 เช่น	 ฟอสฟอรัสจะถูกตรึง	 พืชดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ยาก	 

ในขณะเดียวกันจะมีธาตุบางธาตุละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก	ได้แก่	อะลูมิเนียม	เหล็ก	

และแมงกานีส	แนวทางการแก้ไขดินกรดมีดังนี้

1.	ใช้วสัดปุนูทางการเกษตรลดความรนุแรงของกรดในดนิ	อตัราปนูทีใ่ช้ขึน้อยูก่บัความรนุแรง

ของกรดในดิน	โดยทั่วไปใช้ปูนโดโลไมท์อัตรา	300-500	กิโลกรัมต่อไร่	

2.	 เติมอินทรียวัตถุ	ได้แก่	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยพืชสด	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มการ

ดูดซับธาตุอาหาร

3.  ปลูกพืชคลุมดินหรือใช้วัสดุคลุมดิน	เช่น	ปลูกพืชตระกูลถั่ว	คลุมดินด้วยวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ	 

เพื่อรักษาหน้าดินและเพิ่มความชื้นให้กับดิน

6.		เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

5.		เลือกระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม

ดินด่�ง	หมายถึง	ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากกว่าหรือเท่ากับ	7.5	เป็นดินที่มีเม็ดปูนสะสม
ในชั้นดิน	 พืชจะมีความเสี่ยงในการขาดธาตุฟอสฟอรัสเนื่องจากการตรึงฟอสฟอรัส	 รวมไปถึง 

ขาดจุลธาตุบางตัว	 เช่น	 เหล็ก	 และแมงกานีส	 หากพบการปนปูนในระดับตื้น	 พืชจะขาดนำ้าด้วย	 

แนวทางการแก้ไขดินด่างมีดังนี้	

1.		ใช้ปุ๋ยชีวภาพ	พด.	12	เพื่อเพิ่มการปลดปล่อยฟอสฟอรัสให้แก่พืช

2.		เติมอินทรียวัตถุ	ได้แก่	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยพืชสด	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มการ

ดูดซับธาตุอาหาร

3.  ปลูกพืชคลุมดินหรือใช้วัสดุคลุมดิน	เช่น	ปลูกพืชตระกูลถั่ว	คลุมดินด้วยวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ	 

เพื่อรักษาหน้าดินและเพิ่มความชื้นให้กับดิน

4.		เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
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ค่�ก�รนำ�ไฟฟ้�	(EC)	หรือ	คว�มเค็มของดิน	

	 ดินเค็ม คือ	ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก	จนกระทบต่อการเจริญ

เตบิโตและผลผลิตของพืช	สังเกตได้จากคราบเกลอืบนผิวดิน	โดยเฉพาะในถดแูลง้	พืชมักแสดงอาการ

ใบไหม้	ลำาต้นแคระแกร็น	เนื่องจากพืชขาดนำ้า	และความเป็นพิษของโซเดียม	ดินเค็มมีค่าการนำาไฟฟ้า

ของสารละลายที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยนำ้ามากกว่า	2	เดซิซีเมนส์ต่อเมตร

1 	 กระดาษกรอง

2 	 กรวยกรอง

3 	 ขวดสกัดดิน	(01)

4 	 ขวดกรองดิน	(02)

5 	 ขวดทดสอบ	(03)

6 	 กระบอกฉีดยา
	 ขนาด	10	มล.

7 	 กระบอกฉีดยา
	 ขนาด	3	มล.

8 	 กระบอกฉีดยา
	 ขนาด	1	มล.

9 	 ช้อนตักดิน
10 	 ไม้ปาดดิน
11 	 สาร	SS01
12 	 สาร	SS02
13 	 สาร	SS03

อุปกรณ์ ชุดตรวจสอบค่�ก�รนำ�ไฟฟ้�	หรือ	คว�มเค็มของดิน

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12 13
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1 	ตักดิน	 2	 ช้อนด้วยช้อน

ตักดินใช้ไม้ปาดดินให้

เรยีบเสมอขอบของช้อน

ตั กดิ น 	 ใ ส ่ ดิ นล ง ใน 

ขวดสกัดดิน	(01)

3 	เทสารละลายดินจากขวดสกัดดิน	(01)	

ผ่านกระดาษกรองบนกรวยกรอง 

ลงในขวดกรองดิน	(02)

2  ใช้กระบอกฉีดยาขนาด	 10	 มล.	 

ดูดสาร	 SS01	 ปริมาตร	 10	 มล.	

ใส่ในขวดสกัดดิน	(01)	ปิดฝาและ

เขย่าขวด
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4 	ใช้กระบอกฉีดยาขนาด	3	มล.	 

ดูดสารละลายในขวดกรองดิน	(02)	 

ปริมาตร	1	มล.	ใส่ในขวดทดสอบ	(03)

5 	ใช้กระบอกฉีดยาขนาด	10	มล.  
ดูดสาร	SS01	ปริมาตร	5	มล.  
ใส่ในขวดทดสอบ	(03)

6 	หยดสาร	SS02	จ�านวน	3	หยด	 
ลงในขวดทดสอบ	(03)	  
ปิดฝาและเขย่าขวด
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7 	ใช้กระบอกฉีดยาขนาด	1	มล.  
ดูดสาร	SS03	ครั้งละ	0.2	มล.  
เติมลงในขวดทดสอบ	(03)	  
ปิดฝาและเขย่าขวด

9 	ถ้าสารละลายไม่เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลแดงให้ท�าซ�้าตามข้อ	 7	 จนกระทั่งสารละลาย
ในขวดเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลแดง	

 หากเติมสาร	SS03	ได้ปริมาณรวม	0.8	มล.	(เท่ากับเติมสาร	SS03	ทั้งหมด	4	ครั้ง)	แล้ว	
ไม่มีการเปลี่ยนสีของสารละลายให้หยุดเติม	และแปลผลตามตาราง

8 	สังเกตสีสารละลายเปลี่ยนเป็น 
สีน�้าตาลแดง	ใกล้เคียงกับแผ่น
เทียบสีหรือไม่	ถ้าเป็นสีน�้าตาลแดง
ให้หยุดเติมและแปลผลตามตาราง
ในข้อ	9

เติมสาร	SS03	 
ครั้งที่

ปริมาณสาร	SS03	 
ที่ใช้	(มล.)

ค่า	EC	1:5	 
(เดซิซีเมนต์/เมตร)

ระดับ 
ความเค็ม

1 0.2 0.07-0.15 เค็มน้อยมาก

2 0.4 0.15-0.34 เค็มน้อย

3 0.6 0.34-0.63 เค็มปานกลาง

4 ≥0.8 >0.63 เค็มจัด
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ไนโตรเจนในดิน

	 ไนโตรเจนเป็นธาตุทีมี่ความสำาคัญต่อการเจรญิเติบโตของพชืเป็นอย่างมาก	พบในรปูของก๊าซ

เป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศมากถึง	 78	 เปอร์เซ็นต์	 แต่มักพบว่าไนโตรเจนในดินส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับขาดแคลน	ในขณะที่พืชมีความต้องการธาตุดังกล่าวในปริมาณมาก	จึงมีความจำาเป็นต้องใส่ลง

ไปในดินในรูปปุ๋ยชนิดต่าง	ๆ 	นอกจากนี้พืชยังได้รับไนโตรเจนจากแหล่งอื่น	ๆ 	เช่น	จากการสลายตัวของ 

อินทรียวัตถุ	หรือจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของจุลินทรีย์บางชนิดด้วย	

	 พืชท่ีได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ	 ใบจะมีสีเขียวสด	แข็งแรง	 โตเร็ว	 ออกดอกและให้ผลท่ี

สมบูรณ์	แต่หากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนไม่เพียงพอจะมีอาการแคระแกร็น	โตช้า	ใบเหลือง	โดยเฉพาะ

ใบล่าง	ๆ	จะแห้งและร่วงเร็ว	ออกดอกออกผลช้า	แต่ถ้าพืชได้รับไนโตรเจนมากเกินไปก็จะเกิดผลเสีย

ได้เหมือนกัน	เช่น	พืชจะอวบนำ้ามาก	ต้นอ่อน	ล้มง่าย	โรคและแมลงเข้ารบกวนได้ง่าย	ส่งผลให้คุณภาพ

ผลิตผลของพืชบางชนิดเสียไปได้	 เช่น	 ทำาให้มันสำาปะหลังไม่ลงหัว	 มีแป้งน้อย	 อ้อยจืดไม่หวาน	 

ส้มเปรี้ยวและมีกากมาก	เป็นต้น

อุปกรณ์ ชุดตรวจสอบไนโตรเจนในดิน

1

6
7 8 9 11

10

2 3 4 5

1 	 ช้อนตักดิน

2 	 กระบอกฉีดยา
	 ขนาด	3	มล.

3 	 กระบอกฉีดยา
	 ขนาด	5	มล.

4 	 หลอดฉีดยา
	 ขนาด	1	มล.

5 	 กระบอกฉีดยา
	 ขนาด	10	มล.

6 	 ขวดทดสอบ	N

7 	 นำ้ายา	N-1

8 	 นำ้ายา	N-2

9 	 นำ้ายา	N-3

10 	 นำ้ายา	N-4

11 	 นำ้ายา	N-5
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วิธีการ

1 	ตักตัวอย่างดิน
ด้วยช้อน
พลาสติก	 
ปาดดิน 
ส่วนเกินออก	
ใส่ลงในขวด
ทดสอบ

3 	ใช้หลอดฉีดยาขนาด	
3	มล.	ดูดน�้ายา	N-2	
ปริมาตร	2.5	มล.	  
ใส่ลงในขวดทดสอบ	
แกว่งขวดทดสอบ 
ให้สารละลายเข้ากัน	 
ตั้งทิ้งไว้ประมาณ	 
5	นาที

5 	หยดน�้ายา	N-4	
จ�านวน	8	หยด	  
ลงในขวดทดสอบ

2 	ใช้หลอดฉีดยา
ขนาด	3	มล.	
ดูดน�้ายา	N-1	
ปริมาตร	3	มล.	 
ใส่ลงในขวด
ทดสอบ

4 	ใช้หลอดฉีดยา 
ขนาด	5	มล.	  
ดูดน�้ายา	N-3	  
ปริมาตร	5	มล.
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6 	ใช้หลอดฉีดยาขนาด	
10	มล.	ดูดน�้ายา	N-5	
ปริมาตร	7	มล.	  
ใส่ลงในขวดทดสอบ	
แล้วค่อยๆ	แกว่ง 
ขวดทดสอบ

8 	ใช้หลอดฉีดยาขนาด	1	มล.	  
ดูดน�้ายา	N-5	ปริมาตร	1	มล.	  
ใส่ลงในขวดทดสอบ	แล้วค่อยๆ	
แกว่งขวดทดสอบ

หมายเหตุ	 :	 	น�้ายา	N-5	มีอายุการใช้งานไม่เกิน	6	เดือน	ปริมาณการเติมน�้ายา	N-5	
ขึ้นอยู่กับอายุของน�้ายานับจากวันที่ผลิต	ดังแสดงในตารางที่	2

10 	ใช้หลอดฉีดยาขนาด	1	มล.	  
ดูดน�้ายา	N-5	ปริมาตร	0.5	มล.	
ใส่ลงในขวดทดสอบ	แล้วค่อยๆ	
แกว่งขวดทดสอบ

9  ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลแดง 
แสดงว่ามีปริมาณไนโตรเจนในดิน
ปานกลาง	แต่ถ้าไม่เปลี่ยนสี	  
ให้ด�าเนินการต่อไป	(ข้อ	10)

11  ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลแดง 
แสดงว่ามีปริมาณไนโตรเจน 
ในดินต�่า	แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนสี	
แสดงว่ามีปริมาณไนโตรเจน 
ในดินต�่ามาก

7 	ถ้าสารละลายเปลี่ยน 
เป็นสีน�้าตาลแดงแสดงว่า 
มีปริมาณไนโตรเจนในดินสูง 
แต่ถ้าไม่เปลี่ยนสี	 
ให้ด�าเนินการต่อไป	(ข้อ	8)
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ตารางที่	2 แสดงปริมาตรการเติมนำ้ายา	N-5	ในแต่ละครั้งตามอายุนำ้ายาหลังจากวันที่ผลิต

อายุน�้ายาหลังจาก 
วันที่ผลิต

เติมน�้ายา	N-5	
ครั้งที่	1

เติมน�้ายา	N-5	
ครั้งที่	2

เติมน�้ายา	N-5	
ครั้งที่	3

0-2	เดือน 7	มล. 1	มล. 0.5	มล.

2-4	เดือน 8	มล. 1	มล. 1	มล.

4-6	เดือน 9	มล. 1	มล. 1	มล.

6-12	เดือน ควรเปลี่ยนน�้ายา	N-5

 ก�รแปลผลและก�รให้คะแนน

ระดับไนโตรเจน	(เปอร์เซ็นต์) การแปลผล คะแนน

น้อยกว่า	0.05 ต�่ามาก 0

0.05	-	0.09 ต�่า 1

0.10	-	0.14 ปานกลาง
2

มากกว่า	0.15 สูง

 คำ�แนะนำ�ในก�รจัดก�รธ�ตุไนโตรเจนในดิน
1.		เติมอินทรียวัตถุได้แก่	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยพืชสด	เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มการ

ดูดซับธาตุอาหาร

2.		ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน	เพื่อลดการสูญเสียหน้าดินจากการชะล้าง	ช่วยรักษาความชื้น

และเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน

3.		ในกรณทีีค่่าวิเคราะห์ไนโตรเจนในดนิอยูใ่นระดบัตำา่ถงึตำา่มาก	อาจต้องใส่ปุย๋เคมเีพือ่เพิม่

ธาตุอาหารในดินให้ทันตามความต้องการของพืชร่วมกับการจัดการอื่นๆ
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อุปกรณ์ ชุดตรวจสอบฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน
	 ธาตุฟอสฟอรัสเกิดจากการสลายตัวผุพังของแร่บางชนิดในดิน	 การสลายตัวของอินทรียวัตถุ 

ในดินก็สามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้เช่นเดียวกับไนโตรเจน	 ดังนั้น	 

การใช้ปุ๋ยคอกนอกจากจะได้ธาตุไนโตรเจนแล้วยังได้ธาตุฟอสฟอรัสอีกด้วย	ธาตุฟอสฟอรัสในดินที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อพืชต้องอยู ่ในรูปอนุมูลของสารประกอบที่เรียกว่า	 ฟอสเฟตไอออน	 (H
2
PO

4
-  

และ	HPO
4
2-)	 ซึ่งจะละลายอยู่ในนำ้าในดิน	 อย่างไรก็ตาม	ธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ถูกตรึงหรือเปลี่ยน

รปูได้ง่าย	เนือ่งจากแร่ธาตตุ่าง	ๆ 	ภายในดนิมกัทำาปฏกิริยิากบัอนมุลูฟอสเฟตทีล่ะลายนำา้ได้	กลายเป็น

สารประกอบที่ละลายนำ้ายาก	 ไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้	 จึงมักพบปัญหาพืชขาดแคลน 

ธาตุฟอสฟอรัส	

	 ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำาคัญของสารประกอบที่ถ่ายทอดพลังงานในพวกพืช	 การดึงดูด

และการเคลือ่นย้ายธาตุอาหารภายในพชื	การสงัเคราะห์โมเลกลุของสารประกอบหลายอย่าง	นอกจาก

นี้ยังเป็นองค์ประกอบสำาคัญในกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก	(DNA)	ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมทั้งในพืชและในสัตว์	 เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด	 (phospholipids)	

ซึ่งฟอสฟอลิพิดนี้จะมีบทบาทต่อการสร้างเสถียรภาพของเยื่อต่างๆ	ของพืช	ทำาให้เซลล์ของพืชแข็งแรง

พืชที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะมีลำาต้นท่ีแคระแกร็น	 เนื้อไม้จะแข็งแต่เปราะและหักง่าย	 ใบสีเขียวคลำ้า	 

ใบล่าง	ๆ	จะมีสีม่วงตามบริเวณขอบใบ	รากพืชชะงักการเจริญเติบโต	พืชไม่ออกดอกออกผล

1 	 กรวยกรอง
2 	 กระดาษกรอง
3 	 นำ้ายาสกัดดิน
4 	 ขวดสกัดดิน
5 	 ขวดกรองดิน

6 	 กระบอกฉีดยา	
	 ขนาด	20	มล.
7 	 กระบอกฉีดยา 

ขนาด	1	มล.
8 	 ช้อนสแตนเลส
9  ช้อนพลาสติกขนาดเล็ก

10  กระบอกฉีดยา	ขนาด	1	มล.	
	 จำานวน	2	อัน
11 	 ขวดทดสอบ	P
12 	 นำ้ายา	P-1
13 	 นำ้ายา	P-2
14 	 ผง	P-3

11

12 13

14

9

10

5

3

4

2

1
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วิธีการ

1 	ขั้นตอนการสกัดตัวอย่างดินด้วยสารละลายเพื่อน�าไปวิเคราะห์ฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ในดิน	

2 	การทดสอบหาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน	

1.1		 ตักตวัอย่างดนิด้วยช้อนสแตนเลสให้เต็ม
ช้อน	ปาดดินส่วนเกินออก	 ใส่ลงในขวด
สกัดดิน

1.2		ดูดนำ้ายาสกัดดินจำานวน	20	มล.	โดยใช้
หลอดฉีดยาขนาด	20	มล.

1.3		แกว่งขวดสกดัดนิอย่างต่อเนือ่ง	ประมาณ	
5	นาที

1.4		 วางกรวยกรองบนขวดสำาหรับกรองตัวอย่างดิน

1.5		พับกระดาษกรองแล้ววางบนกรวยกรอง

1.6		ค่อย	ๆ	เทสารละลายตัวอย่างดินจากขวดสกัดดินลงบนกรวย
กรองจนหมด

2.1		 ใช้หลอดฉีดยาขนาด	1	มล.	 
ดูดสารละลายที่กรองแล้วจาก 
ขั้นตอนที่	 (1)	ใส่ลงในขวดทดสอบ

2.2		 ใช้หลอดฉีดยาขนาด	1	มล.	 
ดูดนำ้ายา	P-1	จำานวน	1	มล.	 
ใส่ลงในขวดทดสอบ
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2.3		 ใช้หลอดฉีดยาขนาด	1	มล.	 
ดูดนำ้ายา	P-2	จำานวน	2	มล.	 
ใส่ลงในขวดทดสอบ	(ดูด	2	ครั้ง)	 
ใส่ลงในขวดทดสอบ

2.5		แกว่งขวดทดสอบ	ตั้งทิ้งไว้	5	นาที

2.6		นำาไปเปรียบเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน

2.4		 ใช้ช้อนพลาสติกขนาดเล็กตักผง	 
P-3	ประมาณ	¼	ช้อน	ใส่ลงใน
ขวดทดสอบ

ก�รแปลผลและก�รให้คะแนน

ระดับฟอสฟอรัส	(มก./กก.) การแปลผล คะแนน

น้อยกว่า	3 ต�่ามาก 0

3-10 ต�่า 1

11-25 ปานกลาง

226-45 สูง

มากกว่า	45 สูงมาก
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1 	 กรวยกรอง
2 	 กระดาษกรอง
3 	 นำ้ายาสกัดดิน
4 	 ขวดสกัดดิน
5 	 ขวดกรองดิน

6 	 กระบอกฉีดยา 
ขนาด	20	มล.

7 	 กระบอกฉีดยา 
ขนาด	1	มล.

8 	 ช้อนสแตนเลส

9 	 กระบอกฉีดยาขนาด	1	มล.	
10 	 หลอดหยด	
11 	 ขวดทดสอบ	K
12 	 นำ้ายา	K-1
13 	 นำ้ายา	K-2

5

3

4

2
1

876

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน
	 เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแร่และหิน	อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอนุมูลของ

เกลือที่ละลายได้	 หรือโพแทสเซียมไอออน	 (K+)	 ไม่เกิดการแปรสภาพเป็นสารประกอบอินทรีย์อื่น	ๆ	 

ถ้าไม่ได้อยูใ่นรูปของโพแทสเซียมไอออน	พชืไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้	โพแทสเซยีมในรปูดงักล่าวอาจ

อยูอ่ย่างอสิระในนำา้หรอืในดนิ	โดยส่วนใหญ่แล้วโพแทสเซยีมไอออนในดนิรวมไปถงึโพแทสเซยีมไอออน

ที่ได้จากปุ๋ย	มักจะถูกดูดยึดอยู่ที่พื้นผิวของอนุภาคดินเหนียว	ดังนั้นในดินเนื้อหยาบ	เช่น	ดินทรายหรือ

ดินร่วนปนทราย	จึงมีปริมาณธาตุนี้น้อยกว่าดินเหนียว	โดยทั่วไปพบว่า	มีธาตุโพแทสเซียมกระจายอยู่

ทั่วไปทั้งดินชั้นบนและดินชั้นล่าง	และพบในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันมาก

	 ธาตุโพแทสเซยีมมคีวามสำาคญัในการสร้างและการเคล่ือนย้ายอาหารจำาพวกแป้งและนำา้ตาล

ไปเล้ียงส่วนที่กำาลังเติบโตของพืช	 จากนั้นจึงส่งอาหารไปเก็บไว้เป็นเสบียงที่หัวหรือที่ลำาต้น	 ดังน้ัน	 

พืชพวกอ้อย	มะพร้าว	และมันสำาปะหลงั	จงึต้องการโพแทสเซยีมสงูมาก	นอกจากน้ันยงัช่วยทำาให้เซลล์

แข็งแรง	 เพ่ิมพ้ืนท่ีใบและปริมาณคลอโรฟิลล์	 ชะลอการร่วงของใบ	 ช่วยเพิ่มจำานวนและนำ้าหนัก 

ของเมล็ด	หากพืชขาดโพแทสเซียมจะแสดงอาการต่าง	 ๆ	 เช่น	 เกิดอาการเหี่ยวแห้งง่าย	แคระแกร็น	 

ใบล่างเหลืองและเกิดเป็นรอยไหม้ตามขอบใบ	พืชที่ปลูกในดินทรายท่ีเป็นกรดรุนแรงมักจะมีปัญหา

ขาดโพแทสเซียม	พืชบางชนิด	เช่น	ข้าวจะแคระแกร็น	การแตกกอลดลง	ขนาดและนำ้าหนักของเมล็ด

ลดลง	หัวมันสำาปะหลังจะลีบเล็ก	มะพร้าวจะขาดความมันและอ้อยจะไม่ค่อยมีนำ้าตาล	เป็นต้น

อุปกรณ์ ชุดตรวจสอบโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน

11

10

12

9

13
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วิธีการ

1 	ขั้นตอนการสกัดตัวอย่างดินด้วย

สารละลายเพื่อน�าไปวิเคราะห์

โพแทสเซยีมท่ีเป็นประโยชน์ในดนิ	

(ดูวิธีการสกัดที่ข้ันตอนการสกัด

ตวัอย่างดนิด้วยสารละลายเพือ่น�า

ไปวิ เคราะห ์ฟอสฟอรัสที่ เป ็น

ประโยชน์ในดิน)

2 	ใช ้หลอดฉีดยาขนาด	 1	 มล.	 

ดูดสารละลายที่กรองแล้วจาก 

ขัน้ตอนที	่(1)	ใส่ลงในขวดทดสอบ

3 	ใช ้หลอดหยดพลาสติก 
ดูดน�้ายา	 K-1	 หยดลงใน
ขวดทดสอบ	5	หยด

4 	ใช้หลอดฉีดยาขนาด	1	มล.	ดูดน�้ายา	K-2	
จ�านวน	 2	 มล.	 ใส่ลงในขวดทดสอบ	 
(ดูด	2	ครั้ง)	ใส่ลงในขวดทดสอบ

คู่มือการประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับเกษตรกร 49



5 	เขย่าสารละลายในขวดทดสอบ	

พร้อมกันกับขวดสารละลาย

มาตรฐาน	 สังเกตความขุ่นของ

สารละลายพร้อมกัน	โดยน�าขวด

ทดสอบและขวดสารละลาย

มาตรฐานมาวางทาบบนแผ่นชาร์ต 

ที่มีลายเส้น	 เพื่อสังเกตระดับ

ความขุ่น

ก�รแปลผลและก�รให้คะแนน

ระดับโพแทสเซียม	(มก./กก.) การแปลผล คะแนน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	30 ต�่ามาก 0

31-60 ต�่า 1

61-90 ปานกลาง

291-120 สูง

มากกว่า	120 สูงมาก
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ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)

ระดับ ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ

กรด	 
pH	<5.5

กรดรุนแรงที่สุด	(pH	<3.5) กรดรุนแรงที่สุด	(pH	<3.5)

กรดรุนแรงมาก	(pH	3.5-4.4) กรดรุนแรงมาก	(pH	3.5-4.4)

กรดจัดมาก	(pH	4.5-5.0) กรดจัดมาก	(pH	4.5-5.0)

กรดจัด	(pH	5.1-5.5) กรดจัด	(pH	5.1-5.5)

กลาง	 
pH	5.5-7.0

กรดปานกลาง	(pH	5.6-6.0) กรดปานกลาง	(pH	5.6-6.0)

กรดเล็กน้อย	(pH	6.1-6.5) กรดเล็กน้อย	(pH	6.1-6.5)

เป็นกลาง	(pH	6.6-7.3) เป็นกลาง	(pH	6.6-7.3)

ด่าง	 
pH	>7.0

ด่างเล็กน้อย	(pH	7.4-7.8) ด่างเล็กน้อย	(pH	7.4-7.8)

ด่างปานกลาง	(pH	7.9-8.4) ด่างปานกลาง	(pH	7.9-8.4)

ด่างจัด	(pH	8.5-9.0) ด่างจัด	(pH	8.5-9.0)

ด่างจัดมาก	(pH	>9.0) ด่างจัดมาก	(pH	>9.0)

ระดับ ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ	(ECe)

ไม่เค็ม
เค็มน้อยมาก	(0.07-0.15 เดซิซีเมนต์/เมตร)

ไม่เค็ม	(<2	เดซิซีเมนต์/เมตร)
เค็มน้อย	(0.15-0.34	เดซิซีเมนต์/เมตร)

เค็มน้อย	 
ถึงปานกลาง

เค็มปานกลาง	(0.34-0.63 เดซิซีเมนต์/เมตร)
เค็มน้อยมาก	(2-4	เดซิซีเมนต์/เมตร)

เค็มน้อย	(4-8	เดซิซีเมนต์/เมตร)

เค็มมาก เค็มจัด	(>0.63	เดซิซีเมนต์/เมตร)
เค็มปานกลาง	(8-16 เดซิซีเมนต์/เมตร)

เค็มมาก	(>16	เดซิซีเมนต์/เมตร)

ค่าการนำาไฟฟ้า (EC) หรือความเค็มของดิน

เปรียบเทียบระดับของคว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน	 
และค่�ก�รนำ�ไฟฟ้�ที่ได้จ�กชุดตรวจสอบดินภ�คสน�ม 
และห้องปฏิบัติก�ร 
สำ�หรับกรอก	ข้อ	5	ผลก�รวิเคร�ะห์ดินเพื่อก�รประเมินสถ�นะธ�ตุอ�ห�รพืช
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ไนโตรเจน (N)

เกณฑ์ก�รให้คะแนนของธ�ตุอ�ห�รหลัก

ระดับประเมิน ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม
ห้องปฏิบัติการ
(อินทรียวัตถุ)

0	คะแนน ตำ่ามาก ตำ่ามาก	(<0.05	เปอร์เซ็นต์)

1	คะแนน ตำ่า
ตำ่า	(0.05-1.00	เปอร์เซ็นต์)

ค่อนข้างตำ่า	(1.01-1.50	เปอร์เซ็นต์)

2	คะแนน

ปานกลาง
ปานกลาง	(1.51-2.50	เปอร์เซ็นต์)

ค่อนข้างสูง	(2.51-3.50	เปอร์เซ็นต์)

สูง
สูง	(3.51-4.50	เปอร์เซ็นต์)

สูงมาก	(>4.50	เปอร์เซ็นต์)

ระดับประเมิน ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ

0	คะแนน ตำ่ามาก ตำ่ามาก	(<3	มก./กก.)

1	คะแนน ตำ่า ตำ่า	(3-10	มก./กก.)

2	คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง	(11-15	มก./กก.)

สูง สูง	(16-45	มก./กก.)

สูงมาก สูงมาก	(>45	มก./กก.)

ระดับประเมิน ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ

0	คะแนน ตำ่ามาก ตำ่ามาก	(<30	มก./กก.)

1	คะแนน ตำ่า ตำ่า	(30-60	มก./กก.)

2	คะแนน

ปานกลาง ปานกลาง	(61-90	มก./กก.)

สูง สูง	(91-120	มก./กก.)

สูงมาก สูงมาก	(>120	มก./กก.)

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)
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ผลก�รประเมิน
สุขภาพดินดี

ดินปลูกข้าว

ดินที่ใช้ปลูกพืชไร่/พืชสวน/ผัก

คะแนน ค�าแนะน�าการจัดการดิน

0-1
ยังไม่ดี

ข้าวมีการเจริญเติบโตและผลลผลิตไม่ดี	 ธาตุอาหารพืชหลัก	 (อย่างน้อย	 1	 ธาตุ	 อยู่ในระดับตำ่ามาก)	
เกษตรกรต้องปรับปรุงโดยการเพิ่มธาตุอาหารพืชหลักอย่างเร่งด่วน	 เลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่ให้เหมาะกับ 
พันธุ์ข้าวและเนื้อดิน	 ใส่ตรงตามระยะเวลาท่ีข้าวต้องการตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว	 ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของท่าน

2
ดีพอใช้

ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์	 เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน	 เช่น	 ไถกลบตอซังข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยว	 
ไถกลบลงในดินก่อนปลูกข้าว	2-3	สัปดาห์	ใส่วัสดุอินทรีย์เพื่อบำารุงดิน	เช่น	มูลสัตว์	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยอินทรีย์	
ต้องใส่ระยะเตรยีมดนิเพือ่ให้เวลาปุย๋อนิทรีย์ย่อยสลายลงในดนิก่อนการหว่านข้าวหรือปักดำา	กำาจดัวชัพชื
ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง	เพื่อไม่ให้วัชพืชขึ้นมาแย่งอาหารกับต้นข้าว	โดยเฉพาะเมื่อต้นข้าวยังเล็ก

3
ดี

เพิ่มธาตุอาหารพืชเฉพาะธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในระดับตำ่า	คำานวณปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ให้ถูกต้อง	ใส่ปุ๋ยให้
เพยีงพอกบัความต้องการของต้นข้าวเท่าทีจ่ำาเป็นตามระยะการเจรญิเตบิโตของข้าว	ควรใช้ปุย๋เคมร่ีวมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 เช่น	 ไถกลบตอซังข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยว	 หรือใส่วัสดุอินทรีย์ 
เพื่อบำารุงดิน	 เช่น	มูลสัตว์	 ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยอินทรีย์	 ต้องใส่ระยะเตรียมดินเพื่อให้เวลาปุ๋ยอินทรีย์ย่อยสลาย 
ลงในดินก่อนการหว่านข้าวหรือปักดำา

4
ดีมาก

ดินของท่านมีธาตุอาหารหลักที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าว	 ให้คุณใช้วิธีการ
จัดการดินที่ปฏิบัติอยู่

คะแนน ค�าแนะน�าการจัดการดิน

0-3
ยังไม่ดี

ควรส่งดนิวิเคราะห์ในห้องปฏบัิตกิารโดยด่วน	วธิกีารจดัการเบือ้งต้น	ควรจดัการดนิ	ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์
และสมดุล	เน้นการจัดการอินทรียวัตถุในไร่นา	เช่น	การไม่เผาฟาง	การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น	
รักษาหน้าดิน	และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช	ใส่อินทรียวัตถุลงไปในดิน	เช่น	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยพืชสด	 
และปุ๋ยชีวภาพ	 เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารในดิน	 มีส่วนสำาคัญในการทำาให้ดินโปร่ง
และร่วนซุย	ไม่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในบริเวณแปลงปลูกพืช	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดิน	มีความชื้นสูง

4-6
ดีพอใช้

ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น	 เช่น	ฟางข้าว	แกลบ	หรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน	 เมื่อวัสดุคลุมดิน
ธรรมชาติเหล่านี้ย่อยสลายจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มธาตุอาหาร	 ให้แก่พืช	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร	ทำาให้โครงสร้างดินดีขึ้น	และเป็นอาหารให้จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน

7-9
ดี

ดินมีสุขภาพดีแต่สามารถปรับปรุงดินให้ดีขึ้นได้อีก	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉพาะจุดท่ีต้องการปรับปรุงดิน	หรือ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงดินเฉพาะด้านที่ยังเป็นปัญหา

10-12
ดีมาก

ดินของท่านมีสุขภาพดีมาก	ให้ท่านใช้วิธีการจัดการดินเดิมที่ปฏิบัติอยู่
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แบบฟอร์ม
ประเมินสุขภ�พดินดี
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แบบฟอร์มประเมิน 

สุขภาพดินดี

วัน/เดือน/ปี	ที่ประเมิน..........................................

	ข้อมูลบุคคลและแปลง

ชื่อ-นามสกุล	

เลขประจ�าตัวประชาชน

เพศ  	ชาย
 	หญิง

วัน/เดือน/ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

	ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรดินดี	
 เป็นสมาชิกบัตรดินดีของแปลงที่ต้องการประเมิน  รหัสบัตรดินด ี......................................

ข้อมูลที่ตั้งแปลง

สภาพพื้นที ่ 	ที่ดอนลาดชัน					 	ที่ดอน					 	ที่ลุ่ม		

ชื่อชุดดิน ขนาดแปลง................................(ไร่)

พิกัด	ละติจูด: ลองติจูด:

หมู่บ้าน/บ้าน ต�าบล

อ�าเภอ จังหวัด

การถือครองที่ดิน  
		ของตนเอง
		ไม่ใช่ของตนเอง					 	เช่า				 	จำานอง				 	ให้ยืม				 	อื่นๆ	ระบุ...............................

1
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พืช
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพพืช คะแนนที่

ได้0 1 2

ลักษณะพืช ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองโดยส่วนใหญ่

ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองบางส่วน

ใบพืชในแปลง 
มีสีเขียวเข้ม

การเจริญ
เติบโตของพืช

การแตกกิ่งไม่สมำ่าเสมอ	 
กิ่งสั้นและบาง	การแตก
กิ่งใหม่มีน้อย

กิ่งก้านหนาแน่นขึ้น	 
แต่ยังไม่สมำ่าเสมอ	 
มีการแตกกิ่งใหม ่
บางส่วน

มีการแตกกิ่งก้าน 
และใบจำานวนมาก	 
การเจริญเติบโตดี	 
และต้นพืชแข็งแรง

ศักยภาพ 
การให้ผลผลิต

ผลผลิตตำ่าเมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยของพื้นที่

ผลผลิตปานกลางและ
ยอมรับได้

ผลผลิตสูง

คะแนนรวม (นำาไปใช้ในการประเมินสุขภาพดินในตารางการประเมินสุขภาพดิน
ในหัวข้อลักษณะพืช)

	ลักษณะของพืช

								ชนิดของพืช	(เลือกเฉพ�ะพืชที่ปลูกในบริเวณที่ต้องก�รประเมินสุขภ�พดิน)

ข้�ว พื้นที่..........................................ไร่
	ข้าว	(ตามชนิดข้าว)		 	ข้าวหอมมะลิ		 	ข้าวขาว		 	ข้าวเหนียว	

  	ข้าวเพื่อสุขภาพ	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี่

	ข้าว	(ตามสภาพพื้นที่)		 	ข้าวไร่		 	ข้าวนาสวน		 	ข้าวขึ้นนำ้า

	ข้าว	(ตามฤดูปลูก)		 	ข้าวนาปี		 	ข้าวนาปรัง

พืชไร ่พื้นที่........................................ไร่
	มันสำาปะหลัง				 	อ้อยโรงงาน				 	สับปะรดโรงงาน	 	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

	ข้าวโพดหวาน		 	หญ้าเลี้ยงสัตว์			 	ยาสูบ						 	อื่นๆ	ระบุ...…….......…….

พืชสวน/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พื้นที่..........................................ไร่
	ยางพารา	 	ปาล์มนำ้ามัน		 	ไม้ผลผสม	 	ทุเรียน	 	มังคุด	 	เงาะ

	ลำาไย	 	มะพร้าว	 	กาแฟ	 	อื่นๆ	ระบุ………...........……..…….

ผัก/สมุนไพร พื้นที่..........................................ไร่
	ผักใบเขียว				 	ผักกินผล	เช่น	มะเขือ	 	สมุนไพร	

	ไม้ดอก/ไม้ประดับ				 	กัญชา		 	อื่นๆ	ระบุ..……........……..…….

2

3

คู่มือการประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับเกษตรกร 57



												ข้อมูลก�รจัดก�รดิน	ปุ๋ยและน้ำ�	และก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ

ก�
รจ
ัดก
�ร
ดิน

	มี

	ไม่มี

	ปลูกหญ้าแฝก		 	 	เผาตอซัง			 	ไถกลบตอซัง		 	ยกร่องปลูกพืช	

	ปลูกพืชคลุมดิน		 	 	คลุมดิน		 	 	ปลูกพืชหมุนเวียน	

	ปลูกพืชเหลื่อมฤดู		 	 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………….

ก�
รใ
ส่ป
ุ๋ย

	ใส่

	ไม่ใส่

	ปุ๋ยเคมี	สูตร	…………………	อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	ปุ๋ยหมัก		 อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	ปุ๋ยคอก/มูลสัตว์		 อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	พืชปุ๋ยสด	(โปรดเลือก)		 	โสนอัฟริกัน	 	ปอเทือง	 	ถั่วพร้า	

  	ถั่วพุ่ม		 	ถั่วมะแฮะ	 	อื่นๆ……

	ปุ๋ยชีวภาพ	(โปรดเลือก)	 	ไรโซเบียม	 	เชื้อราไมคอร์ไรซา	 	แหนแดง

 	อะโซโตแบคเตอร์	 	สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน	 	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	

 	จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 	ไม่ทราบชนิด	 	อื่นๆ	โปรดระบุ…………

ก�
รใ
ห้น
้ำ�

	พอเพียง

 ไม่พอเพียง

	นำ้าผิวดิน		 	ปล่อยท่วมแปลง		 	ปล่อยตามร่องคู	

		 	นำ้าหยด		 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………….

	นำ้าแบบพ่นเหนือดิน	

 	พ่นฝอย	(สปริงเกอร์	มินิสปริงเกอร์	ไมโครสเปรย์และเจ็ท)		

 	แรงงานคน	(มือรด)	เช่น	ใช้บัวรด	สายยาง	เป็นต้น		

 	รถ-เครื่องจักรพ่นนำ้า	 	อื่นๆ	โปรดระบุ………….

	ไม่มีการให้นำ้า	(อาศัยนำ้าฝน)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

	ใช้

	ไม่ใช้

	สารเร่ง	(พด.1)	สำาหรับทำาปุ๋ยหมัก		  สารเร่ง	(พด.2)	สำาหรับทำานำ้าหมักชีวภาพ

	สารเร่ง	(พด.3)	สำาหรับควบคุมเชื้อสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า	

	สารเร่ง	(พด.7)	สำาหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช	

	สารเร่ง	(พด.9)	สำาหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด	

	สารเร่ง	(พด.11)	สำาหรับพืชปรับปรุงบำารุงดิน	(โสนอัฟริกัน)

 สารเร่ง	(พด.12)	สำาหรับเพิ่มไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม	และสร้างฮอร์โมน	

	สารเร่ง	(พด.13)	สำาหรับไมคอร์ไรซาสำาหรับข้าวโพด	

	หญ้าแฝก		 	ปูน	 	ปูนมาร์ล	 	ปูนโดโลไมต์	 	หินปูนบด

	ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	

 	ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	(pH)	

 	ค่าการนำาไฟฟ้า	(EC)	หรือความเค็มของดิน	

 	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม

4
		ก�รจัดก�รดิน

ก�รใส่ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์กรมฯ

ก�รให้น้ำ�

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 256458



					ผลก�รวิเคร�ะห์ดินเพื่อประเมินสถ�นะธ�ตุอ�ห�รพืช*

	มีผลการวิเคราะห์ดิน
  	จากห้องปฏิบัติการ	วิเคราะห์เมื่อวันที่................................................................................

  	จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	วิเคราะห์เมื่อวันที่..............................................................

	 ไม่มีผลวิเคราะห์ดิน	(ประเมินผลจากข้อมูลชุดดิน)

*การวิเคราะห์	เกิน	1	ปี	แนะนำาให้ทำาการวิเคราะห์ใหม่

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	(pH)	ระบุค่า........... 		กรด	

	 pH<5.5

		กลาง

 pH=5.5-7.0

		ด่าง	

	 pH>7.0

ค่าการน�าไฟฟ้า	(EC)	หรือความเค็มของดิน	

	พบคราบเกลือบนผิวดิน	

	ขอบใบพืชไหม้	แคระแกร็น

		ไม่เค็ม 		เค็มน้อย 		เค็มมาก

ผล	EC	จากห้องปฏิบัติการ		ระบุค่า............................   <2 เดซิซีเมนต์/เมตร   2-8 เดซิซีเมนต์/เมตร   >8 เดซิซีเมนต์/เมตร

ผล	EC	จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	

(ระดับความเค็ม)
		1-2   3   4

 ธ�ตุอ�ห�รหลัก

ระดับ

0 1 2

ต�่ามาก ต�่า ปานกลาง	 สูง สูงมาก

ไนโตรเจน	(N)

ฟอสฟอรัส	(P)

โพแทสเซียม	(K)

คะแนนรวม

5
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	 สีดินโดยรวม	 	แดง	 	เหลือง	 	น�้าตาล		 	เทา		 	ด�า
	 เนื้อดิน	 	ทราย	 	ร่วน	 	เหนียว

สมบัติดิน
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพดิน คะแนน 

ที่ได้
หมาย 
เหตุ0 1 2

เค
ม
ี

ลักษณะพืช พืชเจริญเติบโตไม่ดี

คะแนนรวมของ 
ลักษณะพืช	=	0-2

พืชเจริญเติบโต 
ดีปานกลาง

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	=	3-4

พืชเจริญเติบโต 
ดีมาก

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	=	5-6

ดูจาก 
ข้อที่

3

สถานะธาต ุ
อาหารพืช

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่า

ไม่มีธาตุอาหารใด 
ตำ่ามากถึงตำ่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่

5
คะแนนรวม

ผลการประเมินสุขภาพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมาก
0-1 คะแนน

ควรตรวจวิเคราะห์ดิน	
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่

2 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

3 คะแนน
สามารถปรับปรุง 
ให้ดีมากขึ้นได้

4 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

								6.1	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับข้�ว

ค�าแนะน�าการจัดการดินส�าหรับปลูกข้าว

ข้อจ�ากัดของดิน 
ที่ใช้ในการปลูกข้าว

คือ	 ธาตุอาหารพืช	 หาก 
ธาตุอาหารพืชอยู่ในระดับตำ่า	 
ถึง	 ตำ่ามาก	 ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม 
ธาตุอาหารนั้น	 ทั้งนี้ให้นำา 
เนือ้ดนิมาประเมนิอตัราปุย๋	
(ตามคำาแนะนำาปุ ๋ ยข ้ าว )	 
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี 
ของท่านสำาหรับคำาแนะนำาที่
เหมาะสม	ตามวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในพื้นที่

ส�าหรับการปลูกข้าว 
ในดินเปรี้ยว 

ทำาได้โดยการลดความ
เป็นกรดและความเป็นพษิ
ของอะลูมินัมและเหล็ก 
ในดิน	 ทั้งนี้เกษตรกรควร
เก็บตัวอย่างดินและส่ง 
ตวัอย่างมาวเิคราะห์หาค่า
ความต้องการปูน	จากนั้น
ใส ่ปู นตามคำ าแนะนำ า	 
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ	
เพิม่ธาตอุาหาร	โดยเฉพาะ 
ฟอสฟอรัส

ส�าหรับการปลูกข้าวในดินเค็ม 
ควรเตรียมดินในช่วงเดือน	มกราคม	หว่านปุ๋ย
พืชสด	 (โสนแอฟริกัน)	 หลังจากน้ัน	 60	 วัน	 
โสนแอฟรกินัออกดอก	ให้ไถกลบตอซงัพร้อมกบั
โสนแอฟริกัน	ตากดินไว้	 เดือนเมษายน	 ใส่ปุ๋ย
หมั ก 	 และไถแปร 	 จากนั้ นจึ งปลู กข ้ า ว	 
โดยข้าวที่ชอบดินท่ีมีความเค็มเล็กน้อยคือ	 
ข ้าวหอมมะลิ 	 105	 หรือ 	 ในกรณี ที่มีนำ้ า	 
ให้ชะล้างเกลอืด้วยนำา้จดื	ปรับปรงุบำารงุดนิด้วย
อนิทรยีวตัถุ	เช่น	แกลบ	ปุย๋คอก	ปุย๋หมกั	ปกคลมุ
ดิ น ห ลั ง ป ลู ก พื ช เ พื่ อ รั ก ษ า ค ว า ม ชื้ น	 
หากดินเป็นดินเค็มกรดให้ใส่ปูนขาว	 หรือ
โดโลไมต์	หากดินเค็มที่เป็นด่างให้ใส่ยิปซั่ม

6

หมายเหตุ		หากสุขภาพดินที่ประเมินได้	อยู่ในระดับ	ยังไม่ดี	(0-1	คะแนน)	ดีพอใช้	(2	คะแนน)	หรือ	ดี	(3	คะแนน)	
		 	 ให้ดูคำาแนะนำาการจัดการดินตามข้อจำากัดของดินที่ใช้ปลูกข้าวด้านล่าง

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 256460



	 สีดินโดยรวม	 	แดง	 	เหลือง	 	น�้าตาล		 	เทา		 	ด�า
	 เนื้อดิน	 	ทราย	 	ร่วน	 	เหนียว

สมบัติดิน
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพดิน คะแนน 

ที่ได้
หมาย 
เหตุ0 1 2

เค
ม
ี

อินทรียวัตถุ
ในดิน

สีดินบนเทียบกับดิน
ล่างไม่แตกต่างกัน

สีดินบนคลำ้ากว่า 
ดินล่างเล็กน้อย

สีดินบนคลำ้ากว่า
ดินล่างชัดเจน

-

ลักษณะพืช พืชเจริญเติบโตไม่ดี

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	

=	0-2

พืชเจริญเติบโต 
ดีปานกลาง
คะแนนรวม

ของลักษณะพืช	
=	3-4

พืชเจริญเติบโต 
ดีมาก

คะแนนรวม 
ของลักษณะพืช	

=	5-6

ดูจาก 
ข้อที่	 

3

สถานะธาตุ
อาหารพืช

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่า

ไม่มีธาตุอาหาร
ใดตำ่ามากถึง 
ตำ่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่	 

5

กา
ยภ

าพ

ความ 
ร่วนซุย
ของดิน

ดนิทรายจดัหรอืเหนยีวจดั
ดินอัดตัวแน่น	 
รากไม่ชอนไช 
ลงดินด้านล่าง	
แต่รากแผ่ออก
ทางด้านข้าง

ดินอัดตัวแน่น
บ้าง	รากชอนไช
ลงดินด้านล่าง 

ได้บ้าง

ดินไม่อัดตัวแน่น	
รากเจริญเติบโต 

ได้ดี

-

กรวดและ 
หินปนอยู่
ในดิน

พบกรวดและหินปน	
>35%

พบกรวดและ 
หินปน	15-35%

พบกรวดและ 
หินปน	<15%

-

ชีว
ภา
พ สิ่งมีชีวิต 

ในดิน
ไม่พบสิ่งมีชีวิต 

ในดิน
พบ	1-2	ชนิด พบ	>	3	ชนิด -

คะแนนรวม

ผลการประเมินสุขภาพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมาก
0-3 คะแนน

ควรตรวจวิเคราะห์ดิน	
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่

4-6 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

7-9 คะแนน
สามารถปรับปรุง 
ให้ดีมากขึ้นได้

10-12 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

6.2	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก
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ค�าแนะน�าการจัดการดิน

คะแนน ค�าแนะน�าการจัดการดิน

0-3
ยังไม่ดี

ควรส่งดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยด่วน	 วิธีการจัดการเบื้องต้น	 ควรจัดการดิน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุล	เน้นการจัดการอินทรียวัตถุในไร่นา	เช่น	การไม่เผาฟาง	
การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น	 รักษาหน้าดิน	และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช	 
ใส่อินทรียวัตถุลงไปในดิน	 เช่น	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยพืชสด	และปุ๋ยชีวภาพ	 เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารในดิน	มีส่วนสำาคัญในการทำาให้ดินโปร่งและร่วนซุย	 
ไม่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในบริเวณแปลงปลูกพืช	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดิน 
มีความชื้นสูง

4-6
ดีพอใช้

ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น	 เช่น	ฟางข้าว	 แกลบ	หรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน	 
เม่ือวัสดุคลุมดินธรรมชาติเหล่านี้ย่อยสลายจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหาร 
ให้แก่พืช	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิมธาตุอาหาร	 ทำาให้โครงสร้างดินดีข้ึน	 
และเป็นอาหารให้จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน

7-9
ดี

ดินมีสุขภาพดี	 แต่สามารถปรับปรุงดินให้ดีข้ึนได้อีก	 โดยอาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉพาะจุดที่
ต้องการปรับปรุงดิน	หรือวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงดินเฉพาะด้านที่ยังเป็นปัญหา

10-12
ดีมาก ยินดีด้วยค่ะ	ดินมีสุขภาพดีมาก	ให้คุณใช้วิธีการจัดการดินเดิมที่ปฏิบัติอยู่

สิ่งมีชีวิตในดิน

ทำาหน้าที่ย่อยสลายอินทรียสารในดิน	การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน	ทำาให้
ดินมีการระบายนำ้าและอากาศดีขึ้น	 ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช	 
ดินทราย	 ดินเหนียวจัด	 หรือแปลงปลูกที่เกิดการเหยียบยำ่าจนเกิดเลน	 
หรือมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนัก	 ดินอัดตัวแน่น	ดินที่มีการใช้สารเคมี
กำาจดัแมลงและวัชพชื	หรือปุย๋เคมติีดต่อกันมาเป็นเวลานานมกัไม่พบสิง่มชีวีติ 
ในดินที่หลากหลาย	ดินดังกล่าวมีสภาพไม่ดี	 จึงจำาเป็นต้องฟื้นฟู	 เบื้องต้น
ทำาได้โดยใส่อินทรียวัตถุลงไปปรับปรุงสภาพดินก่อน

ปริมาณ 
อินทรียวัตถุในดิน 

สังเกตได้จากความคลำ้า 
ของสีดินบนเทียบกับดินล่าง	 
เนือ่งจากอนิทรยีวตัถมุแีนวโน้ม 
ทำาให้ดินมีสีเข้มขึ้น	ดังนั้น
ดินบนมีสีที่คลำ้ากว่าดินล่าง 
แสดงให้เห็นว่าดินบนนั้น 
มี ป ริ ม าณอิ นท รี ย วั ต ถุ 
ที่สะสมอยู่	 สีที่คลำ้าขึ้นเป็น
สีของฮิวมัส	 (ฮิวมัสที่เกิด 
ในขั้ นตอนสุดท ้ ายของ 
การสลายสารอิ นทรี ย 	์ 
มีลักษณะเป็นสีดำา)

การเจริญเติบโตของพืช

เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน	 โดยการ
สังเกตจากความผิดปกติของพืช

ความร่วนซุยของดิน

มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืช	
อีกท้ังยังส่งผลต่อปริมาณนำ้าและ
อากาศในดิน

บัตรดินดี
iddindee.ldd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน     02-561-4249
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แบบฟอร์ม

ประเมินสุขภาพดินดี

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
Call Center 1760  

หรอื       02 -561 - 4249

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
ของดินปลูกข้าว

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 256464



แบบฟอร์มประเมิน 

สุขภาพดินดี
วัน/เดือน/ปี	ที่ประเมิน..........................................

	ข้อมูลบุคคลและแปลง

ชื่อ-นามสกุล	

เลขประจ�าตัวประชาชน

เพศ  	ชาย
 	หญิง

วัน/เดือน/ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

	ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรดินดี	
 เป็นสมาชิกบัตรดินดีของแปลงที่ต้องการประเมิน  รหัสบัตรดินด ี......................................

ข้อมูลที่ตั้งแปลง

สภาพพื้นที ่ 	ที่ดอนลาดชัน					 	ที่ดอน					 	ที่ลุ่ม		

ชื่อชุดดิน ขนาดแปลง................................(ไร่)

พิกัด	ละติจูด: ลองติจูด:

หมู่บ้าน/บ้าน ต�าบล

อ�าเภอ จังหวัด

การถือครองที่ดิน  
		ของตนเอง
		ไม่ใช่ของตนเอง					 	เช่า				 	จำานอง				 	ให้ยืม				 	อื่นๆ	ระบุ...............................

1

นางสาวดินดี คู่ปฐพีไทย

กุลาร้องไห้ (Ki)

2 กรกฎาคม 2532

โนนสะอาด 

มหาสารคาม

เวียงสะอาด

096-344-2504

4 4 - 99999

15.516389 103.193611

2

31566-032-14564

พยัคฆภูมิพิสัย

29 มิถุนายน 2564
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พืช
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพพืช คะแนนที่

ได้0 1 2

ลักษณะพืช ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองโดยส่วนใหญ่

ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองบางส่วน

ใบพืชในแปลง 
มีสีเขียวเข้ม

การเจริญ
เติบโตของพืช

การแตกกิ่งไม่สมำ่าเสมอ	 
กิ่งสั้นและบาง	การแตก
กิ่งใหม่มีน้อย

กิ่งก้านหนาแน่นขึ้น	 
แต่ยังไม่สมำ่าเสมอ	 
มีการแตกกิ่งใหม ่
บางส่วน

มีการแตกกิ่งก้าน 
และใบจำานวนมาก	 
การเจริญเติบโตดี	 
และต้นพืชแข็งแรง

ศักยภาพ 
การให้ผลผลิต

ผลผลิตตำ่าเมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยของพื้นที่

ผลผลิตปานกลางและ
ยอมรับได้

ผลผลิตสูง

คะแนนรวม (นำาไปใช้ในการประเมินสุขภาพดินในตารางการประเมินสุขภาพดิน
ในหัวข้อลักษณะพืช)

	ลักษณะของพืช

								ชนิดของพืช	(เลือกเฉพ�ะพืชที่ปลูกในบริเวณที่ต้องก�รประเมินสุขภ�พดิน)

ข้�ว พื้นที่..........................................ไร่
	ข้าว	(ตามชนิดข้าว)		 	ข้าวหอมมะลิ		 	ข้าวขาว		 	ข้าวเหนียว	

  	ข้าวเพื่อสุขภาพ	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี่

	ข้าว	(ตามสภาพพื้นที่)		 	ข้าวไร่		 	ข้าวนาสวน		 	ข้าวขึ้นนำ้า

	ข้าว	(ตามฤดูปลูก)		 	ข้าวนาปี		 	ข้าวนาปรัง

พืชไร ่พื้นที่........................................ไร่
	มันสำาปะหลัง				 	อ้อยโรงงาน				 	สับปะรดโรงงาน	 	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

	ข้าวโพดหวาน		 	หญ้าเลี้ยงสัตว์			 	ยาสูบ						 	อื่นๆ	ระบุ...…….......…….

พืชสวน/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พื้นที่..........................................ไร่
	ยางพารา	 	ปาล์มนำ้ามัน		 	ไม้ผลผสม	 	ทุเรียน	 	มังคุด	 	เงาะ

	ลำาไย	 	มะพร้าว	 	กาแฟ	 	อื่นๆ	ระบุ………...........……..…….

ผัก/สมุนไพร พื้นที่..........................................ไร่
	ผักใบเขียว				 	ผักกินผล	เช่น	มะเขือ	 	สมุนไพร	

	ไม้ดอก/ไม้ประดับ				 	กัญชา		 	อื่นๆ	ระบุ..……........……..…….

2

3

2

1

1

1

3
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												ข้อมูลก�รจัดก�รดิน	ปุ๋ยและน้ำ�	และก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ

ก�
รจ
ัดก
�ร
ดิน

	มี

	ไม่มี

	ปลูกหญ้าแฝก		 	 	เผาตอซัง			 	ไถกลบตอซัง		 	ยกร่องปลูกพืช	

	ปลูกพืชคลุมดิน		 	 	คลุมดิน		 	 	ปลูกพืชหมุนเวียน	

	ปลูกพืชเหลื่อมฤดู		 	 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………….

ก�
รใ
ส่ป
ุ๋ย

	ใส่

	ไม่ใส่

	ปุ๋ยเคมี	สูตร	…………………	อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	ปุ๋ยหมัก		 อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	ปุ๋ยคอก/มูลสัตว์		 อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	พืชปุ๋ยสด	(โปรดเลือก)		 	โสนอัฟริกัน	 	ปอเทือง	 	ถั่วพร้า	

  	ถั่วพุ่ม		 	ถั่วมะแฮะ	 	อื่นๆ……

	ปุ๋ยชีวภาพ	(โปรดเลือก)	 	ไรโซเบียม	 	เชื้อราไมคอร์ไรซา	 	แหนแดง

 	อะโซโตแบคเตอร์	 	สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน	 	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	

 	จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 	ไม่ทราบชนิด	 	อื่นๆ	โปรดระบุ…………

ก�
รใ
ห้น
้ำ�

	พอเพียง

 ไม่พอเพียง

	นำ้าผิวดิน		 	ปล่อยท่วมแปลง		 	ปล่อยตามร่องคู	

		 	นำ้าหยด		 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………….

	นำ้าแบบพ่นเหนือดิน	

 	พ่นฝอย	(สปริงเกอร์	มินิสปริงเกอร์	ไมโครสเปรย์และเจ็ท)		

 	แรงงานคน	(มือรด)	เช่น	ใช้บัวรด	สายยาง	เป็นต้น		

 	รถ-เครื่องจักรพ่นนำ้า	 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………………..................

	ไม่มีการให้นำ้า	(อาศัยนำ้าฝน)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

	ใช้

	ไม่ใช้

	สารเร่ง	(พด.1)	สำาหรับทำาปุ๋ยหมัก		  สารเร่ง	(พด.2)	สำาหรับทำานำ้าหมักชีวภาพ

	สารเร่ง	(พด.3)	สำาหรับควบคุมเชื้อสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า	

	สารเร่ง	(พด.7)	สำาหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช	

	สารเร่ง	(พด.9)	สำาหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด	

	สารเร่ง	(พด.11)	สำาหรับพืชปรับปรุงบำารุงดิน	(โสนอัฟริกัน)

 สารเร่ง	(พด.12)	สำาหรับเพิ่มไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม	และสร้างฮอร์โมน	

	สารเร่ง	(พด.13)	สำาหรับไมคอร์ไรซาสำาหรับข้าวโพด	

	หญ้าแฝก		 	ปูน	 	ปูนมาร์ล	 	ปูนโดโลไมต์	 	หินปูนบด

	ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	

 	ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	(pH)	

 	ค่าการนำาไฟฟ้า	(EC)	หรือความเค็มของดิน	

 	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม

4
		ก�รจัดก�รดิน

ก�รใส่ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์กรมฯ

ก�รให้น้ำ�
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					ผลก�รวิเคร�ะห์ดินเพื่อประเมินสถ�นะธ�ตุอ�ห�รพืช*

	มีผลการวิเคราะห์ดิน
  	จากห้องปฏิบัติการ	วิเคราะห์เมื่อวันที่................................................................................

  	จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	วิเคราะห์เมื่อวันที่..............................................................

	 ไม่มีผลวิเคราะห์ดิน	(ประเมินผลจากข้อมูลชุดดิน)

*การวิเคราะห์	เกิน	1	ปี	แนะนำาให้ทำาการวิเคราะห์ใหม่

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	(pH)	ระบุค่า........... 		กรด	

	 pH<5.5

		กลาง

 pH=5.5-7.0

		ด่าง	

	 pH>7.0

ค่าการน�าไฟฟ้า	(EC)	หรือความเค็มของดิน	

	พบคราบเกลือบนผิวดิน	

	ขอบใบพืชไหม้	แคระแกร็น

		ไม่เค็ม 		เค็มน้อย 		เค็มมาก

ผล	EC	จากห้องปฏิบัติการ		ระบุค่า............................   <2 เดซิซีเมนต์/เมตร   2-8 เดซิซีเมนต์/เมตร   >8 เดซิซีเมนต์/เมตร

ผล	EC	จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	

(ระดับความเค็ม)
		1-2   3   4

 ธ�ตุอ�ห�รหลัก

ระดับ

0 1 2

ต�่ามาก ต�่า ปานกลาง	 สูง สูงมาก

ไนโตรเจน	(N)

ฟอสฟอรัส	(P)

โพแทสเซียม	(K)

คะแนนรวม

5

วันที่ 27 มิถุนายน 2564

7.0

2
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	 สีดินโดยรวม	 	แดง	 	เหลือง	 	น�้าตาล		 	เทา		 	ด�า
	 เนื้อดิน	 	ทราย	 	ร่วน	 	เหนียว

สมบัติดิน
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพดิน คะแนน 

ที่ได้
หมาย 
เหตุ0 1 2

เค
ม
ี

ลักษณะพืช พืชเจริญเติบโตไม่ดี

คะแนนรวมของ 
ลักษณะพืช	=	0-2

พืชเจริญเติบโต 
ดีปานกลาง

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	=	3-4

พืชเจริญเติบโต 
ดีมาก

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	=	5-6

ดูจาก 
ข้อที่

3

สถานะธาต ุ
อาหารพืช

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่า

ไม่มีธาตุอาหารใด 
ตำ่ามากถึงตำ่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่

5
คะแนนรวม

ผลการประเมินสุขภาพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมาก
0-1 คะแนน

ควรตรวจวิเคราะห์ดิน	
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่

2 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

3 คะแนน
สามารถปรับปรุง 
ให้ดีมากขึ้นได้

4 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

								6.1	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับข้�ว

ค�าแนะน�าการจัดการดินส�าหรับปลูกข้าว

ข้อจ�ากัดของดิน 
ที่ใช้ในการปลูกข้าว

คือ	 ธาตุอาหารพืช	 หาก 
ธาตุอาหารพืชอยู่ในระดับตำ่า	 
ถึง	 ตำ่ามาก	 ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม 
ธาตุอาหารนั้น	 ทั้งนี้ให้นำา 
เนือ้ดนิมาประเมินอตัราปุย๋	
(ตามคำาแนะนำาปุ ๋ ยข ้ าว )	 
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ในพื้นที ่
ของท่านสำาหรับคำาแนะนำาท่ี
เหมาะสม	ตามวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในพื้นที่

ส�าหรับการปลูกข้าว 
ในดินเปรี้ยว 

ทำาได้โดยการลดความ
เป็นกรดและความเป็นพษิ
ของอะลูมินัมและเหล็ก 
ในดิน	 ทั้งนี้เกษตรกรควร
เก็บตัวอย่างดินและส่ง 
ตวัอย่างมาวิเคราะห์หาค่า
ความต้องการปูน	จากนั้น
ใส ่ปู นตามคำ าแนะนำ า	 
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถ	ุ
เพิม่ธาตอุาหาร	โดยเฉพาะ 
ฟอสฟอรัส

ส�าหรับการปลูกข้าวในดินเค็ม 
ควรเตรียมดินในช่วงเดือน	มกราคม	หว่านปุ๋ย
พืชสด	 (โสนแอฟริกัน)	 หลังจากนั้น	 60	 วัน	 
โสนแอฟริกันออกดอก	ให้ไถกลบตอซงัพร้อมกบั
โสนแอฟริกัน	ตากดินไว้	 เดือนเมษายน	 ใส่ปุ๋ย
หมั ก 	 และไถแปร 	 จากนั้ น จึ งป ลูกข ้ า ว	 
โดยข้าวท่ีชอบดินท่ีมีความเค็มเล็กน้อยคือ	 
ข ้าวหอมมะลิ 	 105	 หรือ 	 ในกรณีที่มีนำ้ า	 
ให้ชะล้างเกลอืด้วยนำา้จดื	ปรบัปรงุบำารงุดนิด้วย
อนิทรียวัตถ	ุเช่น	แกลบ	ปุย๋คอก	ปุย๋หมกั	ปกคลมุ
ดิ น ห ลั ง ป ลู ก พื ช เ พ่ื อ รั ก ษ า ค ว า ม ช้ื น	 
หากดินเป็นดินเค็มกรดให้ใส่ปูนขาว	 หรือ
โดโลไมต์	หากดินเค็มที่เป็นด่างให้ใส่ยิปซั่ม

6

หมายเหตุ		หากสุขภาพดินที่ประเมินได้	อยู่ในระดับ	ยังไม่ดี	(0-1	คะแนน)	ดีพอใช้	(2	คะแนน)	หรือ	ดี	(3	คะแนน)	
		 	 ให้ดูคำาแนะนำาการจัดการดินตามข้อจำากัดของดินที่ใช้ปลูกข้าวด้านล่าง

1

1

0

ตัวอย
่างการ

กรอก
แบบฟ

อร์มข
องดิน

ปลูกข
้าว
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	 สีดินโดยรวม	 	แดง	 	เหลือง	 	น�้าตาล		 	เทา		 	ด�า
	 เนื้อดิน	 	ทราย	 	ร่วน	 	เหนียว

สมบัติดิน
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพดิน คะแนน 

ที่ได้
หมาย 
เหตุ0 1 2

เค
ม
ี

อินทรียวัตถุ
ในดิน

สีดินบนเทียบกับดิน
ล่างไม่แตกต่างกัน

สีดินบนคลำ้ากว่า 
ดินล่างเล็กน้อย

สีดินบนคลำ้ากว่า
ดินล่างชัดเจน

-

ลักษณะพืช พืชเจริญเติบโตไม่ดี

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	

=	0-2

พืชเจริญเติบโต 
ดีปานกลาง
คะแนนรวม

ของลักษณะพืช	
=	3-4

พืชเจริญเติบโต 
ดีมาก

คะแนนรวม 
ของลักษณะพืช	

=	5-6

ดูจาก 
ข้อที่	 

3

สถานะธาตุ
อาหารพืช

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่า

ไม่มีธาตุอาหาร
ใดตำ่ามากถึง 
ตำ่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่	 

5

กา
ยภ

าพ

ความ 
ร่วนซุย
ของดิน

ดนิทรายจดัหรือเหนยีวจัด
ดินอัดตัวแน่น	 
รากไม่ชอนไช 
ลงดินด้านล่าง	
แต่รากแผ่ออก
ทางด้านข้าง

ดินอัดตัวแน่น
บ้าง	รากชอนไช
ลงดินด้านล่าง 

ได้บ้าง

ดินไม่อัดตัวแน่น	
รากเจริญเติบโต 

ได้ดี

-

กรวดและ 
หินปนอยู่
ในดิน

พบกรวดและหินปน	
>35%

พบกรวดและ 
หินปน	15-35%

พบกรวดและ 
หินปน	<15%

-

ชีว
ภา
พ สิ่งมีชีวิต 

ในดิน
ไม่พบสิ่งมีชีวิต 

ในดิน
พบ	1-2	ชนิด พบ	>	3	ชนิด -

คะแนนรวม

ผลการประเมินสุขภาพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมาก
0-3 คะแนน

ควรตรวจวิเคราะห์ดิน	
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่

4-6 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

7-9 คะแนน
สามารถปรับปรุง 
ให้ดีมากขึ้นได้

10-12 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

6.2	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก

ตัวอย
่างการ

กรอก
แบบฟ

อร์มข
องดิน

ปลูกข
้าว
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ค�าแนะน�าการจัดการดิน

คะแนน ค�าแนะน�าการจัดการดิน

0-3
ยังไม่ดี

ควรส่งดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยด่วน	 วิธีการจัดการเบื้องต้น	 ควรจัดการดิน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุล	เน้นการจัดการอินทรียวัตถุในไร่นา	เช่น	การไม่เผาฟาง	
การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น	 รักษาหน้าดิน	และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช	 
ใส่อินทรียวัตถุลงไปในดิน	 เช่น	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยพืชสด	และปุ๋ยชีวภาพ	 เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารในดิน	มีส่วนสำาคัญในการทำาให้ดินโปร่งและร่วนซุย	 
ไม่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในบริเวณแปลงปลูกพืช	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดิน 
มีความชื้นสูง

4-6
ดีพอใช้

ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น	 เช่น	ฟางข้าว	 แกลบ	หรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน	 
เมื่อวัสดุคลุมดินธรรมชาติเหล่านี้ย่อยสลายจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหาร 
ให้แก่พืช	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิมธาตุอาหาร	 ทำาให้โครงสร้างดินดีขึ้น	 
และเป็นอาหารให้จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน

7-9
ดี

ดินมีสุขภาพดี	 แต่สามารถปรับปรุงดินให้ดีข้ึนได้อีก	 โดยอาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉพาะจุดที่
ต้องการปรับปรุงดิน	หรือวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงดินเฉพาะด้านที่ยังเป็นปัญหา

10-12
ดีมาก ยินดีด้วยค่ะ	ดินมีสุขภาพดีมาก	ให้คุณใช้วิธีการจัดการดินเดิมที่ปฏิบัติอยู่

สิ่งมีชีวิตในดิน

ทำาหน้าที่ย่อยสลายอินทรียสารในดิน	การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน	ทำาให้
ดินมีการระบายนำ้าและอากาศดีขึ้น	 ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช	 
ดินทราย	 ดินเหนียวจัด	 หรือแปลงปลูกที่เกิดการเหยียบยำ่าจนเกิดเลน	 
หรือมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนัก	 ดินอัดตัวแน่น	ดินที่มีการใช้สารเคมี
กำาจดัแมลงและวัชพชื	หรือปุย๋เคมติีดต่อกันมาเป็นเวลานานมกัไม่พบสิง่มชีวีติ 
ในดินที่หลากหลาย	ดินดังกล่าวมีสภาพไม่ดี	 จึงจำาเป็นต้องฟื้นฟู	 เบื้องต้น
ทำาได้โดยใส่อินทรียวัตถุลงไปปรับปรุงสภาพดินก่อน

ปริมาณ 
อินทรียวัตถุในดิน 

สังเกตได้จากความคลำ้า 
ของสีดินบนเทียบกับดินล่าง	 
เนือ่งจากอนิทรยีวัตถมุแีนวโน้ม 
ทำาให้ดินมีสีเข้มขึ้น	ดังนั้น
ดินบนมีสีที่คลำ้ากว่าดินล่าง 
แสดงให้เห็นว่าดินบนนั้น 
มี ป ริ ม าณอิ นท รี ย วั ต ถุ 
ที่สะสมอยู่	 สีที่คลำ้าขึ้นเป็น
สีของฮิวมัส	 (ฮิวมัสที่เกิด 
ในขั้ นตอนสุดท ้ ายของ 
การสลายสารอิ นทรี ย 	์ 
มีลักษณะเป็นสีดำา)

การเจริญเติบโตของพืช

เป็นตัวบ่งช้ีถึงความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน	 โดยการ
สังเกตจากความผิดปกติของพืช

ความร่วนซุยของดิน

มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืช	
อีกท้ังยังส่งผลต่อปริมาณนำ้าและ
อากาศในดิน

บัตรดินดี
iddindee.ldd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน     02-561-4249

ตัวอย
่างการ
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อร์มข
องดิน
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ตัวอย่�งก�รกรอกแบบฟอร์ม 
ของดินที่ใช้ปลูกพืชไร่/พืชสวน/ผัก
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แบบฟอร์ม

ประเมินสุขภาพดินดี

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
Call Center 1760  

หรอื       02 -561 - 4249

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ของดินที่ใช้ปลูกพืชไร่/พืชสวน/ผัก
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แบบฟอร์มประเมิน 

สุขภาพดินดี

วัน/เดือน/ปี	ที่ประเมิน..........................................

	ข้อมูลบุคคลและแปลง

ชื่อ-นามสกุล	

เลขประจ�าตัวประชาชน

เพศ  	ชาย
 	หญิง

วัน/เดือน/ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

	ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรดินดี	
 เป็นสมาชิกบัตรดินดีของแปลงที่ต้องการประเมิน  รหัสบัตรดินด ี......................................

ข้อมูลที่ตั้งแปลง

สภาพพื้นที ่ 	ที่ดอนลาดชัน					 	ที่ดอน					 	ที่ลุ่ม		

ชื่อชุดดิน ขนาดแปลง................................(ไร่)

พิกัด	ละติจูด: ลองติจูด:

หมู่บ้าน/บ้าน ต�าบล

อ�าเภอ จังหวัด

การถือครองที่ดิน  
		ของตนเอง
		ไม่ใช่ของตนเอง					 	เช่า				 	จำานอง				 	ให้ยืม				 	อื่นๆ	ระบุ...............................

1

นายอนุรักษ์  ฟื้นฟูดิน

316892-077-1320

15 พฤษภาคม 2518

บ้านป่าแดด

แม่แจ่ม เชียงใหม่

นส 3 ก

ท่าผา

096-344-2504

5 0 - 1 1 1 1 1

18.493799 98.379294

2 0-

29 มิถุนายน 2564

ตัวอย่
างการ

กรอก
แบบฟ

อร์มข
องดิน

ท่ีใช้ป
ลูกพืช

ไร่/พืช
สวน/ผั

ก

ตัวอย่
างการ

กรอก
แบบฟ

อร์มข
องดิน

ท่ีใช้ป
ลูกพืช

ไร่/พืช
สวน/ผั

ก
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พืช
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพพืช คะแนนที่

ได้0 1 2

ลักษณะพืช ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองโดยส่วนใหญ่

ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองบางส่วน

ใบพืชในแปลง 
มีสีเขียวเข้ม

การเจริญ
เติบโตของพืช

การแตกกิ่งไม่สมำ่าเสมอ	 
กิ่งสั้นและบาง	การแตก
กิ่งใหม่มีน้อย

กิ่งก้านหนาแน่นขึ้น	 
แต่ยังไม่สมำ่าเสมอ	 
มีการแตกกิ่งใหม ่
บางส่วน

มีการแตกกิ่งก้าน 
และใบจำานวนมาก	 
การเจริญเติบโตดี	 
และต้นพืชแข็งแรง

ศักยภาพ 
การให้ผลผลิต

ผลผลิตตำ่าเมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยของพื้นที่

ผลผลิตปานกลางและ
ยอมรับได้

ผลผลิตสูง

คะแนนรวม (นำาไปใช้ในการประเมินสุขภาพดินในตารางการประเมินสุขภาพดิน
ในหัวข้อลักษณะพืช)

	ลักษณะของพืช

								ชนิดของพืช	(เลือกเฉพ�ะพืชที่ปลูกในบริเวณที่ต้องก�รประเมินสุขภ�พดิน)

ข้�ว พื้นที่..........................................ไร่
	ข้าว	(ตามชนิดข้าว)		 	ข้าวหอมมะลิ		 	ข้าวขาว		 	ข้าวเหนียว	

  	ข้าวเพื่อสุขภาพ	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี่

	ข้าว	(ตามสภาพพื้นที่)		 	ข้าวไร่		 	ข้าวนาสวน		 	ข้าวขึ้นนำ้า

	ข้าว	(ตามฤดูปลูก)		 	ข้าวนาปี		 	ข้าวนาปรัง

พืชไร ่พื้นที่........................................ไร่
	มันสำาปะหลัง				 	อ้อยโรงงาน				 	สับปะรดโรงงาน	 	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

	ข้าวโพดหวาน		 	หญ้าเลี้ยงสัตว์			 	ยาสูบ						 	อื่นๆ	ระบุ...…….......…….

พืชสวน/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พื้นที่..........................................ไร่
	ยางพารา	 	ปาล์มนำ้ามัน		 	ไม้ผลผสม	 	ทุเรียน	 	มังคุด	 	เงาะ

	ลำาไย	 	มะพร้าว	 	กาแฟ	 	อื่นๆ	ระบุ………...........……..…….

ผัก/สมุนไพร พื้นที่..........................................ไร่
	ผักใบเขียว				 	ผักกินผล	เช่น	มะเขือ	 	สมุนไพร	

	ไม้ดอก/ไม้ประดับ				 	กัญชา		 	อื่นๆ	ระบุ..……........……..…….

2
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												ข้อมูลก�รจัดก�รดิน	ปุ๋ยและน้ำ�	และก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ

ก�
รจ
ัดก
�ร
ดิน

	มี

	ไม่มี

	ปลูกหญ้าแฝก		 	 	เผาตอซัง			 	ไถกลบตอซัง		 	ยกร่องปลูกพืช	

	ปลูกพืชคลุมดิน		 	 	คลุมดิน		 	 	ปลูกพืชหมุนเวียน	

	ปลูกพืชเหลื่อมฤดู		 	 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………….

ก�
รใ
ส่ป
ุ๋ย

	ใส่

	ไม่ใส่

	ปุ๋ยเคมี	สูตร	…………………	อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	ปุ๋ยหมัก		 อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	ปุ๋ยคอก/มูลสัตว์		 อัตรา…………………	 (กิโลกรัมต่อไร่)

	พืชปุ๋ยสด	(โปรดเลือก)		 	โสนอัฟริกัน	 	ปอเทือง	 	ถั่วพร้า	

  	ถั่วพุ่ม		 	ถั่วมะแฮะ	 	อื่นๆ……

	ปุ๋ยชีวภาพ	(โปรดเลือก)	 	ไรโซเบียม	 	เชื้อราไมคอร์ไรซา	 	แหนแดง

 	อะโซโตแบคเตอร์	 	สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน	 	เชื้อราไตรโคเตอร์มา	

 	จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 	ไม่ทราบชนิด	 	อื่นๆ	โปรดระบุ…………

ก�
รใ
ห้น
้ำ�

	พอเพียง

 ไม่พอเพียง

	นำ้าผิวดิน		 	ปล่อยท่วมแปลง		 	ปล่อยตามร่องคู	

		 	นำ้าหยด		 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………….

	นำ้าแบบพ่นเหนือดิน	

 	พ่นฝอย	(สปริงเกอร์	มินิสปริงเกอร์	ไมโครสเปรย์และเจ็ท)		

 	แรงงานคน	(มือรด)	เช่น	ใช้บัวรด	สายยาง	เป็นต้น		

 	รถ-เครื่องจักรพ่นนำ้า	 	อื่นๆ	โปรดระบุ………………………..................

	ไม่มีการให้นำ้า	(อาศัยนำ้าฝน)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

	ใช้

	ไม่ใช้

	สารเร่ง	(พด.1)	สำาหรับทำาปุ๋ยหมัก		  สารเร่ง	(พด.2)	สำาหรับทำานำ้าหมักชีวภาพ

	สารเร่ง	(พด.3)	สำาหรับควบคุมเชื้อสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า	

	สารเร่ง	(พด.7)	สำาหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช	

	สารเร่ง	(พด.9)	สำาหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด	

	สารเร่ง	(พด.11)	สำาหรับพืชปรับปรุงบำารุงดิน	(โสนอัฟริกัน)

 สารเร่ง	(พด.12)	สำาหรับเพิ่มไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม	และสร้างฮอร์โมน	

	สารเร่ง	(พด.13)	สำาหรับไมคอร์ไรซาสำาหรับข้าวโพด	

	หญ้าแฝก		 	ปูน	 	ปูนมาร์ล	 	ปูนโดโลไมต์	 	หินปูนบด

	ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	

 	ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	(pH)	

 	ค่าการนำาไฟฟ้า	(EC)	หรือความเค็มของดิน	

 	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม

4
		ก�รจัดก�รดิน

ก�รใส่ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์กรมฯ

ก�รให้น้ำ�
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					ผลก�รวิเคร�ะห์ดินเพื่อประเมินสถ�นะธ�ตุอ�ห�รพืช*

	มีผลการวิเคราะห์ดิน
  	จากห้องปฏิบัติการ	วิเคราะห์เมื่อวันที่................................................................................

  	จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	วิเคราะห์เมื่อวันที่..............................................................

	 ไม่มีผลวิเคราะห์ดิน	(ประเมินผลจากข้อมูลชุดดิน)

*การวิเคราะห์	เกิน	1	ปี	แนะนำาให้ทำาการวิเคราะห์ใหม่

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	(pH)	ระบุค่า........... 		กรด	

	 pH<5.5

		กลาง

 pH=5.5-7.0

		ด่าง	

	 pH>7.0

ค่าการน�าไฟฟ้า	(EC)	หรือความเค็มของดิน	

	พบคราบเกลือบนผิวดิน	

	ขอบใบพืชไหม้	แคระแกร็น

		ไม่เค็ม 		เค็มน้อย 		เค็มมาก

ผล	EC	จากห้องปฏิบัติการ		ระบุค่า............................   <2 เดซิซีเมนต์/เมตร   2-8 เดซิซีเมนต์/เมตร   >8 เดซิซีเมนต์/เมตร

ผล	EC	จากชุดตรวจสอบดินภาคสนาม	

(ระดับความเค็ม)
		1-2   3   4

 ธ�ตุอ�ห�รหลัก

ระดับ

0 1 2

ต�่ามาก ต�่า ปานกลาง	 สูง สูงมาก

ไนโตรเจน	(N)

ฟอสฟอรัส	(P)

โพแทสเซียม	(K)

คะแนนรวม

5

วันที่ 20 เมษายน 2564
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	 สีดินโดยรวม	 	แดง	 	เหลือง	 	น�้าตาล		 	เทา		 	ด�า
	 เนื้อดิน	 	ทราย	 	ร่วน	 	เหนียว

สมบัติดิน
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพดิน คะแนน 

ที่ได้
หมาย 
เหตุ0 1 2

เค
ม
ี

ลักษณะพืช พืชเจริญเติบโตไม่ดี

คะแนนรวมของ 
ลักษณะพืช	=	0-2

พืชเจริญเติบโต 
ดีปานกลาง

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	=	3-4

พืชเจริญเติบโต 
ดีมาก

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	=	5-6

ดูจาก 
ข้อที่

3

สถานะธาต ุ
อาหารพืช

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่า

ไม่มีธาตุอาหารใด 
ตำ่ามากถึงตำ่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่

5
คะแนนรวม

ผลการประเมินสุขภาพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมาก
0-1 คะแนน

ควรตรวจวิเคราะห์ดิน	
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่

2 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

3 คะแนน
สามารถปรับปรุง 
ให้ดีมากขึ้นได้

4 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

								6.1	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับข้�ว

ค�าแนะน�าการจัดการดินส�าหรับปลูกข้าว

ข้อจ�ากัดของดิน 
ที่ใช้ในการปลูกข้าว

คือ	 ธาตุอาหารพืช	 หาก 
ธาตุอาหารพืชอยู่ในระดับตำ่า	 
ถึง	 ตำ่ามาก	 ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม 
ธาตุอาหารนั้น	 ทั้งนี้ให้นำา 
เนือ้ดนิมาประเมนิอตัราปุย๋	
(ตามคำาแนะนำาปุ ๋ ยข ้ าว )	 
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี 
ของท่านสำาหรับคำาแนะนำาที่
เหมาะสม	ตามวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในพื้นที่

ส�าหรับการปลูกข้าว 
ในดินเปรี้ยว 

ทำาได้โดยการลดความ
เป็นกรดและความเป็นพษิ
ของอะลูมินัมและเหล็ก 
ในดิน	 ทั้งนี้เกษตรกรควร
เก็บตัวอย่างดินและส่ง 
ตวัอย่างมาวเิคราะห์หาค่า
ความต้องการปูน	จากนั้น
ใส ่ปู นตามคำ าแนะนำ า	 
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ	
เพิม่ธาตอุาหาร	โดยเฉพาะ 
ฟอสฟอรัส

ส�าหรับการปลูกข้าวในดินเค็ม 
ควรเตรียมดินในช่วงเดือน	มกราคม	หว่านปุ๋ย
พืชสด	 (โสนแอฟริกัน)	 หลังจากน้ัน	 60	 วัน	 
โสนแอฟรกินัออกดอก	ให้ไถกลบตอซงัพร้อมกบั
โสนแอฟริกัน	ตากดินไว้	 เดือนเมษายน	 ใส่ปุ๋ย
หมั ก 	 และไถแปร 	 จากนั้ นจึ งปลู กข ้ า ว	 
โดยข้าวที่ชอบดินท่ีมีความเค็มเล็กน้อยคือ	 
ข ้าวหอมมะลิ 	 105	 หรือ 	 ในกรณี ที่มีนำ้ า	 
ให้ชะล้างเกลอืด้วยนำา้จดื	ปรับปรงุบำารงุดนิด้วย
อนิทรยีวตัถุ	เช่น	แกลบ	ปุย๋คอก	ปุย๋หมกั	ปกคลมุ
ดิ น ห ลั ง ป ลู ก พื ช เ พื่ อ รั ก ษ า ค ว า ม ชื้ น	 
หากดินเป็นดินเค็มกรดให้ใส่ปูนขาว	 หรือ
โดโลไมต์	หากดินเค็มที่เป็นด่างให้ใส่ยิปซั่ม

6

หมายเหตุ		หากสุขภาพดินที่ประเมินได้	อยู่ในระดับ	ยังไม่ดี	(0-1	คะแนน)	ดีพอใช้	(2	คะแนน)	หรือ	ดี	(3	คะแนน)	
		 	 ให้ดูคำาแนะนำาการจัดการดินตามข้อจำากัดของดินที่ใช้ปลูกข้าวด้านล่าง
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	 สีดินโดยรวม	 	แดง	 	เหลือง	 	น�้าตาล		 	เทา		 	ด�า
	 เนื้อดิน	 	ทราย	 	ร่วน	 	เหนียว

สมบัติดิน
ค�าอธิบายการให้คะแนนสุขภาพดิน คะแนน 

ที่ได้
หมาย 
เหตุ0 1 2

เค
ม
ี

อินทรียวัตถุ
ในดิน

สีดินบนเทียบกับดิน
ล่างไม่แตกต่างกัน

สีดินบนคลำ้ากว่า 
ดินล่างเล็กน้อย

สีดินบนคลำ้ากว่า
ดินล่างชัดเจน

-

ลักษณะพืช พืชเจริญเติบโตไม่ดี

คะแนนรวมของ
ลักษณะพืช	

=	0-2

พืชเจริญเติบโต 
ดีปานกลาง
คะแนนรวม

ของลักษณะพืช	
=	3-4

พืชเจริญเติบโต 
ดีมาก

คะแนนรวม 
ของลักษณะพืช	

=	5-6

ดูจาก 
ข้อที่	 

3

สถานะธาตุ
อาหารพืช

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย	1	ธาตุ	 
ที่อยู่ในระดับตำ่า

ไม่มีธาตุอาหาร
ใดตำ่ามากถึง 
ตำ่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่	 

5

กา
ยภ

าพ

ความ 
ร่วนซุย
ของดิน

ดนิทรายจดัหรอืเหนยีวจดั
ดินอัดตัวแน่น	 
รากไม่ชอนไช 
ลงดินด้านล่าง	
แต่รากแผ่ออก
ทางด้านข้าง

ดินอัดตัวแน่น
บ้าง	รากชอนไช
ลงดินด้านล่าง 

ได้บ้าง

ดินไม่อัดตัวแน่น	
รากเจริญเติบโต 

ได้ดี

-

กรวดและ 
หินปนอยู่
ในดิน

พบกรวดและหินปน	
>35%

พบกรวดและ 
หินปน	15-35%

พบกรวดและ 
หินปน	<15%

-

ชีว
ภา
พ สิ่งมีชีวิต 

ในดิน
ไม่พบสิ่งมีชีวิต 

ในดิน
พบ	1-2	ชนิด พบ	>	3	ชนิด -

คะแนนรวม

ผลการประเมินสุขภาพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมาก
0-3 คะแนน

ควรตรวจวิเคราะห์ดิน	
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่

4-6 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

7-9 คะแนน
สามารถปรับปรุง 
ให้ดีมากขึ้นได้

10-12 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

6.2	ก�รประเมินสุขภ�พดินดีสำ�หรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก

0

0

0

0

0

1

1
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ค�าแนะน�าการจัดการดิน

คะแนน ค�าแนะน�าการจัดการดิน

0-3
ยังไม่ดี

ควรส่งดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยด่วน	 วิธีการจัดการเบื้องต้น	 ควรจัดการดิน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุล	เน้นการจัดการอินทรียวัตถุในไร่นา	เช่น	การไม่เผาฟาง	
การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น	 รักษาหน้าดิน	และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช	 
ใส่อินทรียวัตถุลงไปในดิน	 เช่น	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยพืชสด	และปุ๋ยชีวภาพ	 เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารในดิน	มีส่วนสำาคัญในการทำาให้ดินโปร่งและร่วนซุย	 
ไม่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในบริเวณแปลงปลูกพืช	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดิน 
มีความชื้นสูง

4-6
ดีพอใช้

ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น	 เช่น	ฟางข้าว	 แกลบ	หรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน	 
เม่ือวัสดุคลุมดินธรรมชาติเหล่านี้ย่อยสลายจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหาร 
ให้แก่พืช	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเพ่ือเป็นการเพ่ิมธาตุอาหาร	 ทำาให้โครงสร้างดินดีข้ึน	 
และเป็นอาหารให้จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน

7-9
ดี

ดินมีสุขภาพดี	 แต่สามารถปรับปรุงดินให้ดีข้ึนได้อีก	 โดยอาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉพาะจุดที่
ต้องการปรับปรุงดิน	หรือวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงดินเฉพาะด้านที่ยังเป็นปัญหา

10-12
ดีมาก ยินดีด้วยค่ะ	ดินมีสุขภาพดีมาก	ให้คุณใช้วิธีการจัดการดินเดิมที่ปฏิบัติอยู่

สิ่งมีชีวิตในดิน

ทำาหน้าที่ย่อยสลายอินทรียสารในดิน	การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน	ทำาให้
ดินมีการระบายนำ้าและอากาศดีขึ้น	 ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช	 
ดินทราย	 ดินเหนียวจัด	 หรือแปลงปลูกที่เกิดการเหยียบยำ่าจนเกิดเลน	 
หรือมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนัก	 ดินอัดตัวแน่น	ดินที่มีการใช้สารเคมี
กำาจดัแมลงและวัชพชื	หรือปุย๋เคมติีดต่อกันมาเป็นเวลานานมกัไม่พบสิง่มชีวีติ 
ในดินที่หลากหลาย	ดินดังกล่าวมีสภาพไม่ดี	 จึงจำาเป็นต้องฟื้นฟู	 เบื้องต้น
ทำาได้โดยใส่อินทรียวัตถุลงไปปรับปรุงสภาพดินก่อน

ปริมาณ 
อินทรียวัตถุในดิน 

สังเกตได้จากความคลำ้า 
ของสีดินบนเทียบกับดินล่าง	 
เนือ่งจากอนิทรยีวตัถมุแีนวโน้ม 
ทำาให้ดินมีสีเข้มขึ้น	ดังนั้น
ดินบนมีสีที่คลำ้ากว่าดินล่าง 
แสดงให้เห็นว่าดินบนนั้น 
มี ป ริ ม าณอิ นท รี ย วั ต ถุ 
ที่สะสมอยู่	 สีที่คลำ้าขึ้นเป็น
สีของฮิวมัส	 (ฮิวมัสที่เกิด 
ในขั้ นตอนสุดท ้ ายของ 
การสลายสารอิ นทรี ย 	์ 
มีลักษณะเป็นสีดำา)

การเจริญเติบโตของพืช

เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน	 โดยการ
สังเกตจากความผิดปกติของพืช

ความร่วนซุยของดิน

มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืช	
อีกท้ังยังส่งผลต่อปริมาณนำ้าและ
อากาศในดิน

บัตรดินดี
iddindee.ldd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน     02-561-4249
80

ตัวอย่
างการ

กรอก
แบบฟ

อร์มข
องดิน

ท่ีใช้ป
ลูกพืช

ไร่/พืช
สวน/ผั

ก



ตัวอย่
างการ

กรอก
แบบฟ

อร์มข
องดิน

ท่ีใช้ป
ลูกพืช

ไร่/พืช
สวน/ผั

ก

คณะผู้จัดทำ�

คณะที่ปรึกษ�
นางสาวเบญจพร	ชาครานนท์	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวภัทราภรณ์	โสเจยยะ	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร

นายสถาพร	ใจอารีย์	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

นายถวิล	มั่งนุ้ย	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

คณะผู้จัดทำ�
ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวสุมิตรา	วัฒนา	 ผู้อำานวยการสำานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายรัตนชาติ	ช่วยบุดดา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี

นางจุฑารัตน์	ยิ้มฉลวย	 นายสุรเชษฐ์	นาราภัทร์	 นายจิราวุฒิ	เวียงวงษ์งาม

นางกมรินทร์	นิ่มนวลรัตน์	 นายสุทธิ์เดชา	ขุนทอง	 นายชัยสิทธิ์	วัฒนาวังจงสุข

นางสาวนภัสสร	โน๊ตศิริ	 นางสาวประไพพิศ	ศรีมาวงษ์	 นางสาวชนิดา	เกิดชนะ

นางสาวทิพานันท์	อุปนิสากร	 นางสาวชนินาถ	การะภักดี	 นางจิราพร	สวยสม

นางสาวธันยพร	ปนะวงษ์	 นางสาววารุณี	สิทธิ	 นางสาวณฐัพร	ประคองเกบ็

ส�านักส�ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

นายกฤดิโสภณ	ดวงกมล

นางสาวนิศรา	จงหวัง

นางสาวพิชามญชุ์	อินต๊ะโม

นายสุวิชา	ผลฟักแฟง
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กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th

Call Center 1760 หรือ โทร. 02-561-4249


