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ค�ำแนะน�ำกำรจัดกำรดิน

คะแนน คำ�แนะนำ�ก�รจัดก�รดิน

0-3
ยังไม่ดี

ควรส่งดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยด่วน วิธีการจัดการเบื้องต้น ควรจัดการดิน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุล เน้นการจัดการอินทรียวัตถุในไร่นา เช่น การไม่เผาฟาง 
การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น รักษาหน้าดิน และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช  
ใส่อินทรียวัตถุลงไปในดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารในดิน มีส่วนส�าคัญในการท�าให้ดินโปร่งและร่วนซุย  
ไม่ใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในบริเวณแปลงปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงที่ดิน 
มีความชื้นสูง

4-6
ดีพอใช้

ใช้วัสดุคลุมดินเพ่ือช่วยรักษาความช้ืน เช่น ฟางข้าว แกลบ หรือพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน  
เม่ือวัสดุคลุมดินธรรมชาติเหล่านี้ย่อยสลายจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหาร 
ให้แก่พืช เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร ท�าให้โครงสร้างดินดีขึ้น  
และเป็นอาหารให้จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน

7-9
ดี

ดินมีสุขภาพดี แต่สามารถปรับปรุงดินให้ดีขึ้นได้อีก โดยอาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉพาะจุดที่
ต้องการปรับปรุงดิน หรือวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงดินเฉพาะด้านที่ยังเป็นปัญหา

10-12
ดีม�ก ยินดีด้วยค่ะ ดินมีสุขภาพดีมาก ให้คุณใช้วิธีการจัดการดินเดิมที่ปฏิบัติอยู่

สิ่งมีชีวิตในดิน

ท�าหน้าที่ย่อยสลายอินทรียสารในดิน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน ท�าให้
ดินมีการระบายน�้าและอากาศดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  
ดินทราย ดินเหนียวจัด หรือแปลงปลูกท่ีเกิดการเหยียบย�่าจนเกิดเลน  
หรือมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนัก ดินอัดตัวแน่น ดินที่มีการใช้สารเคมี
ก�าจัดแมลงและวชัพืช หรือปุย๋เคมตีดิต่อกนัมาเป็นเวลานานมกัไม่พบสิง่มีชวิีต 
ในดินที่หลากหลาย ดินดังกล่าวมีสภาพไม่ดี จึงจ�าเป็นต้องฟื้นฟู เบื้องต้น
ท�าได้โดยใส่อินทรียวัตถุลงไปปรับปรุงสภาพดินก่อน

ปริมำณ 
อินทรียวัตถุในดิน 

สังเกตได้จากความคล�้า 
ของสีดินบนเทียบกับดินล่าง  
เนือ่งจากอนิทรยีวัตถมุแีนวโน้ม 
ท�าให้ดินมีสีเข้มขึ้น ดังน้ัน
ดินบนมีสีที่คล�้ากว่าดินล่าง 
แสดงให้เห็นว่าดินบนนั้น 
มี ป ริ ม า ณ อิ น ท รี ย วั ต ถุ 
ที่สะสมอยู่ สีที่คล�้าขึ้นเป็น
สีของฮิวมัส (ฮิวมัสท่ีเกิด 
ในขั้ นตอนสุดท ้ ายของ 
ก า ร ส ล า ย ส า ร อิ น ท รี ย ์  
มีลักษณะเป็นสีด�า)

กำรเจริญเติบโตของพืช

เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน โดยการ
สังเกตจากความผิดปกติของพืช

ควำมร่วนซุยของดิน

มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืช 
อีกท้ังยังส่งผลต่อปริมาณน�้าและ
อากาศในดิน

บัตรดินดี
iddindee.ldd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน     02-561-4249



แบบฟอร์มประเมิน 

สุขภำพดินดี

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

 ข้อมูลบุคคลและแปลง

ชื่อ-น�มสกุล 

เลขประจำ�ตัวประช�ชน

เพศ   ชาย
  หญิง

วัน/เดือน/ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

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

ข้อมูลที่ตั้งแปลง

สภ�พพื้นที ่  ที่ดอนลาดชัน      ที่ดอน      ที่ลุ่ม  

ชื่อชุดดิน ขน�ดแปลง................................(ไร่)

พิกัด ละติจูด: ลองติจูด:

หมู่บ้�น/บ้�น ตำ�บล

อำ�เภอ จังหวัด

ก�รถือครองที่ดิน  
  ของตนเอง
  ไม่ใช่ของตนเอง      เช่า     จ�านอง     ให้ยืม     อื่นๆ ระบุ...............................

1

 สีดินโดยรวม  แดง  เหลือง  นำ้�ต�ล   เท�   ดำ�
 เนื้อดิน  ทร�ย  ร่วน  เหนียว

สมบัติดิน
คำ�อธิบ�ยก�รให้คะแนนสุขภ�พดิน คะแนน 

ที่ได้
หม�ย 
เหตุ0 1 2

เค
ม

ี

อินทรียวัตถุ
ในดิน

สีดินบนเทียบกับดิน
ล่างไม่แตกต่างกัน

สีดินบนคล�้ากว่า 
ดินล่างเล็กน้อย

สีดินบนคล�้ากว่า
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  

ที่อยู่ในระดับต�่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย 1 ธาตุ  
ที่อยู่ในระดับต�่า

ไม่มีธาตุอาหาร
ใดต�่ามากถึง 

ต�่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่  

5

ก�
ยภ

�พ

ความ 
ร่วนซุย
ของดิน

ดนิทรายจัดหรอืเหนียวจดั
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

ผลกำรประเมินสุขภำพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมำก
0-3 คะแนน

ควรตรวจวิเคร�ะห์ดิน 
หรือปรึกษ�เจ้�หน้�ที่

4-6 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

7-9 คะแนน
ส�ม�รถปรับปรุง 
ให้ดีม�กขึ้นได้

10-12 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

6.2 การประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับพืชไร่/พืชสวน/ผัก

72



พืช
คำ�อธิบ�ยก�รให้คะแนนสุขภ�พพืช คะแนน

ที่ได้0 1 2

ลักษณะพืช ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองโดยส่วนใหญ่

ใบพืชในแปลงมีสี
เหลืองบางส่วน

ใบพืชในแปลง 
มีสีเขียวเข้ม

การเจริญ
เติบโตของพืช

การแตกกิ่งไม่สม�่าเสมอ  
กิ่งสั้นและบาง การแตก
กิ่งใหม่มีน้อย

กิ่งก้านหนาแน่นขึ้น  
แต่ยังไม่สม�่าเสมอ  
มีการแตกกิ่งใหม ่
บางส่วน

มีการแตกกิ่งก้าน 
และใบจ�านวนมาก  
การเจริญเติบโตดี  
และต้นพืชแข็งแรง

ศักยภาพ 
การให้ผลผลิต

ผลผลิตต�่าเมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยของพื้นที่

ผลผลิตปานกลางและ
ยอมรับได้

ผลผลิตสูง

คะแนนรวม (น�าไปใช้ในการประเมินสุขภาพดินในตารางการประเมินสุขภาพดิน
ในหัวข้อลักษณะพืช)

 ลักษณะของพืช

        ชนิดของพืช (เลือกเฉพาะพืชที่ปลูกในบริเวณที่ต้องการประเมินสุขภาพดิน)

ข้าว พื้นที่..........................................ไร่

 ข้าว (ตามชนิดข้าว)   ข้าวหอมมะลิ   ข้าวขาว   ข้าวเหนียว 

   ข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 ข้าว (ตามสภาพพื้นที่)   ข้าวไร่   ข้าวนาสวน   ข้าวขึ้นน�้า

 ข้าว (ตามฤดูปลูก)   ข้าวนาปี   ข้าวนาปรัง

พืชไร ่พื้นที่........................................ไร่

 มันส�าปะหลัง     อ้อยโรงงาน     สับปะรดโรงงาน	  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

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

พืชสวน/ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พื้นที่..........................................ไร่

 ยางพารา  ปาล์มน�้ามัน   ไม้ผลผสม	  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ

 ล�าไย  มะพร้าว  กาแฟ  อื่นๆ ระบุ………...........……..…….

ผัก/สมุนไพร พื้นที่..........................................ไร่

 ผักใบเขียว     ผักกินผล เช่น มะเขือ  สมุนไพร 

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

2

3

 สีดินโดยรวม  แดง  เหลือง  นำ้�ต�ล   เท�   ดำ�
 เนื้อดิน  ทร�ย  ร่วน  เหนียว

สมบัติดิน
คำ�อธิบ�ยก�รให้คะแนนสุขภ�พดิน คะแนน 

ที่ได้
หม�ย 
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  

ที่อยู่ในระดับต�่ามาก

มีธาตุอาหาร 
อย่างน้อย 1 ธาตุ  
ที่อยู่ในระดับต�่า

ไม่มีธาตุอาหารใด 
ต�่ามากถึงต�่าเลย

ดูจาก 
ข้อที่

5
คะแนนรวม

ผลกำรประเมินสุขภำพดิน

 ยังไม่ดี  ดีพอใช้  ดี  ดีมำก
0-1 คะแนน

ควรตรวจวิเคร�ะห์ดิน 
หรือปรึกษ�เจ้�หน้�ที่

2 คะแนน
ควรปรับปรุงดิน

3 คะแนน
ส�ม�รถปรับปรุง 
ให้ดีม�กขึ้นได้

4 คะแนน
ดินดีอยู่แล้ว 
ดูแลต่อไป

        6.1 การประเมินสุขภาพดินดีสำาหรับข้าว

ค�ำแนะน�ำกำรจัดกำรดินส�ำหรับปลูกข้ำว

ข้อจ�ำกัดของดิน 
ที่ใช้ในกำรปลูกข้ำว

คือ ธาตุอาหารพืช หาก 
ธาตุอาหารพืชอยู่ในระดับต�่า  
ถึง ต�่ามาก ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่ม 
ธาตุอาหารน้ัน ทั้งนี้ให้น�า 
เนือ้ดนิมาประเมนิอตัราปุย๋ 
(ตามค�าแนะน�าปุ ๋ ยข ้ าว )  
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ในพื้นที ่
ของท่านส�าหรับค�าแนะน�าที่
เหมาะสม ตามวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในพื้นที่

ส�ำหรับกำรปลูกข้ำว 
ในดินเปรี้ยว 

ท�าได้โดยการลดความ
เป็นกรดและความเป็นพิษ
ของอะลูมินัมและเหล็ก 
ในดิน ทั้งนี้เกษตรกรควร
เก็บตัวอย่างดินและส่ง 
ตวัอย่างมาวเิคราะห์หาค่า
ความต้องการปูน จากนั้น
ใส ่ปู นตามค� าแนะน� า  
เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ 
เพิม่ธาตอุาหาร โดยเฉพาะ 
ฟอสฟอรัส

ส�ำหรับกำรปลูกข้ำวในดินเค็ม 
ควรเตรียมดินในช่วงเดือน มกราคม หว่านปุ๋ย
พืชสด (โสนแอฟริกัน) หลังจากนั้น 60 วัน  
โสนแอฟริกนัออกดอก ให้ไถกลบตอซังพร้อมกบั
โสนแอฟริกัน ตากดินไว้ เดือนเมษายน ใส่ปุ๋ย
ห มั ก  แ ล ะ ไ ถ แ ป ร  จ า ก น้ั น จึ ง ป ลู ก ข ้ า ว  
โดยข้าวที่ชอบดินที่มีความเค็มเล็กน้อยคือ  
ข ้าวหอมมะลิ  105 หรือ  ในกรณีที่มีน�้ า  
ให้ชะล้างเกลอืด้วยน�า้จดื ปรบัปรงุบ�ารงุดินด้วย
อินทรียวัตถุ เช่น แกลบ ปุ ๋ยคอก ปุ ๋ยหมัก 
ปกคลุมดินหลังปลูกพืชเพื่อรักษาความชื้น  
หากดินเป็นดินเค็มกรดให้ใส่ปูนขาว หรือ
โดโลไมต์ หากดินเค็มที่เป็นด่างให้ใส่ยิปซั่ม

6

หม�ยเหตุ  หากสุขภาพดินที่ประเมินได้ อยู่ในระดับ ยังไม่ดี (0-1 คะแนน) ดีพอใช้ (2 คะแนน) หรือ ดี (3 คะแนน) 
   ให้ดูค�าแนะน�าการจัดการดินตามข้อจ�ากัดของดินที่ใช้ปลูกข้าวด้านล่าง
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     ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืช*

	มีผลการวิเคราะห์ดิน

   จากห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เมื่อวันที่................................................................................

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

 ไม่มีผลวิเคราะห์ดิน (ประเมินผลจากข้อมูลชุดดิน)

*การวิเคราะห์ เกิน 1 ปี แนะน�าให้ท�าการวิเคราะห์ใหม่

คว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน (pH) ระบุค่า...........   กรด 

 pH<5.5

  กลาง

 pH=5.5-7.0

  ด่าง 

 pH>7.0

ค่�ก�รนำ�ไฟฟ้� (EC) หรือคว�มเค็มของดิน 

 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

 ธาตุอาหารหลัก

ระดับ

0 1 2

ตำ่�ม�ก ตำ่� ป�นกล�ง สูง สูงม�ก

ไนโตรเจน (N)

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

คะแนนรวม

5            ข้อมูลการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำา และการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ

กา
รจ

ัดก
าร

ดิน
 มี

 ไม่มี

 ปลูกหญ้าแฝก    เผาตอซัง    ไถกลบตอซัง   ยกร่องปลูกพืช 

 ปลูกพืชคลุมดิน    คลุมดิน    ปลูกพืชหมุนเวียน 

 ปลูกพืชเหลื่อมฤดู    อื่นๆ โปรดระบุ………………….

กา
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  สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน  เชื้อราไตรโคเตอร์มา 

  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  ไม่ทราบชนิด  อื่นๆ โปรดระบุ…………

กา
รใ

ห้น
้ำา

 พอเพียง

 ไม่พอเพียง

 น�้าผิวดิน   ปล่อยท่วมแปลง   ปล่อยตามร่องคู 

		  น�้าหยด   อื่นๆ โปรดระบุ………………….

 น�้าแบบพ่นเหนือดิน 

  พ่นฝอย (สปริงเกอร์ มินิสปริงเกอร์ ไมโครสเปรย์และเจ็ท)  

  แรงงานคน (มือรด) เช่น ใช้บัวรด สายยาง เป็นต้น  

  รถ-เครื่องจักรพ่นน�้า  อื่นๆ โปรดระบุ………….

 ไม่มีการให้น�้า (อาศัยน�้าฝน)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 ใช้

 ไม่ใช้

 สารเร่ง (พด.1) ส�าหรับท�าปุ๋ยหมัก   สารเร่ง (พด.2) ส�าหรับท�าน�้าหมักชีวภาพ

 สารเร่ง (พด.3) ส�าหรับควบคุมเชื้อสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า 

 สารเร่ง (พด.7) ส�าหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 

 สารเร่ง (พด.9) ส�าหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด 

 สารเร่ง (พด.11) ส�าหรับพืชปรับปรุงบ�ารุงดิน (โสนอัฟริกัน)

 สารเร่ง (พด.12) ส�าหรับเพิ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสร้างฮอร์โมน 

 สารเร่ง (พด.13) ส�าหรับไมคอร์ไรซาส�าหรับข้าวโพด 

 หญ้าแฝก   ปูน  ปูนมาร์ล  ปูนโดโลไมต์  หินปูนบด

 ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 

  ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 

  ค่าการน�าไฟฟ้า (EC) หรือความเค็มของดิน 

  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

4
  การจัดการดิน

การใส่ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์กรมฯ

การให้น้ำา
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