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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ท าง
การเกษตรและเพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงบำรุงคุณภาพของดิน ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำการ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน ในการทดสอบสมบัติทางกายภาพของ
ดินจะสังเกตจากสีและลักษณะของเนื้อดิน พบว่าดินที่นำมาทดสอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มดินร่วนจำนวน 27 ตัวอย่าง 2. กลุ่มดินร่วนปนทรายจำนวน 9 ตัวอย่าง โดยการ
ทดสอบสมบัติทางเคมีของดินได้มีการวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ Total N P2O5 K2O และ
OM โดยการทดสอบหาปริมาณ Total N และ OM ใช้วิธีการเผาไหม้ ปริมาณ P2O5 ใช้วิธี
Spectrophotometric molybdovanadophoshate และ ปริ ม าณ K2O ใช้ ว ิ ธี Flame
Photometric พ บ ว ่ า ใ น ก ล ุ ่ ม ต ั ว อ ย ่ า ง ด ิ น ร ่ ว น ม ี ป ร ิ ม า ณ Total N อ ย ู ่ ใ น ช ่ ว ง
0.094-0.176 %w/w ปริมาณ OM อยู่ในช่วง 1.771-3.524 %w/w ปริมาณ P2O5 อยู่ในช่วง
0.007-0.172 %w/w และมีปริมาณ K2O อยู่ในช่วง 0.007-0.079 %w/w และกลุ่มตัวอย่าง
ดินร่วนปนทรายพบว่ามีปริมาณ Total N อยู่ในช่วง 0.062-0.118 %w/w ปริมาณ OM อยู่
ในช่วง 1.440-1.699 %w/w ปริมาณ P2O5 อยู่ในช่วง 0.002-0.011 %w/w และมีปริมาณ
K2O อยู่ในช่วง 0.004-0.018 %w/w ดังนั้นจากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินพบว่า
กลุ่มตัวอย่างดินร่วนมีคุณสมบัติความเป็นปุ๋ยของดินมากกว่ากลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทราย
เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่า
คำสำคัญ : Total N, P2O5, K2O, OM
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate of soil fertility for agricultural
utilization and suggest improved methods for improving soil quality. This
research investigated the physical and chemical properties of the soil.
For physical properties testing, the color and texture of the soil were studied.
The results showed that soil samples were divided into two groups : 1.) Loam
soil group ( 27 samples) and 2.) Sand loam group ( 9 samples) . The chemical
properties of the soil were measured with various parameters, including total
N P2O5. K2O and OM were tested for total N and OM by combustion method,
and the P2O5 content was measured using the spectrophotometric method.
Molybdovanadophosphate and K2O quantification were detected using Flame
Photometric method. The results show that in the loamy soil group, total N
was in the range of 0.09-0.18 %w/w, OM was in the range of 1.771-3.524 %w/w,
P2O5 was in the range of 0.007-0.172 %w/w and the K2O content was in the
range of 0.007-0.079 %w/w. Sand loam soils showed total N content in the
range of 0.062-0.118 %w/w. OM was in the range of 1.440-1.699 %w/w, P2O5
was in the range of 0.002-0.011 %w/w and the K2O content was in the range of
0.004-0.018 %w/w. Therefore, according to an analysis of the chemical
properties of the soil, the loamy soil group had more soil fertilizer properties
than sandy loamy soil group due to their higher nutrient content.
Keyword : Total N, P2O5, K2O, OM
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย
ดิน เป็น ทรัพยากรที่ส ำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตของพืช โดยทั่วไปดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ดินที่อุดม
สมบูรณ์ มีแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกันก็มีสมบัติทาง
กายภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยัง
ทำหน้าที่เก็บ กักน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ให้ อากาศแก่รากพืช เพื่ อการหายใจ ดินใน
ธรรมชาติมีการเรี ยงตัวเป็นชั้นต่อเนื่องกันอย่างกลมกลืน โดยชั้นดินบนเป็นชั้นที่เอื้ออำนวยต่อ
การเพาะปลูกอย่างยิ่ง องค์ประกอบและสัดส่วนของดินในอุดมคติต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ
อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ำหรือสารละลาย และอากาศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 45 5 25 และ 25
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณ หรือปริมาตร [4]
การตรวจสอบวิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินความสามารถของดินในการปลดปล่อยธาตุ
อาหารออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ ร่วมกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี เช่น เนื้อดิน
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ เป็นต้น สมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อปริมาณ
กิจกรรมและประเภทของจุลินทรีย์ดิน ความสามารถในการละลายได้ของธาตุอาหารพืช ซึ่งการ
วิเคราะห์ดินจะทำให้ทราบถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของ ดินว่าอยู่ในระดับ ต่ำ ปานกลาง
หรือสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินสุขภาพดิน เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในแต่ละรายการวิเคราะห์แล้วแปลข้อมูลว่าอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง
หรือสูง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพอเพียงหรือขาดแคลน [5]
อินทรียวัตถุในดิน (Soil organic matter) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮิวมัส (Humus) มี
ความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชหรือซากสัตว์ที่กำลังสลายตัว เซลล์ของจุลินทรีย์ทั้งที่
ยังมีชีวิตอยู่และส่วนของจุลินทรีย์ที่ไม่มีชีวิตไปจนถึงสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่
ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือซากสัตว์ที่ยังไม่ย่อยสลาย
ดังนั้นอินทรียวัตถุในดินจึงประกอบไปด้วยสารอินทรีย์แทบทุกชนิดที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ
อินทรียวัตถุในดินนี้นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของดินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติต่าง ๆ
ของดิน ทั้งที่เป็นสมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ
ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยตรง [7]
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จากการที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าอินทรียวัตถุในดินมีส่วนในการเชื่อมและยึดเม็ดดินให้เกาะกัน
ส่งผลให้ดินทนทานต่อการสลายตัวและทำให้การกร่อนของดินเกิดได้ยากขึ้นนั้น ถ้าหากจะมีการ
พิจารณาถึง สมบัติโดยทั่วไปของอินทรียวัตถุในดินร่วมไปด้วยแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจใน
บทบาทของอินทรียวัตถุในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยปรับโครงสร้างด้านต่าง ๆ ของดิน ซึ่งส่งผลให้
ดินมีความทนทานต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกร่อนของดิน และในแง่ของคุณสมบัติของ
อินทรียวัตถุที่มีผลในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จึงเป็นปัจจัยที่ บ่งชี้ถึง
กำลังการผลิตของดิ น ที่มีผ ลต่อการตัดสินใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
เพาะปลูกพืช การเลือกชนิดและพันธุ์พืช อัตราและชนิดของปุ๋ยเคมี ตลอดจน การจัดการดินด้าน
อื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมกับศักยภาพของดินอย่างแท้จริงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในปั จจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อสารเคมี และวัสดุปรับปรุงดินต่าง ๆ ซึ่งจะทำ
ให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ [5]
ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงทำการศึกษาการประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ทาง
การเกษตรขึ้น เพื่อชี้แนะแนวทางความรู้เรื่องการตรวจสอบวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ทางการเกษตร
1.2.2 เพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงบำรุงคุณภาพของดิน
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ทราบถึงวิธีการประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ทางการเกษตร
1.3.2 ทราบถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงคุณภาพของดินเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานทาง
การเกษตร
1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษางานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของดินเพื่อใช้ทางการเกษตรโดย
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน
1.4.1 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ลักษณะของดิน และสีของดิน
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1.4.2 วิเคราะห์ห าปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus; P) ในรูปของฟอสเฟตทั้งหมด
(Total P2O5)
1.4.3 วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณโพแทสเซี ย ม (Potassium; K) ในรู ป ของโพแทชทั ้ งหมด
(Total K2O)
1.4.4 วิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total N)
1.4.5 วิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter; OM)
1.5 ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน
เริ่ม เดือน พฤศจิกายน 2564
สิ้นสุด เดือน มีนาคม 2565
1.5.1 แผนการดำเนินงาน
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปี 2564
หัวข้องาน/Assignment

เดือนที่
1

เดือนที่
2

เดือนที่
3

เดือนที่
4

1.
2.
3.
4.
5.

เลือกหัวข้อโครงงาน
ศึกษาข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายและสรุปผลการทดลอง
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมนำเสนอ
โครงงาน
6. แก้ไขเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
7. ส่งเล่มรายงายฉบับสมบูรณ์
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
อนินทรียวัตถุ หมายถึง องค์ประกอบส่วนที่เป็นแร่ในดิน เกิดจากการผุพังสลายตัวของ
หินและแร่อนินทรียวัตถุในดินเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของดิน เช่น
เนื้อดิน (Soil texture) นอกจากนี้ อนินทรียวัตถุยังเป็นแหล่งธาตุอาหารพืช แหล่งอาศัยและ
แหล่งดำเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิ น โดยอนุภาคดินเหนียว (Clay particle) เป็นส่วนสำคัญ
ที่สุดในการเกิดกระบวนการทางเคมีในดิน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณของอนุภาค
ดินเหนียวในดิน [4]
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อินทรียวัตถุ หมายถึง การเกิดจากการเน่าเปื่อยผุพัง หรือการสลายตัวของเศษซากพืช
และสัตว์ อินทรียวัตถุเป็นแหล่ งธาตุอาหารพืชและแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดิน
มี
ความสำคัญต่อสมบัติด้านต่าง ๆ ของดิน ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่สำคัญได้แก่ การทำ
ให้อนุภาคดินจับตัวกันเป็นเม็ดดิน เม็ดดินจับตัวกันเป็นก้อนดิน ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่ดีและ
ร่วนซุย ถ่ายเทอากาศได้สะดวกและระบายน้ำได้ดี ทำให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ ดูดซับ
ธาตุอาหารพืชได้สูง ช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของดิน ช่วยลด
ความเป็นพิษของเหล็ก อลูมินัม และแมงกานีสให้น้อยลง [4]
การปรับปรุงบำรุงดิน หมายถึง การพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรให้สามารถใช้
ทำการเพาะปลูกให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติ หรือปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะในการปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีอย่างยั่งยืน การทำการเกษตร
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยขาดการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การเพิ่มอินทรียวัตถุ ให้แก่ดิน จะ
ส่งผลต่อสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช โดยหลักการปรับ ปรุงบำรุงดิน คือ การจัดการเพื่อมุ่งสู่การทำให้ดินอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูก ในดินเดียวกันหากปลูกพืชต่างชนิดกัน อาจจะมีรายละเอียด
ของการปรับปรุงดินต่างกัน ดั้งนั้นควรมีการตรวจสอบดินและวิเคราะห์ดินซึ่งจะนำไปสู่วิธีการ
ปรับปรุงบำรุงดิน [4]
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้สมบัติของดินมี
ความหลากหลาย แตกต่างกันตามปัจจัยการกำเนิดดิน ซึ่งได้นำมาใช้ในการจำแนกดินออกเป็นชุด
ดินต่าง ๆ เมื่อมีการจัดการดินเพื่อการเพาะปลูกในลักษณะที่แตกต่างกันก็อาจทำให้สมบัติของดิน
บางประการมีการแปรปรวนได้ง่าย ได้แก่ สมบัติทางเคมีของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณ
ธาตุอาหารพืชลดลง สมบัติทางกายภาพเกิดการแน่นทึบของดิน ทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช
2.1 ความหมายของดิน
นักวิทยาศาสตร์ทางดินได้ให้ความหมายว่า “ดิน” คือ วัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุ
พังสลายตัวของหิน และแร่ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่และระยะเวลาในการพัฒ นา
แตกต่างกัน เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบาง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวและ
เจริญเติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ำและอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินและบน
ดิน
2.2 หน้าที่ขององค์ประกอบของดิน
องค์ประกอบของดินแต่ละส่วนจะมีหน้าที่และความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
และสิ่งมีชีวิตในดิน แตกต่างกันดังนี้
อนินทรียวัตถุ
1) เป็นแหล่งกำเนิดของธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ในดิน
2) เป็นส่วนที่ควบคุมความหยาบละเอียดของดิน
3) ส่วนประกอบที่เป็นดินเหนียวมีบทบาทมากในการควบคุมปฏิกิริยาทางเคมี หลาย
ชนิดในดิน
อินทรียวัตถุ
1) เป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารของพืชและจุลินทรีย์ในดิน
2) เป็นตัวควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น โครงสร้างของดิน ความร่วนซุย
การอุม้ น้ำของดิน
3) เป็นแหล่งที่ให้พลังงานแก่จุลินทรีย์ดินเพื่อการเจริญเติบโต
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น้ำ
1) ช่วยละลายธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน
2) ช่วยลําเลียงธาตุอาหารในดินและพืช
3) ช่วยควบคุมอุณหภูมิในดิน
อากาศ
1) ให้ออกซิเจนแก่รากพืชเพื่อการหายใจ
2) ให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดคาร์บอนิคที่มีความสำคัญใน
กระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ในดิน
3) ให้ไนโตรเจนแก่จุลินทรีย์บางชนิด ซึ่งสามารถเปลี่ยนไนโตรเจนจากรูปก๊าซเป็น
สารประกอบอินทรีย์ได้
2.3 สีของดิน
สีของดินมีมากมายหลายสีเช่น สีแดง น้ำตาล เหลือ ง ดำ หรือสีเทา รวมถึงจุดประสี
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมบัติของดินที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าสมบัติอื่น ๆ โดยที่สีของดินขึ้นอยู่กับ
ชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบ สภาพแวดล้อม การเกิดดิน ระยะเวลาการพัฒนา หรือวัสดุอื่น ๆ
ที่มีอยู่ในดิน จากสีของดินที่แตกต่างกันทำให้สามารถประเมินสมบัติบางอย่างของดินที่เกี่ยวข้อง
ได้ เช่น การระบายน้ำของดิน อินทรียวัตถุในดิน ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ดังนี้
ดินสีดำ สีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำ ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมี
อินทรียวัตถุมาก แต่บางกรณีสีคล้ำของดินอาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นกัน เช่น ดินที่พัฒนามา
จากวัตถุต้นกำเนิดดินที่ผุพังสลายตัวมาจากหินแร่ที่มีสีเข้ม หรือดินที่มีแร่แมงกานีสสูงก็จะให้ดินที่
มีสีเข้มได้เช่นกัน
ดินสีเหลืองหรือสีแดง ส่วนมากสีเกิดจากออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียม หรือดินที่มี
พัฒนาการสูง ผ่านกระบวนการผุพังสลายตัว และซึมชะมานาน ดินสีนี้ส่วนใหญ่ระบายน้ำได้ดี
แต่มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ดินสีขาวหรือเทาอ่อน อาจจะแสดงว่าเกิดมาจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่สลายตัวมาจากดิน
ที่มีแร่สีจางเป็นองค์ประกอบ หรือเกิดจากดิ นที่ผ่านกระบวนการชะล้างรุนแรงจนธาตุอาหารถูก
ซึมชะออกไปจนหมด หรือเกิดจากมีการสะสมของปูน ยิปซัม หรือเกลือชนิดต่าง ๆ ในหน้าดินมา
ก็ได้ ส่วนใหญ่ดินเหล่านี้มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
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ดินสีเทาหรือสีน้ำเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังเป็นเวลานาน ซึ่ง
การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้เกิดสารประกอบของเหล็กที่มีสีเทาหรือน้ำเงิน แต่ถ้า
ดินอยู่ในสภาวะน้ำแช่ขังสลับกับแห้ง ดินจะมีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนพื้นเทา
2.4 เนื้อดิน
เนื้อดินเป็นสมบัติของดินที่บอกถึงความหยาบหรือละเอียดของดิน ซึ่งส่งผลต่อการดูดซับ
น้ำ การยึดธาตุอาหาร และปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในดิน เนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกัน
ของชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “อนุภาคดิน” ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ ตามขนาด ได้
ดังนี้
ดินทราย คือ เนื้อดินที่มีอนุภาคทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 85 หากสัมผัส
ดินที่แห้งจะรู้สึกสากมือ เมื่อกําดินแห้งไว้ในอุ้งมือเมื่อคลายออกดินจะแตกออกจากกันได้ง่าย
และหากดินชื้นจะสามารถกําทำเป็นก้อนหลวม ๆ ได้แต่จะแตกออกจากันทันทีเมื่อสัมผัส ดิน
ทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมาก แต่ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ และมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินทราย และดินทรายปนร่วน ดังแสดงในรูปที่ 2.1
ดินร่วน คือ เนื้อดินที่ประกอบไปด้วยอนุภาคทราย ทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณ
ใกล้เคียงกัน เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ เมื่อกําดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายออก ดินจะจับตัว
เป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน ดินร่วน มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีและมักมีความอุดม
สมบูรณ์ดีจึงเหมาะแก่การปลูกพืช เนื้อดินในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินทราย
แป้ง ดังแสดงในรูปที่ 2.1
ดินเหนียว คือ เนื้อดินที่ประกอบด้วยอนุ ภาคดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป เป็นดิน
เนื้อละเอียด เมื่อแห้งจะเกาะตัวเป็นก้อนแข็ง สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เมื่อ
เปียก ลักษณะเหนียวดินมือ มีทั้งระบายน้ำและอากาศดีและไม่ดีสามารถอุ้มน้ำ ดูดซับและ
แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดีเนื้อดินในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดังแสดงใน
รูปที่ 2.1
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ก
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ค

รูปที่ 2.1 แสดงดินชนิดต่าง ๆ (ก) ดินทราย (ข) ดินร่วน และ (ค) ดินเหนียว [11]
2.5 สมบัติของอินทรียวัตถุในดิน
สมบัติโดยทั่วไปของอินทรียวัตถุในดินนั้นกล่าวถึงได้หลายประการ เมื่อดูจากสมบัติทาง
กายภาพแล้วจะพบว่าอินทรียวัตถุในดินมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ ดินที่มีอินทรียวัตถุสูงจึงมักมีสีคล้ำ
ซึ่งสีที่เข้มขึ้นนี้อาจมีส่วนทำให้อุณหภูมิโดยรวมของดินสูงขึ้น เนื่องจากดินสีคล้ำดูดกลืนรังสีความ
ร้อนได้ดีกว่าดินสีจาง อินทรียวัตถุในดินมีความสามารถในการดูดซับน้ำไว้ได้ในปริมาณมาก
ถึง 6-20 เท่า ของน้ำหนัก เนื่องจากอินทรียวัตถุมีสภาพเป็นอนุภาคขนาดเล็กและมีลักษณะเป็น
สารคอลลอยด์ จึงมีพื้นที่ผิวในการดูดซับน้ำไว้ได้มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้แล้วอนุภาคของ
อินทรียวัตถุยังประกอบกันเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีช่องขนาดเล็กที่ดูดซับน้ำได้ดี
อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการใส่อินทรียวัตถุลงไปในดินจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ ำ
ของดินทรายหรือดินเนื้อหยาบได้ดี ความสามารถในการเชื่อมอนุภาคดินของอินทรียวัตถุนั้นนับ
ได้ว่ามีสูงมาก การเกาะยึดหรือรวมตัวของอินทรียวัตถุกับอนุภาคต่าง ๆ ในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับอนุภาคดินเหนียวหรือกับเซลล์จุลินทรีย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากประจุ
ในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างอินทรียวัตถุกับดินเหนียว หรือเกิดจากการยึดเกาะระหว่างประจุลบ
ของอนุภาคทั้งสองโดยมีประจุลบที่มีค่าต่าง ๆ หลาย ๆ ค่ามาเป็นตัวเชื่อมโยง การสร้างสาร
เชื่อมโยงโดยจุล ิน ทรีย ์ท ำให้ดิน เหนียวเกาะยึดกันเป็นเม็ดดิน ซึ่งเม็ดดินเหล่านี้เป็นหน่ว ย
โครงสร้างย่อยที่อาจจะรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดโครงสร้างของดินที่สามารถดูดซับน้ำ
ไว้ได้มาก และในขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย มีการซาบซึมน้ำ และระบายอากาศ
ได้ดี [7]
2.6 ธาตุอาหารพืชในดิน
ธาตุอาหารสำหรับพืช หมายถึง สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
ดำรงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของพืชมีความต้องการธาตุอาหารหลายธาตุ เช่น กระบวนการ
หายใจ การสังเคราะห์แสง และการทำงานของเอนไซม์ พืชสามารถรับธาตุอาหารได้จากอากาศ
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น้ำ และดิน ธาตุอาหารที่พืชต้องการมีประมาณ 16 ธาตุ ในจำนวนธาตุอาหารเหล่านั้น มี 3 ธาตุ
ได้รับจากน้ำ และอากาศ คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ส่วนกลุ่มธาตุที่พืช
ได้รับจากดิน มีจำนวน 13 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม
(Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu)
โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) และคลอรีน (CI) เมื่อจำแนกกลุ่มธาตุอาหารพืช ตามปริมาณความ
ต้องการ และเป็นธาตุที่ได้จากดินสามารถแบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ธาตุอาหารหลัก (Primary macronutrient elements) เป็นกลุ่มธาตุอาหารที่พืชมี
ความต้องการในปริมาณมาก แต่ในสารละลายดินมักมีไม่เพียงพอมีผลให้พืชแสดงอาการผิดปกติ
อยู่เสมอ หรืออาจมีมากแต่อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องใส่ชดเชยในรูปของปุ๋ย ดังนั้น
จึงเรียกธาตุอาหารหลักนี้ว่า ธาตุปุ๋ย ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
2. ธาตุอาหารรอง (Secondary macronutrient elements) เป็นกลุ่มธาตุอาหารที่พืช
ต้องการในปริมาณรองลงมา ปกติในดินที่ใช้ปลูกพืชในปัจจุบันมักไม่ขาด และเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีลงไป
ในดิน มักจะมีธาตุอาหารกลุ่มนี้ปนลงไปด้วยเสมอ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน
3. จุลธาตุ (Micronutrient elements) หรือธาตุอาหารเสริม เป็นกลุ่ มที่พืชต้องการใน
ปริมาณเพียง เล็กน้อยเท่านั้น แต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของพืชเท่ากับธาตุอื่น ๆ ถ้าดินอยู่
ในสภาพปกติเหมาะสมจะมีปริมาณเพียงพอต่อพืชและมีอยู่ด้วยกัน 7 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส
สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน นอกจากธาตุอาหารที่พืชต้องการทั้ง 16 ธาตุ
พบว่ายังมีธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตเฉพาะพืชบางชนิด เช่น ซิลิกอน (Si) เป็นธาตุที่ทำให้
ข้าว ข้าวฟ่าง ทานตะวัน มีลำต้นแข็งแรง ทนทานต่อการหักล้มงอ ต้านทานโรคและแมลง ทำให้
ข้าวให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โซเดียม (Na) ทำหน้าที่แทนโพแทสเซียมได้ในบางส่วนของกระบวนการเม
แทบอลิซึม โคบอลต์ (Co) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศของ
แบคทีเรีย ในกลุ่มไรโซเบีย มได้ นักวิทยาศาสตร์บางคนจั ดว่าเป็ นธาตุ ที่ม ีประโยชน์ต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่ว ธาตุกลุ่มนี้บางคนเรียกว่า Beneficial elements [9]
2.7 การวิเคราะห์คุณภาพดิน
1. วิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน (Organic matter; OM)
อินทรียวัตถุในดิน หมายถึงอิน ทรียสารทุกชนิดที่มีอยู่ในดินซึ่งได้จากซากพืชซากสัตว์
และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน สิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์สลายตัวทับถมอยู่ในดินรวมถึง
อินทรียสารที่รากพืชปลดปล่อยออกมาและที่จุลินทรีย์สังเคราะห์ อินทรียวัตถุในดินประกอบด้วย
อินทรียสารหลายชนิดคือพวกสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน สารประกอบอินทรีย์ฟอสฟอรัส
สารประกอบอินทรีย์กำมะถัน เป็นต้น และเมื่ออินทรียวัตถุสลายตัวโดยจุลินทรีย์ถึงขั้นสุดท้ายจะ
ได้ฮิวมัส (Humus) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ประกอบเชิงซ้อนที่ประกอบขึ้นจากสาร กลุ่มต่าง ๆ เช่น
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methyl phenolic, quinone และ carboxylic groups ที่มีอยู่ในดินฮิวมัสแบ่งได้เป็นสองส่วน
คือ humic acid และ fulvic acid (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535) ฮิวมัสนี้ไม่ใช่ส ารที่
คงทนถาวร จุลินทรีย์ดินทำให้สลายตัวได้เช่นเดียวกับอินทรียสารอื่นที่มีอยู่ในดิน แต่อัตราการ
สลายตัวของฮิวมัสจะช้ากว่ าการสลายตัวของอินทรียสารที่เป็นต้นกำเนิดของฮิวมัส ฮิวมัสเป็น
ของแข็งที่มีอนุภาคละเอียดมากมีบทบาทสำคัญคือมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน
(Cation exchange capacity) สูงสามารถดูดซับน้ำได้ดีและมีบทบาทสำคัญต่อการเกาะยึดกัน
เป็นเม็ดของอนุภาคดิน
คาร์บอน (Carbon) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอินทรียวัตถุ ดังนั้นในการหาปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินจึงใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนโดยการใช้สารเคมีทำให้เกิด oxidation กับ
คาร์บอนในอินทรียวัตถุในดินแล้วคำนวนปริมาณคาร์บอนในอินทรียวัตถุจากปริมาณของสารเคมี
ที่ใช้ไปในปฏิก ิร ิย า และเมื่อ ทราบปริ ม าณคาร์บ อนแล้ว สามารถนำโดยมาคำนวณปริ ม าณ
อินทรียวัตถุโดยประมาณ โดยคูณกับ “Van Bemmelen factor” ซึ่งเท่ากับ 1.724 จากหลัก
ที ่ ว ่ า อิ น ทรี ย วั ต ถุ ม ี ป ริ ม าณคาร์ บ อน 58% (Allison และ Moodie, 1965) โดยจริ ง ๆ แล้ ว
Broadbent (1953) ให้ใช้ตัวคูณ (Factor) ที่เปลี่ยนจากอินทรียคาร์บอนเป็นอินทรียวัตถุแตกต่าง
กันในดินบนและดินล่าง กล่าวคือ ดินบนคูณด้วย 1.9 โดยประมาณ (52% C) และดินล่างคูณด้วย
2.5 (40% C) แต่อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของอินทรียคาร์บอนต่ออินทรียวัตถุในดินที่แตกต่าง
กันและระหว่างชั้นดินในดินเดียวกันไม่แน่นอน ดังนั้นจึงนิยมใช้ตัวคูณ 1.724
2. การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน
ธาตุอาหารหลักคือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก แต่มีไม่เพียงพอในดินต้องเพิ่ม
ให้ในรูปของปุ๋ย ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
1. ไนโตรเจน (Nitrogen; N)
การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินและตัวอย่างที่มีไนโตรเจนในรูปต่าง ๆ
หลายรูปเป็นองค์ป ระกอบอาจจะลำบากโดยเฉพาะในดินที่ไม่ทราบรูปของไนโตรเจนและมี
ปริมาณน้อย ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินส่วนใหญ่มีปริมาณ <0.02% (Bremner, 1965) ค่า
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสามารถนำไปใช้หาอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน (C:N
Ratio) ในดินได้ซึ่งปกติอยู่ระหว่าง 10 ถึง 12 อัตราส่วน C:N อาจเป็นตัวชี้วัดปริมาณอินทรีย์
ไนโตรเจนในดิน ดินที่ไม่มีการไถพรวนจะมี อัตราส่ว น C:N มากกว่าดินที่มีการไถพรวน NH
(Ammonification) และ NO3 รูปของไนโตรเจนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ส่วนใหญ่เกิดมาจาก
กระบวนการแอมโมนิฟิเคชั่นที่เกิดมาจากกระบวนการไนตริฟิเคชั่น (Nitrification) ในดิน แต่
ปริมาณและรูปของไนโตรเจนทั้ง NH และ NO ที่อยู่ในดินไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ปริมาณของทั้งสองรูปเพิ่มขึ้นและลดลงโดยการสูญหายจากดินได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่
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จะวิเคราะห์เพราะไม่สามารถบอกปริมาณที่แน่นอนและเพียงพอของธาตุไนโตรเจนตลอดฤดู
เพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยวไม้ผลได้แต่จะวิเคราะห์ต่อเมื่อจะใช้ค่านั้นสำหรับงานวิจัยที่จำเป็นต้อง
ประเมินในขณะนั้นเท่านั้น ไนโตรเจนในดินที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกปลดปล่อย
ออกมาจากอินทรีย วัตถุโดยกิจ กรรมของจุลินทรีย์ดิน ดังนั้นการประเมินปริมาณไนโตรเจน
ทางอ้อม คือคำนวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งโดยทั่วไปอินทรียวัตถุในดินจะมีไนโตรเจน
5% ดังนี้ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (%) = ปริมาณอินทรียวัตถุ×0.05
2. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Phosphorus; avail. P)
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชธาตุหนึ่งที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากและมีอยู่ในดิน น้อย
มากโดยมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.06 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่มี 0.14 และโพแทสเซียม 0.83
เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินอยู่ในรูปอนุมูลฟอสเฟตคือ HIPO และ HPO ซึง่
ได้จากกระบวนการแปรสภาพของอินทรียวัตถุและจากการละลายของสารประกอบฟอสเฟตต่าง
ๆ ในดินออกมาอยู่ในสารละลายดิน (Soil solution) ซึ่งอยู่ในสภาพสมดุล กัน เมื่อพืชดู ดดึ ง
ฟอสเฟตในสารละลายดินไปใช้จะทำให้ปริมาณในส่วนนี้ลดลง ฟอสเฟตในส่วนของแข็งในดินจะ
ถูกปลดปล่อยออกมาเพื่ อชดเชยซึ่งอัตราการสลายตัวของฟอสเฟตออกมาสู่สารละลายดินจะช้า
หรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดของสารประกอบฟอสเฟตในดิน
3. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Potassium; avail. K)
โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณมากและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืชในกิจกรรมสร้างและเคลื่อนย้ายน้ำตาลสังเคราะห์แสงและการหายใจ ฯลฯ โพแทสเซียมในดิน
มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปคือ Fixed K, Exchangeable K และ Soluble K รูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้
คือ Exchangeable K และ Soluble K สำหรับ Soluble K นั้นพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้
ง่าย แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยมากจึงไม่ค่อยนำมาใช้ในการประเมินปริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์โพแทสเซียมในดินในรูปต่าง ๆ จะสมดุลเสมอกล่าวคือเมื่อรากพืชดูด Exchangeable
K (Readily available K) ไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอจนมีระดับต่ำมากโพแทสเซียมในดินที่ถูกตรึงไว้
จะถูกปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูป readily available ซึ่งการปลดปล่อยนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นกับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของ soil colloid และความชื้นของดิน เป็นต้น [16]
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2.8 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter; OM)
ตารางที่ 2.1 ระดับอินทรียวัตถุ (Organic matter; OM) (%Organic carbon×1.724)
ระดับ (Rating)

พิสัย (Range) ร้อยละ

ต่ำมาก (VL)
ต่ำ (L)
ค่อนข้างต่ำ (ML)
ปานกลาง (M)
ค่อนข้างสูง (MH)
สูง (H)
สูงมาก (VH)

< 0.5
0.5-1.0
1.0-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
3.5-4.5
> 4.5

หมายเหตุ วิธีวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkley and black, 1947)
2. ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus)
ตารางที่ 2.2 ระดับของปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (Available
Phosphorus; avail. P)
ระดับความเป็นประโยชน์ต่อพืช

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ต่ำมาก (VL)
ต่ำ (L)
ปานกลาง (M)
สูง (H)
สูงมาก (VH)

<3
3-10
11-15
16-45
> 45

หมายเหตุ วิธีสารละลายสกัด Bray II
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3. ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium)
ตารางที่ 2.3 ระดับของปริมาณโพแทสเซียมในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (Available
Potassium; avail. K)
ระดับความเป็นประโยชน์ต่อพืช

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ต่ำมาก (VL)
ต่ำ (L)
ปานกลาง (M)
สูง (H)
สูงมาก (VH)

< 30
30-60
61-90
91-120
> 120

หมายเหตุ วิธีสารละลายสกัด NH4OAc 1 N pH 7 [15]
2.9 วิธีแปลความหมายผลการวิเคราะห์ดิน
ในการแปลความหมายผลวิเคราะห์ดิน ผู้แปล จำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชในดินที่สกัดได้กับการเติบโต หรือการให้ผลผลิตของพืช
นั่นคือ
- ถ้าปริมาณธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับต่ำ แสดงว่าระดับธาตุอาหารในดินมีอยู่ใน
ปริมาณที่ต่ำกว่าความต้องการของพืช พืชจะมีการตอบสนองเมื่อให้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น หากใน
แปลงปลูกพืชมีระดับธาตุอาหารต่ำมากก็อาจใช้เวลาหลายปีในการให้ปุ๋ยธาตุอาหารเพิ่มขึ้นจนทำ
ให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพืช
- ถ้าปริมาณธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าระดับธาตุอาหารในดินมีอยู่
ในปริมาณที่เพียงพอหรือต่ำกว่าความต้องการของพืชเล็กน้อย พืชส่วนใหญ่จะมีการตอบสนอง
เมื่อให้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้อาจจะไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น
- ถ้าปริมาณธาตุอาหารในดินสูง หรือมากเกินไป แสดงว่าธาตุอาหารในดินมีอยู่ใน
ปริมาณที่เกินกว่าความต้องการของพืช พืชอาจจะไม่ตอบสนองต่อธาตุอาหารที่ใส่เพิ่มขึ้น โดย
ปกติจะไม่แนะนำให้ใส่ธาตุอาหารเพิ่มขึ้น [12]
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2.10 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพดิน
1. เครื ่ อ งวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณธาตุ ด ้ ว ยเทคนิ ค ICP-OES (Inductively Coupled
Plasma-Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)
หลักการของเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิค ICP-OES
หลักการทำงานของเครื่องมือ ICP-OES อาศัยพลังงานจากพลาสมาเหนี่ยวนำคู่ควบ ซึ่ง
มีอุณหภูมิสูงกว่า 10,000 K ทำให้อะตอมของธาตุต่าง ๆ เปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้น (Ground
state) มาอยู่ในสถานะกระตุ้น (Excited state) หรือเป็นไอออน ทั้งนี้เมื่ออะตอมของธาตุมีการ
ลดระดับพลังงานจากสถานะกระตุ้นกลับมายังสถานะพื้น อะตอมของธาตุจะปล่อยพลังงาน
ออกมา ซึ่งเรียกว่า “Emission” ซึ่งในแต่ละธาตุมีความยาวคลื่นของพลังงานที่ปล่อยออกมา เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเข้ม (Intensity) ที่เป็นสัดส่วนแปรผันตรงกับความเข้มข้นของ
ธาตุ น ั ้ น ในสารละลาย ของสารตั ว อย่ า ง ทั ้ ง นี ้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณสำหรั บ ธาตุ ต ่ า ง ๆ
(Quantitative analysis) ทำได้โดยการเปรียบเทียบกับ สารละลายมาตรฐานของธาตุต่าง ๆ
(Standard Solution) ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน
การวิเคราะห์ผลเครื่อง ICP-OES มีข้อดี คือ สามารถวิเคราะห์ธาตุระดับปริมาณต่ำได้ดี
โดยเฉพาะในระดับที่ต่ำ มาก ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ รายงานผลปริมาณธาตุที่สนใจในหน่วย
ต่าง ๆ เช่น ug/L (ppb), mg/L (ppm) และ % โดย น้ำหนักหรือปริมาตร เพราะเป็นเทคนิคที่มี
สิ่งรบกวนน้อย เนื่องจากอุณหภูมิของพลาสมาค่อนข้างสูง [1]
2. เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
หลักการทำงานของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วง
Ultra violet (UV) และ Visible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm โดยที่ความยาว
คลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง เมื่อทำการวัดปริมาณของ
แสงที่ผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ
ตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวน
โมเลกุลที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่าง ๆ ที่
มีอยู่ในตัวอย่างได้ [17]
3. เครื่อง C/N Analyzer
หลักการทำงาน เครื่อง C/N Analyzer
มีหลักการทำงานโดยใช้วิธีการเผาไหม้ (Combustion method) โดยการเผาไหม้
ตัวอย่างในบรรยากาศออกซิเจนในเตาเผาอุณหภูมิสูง ธาตุคาร์บอนจะกลายเป็น C O 2 และถูก
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ตรวจวัดด้วย IR detector ส่วนธาตุไนโตรเจนจะกลายเป็น NO x และมีการใช้ปฏิกิริยาเคมีดึง
ออกซิเจนและแก๊สที่ไม่ต้องการออกจะเหลือเฉพาะแก๊ส N 2 และถูกพาโดยแก๊สฮีเลียมเข้าไปที่ตัว
วัด Thermal Conductivity Detector ประมวลผลและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แสดงผลเป็น
เปอร์เซ็นต์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน ซึ่งธาตุแต่ละตัวจะใช้ Detector ต่างกัน การวัดคาร์บอน
จะวัดด้วย Infrared Absorption จำนวน 2 ตัว ส่วนการวัดไนโตรเจนจะวัดด้วย Thermal
Conductivity (TC cell) Detector และตัวอย่างแต่ละตัวจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ 4.5 นาที
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธราธิปและคณะ (2017) [8] พัฒนาวิธีการที่เพิ่มความสะดวกในการวัดธาตุอาหารในดิน
ขึ้น โดยเทคนิค Near infrared spectroscopy เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบธาตุ
อาหารของดินได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ใช้ FT-NIR spectrometer
ในการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงเลขคลื่น 12,500 ถึง 4,000 cm-1 (ความยาวคลื่น
800 ถึง 2500 nm) ของตัวอย่างดินร่วนปนทราย (ชุดดินชุมพวง) จำนวน 72 ตัวอย่าง และสร้าง
แบบจำลองด้วยเทคนิค Partial Least Squares Regression (PLSR) เพื่อทำนายปริมาณ Total
Nitrogen, Available Phosphorus และ Exchangeable Potassium โดยทำการ เปรียบเทียบ
ค่าทำนายกับค่าที่วัดได้จากวิธีมาตรฐานโดยการตรวจสอบแบบ Cross-Validation พบว่า ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ ์ ใ นการทำนายของแบบจำลอง Total Nitrogen, Available Phosphorus และ
Exchangeable Potassium เท่ากับ 0.735, 0.425, และ 0.714 ตามลำดับ โดย มีค่าเฉลี่ยกำลัง
สองของความคลาดเคลื่อน (RMSECV) 0.00462%, 1.32 mg/kg และ 5.64 mg/kg ตามลำดับ
แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีแนวโน้มที่ดีในการทำนายค่า Total Nitrogen และ Exchangeable
Potassium โดยต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ตัวอย่างที่มากขึ้น รวมถึงใช้ชนิดดินที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น
นุชนารถและคณะ (2008) [10] ได้ทดลองการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิ ต
ยางพาราให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในแปลง
เกษตรกรที่ทดลองพบว่ามีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปริมาณต่ำถึงต่ำมาก
ดังนั้นวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์จึงต้องเพิ่มระดับของปุ๋ยฟอสเฟตจากที่สถาบันวิจัยยางที่ระดับ
5% P2O5 เป็น 10% P2O5 และเพิ่มปุ๋ยโพแทชจาก 18% K2O เป็น 24% K2O แต่คงระดับปุ๋ย
ไนโตรเจนเนื่องจากไนโตรเจนที่สถาบันวิจัยยางแนะนำระดับ 30% N เป็นไนโตรเจนระดับสูงอยู่
แล้วดังนั้นสูตรปุ๋ยที่ใช้คือ 30-10-24 อัตรา 1,000 กรัมต่อต้นต่อปีและวิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย
สูตร 30-5-18 อัตรา 1,000-1,500 กรัมต่อต้นต่อปี พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรทำให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 353 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเป็น
438 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24) นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าปุ๋ยร้อยละ 16 จาก 954 บาท
ต่อไร่ต่อปีเป็น 800 บาทต่อไร่ต่อปี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,932 บาทต่อไร่ต่อปี
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เกศมณีและคณะ (2021) [6] ศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึง่ เป็นเทคโนโลยีที่ถูก
นำมาใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสมบัติดินบางประการและหาคำแนะแนะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในอำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ โดยเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่นาข้าวและอ้อยจำนวน 53 แปลงวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารด้วย KU Soil Test Kit วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter
วิเคราะห์เนื้อดิน ด้ว ยวิธ ี Hydrometer วิเคราะห์สี ด ิ น ด้ ว ย Munsell color chart วิเคราะห์
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ด้วยวิธี Walkley & Black ศึกษาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินนาข้าวและอ้อยด้วยโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงของกรมพัฒนาที่ดินและคู่ มือคำแนะนำการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินของมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าดินมีลักษณะ
ร่วนปนทราย สีน้ำตาลแดง มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.5-7.1 ปริมาณ OM อยู่ในช่วง 0.12-3.26%
โดยมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในช่วงต่ำมากถึงสูงมาก คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิ เคราะห์ดิน
สำหรับนาข้าวควรใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ด้วยสูตร 46-0-0 0-46-0 และ 0-0-60 ที่อัตรา 4.35-8.70
2.175.87 และ 6.67 กิโลกรัมต่อไร่และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่เฉพาะ 46-0-0 ที่อัตราเดียวกับครั้งที่ 1
ส่วนคำแนะนำใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับอ้อยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 18-46-0 และ 00-60 ที่อัตรา 12-15 13-20 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เฉพาะ 46-0-0 ที่อัตรา 20
กิโ ลกรัมต่อไร่จ ากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าดินมีระดับธาตุอาหารค่ อนข้างต่ำเนื่ อ งจาก
เกษตรกรใช้ปุ๋ยในสูตรและอัตราที่ไม่เหมาะสมหากเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะทำให้ดิน
มีปริมาณธาตุอาหารเหมาะสมและคงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ยุภาพรและคณะ (2017) [13] ศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของตำบล
นาห่อมอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 ทำ
การสุ่มเก็บตัวอย่างดินและน้ำในแปลงปลูกข้าวทั้งหมด 8 หมู่บ้านในช่วงข้าวเจริญเติบโตและหลัง
เก็บเกี่ยวเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุฟอสฟอรัสและพาราควอต
เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพดินช่วง
ข้ า วเจริ ญ เติ บ โตมี ค ่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งอยู ่ ใ นช่ ว ง 4.42-7.35 อิ น ทรี ย วั ต ถุ 0.11-0.68 %
ฟอสฟอรัส 0-1.25 mg/kg และพาราควอต 5-50 mg/kg และคุณภาพดินหลังเก็บเกี่ยวมีค่าความ
เป็นกรด-ด่างในช่วง 4.20-7.91 อินทรียวัตถุ 0.11-0.67 % ฟอสฟอรัส 0.001-1.40 mg/kg และ
พาราควอต 0-5.0 mg/kg คุณภาพน้ำ ในช่ว งปลู ก ข้ าวและหลั งเก็บ เกี่ ยวพบว่ า อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานน้ำผิวดิน แต่ช่วงข้าวเจริญเติบโตพบพาราควอต 0.0-50 mg/L และหลังเก็บเกี่ยวพบ
พาราควอต 5-55 mg/L ตามลำดับ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ทางการเกษตร
ซึ่งตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์มาจากศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ จำนวนตัวอย่าง 36 ตัวอย่าง มีรายละเอียด
การดำเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน
นำตัวอย่างของดินมาทำการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ตาม
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ สีและลักษณะของเนื้อดิน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่าง
1. วิเคราะห์สีของตัวอย่างดิน โดยการสังเกต
2. วิเคราะห์ลักษณะของเนื้อดิน โดยการสังเกตเนื้อดิน
3.2 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน
นำตัวอย่างดินมาทำการวิเคราะห์หาปริมาณ NPK และ OM โดยเครื่องมือและวิธีการที่
แตกต่างกัน ดังนี้
3.2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) และปริมาณอินทรียวัตถุ
(Organic matter; OM) โดยวิธีการเผาไหม้ (Combustion method)
3.2.1.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่อง CN Analyzer รุ่น CN628 LECO Corporation, Americas
2. เครือ่ งชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น ME204, METTLER TOLEDO,
USA
3. Tin foil cup LECO Corporation, Switzerland
สารเคมี
1. กรดเอทิลีนไดอามีนเตตราอาเซติก
(Ethylenediaminetetraacetic; EDTA) LECO Corporation, USA
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3.2.1.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง
1. ชั่ง EDTA 0.20xx กรัม ใส่ Tin foil cup แล้วม้วนให้เป็นวงกลม
2. ชั ่ ง ตั ว อย่ า งดิ น 0.1xxx กรั ม ใส่ Tin foil cup แล้ ว ม้ ว นให้ เ ป็ น
วงกลม
3. นำตัว อย่างไปวิ เ คราะห์ ไ นโตรเจนและคาร์ บ อนด้ว ยเครื่ อ ง CN
Analyzer
4. คำนวณหาค่าปริมาณอินทรียวัตถุโดยใช้ค่า % Carbon
การคำนวณหาปริมาณอินทรียวัตถุ
Organic Matter; OM = % Carbon × 1.724
3.2.1.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง CN Analyzer
1. ทำการ Calibrate Blank โดยไปที ่ Configuration → Blank→
OK
2. ไปที่ login เลือก EDTA โดยที่ Run EDTA อย่างน้อย 3 ซ้ำ โดยใส่
น้ำหนักของ EDTA จากนั้นกด Analyze
3. จากนั้นไป ที่ Configuration → Drift → OK
4. ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างไปที่ login → Sample → ใส่ชื่อตัวอย่าง
หรือรหัสของตัวอย่าง → ใส่น้ำหนักตัวอย่าง → เลือก Method ที่ใช้วิเคราะห์
ทุกครั้ง→ Analyze
5. เครื่องจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง อย่างน้อย 4.5 นาทีต่อตัวอย่าง
3.2.2 การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus; P) ในรูปของฟอสเฟต
ทั้งหมด (Total P2O5) โดยวิธี Spectrophotometric molybdovanadophoshate
3.2.2.1 วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer รุ่น Spectroquant®
Prove 300, MERCK, Germany
2. ขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร (Erlenmeyer flask)
3. ขวดวัดปริมาตร 25 มิลลิลิตร (Volumetric flask)
4. ออโต้ปิเปต (Autopipette)
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5. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น ME204, METTLER TOLEDO,
USA
6. เครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารละลาย (Hotplate Stirrer) รุ่น
UC152D Stuart, UK
สารเคมี
1. กรดไนตริกเข้มข้น (Conc.HNO3 65% (AR Grade)) RCI Labscan
2. กรดเปอร์ ค ลอริ ก Perchloric acid 70% : HClO4 (AR grade)
Loba Chemie, India
3. ชุดทดสอบ (Test kit) : Phosphate Test MERCK, Germany
3.2.2.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง
1. ชั่งตัวอย่างดิน 1.xxxx กรัม
2. เติม HNO3 : HClO4 ในอัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 20 มิลลิลิตร
3. นำตัวอย่างไปย่อยบน Hot plate ที่อุณหภูมิไม่เกิน 220 ºC ย่อย
จนมีควันสีขาวเกิดขึ้นบนสารละลายหรือสารละลายมีสีใส ซึ่งใช้เวลาประมาณ
30-40 นาที
4. ถ่ายสารละลายตัว อย่าง และล้างตะกอนด้ว ยน้ำกลั่นใส่ขวดวัด
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตร เขย่าให้เข้ากันและนำไปกรองผ่าน
กระดาษกรองเบอร์ 1
5. ปิเปตสารละลายตัวอย่างปริมาณ 5 มิลลิลิตรใส่หลอดทดลองขนาด
เล็ก
6. เติ ม Sulphuric acid 1.2 มิ ล ลิ ล ิ ต รใส่ ล งในหลอดทดลองที ่ มี
สารละลายตัวอย่างอยู่ เขย่าให้เข้ากัน รอ 1 นาที
7. เมื่อครบเวลานำสารละลายตัวอย่างไปวิเคราะห์โดยเครื่อง UV-VIS
Spectrophotometer
8. นำค่าที่ได้มาคำนวณให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตทั้งหมด (Total P2O5)
3.2.2.3 ขั ้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณฟอสฟอรั ส ด้ ว ยเครื ่ อ ง UV-VIS
Spectrophotometer
1. เลือก cuvette ให้เหมาะกับ ช่ว งการทดสอบ ใส่ส ารตัว อย่างใน
cuvette เช็ดด้านข้างของ cuvette ให้แห้งสะอาด
2. วาง cuvette ในช่องสำหรับใส่ในเครื่องปิดฝาเครื่องแล้วอ่านค่าการ
ดูดกลืนแสงจากจอแสดงผล
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หมายเหตุ ในการทดลองนี้จะใช้ Test kit : Phosphate Test แทนสารเคมีที่ใช้ในการฟอร์มสี
ของสารละลายตัวอย่างแทนสารเคมี molybdovanadate reagent
การคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในหน่วย (mg/kg)
P2 O5 (mg/kg) =

P2 O5 (mg/L) × ปริมาณที่เตรียม (mL)
น้ำหนักของตัวอย่าง (g)

3.2.3 การวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียม (Potassium; K) ในรูปของโพแทช
ทั้งหมด (Total K2O) โดยใช้วิธี Flame Photometric
3.2.3.1 วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. เครื่อง ICP-OES รุ่น Avio 500, Perkin Elmer, USA
2. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) รุ่น WNB7, Memmert,
Germany
3. ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร (Volumetric flask)
4. กรวยกรอง
5. ออโต้ปิเปต (Autopipette)
6. กระดาษกรองเบอร์ 1
สารเคมี
1. กรดไนตริกเข้มข้น (Conc.HNO3 65% (AR Grade)) RCI Labscan
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Hydrogen peroxide 30% : H2O2 (AR
grade) Merck, Germany
3. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซี ย ม Potassium (K) Pure Plus
Standard, 1,000 µg/mL, 2% HNO3 Perkin Elmer, USA
4. น้ำปราศจากไอออน (DI Water) รุ่น ELGA, England
3.2.3.2 ขั้นตอนการเตรียมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมที่ความเข้ม ข้น
1 10 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
1. ปิเปตสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม 1000 มิลลิกรัมต่อลิตรมา
1 มิลลิลิตรใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำ
Deionized water จะได้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม 100 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
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2. ปิเปตสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ที่
เตรียมมาจากข้อ 1 ) มา 1 มิลลิลิตร ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร
จากนั้น ปรับ ปริมาตรด้ว ยน้ำ Deionized water จะได้ส ารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียม 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. ปิเปตสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม 10 มิล ลิกรัมต่อลิตร ที่
เตรียมมาจากข้อ 2 ) มา 1 มิลลิลิตร ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร
จากนั้น ปรับ ปริมาตรด้ว ยน้ำ Deionized water จะได้ส ารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียม 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.2.3.3 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง
1. ชั่งตัวอย่าง 1.xxxx กรัม
2. เติม HNO3 2 มิลลิลิตร
3. นำตั ว อย่ า งไปใส่ ใ น Water bath ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 95 ºC เป็ น เวลา
1 ชั่วโมง
4. เมื่อครบ 1 ชั่วโมงเติม Hydrogen peroxide 1 มิลลิลิตร
5. ตั้งทิ้งไว้ใน Water bath 30 นาที จากนั้นนำออกจากมา Water
bath ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น นำมากรองและปรับปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตร
6. นำไปวิเคราะห์หาปริมาณ K โดยใช้เครื่อง ICP-OES
7. นำค่าที่ได้มาคำนวณให้อยู่รูปของโพแทชทั้งหมด (Total K2O)
3.2.3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียม ด้วยเครื่อง ICP-OES
1. สร้าง Method โดยเลือกธาตุที่ต้องการวิเคราะห์
2. จากนั้นทำการวิเคราะห์ Blank (น้ำ Deionized water : DI)
3. ทำการวิ เ คราะห์ Standard ที ่ ค วามเข้ ม ข้ น 1 10 และ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อทำการ Standard Curve
4. วิเคราะห์ปริมาณของโพแทสเซียมในตัวอย่างดิน
การคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของโพแทสเซียมในหน่วย (mg/kg)
K2 O (mg/kg) =

K2 O (mg/L) × ปริมาณที่เตรียม (mL)
น้ำหนักของตัวอย่าง (g)

×

Mw.K2 O
Mw.2K
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการวิจัยการประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ทางการเกษตร โดย
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน ได้มีการวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ
ลักษณะเนื้อดิน สีของดิน ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียมและปริมาณ
อินทรีย์วัตถุของดิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในทางการเกษตร
4.1 ผลการทดสอบการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน
การทดสอบการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน โดยการสุ่มตัวอย่างดินจำนวน 36
ตัวอย่าง ซึ่งจะจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของเนื้อดิน คือ 1. กลุ่มดินร่วน 2. กลุ่มดิน
ร่วนปนทราย
ตารางที่ 4.1.1 แสดงผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน
ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สมบัติทางกายภาพของดิน
ลักษณะเนื้อดิน
สีของดิน
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
ดินร่วน
สีน้ำตาล
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีแดง
สีคล้ำ
สีคล้ำ
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ตัวอย่างที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

สมบัติทางกายภาพของดิน
ลักษณะเนื้อดิน
สีของดิน
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
ดินร่วน
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีคล้ำ
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
ดินร่วนปนทราย
สีน้ำตาล
สีแดง
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล
สีน้ำตาล

จากตารางที่ 4.1.1 การทดสอบการวิเคราะห์ส มบัติทางกายภาพของดิน พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างดินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทของดินร่วนจำนวน 25 ตัวอย่าง ดินร่วนปนทรายจำนวน 9
ตัวอย่าง
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน ลักษณะของเนื้อดินและสีของดินสามารถบอก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ โดยส่วนใหญ่ดินที่นำมาทดสอบจัดอยู่ในประเภทของดินร่วน
ประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด 36 ตัวอย่าง เมื่อทราบถึงลักษณะของเนื้อดินและสีของดินเราสามารถ
นำมาประเมินความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่างดินเพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
ได้ โดยกลุ่มตัวอย่างดินร่ วน ดินร่วนปนทราย จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทดินร่วน นั่นหมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างดินมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดีและมักมีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงเหมาะแก่การ
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ปลูกพืช ซึ่งสีของดินก็บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เช่นกัน ดินที่มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำ ส่วนใหญ่
เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก และดินที่มสี ีแดง ส่วนมากสีเกิดจาก
ออกไซด์ของเหล็กและอะลูมิเนียม ดินสีนี้ส่วนใหญ่ระบายน้ำได้ดี แต่มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

จํานวนตัวอย่างดิน

สมบัติทางกายภาพของดิน
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

16

9

8
3

สีคล้ํา

สีแดง

สีน้ําตาล

ดินร่วน

สีน้ําตาล
ดินร่วนปนทราย

ลักษณะเนื้อดินและสีของดิน

รูปที่ 4.1.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเนื้อดินและสีของดินกับจำนวน
ตัวอย่างดิน
4.2 ผลการทดสอบการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน (จำแนกเป็นกลุ่มลักษณะของเนื้อดิน)
การทดสอบการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน โดยการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร
ของดิน จะจำแนกเป็น กลุ่มตามลักษณะของเนื้อดิน ดังตารางที่ 4.1.1 ซึ่งมีการวิเคราะห์วัด
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ
1.
2.
3.
4.

การวิเคราะห์หาปริมาณ Total N โดยวิธีการเผาไหม้ (Combustion method)
การวิเคราะห์หาปริมาณ OM โดยวิธีการเผาไหม้ (Combustion method)
การวิเคราะห์หาปริมาณ P2O5 โดยวิธี Spectrophotometric molybdovanadophoshate
การวิเคราะห์หาปริมาณ K2O โดยใช้วิธี Flame Photometric

25

ตารางที่ 4.2.1 แสดงสมบัติทางเคมีของกลุ่มตัวอย่างดินร่วน

ตัวอย่างที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ปริมาณ Total N
(%w/w)
0.130
0.114
0.138
0.134
0.149
0.132
0.142
0.160
0.142
0.167
0.166
0.163
0.094
0.099
0.123
0.143
0.171
0.176
0.144
0.097
0.095
0.114
0.147
0.147
0.105
0.128
0.103

สมบัติทางเคมี
ปริมาณ OM
ปริมาณ P2O5
(%w/w)
(%w/w)
2.103
0.052
1.940
0.034
1.864
0.069
2.474
0.076
2.255
0.067
2.676
0.172
1.771
0.008
2.260
0.085
1.864
0.017
2.748
0.057
2.052
0.069
2.283
0.051
2.601
0.063
2.602
0.054
2.394
0.015
2.864
0.037
2.686
0.020
3.524
0.016
0.019
2.297
2.431
0.007
2.200
0.012
2.574
0.015
2.949
0.018
2.859
0.045
2.101
0.014
3.018
0.030
2.245
0.018

ปริมาณ K2O
(%w/w)
0.056
0.058
0.079
0.041
0.038
0.036
0.007
0.016
0.010
0.055
0.054
0.062
0.066
0.062
0.016
0.023
0.048
0.061
0.033
0.045
0.045
0.072
0.076
0.066
0.036
0.069
0.033
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ตัวอย่างที่
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
ค่าต่ำสุด

ปริมาณ Total N
(%w/w)
0.134
0.176
0.094

สมบัติทางเคมี
ปริมาณ OM
ปริมาณ P2O5
(%w/w)
(%w/w)
2.431
0.042
3.524
0.172
1.771
0.007

ปริมาณ K2O
(%w/w)
0.047
0.079
0.007

จากตารางที่ 4.2.1 กลุ่มตัวอย่างดินร่วนจำนวน 27 ตัวอย่างพบว่ามีปริมาณ Total N อยู่
ในช่วง 0.094-0.176 %w/w ปริมาณ OM อยู่ในช่วง 1.771-3.524 %w/w ปริมาณ P2O5 อยู่
ในช่วง 0.007-0.172 %w/w และมีปริมาณ K2O อยู่ในช่วง 0.007-0.079 %w/w
ตารางที่ 4.2.2 แสดงสมบัติทางเคมีของกลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทราย
ตัวอย่างที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
ค่าต่ำสุด

ปริมาณ Total N
(%w/w)
0.092
0.111
0.117
0.101
0.118
0.117
0.112
0.083
0.062
0.101
0.118
0.062

สมบัติทางเคมี
ปริมาณ OM ปริมาณ P2O5
(%w/w)
(%w/w)
1.665
0.005
1.674
0.011
1.699
0.008
1.283
0.005
1.683
0.006
1.626
0.011
1.440
0.002
2.102
0.006
1.390
0.006
1.618
0.007
1.699
0.011
1.283
0.002

ปริมาณ K2O
(%w/w)
0.015
0.015
0.018
0.004
0.007
0.008
0.006
0.007
0.006
0.009
0.018
0.004

จากตารางที่ 4.2.2 กลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทรายจำนวน 9 ตัวอย่างพบว่า มีปริมาณ
Total N อยู่ในช่วง 0.062-0.118 %w/w ปริมาณ OM อยู่ในช่วง 1.440-1.699 %w/w ปริมาณ
P2O5 อยู่ในช่วง 0.002-0.011 %w/w และมีปริมาณ K2O อยู่ในช่วง 0.004-0.018 %w/w
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการวิจัยการประเมินคุณภาพความเป็นปุ๋ยของดินเพื่อใช้ทางการเกษตร โดย
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน สามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างดินออก
เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของเนื้อดิน คือ 1. กลุ่มตัวอย่างดินร่วน 2. กลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทราย
ซึ่งมีกลุ่มตัว อย่างดิน ที่เป็น ดินร่วนจำนวน 27 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณ Total N อยู่ในช่ว ง
0.094-0.176 %w/w ปริมาณ OM อยู่ในช่วง 1.771-3.524 %w/w ปริมาณ P2O5 อยู่ในช่วง
0.007-0.172 %w/w และมีปริมาณ K2O อยู่ในช่วง 0.007-0.079 %w/w และกลุ่มตัวอย่างดิน
ร่วนปนทรายจำนวน 9 ตัวอย่าง มีปริมาณ Total N อยู่ในช่วง 0.062-0.118 %w/w ปริมาณ
OM อยู่ในช่วง 1.440-1.699 %w/w ปริมาณ P2O5 อยู่ในช่วง 0.002-0.011 %w/w และมี
ปริมาณ K2O อยู่ในช่วง 0.004-0.018 %w/w
ดังนั้น จากการทดสอบการวิเคราะห์ส มบัต ิทางกายภาพและสมบัติ ทางเคมีข องดิ น
จำนวน 36 ตัวอย่างพบว่าสามารถจำแนกกลุ่มดินตามลักษณะทางกายภาพได้ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม
ตัวอย่างดินร่วน 2. กลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทรายและจากข้อมูลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างดินร่วนมีคุณสมบัติความเป็นปุ๋ยของดินมากกว่ากลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทราย
เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่าและการจำแนกกลุ่มตัวอย่างดินตามลักษณะทางกายภาพ
ของดิน สามารถบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ โดยกลุ่มตัวอย่างของดินร่วนจะมีความอุดม
สมบูรณ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างดินร่วนปนทราย สังเกตได้จากค่าปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ได้จาก
การทดสอบ ซึ่งในการปรับปรุงบำรุงดินในกลุ่มดินประเภทดินร่วนต่าง ๆ นั้น สามารถทำได้โดย
การไถพรวนดิน เพราะจะช่วยให้ดินสามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น แต่หากต้องการ
ให้ดินสามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารได้ดีนั้นจะต้องใช้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ควรมีการวิเคราะห์ตัวอย่างหลาย ๆ ซ้ำ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการได้มา
ซึ่งข้อมูล
5.2.2 ควรศึกษาคุณสมบัติทางเคมีเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงบำรุงคุณภาพดิน
5.2.3 หากต้องการปลูกพืชทางการเกษตร ควรทำการศึกษาเชิงลึกถึงคุณสมบัติของดิน
แต่ละประเภท เพื่อสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของดิน
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ชุดทดสอบ (Test kit) : Phosphate Test MERCK, Germany

Thin foil cup
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สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม Potassium (K) Pure Plus Standard,
1,000 µg/mL, 2% HNO3 Perkin Elmer, USA

เครื่อง CN Analyzer รุ่น CN628 LECO Corporation, Americas

เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer รุ่น Spectroquant® Prove 300, MERCK,
Germany
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เครื่อง ICP-OES รุ่น Avio 500, Perkinn Elmer, USA

