บันทึกรายละเอียดตัวอยางดิน

5. ตััวอยางดินทีี่เก็็บใในขอ 4. อาจมีีปริมาณมาก
แบงสงไปวิเคราะหเพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ วิธีการแบง
เกลี่ยตัวอยางดิน แผใหเปนรูปวงกลมแลวแบงผากลาง
ออกเปน 4 สวนเทากันเก็บดินมาเพียง 1 สวนหนักประ
มาณครึ่งกิโลกรัม ใสในถุงพลาสติกที่สะอาดพรอมดวย
แบบฟอรมที่บันทึกรายละเอียดของตัวอยางดินเรียบรอย
แลว ปดปากถุงใหแนนใสในกลองกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง
(ในกรณีที่สงแบบพัสดุไปรษณีย) เพื่อสงไปวิเคราะห

จะสงตัวอยางดินไปวิเคราะหที่ไหน
ตัวอยางดินทีเ่ ก็บมาเรียบรอยแลว จะสงไปวิเคราะห
ทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารวิเคราะหดนิ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต
ใกลบา นทาน หรือสงไปทีส่ ำนักวิทยาศาตรเพือ่ การพัฒนา
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ตัวอยางดินเมือ่ วิเคราะห
เสร็จแลว จะสงผลกลับไปใหพรอมกับคำแนะนำวิธกี าร
แกไขปรับปรุงดิน และการใชปยุ กับพืชทีต่ อ งการปลูก

วิธีสงตัวอยางดิน
1. สงทางพัสดุไปรษณีย
2. นำไปสงดวยตนเอง
3. ฝากหมอดินอาสาประจำหมูบานสง
4. ฝากหมอดินสง(เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน)
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1. ชื่อผูสงตัวอยาง
ที่อยูเลขที่
หมู
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
2. ตัวอยางดินที่
รหัสตัวอยาง
สถานที่เก็บตัวอยาง หมู
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เนื้อที่ ไร
ลักษณะของพื้นที่
ที่ลุม
ที่ราบ
ที่ลาดเท
ที่สูงๆ ต่ำ ๆ
ที่ภูเขา
เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
3. เคยปลูกพืช
ผลผลิตตอไร
อัตรา
ใสปุยเคมีสูตร
ใสปุยอินทรีย
อัตรา
ใสปูนครั้งสุดทายเมื่อ เดือน
พ.ศ.
ชนิดปูน
อัตรา
ใสวัสดุอื่น
อัตรา
ปญหาที่เกิด
พืชที่ตองการจะปลูก
ปญหาน้ำเพื่อการเกษตร
4. ปญหาเฉพาะที่ตองการคำแนะนำ

เมือ่ มีขอ สงสัย เกีย่ วกับวิธกี ารเก็บตัวอยางดิน
และวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำ จากรายงานผลวิเคราะห
ดิน ทานจะสอบถามไดจากหมอดินในพื้นที่ของทาน
หรือติดตอไปยังสำนักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ตามที่อยูขางบน โทรศัพท
(02) 561-4179 หรือสายดวน 1760 ตอ 3120

เอกสารคำแนะนำ

การเก็บตัวอยางดิน
เพือ่ วิเคราะห
สำหรับการปลูกพืช

จัดทำโดย

สำนักวิทยาศาสตรเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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จุดประสงคของการวิเคราะหดิน
เพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณ และปญหาของ
ดินในแปลงปลูกพืช พรอมกับคำแนะนำในการแกไขปรับปรุง
บำรุงดินเชน การใชปยุ การใชปนู ปรับปรุงดินกรด รวมทัง้ การ
ใชวัสดุหรือสารปรับปรุงดินอยางอื่น ตามความจำเปนเพือ่
ใหการปลูกพืชไดผลผลิตเพิม่ มากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ

การเก็บตัวอยางดินที่ถูกตอง
ตัวอยางดินที่เก็บมาตองเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของที่
ดินแปลงนั้น ถาเก็บตัวอยางดินไมถูกตอง ผลการวิเคราะห
ก็จะไมตรงกับสมบัติของดิน คำแนะนำการใชปุยและการจัด
การดินจะผิดพลาดทั้งหมด หลักสำคัญของการเก็บตัวอยาง
ดินมีดังตอไปนี้
1.ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว หรือกอน
เตรียมดินปลูกพืชครั้งตอไป คำแนะนำจากผลการวิเคราะห
ดินหลายอยางจะตองนำมาใชใหทันในการเตรียมดินปลูก
พืช เชน การใสปูน การไถกลบอินทรียวัตถุ การใสปุยรองพื้น
เปนตน จะลงมือเก็บตัวอยางดินเมื่อใดนั้น จะตองเผื่อเวลา
สำหรับการสงตัวอยางไปวิเคราะห ระยะเวลาทำงานของหอง
ปฏิบตั ิการ จนถึงการสงผลกลับมาให รวมแลวประมาณ 1-2
เดือน สำหรับการเก็บตัวอยางดินเพือ่ จะใหหนวยวิเคราะหดนิ
เคลื่อนที่มาบริการใหนั้น จะตองเก็บกอนวันนัดหมาย 1-2
สัปดาห เพื่อใหตัวอยางดินแหงจึงจะวิเคราะหได
2.พื้นที่ที่จะเก็บตัวอยางดินไมควรเปยกแฉะหรือมีน้ำ
ทวมขังจะทำใหเขาไปทำงานลำบาก แตถาแหงเกินไปดินจะ
แข็ง ดินควรมีความชื้นเล็กนอยจะทำใหขุดและเก็บไดงายขึ้น
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3.ไมเก็บตัวอยางดินบริเวณที่เคยเปนบาน หรือโรง
เรือนเกา จอมปลวก เก็บใหหางไกลจากบานเรือน อาคาร
ที่อยูอาศัย คอกสัตว และบริเวณจุดที่มีปุยตกคางอยู
4.อุปกรณที่เก็บตัวอยางดินตองสะอาด ไมเปอนดิน
ปุย ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่นๆ
5.ตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอยางดินของแต
3.สุมเก็บตัวอยางดิน กระจายใหครอบคลุมทั่วแต
ละตัวอยางตามแบบฟอรม “บันทึกรายละเอียดตัวอยางดิน”
ใหมากที่สุดเพื่อเปนประโยชนตอการใหคำแนะนำการจัดการ ละแปลง ๆ ละ 15-20 จุดกอนขุดดินจะตองถางหญา กวาด
เศษพืช หรือวัสดุที่อยูผิวหนาดินออกเสียกอน (อยาแซะหรือ
ดินใหถูกตองที่สุด
ปาดหนาดินออก) แลวใชจอบ เสียมหรือพลั่ว ขุดหลุมเปนรูป
วิธีเก็บตัวอยางดิน
V ใหลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือในระดับชั้น
1.เตรียมอุปกรณทจ่ี ำเปนไดแก เครือ่ งมือสำหรับขุด ไถพรวน (สำหรับพืชทุกชนิด ยกเวนสนามหญาเก็บจากผิว
หรือเจาะเก็บดิน เชน พลัว่ จอบ และเสียม สวนภาชนะทีใ่ สดนิ ดินลึก 5 เซนติเมตร และไมยืนตนเก็บจากผิวดินลึก 30
เชน ถังพลาสติก กลองกระดาษแข็ง กระบุง ผายางหรือผา เซนติเมตร) แลวแซะเอาดินดานหนึ่ง เปนแผนหนาประมาณ
พลาสติก และถุงพลาสติกสำหรับใสตวั อยางดินสงไปวิเคราะห 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงกนหลุม ดินที่ไดนี้เปนดิน
2.ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอยางดินไมจำกัดขนาด จาก 1 จุด ทำเชนเดียวกันนี้จนครบ นำดินทุกจุดใสรวมกันใน
แนนอนขึ้นอยูกับความแตกตางของพื้นที่ (ที่ราบ ที่ลุม ที่ดิน ถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว
ทีล่ าดชัน เนือ้ ดิน สีดนิ ) ชนิดพืชทีป่ ลูกและการใชปยุ หรือการ
ใชปูนที่ผานมา แปลงปลูกพืชที่มีความแตกตางดังกลาว จะ
ตองแบงพื้นที่เปนแปลงยอย เก็บตัวอยางแยกกันเปนแปลงละ
ตัวอยาง พื้นที่ราบ เชน นาขาวขนาดไมควรเกิน 50 ไร พื้นที่
ลาดชันขนาดแปลงละ 10-20 ไร พืชผักสวนครัว ไมดอก
ไมประดับ ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ที่ปลูก
4.ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือวาเปนตัวอยางดินที่
เปนตัวแทนของที่ดินแปลงนั้น เนื่องจากดินมีความชื้นจึงตอง
ทำใหแหงโดยเทดินในแตละถังลงบนแผนผาพลาสติกหรือ
ผายางแยกกัน ถังละแผนเกลีย่ ดินผึ่งไวในที่รมจนแหง ดินที่
เปนกอนใหใชไมทุบใหละเอียดพอประมาณแลวคลุกเคลาให
เขากันจนทั่ว
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