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การประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
(Soil Fertility Evaluation) 
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การประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิ    
(Soil Fertility Evaluation) 

       การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน คือ การประเมิน
ความสามารถที่ดินจะให้ธาตุอาหารแก่พืช ส่วนหนึ่งเป็นการ
ประเมินระดบัธาตอุาหารพืชในดินโดยตรง  และอีกส่วนหนึ่งเป็น
การประเมินสถานภาพหรือคุณสมบตัิที่ส่งผลหรือเก่ียวข้องกับ
ความอดุมสมบรูณ์ของดิน 
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วัตถุประสงค์ของการประเมินธาตุอาหารพชืในดนิ  

 1.  เพื่อหาสถานะธาตอุาหารท่ีเป็นประโยชน์ในดนิอยา่งเท่ียงตรง 
 2.  สามารถชีใ้ห้เกษตรกรเห็นอยา่งชดัเจนถึงการขาดแคลนหรือการมี
มากเกินพอของธาตอุาหาร ท่ีเกิดขึน้ในพืชตา่ง ๆ ท่ีสนใจ 
 3. ประเมินระดบัของธาตท่ีุอาจจะเป็นพิษตอ่พืชได้ เช่น Fe และ Al 
เป็นต้น 
 4. เป็นพืน้ฐานในการแนะน าปุ๋ ย 
 5. สามารถประเมินคา่ทางเศรษฐกิจ (รายจ่าย) ท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ ยใน
ปริมาณท่ีแนะน า 
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วธีิการประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 

        ในการประเมินความอดุมสมบรูณ์ของดิน เราต้องทราบว่ามี
ปัจจัยทางด้านธาตุอาหารใดที่มีผลต่อผลผลิตของพืช ซึ่งปัจจัยที่
ส าคญัที่จะให้ปริมาณธาตอุาหารที่เพียงพอส าหรับพืชหนึ่งๆ ขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น  คณุภาพของดิน  พนัธุ์พืช  การจดัการ 
และสิ่งแวดล้อม (เช่น สภาพภมิูอากาศ)    
 อัตราหรือปริมาณของธาตุอาหารที่เราต้องปรับเปลี่ยนนัน้ 
ขึน้อยู่กบัปัจจยัพืน้ฐาน 2 ประการคือ ความต้องการธาตอุาหารของ
พืช และศกัยภาพของดินในการให้ธาตอุาหารพืช 
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• ลกัษณะการขาดธาตอุาหารของพืช                             
(visual analysis for nutrient deficiency symptoms) 

• การวิเคราะห์เนือ้เยื่อพืช (plant tissue analysis) 

• การวิเคราะห์ดิน (soil analysis) 

• การทดสอบทางชีวภาพ (biological test) เช่น การ
ท าการทดลองในกระถาง และในไร่นา เป็นต้น 

 เทคนิคและวิธีการวินิจฉัยเพ่ือให้ทราบข้อมลูทัง้สองประการ
ดงักลา่ว มีหลายวิธีที่ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ได้แก่ 

วธีิการประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิ (ต่อ) 
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช              
(visual analysis for nutrient-deficiency symptoms) 

 พืชเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศ การท่ีต้นพืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในระบบนิเวศ เน่ืองจากองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
นิเวศ (ทัง้องค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพ) เอือ้ตอ่การเจริญเติบโต 
หากองค์ประกอบของระบบนิเวศไม่เหมาะสมทัง้ด้านธาตุอาหารและ
องค์ประกอบทางกายภาพแวดล้อมอื่นๆ พืชก็จะแสดงอาการให้เราเห็น 
เช่น มีการเจริญเติบโตผิดปกติ และ/หรือ มีสีผิดปกติ เป็นต้น   
 อาการผิดปกติท่ีพืชแสดงออกและเราสามารถมองเห็นได้ 
เรียกว่า อาการขาดธาตุอาหารที่สังเกตเห็นได้ (visual deficiency 
symptoms)   
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช (ต่อ) 
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช (ต่อ) 
 ลกัษณะการขาดธาตอุาหารท่ีพบในพืชโดยทัว่ๆ ไป คือ ใบเป็นสีเหลือง 
(yellowing หรือ chlorosis) และในบางกรณีตามมาด้วยการเห่ียวของใบ 
(necrosis) ในสว่นท่ีเคยเป็น chlorosis    
 อาการแบบนีเ้ป็นอาการขาดธาตุอาหารหลายชนิด แต่บริเวณท่ีแสดง
อาการและความมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละธาตท่ีุขาด ขึน้อยู่กับว่าธาตนุัน้
เคลื่อนท่ีได้ (mobile) เพียงใดในพืช  ถ้าธาตอุาหารเคลื่อนท่ีได้ chlorosis จะเกิดท่ี
ใบแก่ (ใบล่าง) ถ้าธาตอุาหารเคลื่อนท่ีไม่ได้ (immobile) อาการจะเกิดท่ีใบอ่อน 
(ใบบน)        
 การขาดธาตอุาหารบางตวัท าให้เกิดการสร้างรงควตัถ ุanthocyanin ใน
ใบหรือล าต้น หรือทัง้สองแห่ง ท าให้เกิดอาการสีม่วง หรือเขียวเข้มของใบ /ล าต้น 
นัน้ๆ        
 อาการ chlorosis บางกรณีเกิดระหว่างเส้นใบพืช (vein) จึงเรียกว่า 
interveinal chlorosis 9 



necrosis chlorosis 

interveinal chlorosis 

- P  
เกิดอาการใบสีมว่ง 
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ลักษณะการขาดธาตุจ าเพาะของแต่ละธาตุ 

ธาตุอาหาร อาการ 

N เป็นธาตท่ีุเคลื่อนที่ได้ การขาดธาต ุN ท าให้มีการโยกย้าย N จากใบแก่ไปสูใ่บอ่อน ท าให้
ใบแก่เป็นสีเหลือง ในพืชใบเลีย้งเด่ียว เช่น ข้าวโพด อาการใบเหลืองจะเกิดท่ีกลางใบ
มากกวา่ท่ีขอบใบ 

P การขาดธาต ุP ท าให้เกิดการสร้างรงควตัถแุอนโธไซยานิน (anthocyanin) ท าให้เกิดสี
ม่วง  ในข้าวโพดสีม่วงจะเกิดบริเวณขอบใบ และล าต้นสว่นล่าง  พืชบางชนิดจะมีสีเขียว
เข้มจนเกือบเป็นสีน า้เงิน 

K ลกัษณะทัว่ไป คือ ปลายใบและขอบใบเห่ียว (necrosis) เกิดท่ีใบท่ีพฒันามาเต็มท่ีแล้ว 
(recently matured leaves) ตอนแรกปลายและขอบใบจะเหลือง (chlorosis) และ
กลายเป็นสีน า้ตาล แล้วจงึเห่ียว ในที่สดุแห้งตายไป ท าให้ปรากฏเป็นขอบเว้าแหวง่ การท่ี
สว่นปลายและขอบใบเหลืองก่อนท าให้ต่างจากการขาด N ซึง่สว่นกลางใบเหลืองก่อน 

Fe อาการขาดจะเกิดท่ีใบอ่อนท่ีสดุในพืช เพราะ Fe ไม่เคลื่อนที่ในพืช  อาการเร่ิมต้นด้วยการ
เกิดสีเหลืองบริเวณระหวา่งเส้นใบ (interveinal chlorosis) แตถ้่ารุนแรงทัง้ใบจะเป็นสี
เหลือง ถึงเหลืองซีดเกือบขาว 11 



ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพชื (ต่อ) 

- Mn  

-S  

- P  - K  - N  
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพชื (ต่อ) 
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพชื (ต่อ) 
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช (ต่อ) 
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ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพชื (ต่อ) 

- Fe 

- Cu  
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การวเิคราะห์ดนิ (Soil analysis) 

 การวิเคราะห์ดิน  ในความหมายท่ีจ ากัด หมายถึง การวิเคราะห์
ดินทางเคมีอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลท่ีประเมินสถานะธาตุอาหารในรูปท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่พืช (plant available nutrient) และความเป็นพิษของธาตุ
บางชนิดในดิน          

ขัน้ตอนและวิธีการวิเคราะห์ดนิ  
1. การเก็บตวัอยา่งดนิ 

2. การเตรียมตวัอยา่งดนิ 

3. การวิเคราะห์ 

4. การแปลความหมาย 17 



 การเกบ็ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 
 การเก็บแบบนีต้ัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกสุ่มมาจากประชากร 
โดยแตล่ะหน่วยมีโอกาสจะถกูเลือกเท่ากนั ดงันัน้หน่วยตวัอย่างท่ีเก็บจะ
ให้ค่าเฉลี่ยของประชากรในพืน้ท่ี วิธีหนึ่งท่ีใช้ได้ เช่น ระบบจุดร่วม 
(coordinate system) 

การเก็บตัวอย่างดนิในพืน้ที่ที่มีความสม ่าเสมอ   
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การเก็บตัวอย่างดนิในพืน้ที่ที่ไม่สม ่าเสมอ   
  การเก็บตวัอย่างแบบเป็นกลุ่มหรือชัน้ภมิู (stratified random 
sampling) 

 การเก็บตวัอยา่งแบบนี ้หน่วยตวัอยา่งที่ได้มาจากการแบง่กลุม่ประชากรท่ีจะ
เลือกตวัอยา่งออกเป็นกลุม่หรือประชากรยอ่ย (subpopulation) โดยแตล่ะกลุม่
ประกอบด้วยหน่วยท่ีมีความคล้ายคลงึกนัมากท่ีสดุ แล้วจงึใช้วิธีสุม่อยา่งง่าย
จาก แตล่ะประชากรย่อย 

 ตวัอยา่งเช่น   

  เก็บตวัอยา่งในแปลงท่ีมีความลาดเท แยกตามระดบัความลาดเท    แล้วใช้วิธี
สุม่แบบง่ายตามแปลงยอ่ยท่ีระดบัความลาดเทตา่งๆ 
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การเก็บตัวอย่างดนิในพืน้ที่ที่ไม่สม ่าเสมอ (ต่อ)  

ความลาดเอียง 
ระดบัสูง 
(block I) 

ระดับกลาง 
(block II) 

ระดับต ่า 
(block III) 

การเก็บตวัอยา่งดนิตามระดบัความลาดเทของพืน้ท่ี (สงู กลาง และต ่า) 20 



ผสมให้เข้ากนั การท าให้แห้ง 

การร่อนตวัอยา่ง การบดตวัอยา่ง 

การเตรียมตัวอย่างดนิ 
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การวิเคราะห์ตัวอย่างดนิ 
 การวิเคราะห์ดินหรือการตรวจสอบดิน มกัจะหมายถึง การสกดัตวัอย่าง
ดินทางเคมี เพื่อประเมินความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารในดิน โดยมีหลกัว่าจะ
ใช้น า้ยาสกดัใดก็ตามส าหรับธาตหุนึ่งๆ หรือหลายธาต ุโดยเช่ือว่าจะช่วยท าให้ธาตุ
อาหารในดินออกมากบัสารละลายท่ีใช้สกดันัน้ได้ใกล้เคียงท่ีสดุกบัธาตอุาหารส่วน
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืชจริงในดิน      
 ดังนัน้ หากใช้น า้ยาสกัดท่ีเหมาะสม  ปริมาณธาตุอาหารท่ีสกัดได้จะมี
ความสมัพนัธ์กนักบัปริมาณธาตอุาหารที่เป็นประโยชน์ตอ่พืชจริง (plant available 
nutrients) 

Readily 
available 

Slowly 
available 

Nutrients in 
soil mineral 

Soil 
solution 

เร็ว ช้า ช้ามาก 

ตรวจวดัโดยการวิเคราะห์ดิน ตรวจวดัได้ยาก ตรวจวดัได้ยากมาก 

 การวิเคราะห์ธาตอุาหารในดินแตล่ะสว่นมีความยากง่ายตา่งกนั ดงัแสดง
ในแผนภาพ 
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การวิเคราะห์ตัวอย่างดนิ (ต่อ) 

Readily 
available 

Slowly 
available 

Nutrients in 
soil mineral 

Soil 
solution 

เร็ว ช้า ช้ามาก 

ใช้น า้ยาสกดัท่ีท าปฏิกิริยาไมรุ่นแรง ใช้น า้ยาและวิธีสกดัท่ีมี
ปฏิกิริยารุนแรง 

ตรวจวดัได้ยาก
มาก 

 การวิเคราะห์ธาตอุาหารในดนิแตล่ะสว่นท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้ยาก
ง่ายหรือเร็วช้าตา่งกนั ดงัแสดงในแผนภาพ 

ต้องเลือกน า้ยาและวิธีการ
สกัดที่เหมาะสม 23 



 การวเิคราะห์ไนโตรเจนอนินทรีย์จะเป็นรูปใด ขึน้อยู่กบัสารเคมีที่
ใช้สกดั  หากเราต้องการแอมโมเนียมและไนเตรตในสารละลายดินและรูปที่
แลกเปลีย่นได้ เราใช้สารสกดัทีเ่ป็นเกลอื เช่น 1 N หรือ 2 N KCl  ถ้าต้องการ
แอมโมเนียมที่แลกเปลีย่นไม่ได้ เราใช้สารสกดั เช่น 5 N HF – 1 N HCl 

หน้าตดัดนิตามแนวดิง่แสดงระบบคอลลอยด์ดนิทีสั่มพนัธ์กบัรูปต่าง ๆ ของธาตุอาหาร
ในดนิ และการดูดใช้ธาตุอาหารโดยรากพชื   (ปัทมา, 2547) 

สารละลายดนิ 

< 1 µm 

คอลลอยด์ดนิ 

NH4
+ 

NH4
+ 

NH4
+ 

NO3
- 

NO3
- 

NH4
+ NO3

- 

1 N  หรือ 2 N  KCl 

5 N HF - 1 N  HCl 



ชุดตรวจสอบดนิอย่างง่ายและรวดเร็ว (Soil test kits) 
 

N P K & pH 

pH 

อินทรียวตัถุ 



การวเิคราะห์พืช (Plant analysis) 
 การวิเคราะห์พชื เป็นการประเมินธาตอุาหารในเนือ้เย่ือพืช จึงเป็นธาตุ
อาหารที่พืชดดูเข้าไปจริง หลกัการที่น าการวิเคราะห์พืชมาใช้ คือ ธาตอุาหารใน
พืชและความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารในดินมีความสมัพนัธ์กนั 
 หลักของวิธีการประเมิน คือ การประเมินความเข้มข้นของธาตอุาหาร
ในเนือ้เย่ือพืช  แล้วน าค่าวิเคราะห์พืชนัน้ๆ มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของ
พืชนัน้ๆ ที่ระบคุวามเพียงพอ/ขาดแคลน     
 การวิเคราะห์ตัวอย่างพืชนัน้อาจจะใช้วิธีการอย่างง่ายและท าได้ใน
ภาคสนามโดยใช้ชดุตรวจสอบพืชอยา่งงา่ย (plant test kits)  
 

 การเกบ็ตวัอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏบิัตกิาร 
     ปัจจัยที่ ต้องค านึงคือ ส่วนของพืชที่น ามาวิเคราะห์ เช่น พืชทัง้ต้น 
(whole plant) หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของพืช ยกตวัอย่างเช่น เนือ้เย่ือพืชสด (plant 
tissue) และก้านใบ (petioles) เป็นต้น 26 



ชุดตรวจสอบพชือย่างง่าย (Plant test kits) 

agnitrogen.com/nitratekits/nitra...its.html 

27 

Plant nitrate test kit: Test crops for optimum N levels 

throughout growth for maximum yield. Use pliers or a garlic 

press to squeeze out sample liquid from your plant 

samples. Make optimal fertilization decisions! Test range is 
0 - 1000 ppm nitrate-N, or 0 - 5000 ppm nitrate. 



Chlorophyll meter  



Sufficiency nutrient ranges ส าหรับพชืชนิดต่างๆ 

ข้าวโพด 

Nutrient conc. ทัง้ต้น (whole plant) 

25-45 วัน* 

ใบที่สาม (third leaf) 

45-80 วัน** 

ใบที่ฝัก (earleaf) 

green silks*** 

ใบที่ฝัก (earleaf) 

brown silks*** 

N, % 4.0-5.0 3.5-4.5 3.0-4.0 2.8-3.5 

P, % 0.40-0.60 0.35-0.50 0.30-0.45 0.25-0.40 

K, % 3.0-5.0 2.0-3.5 2.0-3.0 1.8-2.5 

Ca, % 0.51-1.60 0.20-0.80 0.20-1.0 0.20-1.2 

Mg, % 0.30-0.60 0.20-0.60 0.20-0.80 0.20-0.80 

S, % 0.18-0.40 0.18-0.40 0.18-0.40 0.18-0.35 

B, ppm 6-25 6-25 5.-25 5-25 

Cu, ppm 6-20 6-20 5-20 5-20 

Fe, ppm 40-500 25-250 30-250 30-250 

Mn, ppm 40-160 20-150 20-150 20-150 

Zn, ppm 25-60 20-60 20-70 20-70 29 



Sufficiency nutrient ranges ส าหรับพชืชนิดต่างๆ (ต่อ) 

Nutrient conc. ถั่วเหลือง (soybean) ธัญพืช (small grain) 

sufficiency ranges* sufficiency ranges 

N, % 4.3-5.5 2.0-3.0 

P, % 0.3-0.5 0.20-0.50 

K, % 1.7-2.5 1.5-3.0 

Ca, % 0.4-2.0 0.20-0.50 

Mg, % 0.3-1.0 0.15-0.40 

S, % 0.4-0.8 25-100 

B, ppm 21-55 - 

Cu, ppm 10-30 5-25 

Fe, ppm 51-350 40-250 

Mn, ppm 21-100 25-100 

Zn, ppm 21-50 15-70 

Mo, ppm 1.0-5.0 - 
30 



การทดลองทางชีวภาพ 

            การปลกูพืชในดินเป็นวิธีการหนึง่ท่ีจะตรวจสอบได้วา่ ศกัยภาพด้านธาตุ
อาหารของดินนัน้ๆ มีมากน้อยเพียงไร ซึง่อาจท าในเรือนทดลอง (greenhouse) 
หรือ ท าในแปลงปลกู (field) ก็ได้ 
            1. การทดสอบในเรือนทดลอง (greenhouse test) การทดสอบอย่าง
ง่ายเพื่อท่ีจะตรวจสอบระดบัความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหาร เรามกัจะปลกู
พืชในกระถางโดยใช้ปริมาณดินไม่มากนกั  แล้วท าการปลกูพืชในกระถางโดย
แปรผันอัตราธาตุอาหารหนึ่งๆ ท่ีต้องการทราบว่ามีผลกระทบต่อพืชท่ีปลูก
หรือไม่ อยา่งไร        
 การตอบสนองของพืชต่อธาตุอาหารสามารถตรวจสอบได้โดยการ
สงัเกตลกัษณะของพืช  การวดัการเจริญเติบโต (การวดัน า้หนกั, ความสงู)  
ผลผลิตพืชทัง้หมดและปริมาณธาตอุาหารในพืช 31 



การทดสอบในเรือนทดลอง (greenhouse test) 

32 



การทดลองทางชีวภาพ (ต่อ) 

            2. การทดสอบในไร่นา (field test) เป็นการทดลองใน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติจริง ไม่วา่จะเป็นดิน หรือสภาพภมูิอากาศ 
โดยการทดสอบในไร่นามกัจะท าขึน้เพ่ือน าผลการทดลองไปประมวล
และพัฒนาการให้ค าแนะน าด้านธาตุอาหารพืชหรือการใส่ปุ๋ ย ซึ่ง
โดยมากแล้วจะเป็นการทดลองโดยนกัวิชาการ เม่ือนกัวิชาการได้เลือก
ต ารับการทดลอง (treatments) แล้วก็จะท าการสุม่ปลกูในแปลงทดลอง
หนึง่ โดยท่ีแต่ละต ารับการทดลองก็จะมีการปลกูซ า้ (> 3 ซ า้) เพ่ือจะ
ให้ผลการทดลองถกูต้องมากขึน้และเพื่อให้ครอบคลมุความแปรผนัของ
ดนิในพืน้ท่ีท่ีท าการทดลองด้วย 
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การทดสอบในไร่นา (field test) 

34 
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