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1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือสําหรับนักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่ของสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน และกลุมวิเคราะหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (สพข.1-12) ของกรมพัฒนาที่ดิน
รวมทั้งหนวยงานตางๆ ไดใชในการวิเคราะหดนิ ทางเคมี ทําใหการปฏิบัติงานดานวิเคราะหดินมี
ประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได

1

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช

เรื่อง คูมือการวิเคราะหตรวจสอบดินทางเคมี
เอกสารเลขที่ OSD-03
ปรับปรุงครั้งที่ 01 ฉบับที่ 01
วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553
หนาที่ 2/12

2. ผังกระบวนการทํางาน (Work flow)
2.1 แผนผังกระบวนการทํางานของสวนวิจัยเคมีดิน
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(หนวย)
1 วัน

6.1 รับ “ใบบันทึกรายละเอียด
การสงตัวอยาง”
2

1 -15 วัน

6.2 รับตัวอยางดินที่บดเสร็จแลว

3

6.3 การวิเคราะหดินทางเคมี
ในหองปฏิบัติการ

4
5

6

6.4 บันทึกผลวิเคราะห
ไมผาน

6.5 ตรวจสอบ
ผลวิเคราะห
ผาน
6.6 สงออก
รายงานผลวิเคราะห ดิน

25 วัน/
80 ตัวอยาง

1 วัน/
80 ตัวอยาง

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

1. รับ “ใบบันทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง”
2. ผูอํานวยการสวนฯ บันทึกขอมูลจาก“ใบ
บันทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง” ลง Work
sheet ‘LAB 2553”

- เจาหนาที่สวนฯ
- ผอ.สวนฯ

1.รับตัวอยางดินที่บดเสร็จแลว บันทึกลงสมุด
2.เรียงดินบนชั้นวางดิน พรอมเขียนแผนปาย
(วันที่ดินขึ้น รหัสเลขที่ เลขปฏิบัติการ
จํานวนตัวอยาง) ติดที่ชั้นดิน
3. บันทึกวันที่รับตัวอยางดินใน Work sheet
‘LAB 2553”
4. สั่งวิเคราะหดินตามรายการที่ผูรับบริการ
ตองการ บนบอรดสั่งงาน
5. จัดทํา “ใบลงผลวิเคราะห” ใสแฟม
“รอลงผลวิเคราะห”
1. เตรียมน้ํายาเคมีและอุปกรณ
2. การสกัดดิน
3. การวิเคราะหดินตามรายการที่รับผิดชอบ
ในใบสั่งวิเคราะหดินที่ติดบอรดไว
4. การคํานวณผลวิเคราะห
5. การตรวจสอบ
6. ลงผลวิเคราะหดินที่ไดคํานวณเสร็จแลว
ใน “ใบลงผลวิเคราะห” ที่แฟม “รอลงผล
วิเคราะห” และเก็บเขาแฟมของผูวเิ คราะห
1.บันทึกขอมูลผลวิเคราะหดินลงใน
โปรแกรม”ระบบบริหารงานวิเคราะหดิน”

- เจาหนาที่สวนฯ
- เจาหนาที่สวนฯ

- ผอ.สวนฯ
- ผอ.สวนฯ
-เจาหนาที่สวนฯ
- นักวิทยาศาสตร
- เจาหนาที่สวน
- นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวน
- นักวิทยาศาสตร
- นักวิทยาศาสตร
- นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวน
- เจาหนาที่สวนฯ

2 วัน/
1. ตรวจสอบ
80 ตัวอยาง 2. หากมีขอสงสัย วิเคราะหใหมอีกครั้ง

- ผอ.สวนฯ
- เจาหนาที่สวนฯ

1 วัน/
80 ตัวอยาง

- ผอ.สวนฯ

1. สงออกรายงานผลวิเคราะหดิน ทาง
โปรแกรม “ระบบบริหารงานวิเคราะหดิน”
ใหศูนยบริการครบวงจร
2. บันทึกการสงออกใน work sheet ‘LAB
2553” และในสมุด
3. ทิ้งดินที่เหลือ หลังสงออกผลแลว 2 เดือน

-ผอ.สวนฯ และ
เจาหนาที่สวนฯ
-เจาหนาที่สวนฯ
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2.2 แผนผังกระบวนการวิเคราะหดินทางเคมีในหองปฏิบัติการ
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ตย./วัน
2 วัน

1

เริ่มการวิเคราะหดินทางเคมี

การสกัดดิน
ไดสารละลายสกัด

3
การวิเคราะหดิน นําสารละลายสกัดที่ได
วิเคราะหคา pH, LR,OM,P,K,Ca,Mg,,S, Fe, Al, Cu,
Mn, Zn, Fe, CEC, Exchange cation, ECe, Soluble
cation, Soluble anion

ดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ

4

1. ชั่งดิน
2. เติมสาร/น้ํายาสกัด
3. กวน หรือ เขยา
4. กรอง หรือ กรองดวยแรงดึง
ระบบสูญญากาศ เชน การ paste ดิน
และ การสกัดทํา CEC เปนตน
1-5 วัน/
สารละลายสกัดที่ได
80 คัวอยาง/ นําไปวิเคราะหดวยเครื่องมือ
รายการ
วิทยาศาสตรตางๆ คือ
1. pH meter
2. Flame photometer
3. UV-Spectrophotometer
4. Atomic Absorption
Spectrophotometer
5. Electrical conductivity meter
6. เครื่องกลั่น CEC
7. Titrator
1 วัน
- คํานวณผลวิเคราะห

คํานวณผลวิเคราะห

5

นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวนฯ

นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวนฯ

- ตรวจสอบความถูกตอง
หากมีขอสงสัย วิเคราะหใหม
อีกครั้ง

นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวนฯ

1 วัน

- ลงผลวิเคราะหจากการคํานวณ
ใน “ใบลงผลวิเคราะห” ในแฟม
. “รอผลวิเคราะห” และเก็บขอมูล
ผลวิเคราะหเขาแฟมของผูวิเคราะห

นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวนฯ

ไมผาน

ลงผลวิเคราะห

นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาที่สวนฯ

2 วัน

ตรวจสอบความถูกตอง
ผาน

ผูรับผิดชอบ

1. เตรียมน้ํายาเคมี
-นักวิทยาศาสตร
2.เตรียมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ -เจาหนาที่สวนฯ
ในการวิเคราะห

1-2 วัน/
80 ตัวอยาง

2

6

รายละเอียด
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3. ขอบเขต
เริ่มจากสวนวิจัยเคมีดินไดรับใบสงตัวอยาง จากศูนยบริการครบวงจร สวนมาตรฐานพัฒนา
ระบบการวิเคราะหดิน เมื่อไดรับตัวอยางดินที่บดเสร็จเรียบรอยแลว เริ่มดําเนินการวิเคราะหดินใน
ขั้นตอนตางๆ ตามรายการที่ผูรับบริการรองขอ และคํานวณผลวิเคราะหดิน บันทึกผลวิเคราะห
ตรวจสอบ และสงออกรายงานผลวิเคราะห ดวยโปรแกรม “ระบบบริหารงานวิเคราะหดิน” ให
ศูนยบริการครบวงจร สวนมาตรฐานพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน เพื่อสงผูรับบริการตอไป และหลัง
สงออกรายงานผลวิเคราะหใหผูรับบริการแลว 2 เดือน ไมมีผูใดทักทวง จะทิ้งดินที่เหลือ
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผู อํ านวยการส วนวิ จั ยเคมี ดิ น มี หน าที่ บริ หารจั ดการ ควบคุ มกํ ากั บดู แล วิ เคราะห ให
คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบผลวิเคราะหดานเคมีของดิน
4.2 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ มีหนาที่วิเคราะหตัวอยาง ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่
มี ค วามยุ ง ยากซั บ ซ อ น ตรวจสอบผลวิ เ คราะห ใ นเบื้ อ งต น ตอบคํ า ถามและให คํ า แนะนํ า แก
ผูรับบริการได
4.3 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ มีหนาที่วิเคราะหตัวอยาง ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีความ
ยุงยากปานกลาง ตอบคําถามและใหคําแนะนําแกผูรับบริการได
4.4 นัก วิท ยาศาสตรป ฏิบ ัต ิก าร มีห นา ที ่เ ตรีย มและวิเ คราะหต ัว อยา ง ใชเ ครื ่อ งมือ
วิทยาศาสตรพื้นฐานได ภายใตการกํากับดู และแนะนําตรวจสอบ
4.5 เจาหนาที่วิทยาศาสตรชํานาญงาน มีห นาที่เ ตรีย มและวิเ คราะหตัว อยางที่มีขั้น ตอน
วิเคราะหชัดเจน ไมซับซอน และสามารถใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ไมยุงยากได โดยไดรับมอบ
อํานาจเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน ไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ
4.6 เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน มีห นาที่เ ตรีย มและวิเ คราะหตัว อยา งที่มีขั้น ตอน
วิเคราะหชัดเจน ไมซับซอน และสามารถใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ไมยุงยากได โดยไดรับมอบ
อํานาจเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน ไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ
4.7 ลูกจาง(จางเหมา) มีหนาที่ ปฏิบัติงานระดับตน ชวยนักวิทยาศาสตรเตรียมอุปกรณ
ชั่งดิน และสกัดดิน ภายใตการกํากับดูแล แนะนําตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร
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5. คําจํากัดความ
active ion ไอออนกัมมันต : ไอออนเฉพาะสวนที่สามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีได
Anion แอนไอออน : แอนไอออนที่มีสมบัติเปนกรด มีประจุลบ ไดแก คลอไรดไอออน
(Cl-) ซัลเฟตไอออน(SO4=) คารบอเนตไอออน(CO3=) ไบคารบอเนตไอออน(HCO3-)
Cation แคตไอออน : แคตไอออนที่มีสมบัติเปนดาง มีประจุบวก ไดแก แคลเซียมไอออน
(Ca ) แมกนีเซียมไอออน(Mg++) โพแทสเซียมไอออน(K+) โซเดียมไอออน(Na+)
++

Available nutrient ธาตุอาหารใชประโยชนได : ธาตุอาหารในดินที่พืชสามารถนําไปใชใน
การเจริญเติบโตได
สารละลายสกัด : หมายถึง สารละลายที่ไดจากการสกัดตัวอยางดิน โดยวิธีตางๆ จนได
สารละลายสกัด เพื่อนําไปวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ ตอไป ตามวิธีการของแตละ
รายการวิเคราะห
Exchangeable Cation แคตไอออนแลกเปลี่ยนได : แคตไอออนที่มีสมบัติเปนดางที่
คอลลอยดดินดูดซับไวและสามารถถูกแทนที่ได
Soluble Cation แคตไอออนที่ละลายน้ําได : แคตไอออนที่มีสมบัติเปนดางที่ละลายน้าํ ได
อยูในสารละลายดิน
Soluble Anion แอนไอออนทีล่ ะลายน้ําได : แอนไอออนทีม่ ีสมบัติเปนกรดที่ละลายน้ําได
อยูในสารละลายดิน
Saturated soil paste ดินเหลว : สวนผสมของดินและน้ําในสภาวะที่ดนิ อิ่มตัวดวยน้ําจนมี
สภาพเริ่มเหลว และไหลไดเล็กนอยเมื่อเอียงภาชนะ
Saturated extract สารสกัดดินอิ่มตัว: สารละลายที่สกัดจากดินเมื่อดินอิม่ ตัวดวยน้ํา
เจาหนาที่ของสวนฯ: หมายถึง บุคคลากรของสวนวิจัยเคมีดิน ไดแก ขาราชการตําแหนงอื่น
ที่ไมใชตําแหนงนักวิทยาศาสตร ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และ ลูกจาง (จางเหมา)
ผูรับบริการ : หมายถึง เกษตรกร งานโครงการพระราชดําริ นักวิจัยของกรมฯ นักวิจัยของ
หนวยงานราชการอื่นๆ บุคคลากรของสถานศึกษา และบริษัทเอกชน
ผูวิเคราะห : หมายถึง นักวิทยาศาสตร และเจาหนาที่ของสวนวิจัยเคมีดิน ผูปฏิบัติงาน
วิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ
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6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.1 การรับใบบันทึกรายละเอียดการสงตัวอยางดิน
6.1.1 เจาหนาที่ของสวนฯ รับใบบันทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง จากศูนยบริการครบ
วงจร ส วนมาตรฐานพั ฒนาระบบการวิ เคราะหดิ น ซึ ่ง ผูข อรับ บริก ารไดก รอกรายละเอีย ดใน
แบบฟอรม “บันทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง” วาตองการวิเคราะหตรวจสอบรายการใดบาง
6.1.2 ผูอํานวยการสวนฯ บันทึกขอมูลลง work sheet “LAB 2553” รูปตาราง เลขรับ
เลขปฏิบัติการ จํานวนตัวอยาง วันที่รับใบสงตัวอยาง จังหวัดที่มาของตัวอยาง ชื่อผูสงและหนวยงาน
ของผูสง และขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ไดแก ชื่อโครงการวิจัย ผูอํานวยการสวนฯ บันทึกเรียงตามเลขรับ
ใน work sheet “Lab 2553”
6.2 การรับตัวอยางดินที่บดเสร็จแลว
6.2.1 เจาหนาที่ของสวนฯ รับตัวอยางดินที่บดเสร็จเรียบรอยแลว จากสวนมาตรฐาน
พัฒนาวิธีวิเคราะห และบันทึกลงสมุด
6.2.2 เจ าหน าที่ของส วนฯ เรี ยงดินบนชั้นวางดิน พรอ มเขีย น แผน ปา ยติด ที ่ชั้น ดิน
แสดง เลขรับ เลขปฏิบัติการ จํานวนตัวอยาง และวันที่ดินขึ้น
6.2.3 ผูอํานวยการสวนฯ บันทึกวันที่รับตัวอยางดินนี้ลงใน work sheet “LAB 2553”
6.2.4 ผูอํานวยการสวนฯ สั่งงานวิเคราะหติดบอรดตามรายการที่ตองวิเคราะห ในรูป
ตาราง เรียงลําดับตามเลขรับ และวันที่รับตัวอยางดิน
6.2.5 เจาหนาที่ของสวนฯ จัดทํา “ใบลงผลวิเคราะห” เขาแฟม “รอลงผลวิเคราะห”
6.3 การวิเคราะหดินในหองปฏิบตั ิการ
เจาหนาที่ของสวนฯรับผิดชอบวิเคราะหดินตามรายการใน “ใบสั่งวิเคราะหดิน” ที่ติด
บอรดไว โดยผูอํานวยการสวนฯ จะแบงงานตามความสามารถ ความชํานาญงานของบุคลากร
และความยุงยากของวิธีการวิเคราะหดิน มีขั้นตอนดังนี้
6.3.1 เตรียมน้ํายาเคมีและอุปกรณ
(1) นักวิทยาศาสตร เตรียมน้ํายาเคมีตางๆและตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร
(2) เจาหนาที่ของสวนฯ เตรียมวัสดุ อุปกรณเครื่องแกว กรวยกรอง กระดาษกรอง
เพื่อใชในการสกัดดิน และวิเคราะหดิน
6.3.2 การสกัดดิน
(1) ชั่งดินหรือตวงดิน
(2) เติมน้ํายาสกัดลงในขวดบรรจุดินที่ชั่งไวแลว
(3) เขยา หรือกวนดิน ทําใหเกิดปฏิกิริยา
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(4) กรองดิน หรือกรองดวยระบบสูญญากาศ จนไดสารละลายสกัด
6.3.3 การวิเคราะห นําสารละลายสกัดที่ได ไปวิเคราะหรายการตางๆ ตามวิธีวิเคราะห
(ในคูมือวิเคราะหดนิ ทางเคมี/ภาคผนวก) ดวยเครื่องมือวิทยาศาสครเฉพาะชนิดตางๆ ตามรายการ
วิเคราะหดังตอไปนี้
(1) คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH)
(2) คาความตองการปูน (Lime Requirement : LR)
(3) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM)
(4) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอ พืช (available phosphorous : avail. P)
(5) ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืช (available potassium : avail. K)
(6) ปริมาณแคลเซียมที่เปนประโยชนตอพืช (available calcium : avail. Ca)
(7) ปริมาณแมกนีเซียมที่เปนประโยชนตอ พืช (available magnesium : avail. Mg)
(8) ปริมาณซัลเฟอรที่เปนประโยชนตอพืช (available Sulphur : avail. S)
(9)ปริมาณแมงกานีสที่เปนประโยชนตอพืช (available manganese : avail. Mn)
(10)ปริมาณทองแดงที่เปนประโยชนตอพืช (available copper : avail. Cu)
(11)ปริมาณสังกะสีที่เปนประโยชนตอพืช (available Zinc : avail. Zn)
(12)ปริมาณเหล็กที่เปนประโยชนตอพืช (available iron : avail. Fe)
(13)ปริมาณเหล็กที่เปนสกัดได (Extract iron : active Fe)
(14)ปริมาณอะลูมินมั ที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable aluminum : Exch. Al)
(15)ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก Cation Exchange capacity : CEC)
(16)ปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได (Exchangeable potassium : exch. K)
(17)ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable sodium : exch. Na)
(18)ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable calcium : exch. Ca)
(19)ปริมาณแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได (Exchangeable magnesium : exch. Mg)
(20)คาการนําไฟฟาของดิน (Electrical Conductivity : EC)
(21)ปริมาณโพแทสเซียมทีล่ ะลายน้ําได (Soluble potassium : Sol. K+)
(22)ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้ําได (Soluble sodium : Sol. Na+)
(23)ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้ําได (Soluble calcium : Sol. Ca++)
(24)ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้ําได (Soluble magnesium : Sol. Mg++)
(25)ปริมาณซัลเฟตที่ละลายน้ําได (Soluble Sulphate : Sol. SO4=)
(26)ปริมาณคารบอเนตที่ละลายน้ําได (Soluble Carbonate: Sol. CO3=)
(27)ปริมาณไบคารบอเนตที่ละลายน้ําได (Soluble Bicarbonate: Sol. HCO3-)
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(28)ปริมาณคลอไรดที่ละลายน้ําได (Soluble chloride: Sol. Cl-)
(29)ความอิ่มตัวของน้ําในดิน (Saturated Percentage: SP)
(30)คาความตองการยิปซัม (Gymsum Requirement: GR)
(31) ความชื้นในดิน (Moisture content of soil: MS)
6.3.4 การคํานวณ นําคาที่วัดไดจากเครื่องมือวิทยาศาสตร ไปคํานวณ จะไดผลวิเคราะห
6.3.5 การตรวจสอบ ถาผลวิเคราะหที่ไดไมถูกตอง ตองนําไปวิเคราะหใหมอีกครั้งหนึ่ง
6.3.6 รายงานผลวิเคราะหที่ตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใน “ใบลงผลวิเคราะห” ที่
แฟม “รอผลวิเคราะห” สวนขอมูลการวิเคราะห เก็บไวในแฟมของผูวิเคราะห
6.4 การบันทึกผลวิเคราะห
6.4.1 เจาหนาที่ผูบันทึกขอมูล จะบันทึกขอมูลผลวิเคราะหดินที่เสร็จเรียบรอยแลว ลงใน
โปรแกรม “ระบบบริหารงานวิเคราะหดิน”
6.4.2 เจาหนาที่ผูบันทึกขอมูล บันทึกเลขรับที่พิมพแลวเสร็จลงสมุด
6.5 การตรวจสอบ
6.5.1 ผูอํานวยการสวนฯ ตรวจสอบรายงานผลวิเคราะหดิน
6.5.2 หากสงสัย ทําการวิเคราะหใหมอีกครั้ง
6.6 การสงออกรายงานผลวิเคราะห
6.6.1 ผูอํานวยการสวนฯสงรายงานผลวิเคราะหที่ผานการตรวจสอบแลว ดวยโปรแกรม
“ระบบบริหารงานวิเคราะหดิน” ใหศูนยบริการครบวงจร สวนมาตรฐานพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน
เพื่อสงผูรับบริการตอไป
6.6.2 ผูอํานวยการสวนฯ บันทึกวันที่สงตัวอยางดินนี้ลงใน work sheet “LAB 2553”
6.6.3 ตรวจสอบขอมูลตัวอยางดินที่ไดสงออกรายงานผลวิเคราะหแลว และเก็บดินที่
เหลือไวรอตรวจสอบ เมื่อเวลาผานไปนานกวา 2 เดือน จะทิ้งดินที่เหลือเหลานั้น และบันทึกวันที่ทิ้ง
ดินนี้ลงใน work sheet “LAB 2553” และบันทึกขอมูลลงสมุด
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กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ

7.1 ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินวาดวยขั้นตอนระยะเวลาการวิเคราะหดินเพื่อประชาชน
เปนการเฉพาะราย พ.ศ. 2547 ใชเพื่อการเรงรัด กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตการใหบริการใน
การลงทะเบียนรับคําขอการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการดําเนินการตามคําขอ
หมายเหตุ เกษตรกรเปนผูยื่นคําขอไมตองเสียคาใชจาย
7.2 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหดิน ลง
วันที่ 12 มกราคม 2521 ใชในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน
และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับดิน
7.3 สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน. 2548. คูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา
ปุย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา. พิมพครั้งที่ 2. กรม
พัฒนาที่ดิน.
7.4 เอกสารการวิเคราะหดินในภาคผนวก
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8. การจัดเก็บและเขาถึงขอมูล
8.1 การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร
1. ขอมูลรับ-สงตัวอยาง

2. รายงานผลวิเคราะห

3. รายงานประจําเดือน
4. บทคัดยองานวิจยั
5. งานถายทอดเทคโนโลยี

6. ประวัติบุคลากร
7. บัญชีครุภัณฑ
8. บัญชีวัสดุสํานักงาน
9. บัญชีสารเคมี
10. การจัดซื้อ-จาง วัสดุ
ครุภัณฑ และสารเคมี

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ
เจาหนาที่บนั ทึก
ขอมูล
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ
เจาหนาที่บนั ทึก
ขอมูล
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ

การจัดเก็บ

แผนบันทึกขอมูล
และแฟมเอกสาร
จัดเรียงตามเลขรับ
แผนบันทึกขอมูล
และแฟมเอกสาร
เรียงตามเลขรับ/ป
แฟมเอกสาร
เรียงตามเดือน/ป
สวนวิจัยเคมีดนิ นักวิทยาศาสตร แฟมเอกสาร
เรียงตามอักษร
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ แฟมเอกสาร
นักวิทยาศาสตร เรียงตามวันเดือน-ป
สวนวิจัยเคมีดนิ เจาหนาที่ของ แฟมเอกสาร
สวนฯ
เรียงตามอักษร
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ แฟมเอกสาร
นักวิทยาศาสตร
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ แฟมเอกสาร
นักวิทยาศาสตร
สวนวิจัยเคมีดนิ นักวิทยาศาสตร แฟมเอกสาร
เรียงตามอักษร
สวนวิจัยเคมีดนิ นักวิทยาศาสตร แฟมเอกสาร
เรียงตาม ว-ด-ป

ระยะเวลา
ที่เก็บ
2552-2553

2550-2553

2550-2553
2552-2553
2553-2553

2553-2553
2553-2553
2553-2553
2553-2553
2553-2553
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สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

สวนวิจัยเคมีดนิ เจาหนาที่ของ
สวนฯ
12. คําสั่งแตงตั้ง
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ
เจาหนาที่ของ
สวนฯ
13. คาธรรมเนียมการ
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ
วิเคราะหดนิ
นักวิทยาศาสตร
14. การซื้อสุราสามทับ
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ
นักวิทยาศาสตร
15. งบประมาณ
สวนวิจัยเคมีดนิ ผอ.สวนฯ และ
นักวิทยาศาสตร
16. ดัชนีแฟมผลวิเคราะห สวนวิจัยเคมีดนิ เจาหนาที่
แตละรายการ ไดแก pHผูรับผิดชอบ
LR, OM, P, K , Ca, Mg, S,
วิเคราะหในแต
Fe, Al, Cu, Zn, Mn, Fe,
ละรายการ
CEC, Exch.Cation,
EC(1:5), ECe, Sol.Cation,
Sol.Anion
17. คูมือ การปฏิบัติงาน
สวนวิจัยเคมีดนิ เจาหนาที่สว นฯ
18. คูมือ การวิเคราะหดนิ
สวนวิจัยเคมีดนิ เจาหนาที่สว นฯ
ทางเคมี
19. คูมือวิธีการใชเครื่องมือ สวนวิจัยเคมีดนิ เจาหนาที่สว นฯ
วิทยาศาสตร
20. ผลวิเคราะหดินของ
สวนวิจัยเคมีดนิ นักวิทยาศาสตร/
นักวิทยาศาสตร/เจาหนาที่
เจาหนาที่สว นฯ
สวนฯ

การจัดเก็บ
แฟมเอกสาร
เรียงตาม ว-ด-ป
แฟมเอกสาร
เรียงตาม ว-ด-ป
แฟมเอกสาร
เรียงตามอักษร
แฟมเอกสาร เรียง
ตามปงบประมาณ
แฟมเอกสาร เรียง
ตามปงบประมาณ
แฟมเอกสาร
เรียงตามรายการ
วิเคราะห

ระยะเวลา
ที่เก็บ
2552-2553
2552-2553

2521-2553
2553-2553
2553-2553
2552-2553

เอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ

2553-2553
2553-2553

เอกสารวิชาการ

2553-2553

สมุด/แฟมเอกสาร/ 2553-2553
ไฟล
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8.2 ผูมีสิทธิเขาถึง
เอกสารลําดับที่ 1-20 ผูมีสิทธิ์เขาถึง คือ ผูอํานวยการสวนวิจัยเคมีดิน นักวิทยาศาสตร
และเจาหนาทีข่ องสวนฯ
9. ระบบการติดตามและประเมินผล
9.1 ชื่อตัวชี้วดั - ความถูกตองของขอมูล
9.1.1 เกณฑ (คาเปาหมาย) ความถูกตองของขอมูลมากกวาหรือเทากับรอยละ 80
ตัวชี้วัด

ระดับ 1

ความถูกตอง
ของขอมูล

คาเปาหมายที่วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (รอยละ)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

<70

71-75

76-80

81-85

ระดับ 5
>85

9.1.2 กลวิธี - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ตองแทรก
ตัวอยางอางอิงในกระบวนการวิเคราะหทุกรายการวิเคราะห (Parameter) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยนําผลวิเคราะหตัวอยางอางอิงมาจัดทํากราฟควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
9.2 ชื่อตัวชี้วดั - ความรวดเร็วของการวิเคราะหตัวอยาง
9.2.1 เกณฑ (คาเปาหมาย) จํานวนตัวอยางดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลากําหนด
(ภายใน 45 วันทําการ) มีมากกวาหรือเทากับรอยละ 76
ตัวชี้วัด
ความรวดเร็ว
ของการวิเคราะหตัวอยาง

คาเปาหมายที่วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (รอยละ)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
<70

71-75

76-80

81-85

>85

9.2.2 กลวิธี - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ตองจัดทํา
แผนระยะเวลาการวิเคราะหตัวอยางจนถึงขั้นตอนรายงานผลขอมูลแลวเสร็จ

12

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช

เรื่อง วิธีวิเคราะหความเปนกรด-ดางของดิน
เอกสารเลขที่ OSD-03
ปรับปรุงครั้งที่ 01 ฉบับที่ 01
วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553
หนาที่ 1/5

การวิเคราะหความเปนกรด-ดาง ของดิน
(Soil pH)
คํานํา
ความเปนกรด (acidity) หรือความเปนดาง (alkalinity)ของดิน เปนสมบัติที่สําคัญที่มี
อิทธิพลตอขบวนการทางเคมีและชีวภาพในดิน ที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช
ความเปนกรดหรือความเปนดางของดินเกี่ยวของกับ hydrogen ion (H+) และ hydroxyl
ion (OH-) ในสารละลายดิน (soil solution) โดยปกติในสารละลายดินจะมีไอออนทั้งสองชนิดนี้
และ
ถามี H+ > OH- ดินมีปฏิกิริยาเปนกรด เรียกดินกรด
ถามี H+ < OH- ดินมีปฏิกิริยาเปนดาง เรียกดินดาง
ถามี H+ = OH- ดินมีปฏิกิริยาเปนกลาง เรียกดินเปนกลาง
แหลงที่มาที่สําคัญของ H+ ซึ่งกอใหเกิดความเปนกรดในดิน ไดแก
1. H+ จากกรดในดิน เชน H2CO3, HNO3, H2SO4 และกรดอินทรียตางๆ ดังเชน
H2SO4

2H+ + SO4=

2. H+ ที่เกิดจาก Al3+ และ Fe3+ ในสารละลายดิน เชน
Al3+ + H2O

Al(OH)3 + 3H+

แหลงที่มาที่สําคัญของ OH- ซึ่งกอใหเกิดความเปนดางนั้น ไดแก OH- ที่เกิดจาก basic
cations เชน Ca2+, Mg2+, K+ และ Na+ เมื่ออยูในสารละลายดิน
การวัดความเปนกรดเปนดางของดิน นิยมวัดออกมาเปนคาของ pH แทนการบอกเปนคา
ความเขมขนของ H+ หรือ OH- ในสารละลาย ในสารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย “ผลคูณของ
ความเขมขนของ H+ และ OH- จะมีคาคงที่เทากับ 10-14 M ” ดังนั้น การวัดความเปนกรดเปนดาง
ของสารละลาย จึงนิยมวัดเฉพาะความเขมขนของ H+ (active acidity) เทานั้น โดยที่
pH = -log10[H+]
เมื่อ [H+] คือความเขมขนของ H+ ในสารละลาย มีหนวยเปนโมลตอลิตร
การวัด pH ของดิน ในหองปฏิบัติการทดลอง วัดดวยเครื่อง pH meter หลักการ
เหมือนกับการวัด pH โดยทั่วไป แตการวัด pH ของดิน สามารถวัดในสารละลายไดหลายชนิด เชน วัดใน
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น้ํา ในสารละลายโปแตสเซียมคลอไรด ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด หรือในสารละลายโซเดียม
ฟลูออไรด การเลือกวัด pH ในแตละชนิดของสารละลายแตกตางกันขึ้นอยูกับความตองการในการนําขอมูล
ไปใช เพราะการใชสารละลายตางชนิดกัน จะเปนตัวชี้บอกคุณสมบัติบางอยางของดินนั้น โดยทั่ว ๆ ไป เมื่อ
ตองการทราบเพียงวาดินมี pH เปนกรดหรือดาง การวัดใชวัดในน้ําในอัตราสวนของดินตอน้ําตาง ๆ กัน
ดินตั้งแตอัตราสวน 1:1 ;1:2 ;1:2.5 ;1:5 ผูวัดจะเลือกใชอัตราสวนใดก็ได แตมีขอสังเกตวาปริมาณ
สัดสวนของน้ําที่ตางกันจะมีผลตอคา pH ที่วัดได ในหองปฏิบัติการวิเคราะหดินโดยทั่วไปมักใช
สัดสวนของดินตอน้ําเปน 1:1 หรือ 1:2
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่อง pH meter
เครื่องชั่ง
บีกเกอรพลาสติก ขนาด 50 มล. หรือ ขนาด 100 มล.
แทงแกวสําหรับคน
กระบอกฉีดน้าํ
ชอนตวง
กระบอกตวง 25 มล.

สารเคมี
1.
2.
3.
4.

สารละลายมาตรฐาน pH 7.0 (Standard buffer Solution)
สารละลายมาตรฐาน pH 4.0 (Standard buffer Solution)
สารละลายมาตรฐาน pH 10.0 (Standard buffer Solution)
สารละลาย 1 M KCl : ละลาย KCl (อบที่ 110 0C นาน 2 ชั่วโมง) 74.5 กรัม ในน้ํากลัน่ และ
ปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตรดวยน้าํ กลัน่
5. สารละลาย 0.01 M CaCl2 : ละลาย CaCl2 2 H2O (อบที่ 110 0C นาน 2 ชั่วโมง) 1.47 กรัม ใน
น้ํากลั่นและปรับปริมาตรใหเปน 1 ลิตรดวยน้ํากลั่น
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วิธีการ
1. การวัด pH ในน้ํา อัตราสวน ดิน : น้ํา = 1:1 (w/w)
ชั่งดิน 20 กรัม ใสในบีกเกอรพลาสติก. เติมน้ํากลั่น 20 มล. คนใหเขากันดวยแทงแกวเปน
ระยะ ๆ ใหบอยครั้งในระยะ 30 นาทีแรก หลังจากนัน้ ตั้งทิ้งไวอีก 30 นาที จึงวัด pH ของดินในสวน
ที่เปนน้ําใสดวย pH meter หรือใชชอนตวงตักดินและตวงน้ําแทนการชั่งดิน เพื่อวัด pH (1:1, v/v) ก็
ได
2. การวัด pH ใน 1 M KCl อัตราสวน ดิน : น้ํา = 1:1
ทําเชนเดียวกับการวัดคา pH ในน้ํา แตใช 1 M KCl แทนน้ํากลั่น
3. การวัด pH ใน 0.01 M CaCl2 อัตราสวน ดิน: น้ํา = 1:2
ชั่งดิน 20 กรัม ใสในบีกเกอรพลาสติก เติมสารละลาย 0.01 M CaCl2 40 มล. คนใหเขากันดวย
แทงแกวเปนระยะ ๆ ใหบอยครั้งในระยะ 30 นาทีแรก หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว 30 นาที จึงวัด pH ของดินใน
สวนที่เปนน้ําใส ดวย pH meter
ขอเสนอแนะ
1. การวัด pH ของสารละลายดินดวย pH meter ตองคํานึงถึง สัดสวนของดินตอน้ํา การมี
เกลือตางๆ ละลายอยูในสารละลายดิน
2. คา pH ของดิน เมื่อวัดในสารละลาย KCl และ CaCl2 จะมีคานอยกวาเมื่อวัดในน้าํ ใน
อัตราสวน 1:1
3. CO2 ในอากาศมีผลกระทบตอการวัด pH ของดินในน้ําได เพราะ CO2 ในอากาศสามารถ
ละลายในน้ํา กรณีที่เปนงานที่ตองการความถูกตองมากเปนพิเศษ ตองปองกันดวยการปด beaker ที่
ใชผสมตัวอยางดินกับน้ําไวกอ นการวัด
4. กอนวัดคา pH ของสารละลายดิน จะตองเตรียมเครื่อง pH meter ใหพรอมที่จะทํางาน
เสียกอน โดยการวัด Standard buffer solution 7.0 และ 4.0 ปรับเครื่องอานคา pH เปน 7.0 และ 4.0
5. ในกรณีที่ดินเปนดางสูง คือมี pH สูงกวา 7.5 ใหใช Standard buffer solution 7.0 และ 10.0
6. เครื่อง pH meter ที่ใชงานเสร็จแลว ควร Stand by ไว ไมควรปดเครื่องเลย และ electrode
ควรแชอยูในสารละลายตามคําแนะนําของวิธีการใช electrode แตละยี่หอแตละรุน
7. สารละลายที่ใชเติมใน electrode ควรซื้อตามคําแนะนําของบริษัทที่ขาย electrode
เนื่องจากแตละยี่หอแตละรุนใชสารละลายที่เติมไมเหมือนกัน
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การแปลผล
การแปลความหมายคา pH ของดินในน้ํา
ระดับ
กรดรุนแรงมากที่สุด
กรดรุนแรงมาก
กรดจัดมาก
กรดจัด
กรดปานกลาง
กรดเล็กนอย
เปนกลาง
ดางออน
ดางปานกลาง
ดางจัด
ดางจัดมาก

ชวง pHwater, 1:1
< 3.5
3.5 – 4.4
4.5 – 5.0
5.1 – 5.5
5.6 – 6.0
6.1 – 6.5
6.6 – 7.3
7.4 – 7.8
7.9 – 8.4
8.5 – 9.0
> 9.0
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ความตองการปูนของดิน
(Lime requirement, LR)
1. คํานํา
ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดมักจะมีความอิ่มตัวดวยเบส (base saturation) นอยกวา 75% จึงมี
ประจุบวกที่แลกเปลี่ยน เชน Ca+2, Mg+2, K+ อยูนอยและประจุบวกเหลานี้ถูกชะลางไปไดงายยิ่งขึ้น
ถาดินเปนกรด
พืชที่ปลูกบนดินกรดอาจจะขาดอาหารธาตุพวกแคลเซียมและแมกนีเซียม
นอกจากนี้จุลธาตุบางธาตุ เชน เหล็ก มังกานีส สังกะสี ทองแดง และธาตุอื่นที่ไมจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช เชนอะลูมิเนียม จะละลายออกมาอยูในสารละลายดินมากจนกลายเปนสารที่
เปนพิษตอพืชได ดังนั้น ดินที่เปนกรดจัดจึงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ชวงความเปน
กรดเปนดางของดินที่เหมาะสมตอพืช โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับธาตุอาหารของพืชที่มีอยูในดินและ
เปนประโยชนตอพืช โดยทั่วๆ ไปอยูระหวาง pH 6.0 – 7.0
การแกไขดินกรดนิยมใชปูน (lime) โดยปกติหมายถึง สารประกอบ oxide, hydroxide
และ carbonate ของแคลเซียมและแมกนีเซียมเทานั้น เชนปูนขาว หินปูน ซึ่งเปนสารสามารถทํา
ปฏิกิริยาสะเทินกับ active acidity (H+ ในสารละลายดิน) ทําให H+ ในสารละลายดินลดลง และpH
เพิ่มขึ้น แตดินมีสมบัติในการตานทานการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดหรือดาง (buffer) กลาวคือ ดิน
จะปลดปลอย potential acidity ออกมาชดเชย active acidity ที่ถูกสะเทินไป ดังนั้น ถาตองการ
ยกระดับ pH ของดินใหสงู ถึงระดับที่ตองการ จะตองใสปูนลงไปในปริมาณมากพอที่จะสะเทิน
active acidity ที่ถูกปลดปลอยออกมาจาก potential acidity จนเมื่อปฏิกิริยาเกิดสมบูรณแลว เหลือ
active acidity ในสารละลายดินในปริมาณที่พอๆ กับ OH- หรือ pH เปนกลาง จะเห็นวาดิน 2 ชนิด
มี pH (active acidity) เทากัน แตมีpotential acidity ตางกัน จะตองใชปูนในปริมาณที่ตางกัน
เพื่อที่จะยกระดับ pH ของดินทั้งสองใหสงู ขึ้นถึงระดับที่ตองการ
ความตองการปูนของดิน หมายถึงปริมาณแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ ที่เมื่อใสลงไปใน
ดินหนึ่งหนวยพื้นที่แลวทําให pH ของดินเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ตองการ (โดยปกติถาไมระบุวาเปน
ระดับ pH ใด จะหมายถึง pH 7) มีหนวยเปน กก./ไร, ตัน/เฮกตาร เปนตน
วิธีหาความตองการปูนของดินมีหลายวิธี จะขอกลาวถึงวิธีของ Woodruff และวิธีของ
Dunn

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช

เรื่อง วิธีวิเคราะหความตองการปูนของดิน
เอกสารเลขที่ OSD-03
ปรับปรุงครั้งที่ 01 ฉบับที่ 01
วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553
หนาที่ 2/3

วิธีของ Woodruff
1. อุปกรณ
1. เครื่อง pH meter
2. เครื่องชั่ง
3. บีกเกอรพลาสติก ขนาด 50 มล. หรือ ขนาด 100 มล.
4. แทงแกวสําหรับคน
2. สารเคมี
1. การเตรียมน้ํายา Woodruff
ละลาย calcium acetate 40 กรัม, para – nitrophenol 8 กรัม และ sodium hydroxide 1.2 กรัม
ในน้ํากลั่น ผสมสารละลายทั้งหมดเขาดวยกันในขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 1 ลิตร และ
เติมน้ํากลั่นใหไดปริมาตรประมาณ 980 มล. ผสมใหเขากัน ปรับน้ํายาที่เตรียมใหมี pH 7.0 ดวย
สารละลาย NaOH หรือ CH3COOH แลวปรับปริมาตรเปน 1 ลิตรดวยน้ํากลั่น
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกมาตรฐาน (HCl) 0.1 N
ตวงกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขมขน 8.75 มิลลิลิตร คอยๆเทลงในน้ํากลั่น ทําใหมีปริมาตร
1 ลิตร เทียบมาตรฐาน (Standardize) ติเตรทกับสารละลายโซเดียมเตตราบอเรตมาตรฐาน (Standard
sodium tetraborate ; Na2B4O7.10H2O)
3. วิธีการ
1. การทํากราฟมาตรฐานของน้ํายา Woodruff: ไตเตรทสารละลาย Woodruff 20 มล. ดวย
สารละลายมาตรฐาน 0.2000 N HCl ครั้งละ 0.5 มล. คนใหเขากันแลววัดคา pH ของสารละลาย
buffer นี้ทุกครั้งที่เติมกรดลงไป จนกระทั่งใชกรดไปประมาณ 13 - 15 มล. จึงนําคา pH กับ ปริมาณ
กรดที่เติมลงไป (me H+) มาเขียนกราฟ คํานวณ pH unit ตอ me H+ ของ buffer จากสวนที่เปน
เสนตรงของกราฟนี้
2. การหาปริมาณความตองการของดิน
ชั่งดินที่ตองการหาปริมาณปูน 20 กรัม ใสลงในบีกเกอร เติมน้ําและสารละลาย
Woodruff อยางละ 20 มล. คนใหเขากัน 30 นาที แลวตั้งทิ้งไวอีก 30 นาที จึงวัด pH คา pH ที่วัดได
นี้จะตองไมต่ํากวาจุดที่ต่ําสุดที่เปนเสนตรงของกราฟที่ทําไว ถาต่ํากวาตองลดน้ําหนักของดินลง
เปน 10 กรัม นําคา pH ที่วัดไดคํานวณหาปริมาณความตองการปูน
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4. การคํานวณ
สมมติใชดิน A กรัม เติม Woodruff 20 มล. วัด pH ของน้ํายา Woodruff ลดลงจาก 7.0 ไป
Δ pH
จากกราฟ pH เปลี่ยนไป 1.00 pH unit
= B
pH ของสารละลายดิน เมื่อเติม Woodruff เปลี่ยนไปจาก 7.0
= Δ pH
ดังนั้น ดิน A กรัม ตองลด H+ เพื่อใหมี pH เปน 7 = B x Δ pH
หรือตองการปูน
= B x Δ pH x 50
ดิน 1 ไร ตองการ CaCO3
= B x Δ pH x 50 x 384,000,000 / A
= B x Δ pH x 50 x 384 x 106 / (A x 106)
= 19.2 x B x Δ pH / A

me H+
me H+
mg CaCO3
mg CaCO3
kg CaCO3
ตัน CaCO3
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การวิเคราะหอินทรียวัตถุของดิน
(Walkley Black modified acid-dichromate digestion, FeSO4 titration method)
หลักการ
คารบอน (carbon) เปนองคประกอบที่สําคัญของอินทรียวัตถุ ดังนั้นในการหาปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินจังใชวิธีวิเคราะหปริมาณคารบอนโดยการใชสารเคมีทําใหเกิด oxidation กับ
คารบอนในอินทรียวัตถุในดิน แลวคํานวนปริมาณคารบอนในอินทรียวัตถุจากปริมาณของสารเคมี
ที่ใชไปปฏิกิริยา และเมื่อทราบปริมาณคารบอนแลวสามารถนํามาคํานวนปริมาณอินทรียวัตถุ
โดยประมาณ โดยคูณกับ “Van Bemmelen factor” ซึ่งเทากับ 1.724 จากหลักที่วา อินทรียวัตถุมี
ปริมาณคารบอน 58% (Allison และ Moodie, 1965) ใหใชเปนตัวคูณ (factor) ที่เปลี่ยนจากอินทรีย
คารบอนเปนอินทรียวัตถุแตกตางกันในดินบนและดินลาง กลาวคือดินบนคูณดวย 1.9 โดยประมาณ
(52% C) และดินลางคูณดวย 2.5 (40% C) แตอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของอินทรียคารบอนตอ
อินทรียวัตถุในดินที่แตกตางกัน และระหวางชั้นดินในดินเดียวกันไมแนนอน ดังนั้นจึงนิยมใชตัว
คูณ 1.724 ดังกลาวมากกวา
การวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุในดินนิยมใชวิธีของ Walkley และ Black ซึ่งมีหลักการ
ดังนี้คือ
1. ใช oxidizing agent (K2Cr2O7) ที่มากเกินพอทําปฏิกิริยากับ reducing agent ที่มีอยูใน
ดินจนหมด ซึ่งในที่นี้หมายถึงอินทรียคารบอน
2. ใช reducing agent (FeSO4.7H2O หรือ Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) ทําปฏิกิริยากับ
K2Cr2O7 ที่เหลือ
3. ทํา Bank อีกครั้งหนึ่งโดยไมรวมดินตัวอยาง
4. ปริมาณของ FeSO4 ที่ทําปฏิกิริยากับ K2Cr2O7 ใน back จะนํามาคํานวนความเขมขนที่
แทจริงของ FeSO4
5. เนื่องจากปริมาณของ easily oxidizable material ที่วิเคราะหไดนั้นเปนเพียงการวัด
reducing power ของดินเทานั้นเอง ดังนั้นกอนที่จะเปลี่ยนใหเปนปริมาณของอินทรียวัตถุก็ตองผาน
สมมุติฐานหลายขอคือ
1) ถือวาไมมี reducing agent อื่นที่เปนอนินทรียวัตถุในดินเลย จะมีแตอินทรียคารบอน
เทานั้นที่ถูก oxidized ในการทําปฏิกิริยาครั้งนี้
2) ถือวา equivalent weight ของ carbon ซึ่งถูก oxidized นั้นเทากับ 3
2H2Cr2o7+3C+6H2SO4
2Cr(SO4)3+3CO2+8H2O
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3) ใหคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นต recovery ของ carbon ในดินเทากับ 74-76 % ซึ่งคานี้ไดมา
จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับวิธี day combustion ซึ่งเราสมมุติวาเปนวิธีที่ให 100%
recovery
4) คํานวนเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุจากคาที่สมมุติใหอินทรียวัตถุในดินมี carbon 58%
(เปนอินทรียวัตถุที่อยูในรูปของ carbohydrate เชน glucose เปนตน)
อุปกรณ
1. ขวดชมพู (Erlemeyer flask) ขนาด 250 มล.
2. Dispenser ขนาด 10 และ 20 มล.
3. กระบอกตวง ขนาด 100 มล.
4. บิวเรตขนาด 50 มล.
5. เครื่องกวน (magnetic stirrer)
สารเคมี
1.
2.
3.
4.

สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 1.0 N
กรดซัลฟูริกเขมขน (Conc. H2SO4)
สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (Ferrous Ammonium Sulfate) 0.5 N
สารละลายออรโทฟแนนโทรลีน อินดิเคเตอร

วิธีเตรียมน้ํายาเคมี
1. สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 1.0 N
ละลาย K2Cr2O7 (A.R grade อบที่ 105 oC 24 ชั่วโมง) 49.04 กรัมในน้าํ กลั่น แลวทํา
สารละลายใหเปน 1 ลิตร ดวยน้าํ กลัน่
2. สารละลายเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต(FAS) 0.5 N
ละลาย Fe (NH4)2 (SO4)2 .6H2O 196.1 กรัม ในน้ํากลั่น 800 มล. ที่มีกรด H2SO4 เขมขน
อยู 20 มล. แลวทําใหเปนสารละลาย 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น เก็บไวในขวดสีน้ําตาล
3. สารละลายออรโทฟแนนโทรลีน อินดิเคเตอร
ละลายเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4 .7H2O) 0.7กรัม และออรโทฟแนนโทรลีน 1.48 กรัม
ในน้ํากลั่น และทําใหมีปริมาตร 100 มล.

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช

เรื่อง วิธีวิเคราะหอินทรียวัตถุของดิน
เอกสารเลขที่ OSD-03
ปรับปรุงครั้งที่ 01 ฉบับที่ 01
วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553
หนาที่ 3/4

วิธีทํา
1. ชั่งดิน 1 กรัม ใสขวดชมพู ขนาด 250 มล. (ปริมาณตัวอยางดินอาจลดลงไดตามความเหมาะสมถา
ดินนัน้ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง สังเกตไดจากสีของดิน ถาเปนดินสีดําหรือ สีน้ําตาลเขมตองชั่งดิน
ใหลดลง แตถากรณีเปนดินทรายก็ตองเพิม่ ปริมาณดินใหมากขึ้นกวาเดิม)
2. เติม สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 1.0 N 10 มล. โดยใช Dispenser
3. เติม H2SO4 เขมขน 20 มล. โดยใช Dispenser พยายามใหกรดไหลลงขาง ๆ ขวดใหชะลาง
ตัวอยางลงไปอยูในขวดใหหมด เพื่อปองกันไมใหเม็ดดินเกาะติดอยูตามขางขวด เขยาเบาๆ ให
ตัวอยางเขากันดีเปนเวลาประมาณ 1 นาที
4. ตั้งทิ้งไวจนสารละลายเย็นเทาอุณหภูมิหอง
5. เติมน้ํากลั่น 50 มล. แลวทิ้งไวใหเย็น
6. หยดอินดิเคเตอรออรโทฟแนนโทรลีน 5 หยด
7. ไตเตรทดวยสารละลาย FAS 0.5 N ที่จุด end poit สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาลแดง
8. ทํา Blank โดยเริ่มทําตั้งแตขนั้ ตอนที2่ ถึง ขั้นตอนที่ 6
วิธีคํานวณ
% อินทรียคารบอน (Organic Carbon, O.C.)

=

% อินทรียวัตถุ (Organic Matter, O.M.) =
หรือ % OM =

10 x (B-S) x 100 x 3 x 100 x N
B x 77 x 1000 x W
10 x (B-S) x 100 x 100 x 3 x 100 x N
B x 77 x 58 x 1000 x W
% O.C. x 1.724

B = ปริมาณ FAS ที่ใชในการไตเตรท Blank (มล.)
S = ปริมาณ FAS ที่ใชในการไตเตรทตัวอยาง (มล.)
W = น้ําหนักดินที่ใช (กรัม)
N = ความเขมขนของ K2Cr2O7 (ในกรณีทคี่ วามเขมขนไมใช 1.0 N) (หนวย normality)
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การแปลผล
ระดับอินทรียวัตถุ
ระดับ (rating)
ต่ํามาก
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
สูงมาก

พิสัย (รอยละ)
< 0.5
0.5 – 1.0
1.0 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 3.5
3.5 – 4.5
> 4.5

คําแนะนํา
เนื่องจากการเตรียมสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 1.0 N จะเตรียม
คราวละมาก ๆ ดังนั้น normality ของสารละลาย จะไมเทากับ 1.0 N จริง ในกรณีเชนนี้ควรเตรียม
สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 1.0 N ที่แนนอน 100 มล. เพื่อเอาไปหาความเขมขน
ของสารละลาย K2Cr2O7 ที่เตรียมไวมาก ๆ
เอกสารอางอิง
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน. 2547. คูมือวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุปรับปรุงดิน
และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา เลม 1. กรมพัฒนาที่ดิน. 184 หนา.
Allison, L.E. 1965.Organic Carbon. In Methods of soil analysis, part 2 no. 9 pp 1367-1378.
Amer. Soc. Agron. Madison, Wisconsin
Walkley, A. and I.A. Black, 1947. Chromic acid titration method for determination of soil organic
matter. Soil. Sci. Amer. Proc. 63:257.
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ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชในดินโดยวิธี Bray II
หลักการ
ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารพืชธาตุหนึ่งที่พืชตองการเปนปริมาณมาก และจะมีอยูในดินต่ํา
มากโดยมีคาเฉลี่ยเพียง 0.06 เปอรเซนต เมื่อเทียบกับไนโตรเจนที่มี 0.14 และโพแทสเซียม 0.83
เปอรเซนต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชในดินอยูในรูปอนุมูลฟอสเฟต คือ H2PO4- และ HPO4 =
ซึ่งไดจากกระบวนการแปรสภาพของอินทรียวัตถุ และจากการละลายของสารประกอบฟอสเฟต
ตางๆ ในดิน ออกมาอยูในสารละลายดิน (soil solution) ซึ่งอยูในสภาพสมดุลกัน เมื่อพืชดูดดึง
ฟอสเฟตในสารละลายดินไปใชจะทําใหปริมาณในสวนนี้ลดลง ฟอสเฟตในสวนของ soil solid จะ
ถูกปลดปลอยออกมาเพื่อชดเชย ซึ่งอัตราการสลายตัวของฟอสเฟตออกมาอยูสารละลายดินจะชา
หรือ เร็วขึ้นอยูกับชนิดของสารประกอบฟอสเฟตในดิน
วิธีวิเคราะหทางเคมีเพื่อทราบปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน นิยมใชน้ํายาชนิด
ตางๆ ทั้ งที่ เ ป น ด า งและเป นกรด ทั้ งนี้ขึ้น กับการศึ ก ษาวิจัย กัน มาแลว ว า น้ํา ยาชนิ ด ใดเมื่ อสกั ด
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินแลวมีความสัมพันธมากที่สุดกับฟอสฟอรัสที่พืชสามารถดึงดูดไปใช หรือ
กับผลผลิตของพืช น้ํายาที่ใชสกัดดินในหองปฏิบัติการนี้ใชวิธีของ Bray. II ซึ่งประกอบดวย 0.1 N
HCl และ 0.03 N NH4F ซึ่งความเปนกรดของน้ํายานี้ จะชวยละลายฟอสเฟตบางสวนของ soil solid
ออกมา และ F- ในน้ํายาสกัดจะชวยแทนที่ฟอสเฟตไอออนที่ถูกดูดยึดอยูที่ผิวของ soil colloid ให
ออกมาอยูในรูปที่ละลาย ซึ่งอยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืช สามารถใชไดกับดินสวนใหญของ
ประเทศ แตสําหรับดินเค็มแลวควรใชวิธีของ Olsen (1954)
อุปกรณ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง
ขวดแกวกนแบน (Erlenmeyer flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร
หลอดแกว (test tube)
กระดาษกรอง เบอร 5 ขนาด 11 เซนติเมตร
ปเปต (pipette)
เครื่องทําสารละลายเจือจาง (Auto dilutor)
ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
บีกเกอรขนาด 2 ลิตร
สารเคมีชนิดตาง ๆ
เครื่อง Spectrophotometer
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สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม
(1) น้ํายาสกัด Bray II (0.03 N NH4F, 0.1 N HCl) (Bray และ Kurtz, 1945)
ละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด (ammonium fluoride, NH4F) 11.10 กรัม ในน้ํากลั่น 8
ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (conc. HCl) ลงไป 86 มิลลิลิตร แลวปรับใหมีปริมาตร 10 ลิตร
ปรับ pH .ใหอยูระหวาง 1.5-1.6
(2) Stock solution (Reagent A : Sulfuric-molybdate-tartrate solution) (Reid และ
Copeland, 1969, Hue และ Evans, 1978)
ละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต (ammonium molybdate, [(NH4)6Mo7O24.4H2O]) 50
กรัมใสในบีกเกอรขนาด 2 ลิตร เติมน้ํากลั่น 200 มิลลิลิตร คนใหละลาย ละลายแอนติโมนี
โพแทสเซียมตารเตรท (antimony potassium tartrate, KSbO.C4H4O6) 1.213 กรัม ในน้ํากลั่น 50
มิลลิลิตร (ถาไมละลายนําไปอุนแตตองไมเกิน 60 oซ) เมื่อละลายเขากันดีแลว เทใสในบีกเกอรที่ใส
แอมโมเนียมโมลิบเดต คนใหเขากันอีกครั้ง คอยๆเติมกรดซัลฟูริกเขนขน (conc. H2SO4) 700
มิลลิลิตร ทิ้งไวใหเย็น เทลงในขวด Volumetric flask ขนาด 1 ลิตร แลวทําใหมีปริมาตร 1 ลิตรดวย
น้ํากลั่น เทเก็บไวในขวด polyethylene หรือ ขวด pyrex สีน้ําตาลและเก็บไวในที่มืดและเย็น น้ํายานี้
ทิ้งไวไดนาน 6 เดือน
(3) น้ํายา develop สี (Working solution, Reagent B) (The Auburn University
modified Murphy and Riley (1962) ; Watanabe and Olsen, (1965) และ Mehlich,(1978))
ละลาย ascorbic acid 1.76 กรัม ในน้ํากลั่นประมาณ 1,600 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย ขอ (2) ลงไป 40 มิลลิลิตร ทําใหมีปริมาตร 2 ลิตร ดวยน้ํากลั่น ตั้งทิ้งไวใหเย็นประมาณ
2 ชั่วโมง จึงนํามาใช สารละลายนี้เก็บไดไมเกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงตองเตรียมใหมทุกครั้ง
(4) สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส 50 มก./กก. P
ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogen phosphate,
KH2PO4 ที่อบใหแหงที่ 40 oซ นาน 2 ชั่วโมง ) 0.2195 กรัม ในน้ํากลั่นพอสมควร ปรับสภาพใหเปน
กรดดวยกรดซัลฟูริก 1-2 หยด แลวทําใหมีปริมาตร 1 ลิตร
(5) นําสารละลายมาตรฐาน ขอ (4) มาทํา standard set ใหมีความเขมขน 0, 2, 4, 6, 8, 10
และ 15 มก./กก. P ดวยน้ํายาสกัด
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วิธีทํา
(1) ชั่งตัวอยางดิน1.0 กรัมใสในขวดแกวกนแบน (Erlenmeyer flask) ขนาด 50
มิลลิลิตร
(2) เติมน้ํายาสกัด Bray II 10 มิลลิลิตร เขยา 1 นาที กรองดวยกระดาษกรอง No.5
ขนาด 11.0 ซม
(3) ปเปตสารละลายที่สกัดไดในขอ (2) อัตราสวน 1 สวนตอ working solution 16
สวน (เทากับ 17 เทา โดยใช Auto-dilutor) ลงในหลอดแกว ทิ้งไวครึ่งชั่วโมง นําไปอานคาความ
เขมขน(concentration) ดวยเครื่อง Spectrophotometer ที่ชวงคลื่น 882 นาโนเมตร
(4) ทํา blank และชุดของสารละลายมาตรฐาน (standard set) เชนเดียวกับขอ (3)
วิธีการคํานวณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช ( P )

=

BxDF(sample)xX
A x DF(standard)

มก./กก.

เมื่อ
A
B
X
DF

=
=
=
=

น้ําหนักของตัวอยางดิน (กรัม)
น้ํายาสกัด (มิลลิลิตร)
คาที่อานได เมื่อวัดคาเทียบกับ standard set
อัตราสวนการเจือจาง (dilution factor)

ดังนั้น ถาไมมีการทําเจือจาง
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช ( P )

= B x X มก./กก.
A
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ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชในดินโดยวิธีน้ํายาสกัด Olsen (Olsen และคณะ, 1954)
วิธีเตรียมน้ํายาเคมี
(1) น้ํายาสกัด Olsen (0.5 M NaHCO3, pH 8.5)
ละลายโซเดียม ไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3) 42.0 กรัม ในน้ํากลั่น 980 มิลลิลิตร
ปรับ pH เปน 8.5 โดยคอยๆเติม 10 M NaOH (เตรียมโดยละลาย NaOH 40 กรัม ในน้ํากลั่น 100
มิลลิลิตร) แลวปรับใหมีปริมาตร 1 ลิตร ไมควรเตรียมทิ้งไวนาน
(2) Stock solution (Reagent A : Sulfuric-molybdate-tartrate solution)(Reid และ
Copeland, 1969; Hue และ Evans, 1978)
ละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต (ammonium molybdate,[ (NH4)6Mo7O24. 4H2O]) 50
กรัมใสในบีกเกอรขนาด 2 ลิตร เติมน้ํากลั่น 200 มิลลิลิตร คนใหละลาย ละลายแอนติโมนี
โพแทสเซียมตารเตรท (antimony potassium tartrate, KSbO.C4H4O6) 1.213 กรัม ในน้ํากลั่น 50
มิลลิลิตร (ถาไมละลายนําไปอุนแตตองไมเกิน 60 oซ) เมื่อละลายเขากันดีแลว เทใสในบีกเกอรที่ใส
แอมโมเนียมโมลิบเดต คนใหเขากันอีกครั้ง คอยๆเติมกรดซัลฟูริกเขนขน (conc. H2SO4 ) 700
มิลลิลิตร ทิ้งไวใหเย็น เทลงในขวด Volumetric flask ขนาด 1 ลิตร แลวทําใหมีปริมาตร 1 ลิตรดวย
น้ํากลั่น เทเก็บไวในขวด polyethylene หรือ ขวด pyrex สีน้ําตาลและเก็บไวในที่มืดและเย็น น้ํายานี้
ทิ้งไวไดนาน 6 เดือน
(3) กรดซัลฟูริก ( H2SO4 ) 1 M โดยละลาย H2SO4 27.3 มิลลิลิตรในน้ํากลั่น ทําใหมี
ปริมาตร 1 ลิตร
(4) กรดซัลฟูริก (H2SO4) 0.1 M โดยละลาย 1 M H2SO4 100 มิลลิลิตรในน้ํากลั่น ทํา
ใหมีปริมาตร 1 ลิตร
(5) น้ํายา develop สี (Working solution, Reagent B) (The Auburn University
modified Murphy and Riley (1962) ; Watanabe and Olsen, 1965 และ Mehlich,1978)
ละลาย ascorbic acid 1.76 กรัม ในน้ํากลั่นประมาณ 1,600 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย Reagent A ขอ (2) ลงไป 40 มิลลิลิตร และสารละลายขอ (4) ลงไป 200 มิลลิลิตร ทําให
มีปริมาตร 2 ลิตร ดวยน้ํากลั่น ตั้งทิ้งไวใหเย็นประมาณ 2 ชั่วโมง จึงนํามาใช สารละลายนี้เก็บไดไม
เกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงตองเตรียมใหมทุกครั้ง
(6) สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส 50 มก./กก. P
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ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogen phosphate ;
KH2PO4ที่อบใหแหงที่ 40 oซ นาน 2 ชั่วโมง ) 0.2195 กรัม ในน้ํากลั่นพอสมควร ปรับสภาพใหเปน
กรดดวยกรดซัลฟูริก 1-2 หยด แลวทําใหมีปริมาตร 1 ลิตร
(7) นําสารละลายมาตรฐานขอ (6) ทํา standard set ใหมีความเขมขน 0, 2, 4, 6, 8, 10
และ 12 มก./กก. P ดวยน้ํายาสกัด
วิธีการ
(1) ชั่งตัวอยางดิน 1.0 กรัม ใสลงในขวดแกวกนแบน (Erlenmeyer flask) ขนาด
50 มิลลิลิตร
(2) เติมน้ํายาสกัด Olsen 20 มิลลิลิตร เขยา 30 นาที กรองดวยกระดาษกรอง No.5
ขนาด 12.5 ซม
(3) ดูดสารละลายที่สกัดไดในขอ (2) อัตราสวน 1 สวนตอ working solution 16
สวน (เทากับ17 เทา โดยใช Auto-dilutor) ลงในหลอดแกว ทิ้งไวครึ่งชั่วโมง นําไปอานคาความ
เขมขน (concentration) ดวยเครื่อง Spectrophotometer ที่ชวงคลื่น 882 นาโนเมตร
(4) ทํา blank และชุดของสารละลายมาตรฐาน (standard set) เชนเดียวกับขอ (3)
การคํานวณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช (avai.P) =

BxDF(sample)xX
A x DF(standard)

มก./กก.

เมื่อ
A
B
X
DF

=
=
=
=

น้ําหนักของตัวอยางดิน (กรัม)
น้ํายาสกัด (มิลลิลิตร)
คาที่อานได เมื่อวัดคาเทียบกับ standard set
อัตราสวนการเจือจาง (dilution factor)

ดังนั้น ถาไมมีการทําเจือจาง
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช (avai. P) =

BxX
A

มก./กก.
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การวิเคราะหโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืช
(Available Potassium)
หลักการ
โพแทสเซียมในดินสวนใหญจะอยูในรูปของแร (minerals) เชน แรไมกา (biolite,muscovite) ,
เฟลสปาร (orthoclases , microclines) เปนตน แรเหลานี้เมื่อโครงสรางของดินถูกทําลาย หรือ เปลี่ยนแปลง
ชนิด แรจะปลดปลอย K+ ออกมาได
ปริมาณเปนประโยชนไดของโพแทสเซียม คือ exchangeable K+ ซึ่ง exchangeable K+ จะ
มีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน CEC ปริมาณของแรดินเหนียว หรือ
ประเภทเนื้อดิน ฯลฯ
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาโพแทสเซียมในดินที่พืชจะนําไปใชไดนนั้ สวนใหญจะอยูในรูป
ของ exchangeable K+ และ K+ ในสารละลายดิน ดังนั้นถาเราทราบวาดินมีโพแทสเซียมอยูใ นรูปดังกลาวมาก
นอยเทาใด เราก็พอที่จะบอกไดวาดินนั้นมีระดับโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (available potassium) สูง หรือ
ต่ํา เพียงใด
วิธีการสกัดดวยน้ํายาโดยทั่วไปไมอาจจะไลที่ exchangeable K+ ออกมาไดหมด แตหากใชน้ํายา
สกัดที่เหมาะสมแลว คาที่ไดถือวาเพียงพอสําหรับใชในการแนะนําการใชปุยได
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 100 มล.
ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 50 มล.
ปเปต (Pipette) ขนาด 1, 2, 5 และ 10 มล.
กระดาษกรอง เบอร 1
กรวยกรอง
Dispenser ขนาด 25 มล.
Flame Spectrophotometer
เครื่องชั่ง (Balance)
เครื่องเขยา (Shaker)
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สารเคมี
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต (NH4OAc) 1 M pH 7.0
2. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 1,000 mg L-1
3. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1
วิธีเตรียมน้ํายาเคมี
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต (NH4OAc) 1 M pH 7.0
ละลาย 1,140 มล. Glacial acetic acid (99.5%) ในน้ํากลั่นประมาณ 16 ลิตร เติม
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) เขมขน 1,380 มล. แลวเติมน้ํากลั่น จนสารละลายทั้งหมดมี
ปริมาตรประมาณ 19 ลิตร ผสมใหเขากันดี แลวปรับ pH ของสารละลายดวย NH4OH หรือ Glacial
acetic acid ใหได pH เทากับ 7.0 จึงปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 20 ลิตร
2. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 1,000 mg L-1
ละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) 1.9067 กรัม (ที่อบแหง) ในน้ํากลั่น แลวปรับปริมาตร
เปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น
3. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1
ปเปตสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 1000 mg L-1 10 มล. ใสในขวดปริมาตร
และทําใหเปน 100 มล. ดวยน้ํากลั่น จะไดสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 100 mg L-1
หลังจากนั้นปเปตสารละลายนี้ 0, 2, 4, 6, และ 8 มล. ใสในขวดปริมาตรและทําใหเปน 100 มล. ดวย
น้ํากลั่น จะไดสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1 ตามลําดับ
วิธีทํา
1.
2.
3.
4.

ชั่งดิน 2.5 กรัม ใสในขวดชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 50 มล.
เติม 1 M NH4OAc pH 7.0 25 มล. เขยาดวยเครื่องเขยา 30 นาที
กรองดิน และเก็บสารละลายที่กรองได
วิเคราะหปริมาณ K ดวยเครื่อง Flame spectrophotometer โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
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วิธีคํานวณ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชในดิน, mg kg-1 = 10 K x df
K = คาที่อานไดจากเครื่องมือ, mg kg-1
df = dilution factor
เอกสารอางอิง
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และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา เลม 1. กรมพัฒนาทีด่ ิน. 184 หนา.
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การวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน
(Exchangeable cations)
หลักการ
Ca++ , Mg++ , Na+ และ K+ เปนแคตไอออนเกาะอยูที่อนุภาคของดิน หรือ เรียกงาย ๆ วา แคต
ไอออนเหลานีส้ ามารถแลกทีก่ ันไดกบั แคตไอออนอืน่ ๆ ที่อยูรอบ ๆ อนุภาคดิน ดังนัน้ ในการตรวจวัด
ปริมาณแคตไอออนทีแ่ ลกเปลี่ยนไดของดิน จึงใชหลักการของการแลกเปลี่ยนระหวางแคตไอออน
เชน ใชประจุ NH4+ จากสารละลายที่เติมลงไปในตัวอยางดินเปนตัวแลกเปลี่ยนแทนทีแ่ คตไอออนที่เกาะ
อยูที่อนุภาคดินเหลานั้น และโดยที่ Ca++ , Mg++ , Na+ และ K+ เปนแคตไอออนที่มีปริมาณมาก
ที่สุด และแลกเปลี่ยนแทนที่ไดงายที่สุดของดิน ในการตรวจวัดปริมาณแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได
ของดิน จึงมีความหมายเจาะจงถึงอนุมูลของธาตุทั้ง 4 ตัวนี้ เปนหลักการที่ใชกันทั่วไป
วิธีการตรวจวัดปริมาณธาตุแคตไอออนทั้ง 4 ธาตุนี้ วิธีที่แพรหลายที่สุด คือ การเติม
สารละลายของ NH4OAc 1 M pH 7.0 ลงไปในดินใหมากเกินพอ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่กัน
ระหวาง NH4+ จากสารละลาย NH4OAc และแคตไอออนเหลานี้ของดิน จากนั้นนําสารละลายที่ได
จากการแลกเปลี่ยน ไปตรวจวัดดวยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer และ flame
photometer ก็จะทราบปริมาณของ Ca++ , Mg++ , Na+ และ K+ ของตัวอยางดินนั้น แตในดินที่มี
ปริมาณเกลือที่ละลายน้ําได (soluble salts) สูง เชนในดินเค็ม เมื่อวิเคราะหปริมาณแคตไอออนที่
แลกเปลี่ยนตามวิธีนี้แลวตองหักสวนของแคตไอออนที่ละลายน้ําไดออกเสียกอน จึงจะไดปริมาณ
แคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดที่ถูกตอง
1. แคลเซียม และ แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable Ca++ และ Mg++)
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
เครื่อง pH meter
เครื่องปมสุญญากาศ (Vacuum pump)
เครื่องชั่ง (Balance)
ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 50 และ 125 มล.
ขวดกรอง (Filtering flask) ขนาด 500 มล.
ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 100 มล.
Buchner funnel
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9. กระดาษกรอง Whatman เบอร 1 หรือ เบอร 5
10. กระบอกตวง 1,000 มล.
11. ขวดพลาสติกทนกรด-ดาง ขนาด 20 ลิตร
12. กระบอกฉีดน้าํ ยา ขนาด 500 มล.
13. ปเปตขนาด 1, 2, 5 และ 10 มล.
สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต (NH4OAc) 1 M pH 7.0
สารละลายมาตรฐานแคลเซียม 1,000 mg L-1
สารละลายมาตรฐานแคลเซียม 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 mg L-1
สารละลายมาตรฐานแมกนีเซียม 1,000 mg L-1
สารละลายมาตรฐานแมกเซียม 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 mg L-1
สารละลายสตรอนเซียมคลอไรด (SrCl2) 1,500 mg L-1

วิธีเตรียมสารเคมี
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรต (NH4OAc) 1 M pH 7.0
ละลาย 1,140 มล. Glacial acetic acid (99.5%) ในน้ํากลั่นประมาณ 16 ลิตร เติม
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) เขมขน 1,380 มล. แลวเติมน้ํากลั่น จนสารละลายทั้งหมดมี
ปริมาตรประมาณ 19 ลิตร ผสมใหเขากันดี แลวปรับ pH ของสารละลายดวย NH4OH หรือ Glacial
acetic acid ใหได pH เทากับ 7.0 จึงปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 20 ลิตร
2. สารละลายมาตรฐานแคลเซียมเขมขน 1000 mg L-1
ละลายแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3, อบที่ 1500C) 2.498 กรัม ดวยกรดเกลือเล็กนอย
เพียงพอที่ละลาย CaCO3 หมด แลว ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นเปน 1 ลิตร
3. สารละลายมาตรฐานแคลเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 mg L-1
ปเปตสารละลายมาตรฐานแคลเซียมเขมขน 1,000 mg L-1 10 มล. ใสในขวดปริมาตรและ
ทําใหเปน 100 มล. ดวย สารละลาย SrCl2 1,500 mg L-1 จะไดสารละลายมาตรฐานแคลเซียม 100
mg L-1 หลังจากนั้นปเปตสารละลายนี้ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 มล. ใสในขวดปริมาตรและทําใหเปน
100 มล. ดวย สารละลาย SrCl2 1,500 mg L-1 จะไดสารละลายมาตรฐานแคลเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6,
8 และ 10 mg L-1 ตามลําดับ

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช

เรื่อง วิธีวิเคราะหแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดของดิน
เอกสารเลขที่ OSD-03
ปรับปรุง ครั้งที่ 01 ฉบับที่ 01
วันที่บังคับใช 1 ตุลาคม 2553
หนาที่ 3/6

4. สารละลายมาตรฐานแมกนีเซียมเขมขน 1000 mg L-1
ละลายเแมกนีเซียม 1.000 กรัม ดวยกรดเกลือเพียงพอที่ละลายหมด ทิ้งไวใหเย็น จึงปรับ
ปริมาตรดวยน้าํ กลั่นเปน 1 ลิตร
5. สารละลายมาตรฐานแมกเซียมเขมขน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 mg L-1
ปเปตสารละลายมาตรฐานแมกนีเซียมเขมขน 1000 mg L-1 10 มล. ใสในขวดปริมาตร
และทําใหเปน 100 มล. ดวย สารละลาย SrCl2 1,500 mg L-1 จะไดสารละลายมาตรฐานแมกนีเซียม
เขมขน 100 mg L-1 หลังจากนั้นปเปตสารละลายนี้ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มล. ใสในขวดปริมาตรและ
ทําใหเปน 100 มล. ดวยสารละลาย SrCl2 1,500 mg L-1 จะไดสารละลายมาตรฐานแมกนีเซียม
เขมขน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 mg L-1 ตามลําดับ
6. สารละลายสตรอนเซียมคลอไรด (SrCl2) เขมขน 1,500 mg L-1
ละลายสตรอนเซียมคลอไรด (SrCl2 .6H2O) 4.6 กรัม ในน้าํ กลั่น และปรับปริมาตรดวยน้ํา
กลั่นเปน 1 ลิตร
วิธีทํา
1. ชั่งตัวอยางที่รอ นผานตะแกรงขนาด 2 มม. หนัก 5 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 125 มล.
2. เติม 1 M NH4OAc pH 7.0 ประมาณ 50 มล. เขยาใหเขากันดี ตั้งทิ้งไวคางคืน
3. กรองดินโดยใช Buchner funnel คอย ๆ ลางตัวอยางดินบนกรวย อีก 3-4 ครั้ง ดวยสารละลาย
NH4OAc ครั้งละประมาณ 10 มล.
4. นําสารละลายที่กรองได ปรับปริมาตรเปน 100 มล. เก็บไวสําหรับวิเคราะหปริมาณ exchangeable
Ca++ , Mg++ , Na+ และ K+ ตอไป
5. เจือจางสารละลายตัวอยางดวยสารละลายสตรอนเซียมคลอไรด 1,500 mg L-1
6. วัดคาความเขมขนของแคลเซียม และแมกนีเซียมของสารละลายตัวอยาง ดวยเครื่อง Atomic
Absorption Spectrophotometer โดยกําหนดความยาวคลื่นในการวัดแคลเซียม และแมกนีเซียม
เปน 422.6 และ 285.2 นาโนเมตร ตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานมาตรฐาน
แคลเซียม และแมกนีเซียม
7. คํานวณหาปริมาณ exchangeable Ca++ และ Mg++
วิธีคํานวณ
Ca++ หรือ Mg++, cmolc kg-1 =
df =

คาที่อานได (mg L-1) x 2 x df
น.น. กรัมสมมูลยของ Ca++ หรือ Mg++
dilution factor
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คําแนะนํา
1. การเตรียมสารละลายมาตรฐานแคลเซียมและแมกนีเซียม เพื่อใชทํากราฟมาตรฐาน โปรดทํา
ตามคําแนะนําของคูมือเครื่อง AAS ของแตละยี่หอ
2. เนื่องจากการแทนที่แคตไอออนที่แลกเปลี่ยนไดดว ย NH4+ จากสารละลาย NH4OAc 1 M pH
7.0 นี้ มีวิธกี ารในการแทนที่อยางเดียวกับการวิเคราะหคา CEC ในขั้นตอนแรก ดังนั้น เพื่อ
ประหยัดเวลา และคาใชจายจึงสามารถทําไปพรอมกันกับการวิเคราะหคา CEC ได โดยการเก็บน้ํายา
ที่ไดจากการแทนที่ในขัน้ ตอนแรกไปวิเคราะหหาปริมาณแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได และนําตัวอยาง
ดินนําไปวิเคราะหคา CEC ตามขั้นตอนตอไป
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2. โปแตสเซียม และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable K+ และ Na+)
อุปกรณ
1. เครื่อง Flamephotometer
2. อุปกรณอื่นๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหแคลเซียมและแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได
สารเคมี
1.
2.
3.
4.
5.

สารละลายมาตรฐานโซเดียม 1,000 mg L-1
สารละลายมาตรฐานโซเดียม 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 mg L-1
สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียม 1,000 mg L-1
สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียม 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 mg L-1
สารละลายอื่นๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหแคลเซียมและแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได

วิธีเตรียมสารเคมี
1. สารละลายมาตรฐานโซเดียมเขมขน 1,000 mg L-1
ละลายโซเดียมคลอไรด (NaCl) 2.541 กรัม (ที่อบแหง) ในน้ํากลั่น แลวปรับปริมาตรเปน 1
ลิตร
2. สารละลายมาตรฐานโซเดียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1
ปเปตสารละลายมาตรฐานโซเดียมเขมขน 1000 mg L-1 10 มล. ใสในขวดปริมาตรและทํา
ใหเปน 100 มล. ดวยน้ํากลั่น จะไดสารละลายมาตรฐานโซเดียมเขมขน 100 mg L-1 หลังจากนัน้ ป
เปตสารละลายนี้ 0, 2, 4, 6, และ 8 มล. ใสในขวดปริมาตรและทําใหเปน 100 มล. ดวยน้ํากลั่น จะได
สารละลายมาตรฐานโซเดียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1 ตามลําดับ
3. สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมเขมขน 1,000 mg L-1
ละลายโปแตสเซียมคลอไรด (KCl) 1.9067 กรัม (ที่อบแหง) ในน้ํากลั่น แลวปรับปริมาตร
เปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น
4. สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1
ปเปตสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมเขมขน 1000 mg L-1 10 มล. ใสในขวดปริมาตร
และทําใหเปน 100 มล. ดวยน้ํากลั่น จะไดสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมเขมขน 100 mg L-1
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หลังจากนัน้ ปเปตสารละลายนี้ 0, 2, 4, 6, และ 8 มล. ใสในขวดปริมาตรและทําใหเปน 100 มล. ดวย
น้ํากลั่น จะไดสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 mg L-1 ตามลําดับ
วิธีทํา
1. ทําเชนเดียวกันกับการวิเคราะหแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
2. นําสารละลายตัวอยางตามขอ 1. มาวัดปริมาณ exchangeable Na+ และ K+ ดวยเครื่อง
Flamephotometer โดยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมและโปแตสเซียม
วิธีคํานวณ
Na+ หรือ K+, cmolc kg-1

=

df =

คาที่อานได (mg L-1) x 2 x df
น.น. กรัมสมมูลยของ Na+ หรือ K+
dilution factor

คําแนะนํา
การเตรียมสารละลายมาตรฐานโซเดียมและโปแตสเซียม เพื่อใชทํากราฟมาตรฐาน โปรด
ทําตามคําแนะนําของคูมือเครื่อง ของแตละยีห่ อ
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การวิเคราะหความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน
(Cation Exchange Capacity, C.E.C.)
(Ammonium saturation method)
หลักการ
อนุภาคขนาดดินเหนียว (clay size particle) ในดินมีอยู 2 ชนิด คืออนุภาคอนินท
รีย (inorganic particles) ไดแก silicate clay และ hydrous oxides ของเหล็กและอะลูมินัม เปนตน
อีกชนิดหนึ่งคืออนุภาคอินทรีย (organic particles) อนุภาคทั้งสองชนิดนี้มีประจุ (charge) 2
ประเภทคือ ประจุถาวร (permanent charge) และประจุผันแปร (variable charge) ปริมาณประจุ
ถาวรในดินจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคา pH ของดิน แตปริมาณประจุผนั แปรในดินแปร
เปลี่ยนไปเมื่อ pH ของดินเปลี่ยนไป
เนื่องจากคา CEC สัมพันธกับผลรวมของปริมาณแคตไอออนที่เกิดจากประจุถาวร
และประจุผันแปร การวิเคราะหปริมาณ CEC ในดินจึงเปนวิธีการอยางหนึ่งในการประเมินความ
อุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ในภาพรวมทั้ ง หมด และศั ก ยภาพในการตอบสนองต อ การใช ปุ ย เคมี
นอกจากนี้สามารถใชบงบอกชนิดของแรดินเหนียวในดินไดอยางกวางๆ วิธีการวิเคราะห CEC มี
หลายวิธีซึ่งแตละวิธีตองกําหนดคา pH
การวิ เ คราะห ห าคา C.E.C.
ในดิน โดยการทํ า ให ดิ น อิ่ มตั ว ด ว ยสารละลาย
แอมโมเนียมอะซิเตรท (NH4OAc 1 M pH 7) เปนวิธีการอยางหนึ่ง วิธีนี้แบงออกไดเปน 4 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ :
ขั้นตอนที่ 1 การทําใหดินอิ่มตัวและชะลาง (Saturation and leaching step) เปนการ
ทําใหดินอิ่มตัวดวย NH4+ ion โดยการแชดินดวย neutral NH4OAc เพื่อให NH4+ ion จากสารละลาย
NH4OAc เขาไปแทนที่ ion ประจุบวกของดิน กรองและลางตัวอยางดวยสารละลาย NH4OAc และ
ตามดวย NH4Cl เพื่อให NH4+ เขาแทนที่ native cations ตาง ๆ ในดินจนอิ่มตัว อยางเต็มที่
ขั้นตอนที่ 2 การลาง (Washing step) เปนการลางดินดวย ethyl alcohol 95 % เพื่อไล
NH สวนเกินที่ไมไดถูกดูดยึดไวออกจากดินใหหมด
+
4

ขั้นตอนที่ 3 การแทนที่ (Replacing step) ให Na+ เขาไปแทนที่ NH4+ ในดิน โดยใช
สารละลาย acidified NaCl
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห (Analyzing step) เปนขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อหาปริมาณ
NH ที่ถูกแทนที่ออกมาจากดิน โดยการกลั่นและไตเตรท
+
4

อุปกรณ
1. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 มล.
2. ขวดกรอง (Filtering flask) ขนาด 500 มล.
3. ขวดกลั่น (Kjeldahl flask) ขนาด 800 มล.
4. ขวดพลาสติกทนกรดทนดางขนาด 10 และ 20 ลิตร
5. กรวยบุชเนอร (Buchner funnel)
6. กระดาษกรอง Whatman เบอร 5
7. เครื่องปมสุญญากาศ (Vacuum pump)
8. เครื่องกลั่น (Distillation apparatus)
9. บิวเรต (Burette) ขนาด 50 มล.
10. เครื่องกวน (Magnetic stirrer)
สารเคมี
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรท (Ammonium acetate, NH4OAc) 1M pH 7.0
2. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด (Ammonium chloride, NH4Cl) 1 M pH 7.0
3. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด 0.25 M
4. สารละลายโซเดียมคลอไรด (Sodium chloride, NaCl) 10 % acidified
5. เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) 95 %
6. สารละลายกรดบอริก (H3BO3) 3 %
7. สารละลายอินดิเคเตอรผสม (Mixed indicator solution)
8. สารละลายฟนอลฟทาลีน ( phenolphthalein) 1 %
9. สารละลายซิลเวอรไนเตรท (AgNO3) 0.10 M
10. สารละลายกรดเกลือหรือกรดไฮโดรริก (HCl) 0.1 M
11. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 0.1 M
12. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 40 %
13. โพแตสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท (Potassium hydrogen phthalate)
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วิธีเตรียมน้ํายาเคมี
1. สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรท (Ammonium acetate, NH4OAc) 1M pH 7.0
เตรียมโดยใสน้ํากลั่นประมาณ 16 ลิตรในขวดพลาสติกทนกรดทนดางขนาด 20 ลิตร เติม
กรดกลาเชียลอะซิติก (glacial acetic acid, 99.5 %) 1,136 มล. และสารละลายแอมโมเนีย (NH3
solution, NH4OH, 25 %) 1,500 มล. แลวเติมน้ํากลั่นลงไปใหมีปริมาตรประมาณ 19 ลิตร ผสมน้ํายา
ทั้งสองใหเขากัน ปรับ pH ของน้ํายาใหเปน pH 7.0 โดยใชสารละลายแอมโมเนียหรือกรดกลาเชีย
ลกรดอะซิติก แลวจึงปรับปริมาตรใหเปน 20 ลิตร ดวยน้าํ กลั่น
2. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด (Ammonium chloride, NH4Cl) 1 M pH 7.0
ละลาย NH4Cl 1 กิโลกรัม ในน้ํากลัน่ 18 ลิตร ปรับ pH เปน 7.0 ดวย NH3 solution หรือ กรด
HCl แลวจึงเติมน้ํากลั่นปรับปริมาตรเปน 19 ลิตร
3. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด 0.25 M pH 7.0
ตวง 2.5 ลิตร. NH4Cl 1 M (สารละลายขอ 2) ใสในน้ํากลั่น 7 ลิตร แลวปรับ pH เปน 7.0
แลวจึงปรับปริมาตรเปน 10 ลิตรดวยน้ํากลัน่
4. สารละลายโซเดียมคลอไรด (Sodium chloride, NaCl) 10 % acidified
เตรียมโดยละลาย NaCl 2 กิโลกรัม ในน้ํากลั่น 18 ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริคเขมขน 8.35
มล. คนใหละลาย แลวทําใหเปน 20 ลิตร ดวยน้ํากลั่น
5. สารละลายกรดบอริก (H3BO3) 3 %
คอยๆ ละลายกรดบอลิก 600 กรัม ในน้ํากลั่นอุณหภูมปิ ระมาณ 50 – 60 0C จนกรดบอ
ริกละลายหมด จึงปรับปริมาตรทั้งหมดเปน 20 ลิตร ดวยน้ํากลั่น
6. สารละลายอินดิเคเตอรผสม (Mixed indicator solution)
ละลายโบรโมครีซอลกรีน (bromocresol green) 0.22 กรัม และเมทธิลเรด (methyl red)
0.075 กรัม ใน 95 % เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) 96 มล. ที่ใส 3.5 มล. ของ 0.1 M NaOH ไว
แลว
7. สารละลายฟนอลฟทาลีน ( phenolphthalein) 1 %
ละลายฟนอลฟทาลีน 1 กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล 100 มล.
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8. สารละลายกรดเกลือหรือกรดไฮโดรริก (HCl) 0.1 M
เจือจางกรดเกลือเขมขน 82.7 มล. ในน้ํากลั่นแลวปรับปริมาตรเปน 10 ลิตร
9. สารละลาย AgNO3 0.1 M
ละลายซิลเวอรไนเตรท 1.7 กรัม ในน้ํากลั่น 100 มล. เก็บสารละลายนี้ในขวดสีชา
10. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 0.1 M
ละลาย NaOH 40 กรัม ดวยน้ํากลั่น และปรับปริมาตรเปน 10 ลิตรดวยน้ํากลั่น
11. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 40 %
ละลาย NaOH 4 กิโลกรัม ดวยน้าํ กลั่น และปรับปริมาตรเปน 10 ลิตรดวยน้ํากลั่น
12. การ Standardization NaOH ดวยโพแตสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท (potassium hydrogen
phthalate)
ชั่งโพแตสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท (Potassium hydrogen phthalate, KHP, [C6H4
(COOK) COOH], น้ําหนักกรัมสมมูลย 204.23 กรัม) ที่อบแหงที่อุณหภูมิ 105 0C ดวยเครื่องชัง่
ละเอียด 4 ตําแหนง ประมาณ 0.4 กรัม บันทึกน้ําหนัก KHP ใสในขวดชมพูขนาด 125 มล. เติมน้ํากลัน่
ประมาณ 20 มล. เขยาจนละลายหมดจึงไปไตเตรทกับสารละลาย 0.1 M NaOH ที่เตรียมไวในขอ 8
โดยเติม 1 % phenolphthalein 2 - 3 หยด ไตเตรทจนสารละลายเปลี่ยนสีจากไมมีสีเปนสีชมพูซึ่งเปน
จุดยุติ (end point) คํานวณความเขมขนของสารละลาย NaOH จากสูตร:
Normality ของ NaOH =

น.น. เปนกรัมของโพแตสเซียมไฮโดรเจนพะทาเลท x 1000
น้ําหนักกรัมสมมูลยของกรด KHP x ปริมาตรของ NaOH

วิธีทํา
1. ชั่งดิน 5 กรัม ใสใน ขวดชมพู ขนาด 125 มล. เติม 1 M pH 7.0 NH4OAc 50 มล. เขยาใหเขากันดี ทิ้งไวคางคืน
2. นํามากรองโดยใชกรวยบุชเนอร (Buchner funnel) ตอเขากับขวดกรอง ใชกระดาษกรอง
Whatman No. 5 จํานวน 1 แผน (หรือใช No. 42 จํานวน 1 แผน หรือ No. 1 จํานวน 2 แผน แทน
กันได) ลางตัวอยางดินดวย 1 M NH4OAc pH 7.0 ทีละนอย หลาย ๆ ครั้ง จนไดปริมาตรเกือบ
100 มล. นําสารละลายที่กรองไดนี้ถายใส Volumetric flask แลวปรับปริมาตรเปน 100 มล. เก็บ
ไวสําหรับวิเคราะหปริมาณ exchangeable cations Ca++, Mg++, Na+ และ K+ ตอไป
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3. ลางตัวอยางดินในกรวยบุชเนอร ในขอ.2 ตอดวย 1 M NH4OAc pH 7.0 อีก 5 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ
20 มล.
4. ลางตัวอยางดินตอดวย 1 M NH4Cl pH 7.0 5 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 20 มล.
5. ลางตัวอยางดินตอดวย 0.25 M NH4Cl pH 7.0 ประมาณ 20 มล. 1 ครั้ง
6. ลางดวย ethyl alcohol 95 % อีก 5 - 6 ครั้ง ๆ ประมาณ 20 มล. ทุกครั้งที่ลางใชกระบอกฉีด ฉีด
ลางตัวอยางดินที่อาจติดคางอยูที่ปาก buchner funnel ใหลงไปรวมอยูใ นกรวยใหหมด สารละลายที่
ไดจากขอ 3 - ขอ 6 เททิ้งไป (การลางดวย alcohol เพื่อลางแอมโมเนียมสวนเกินที่ดินไมได
แลกเปลี่ยนออกใหหมด ซึ่งทดสอบไดจากปริมาณคลอไรดไมมีหลงเหลืออยูในดินโดยหยด
สารละลาย AgNO3 0.1 M 1 - 2 หยด ลงในสารละลายที่รองรับมาจาก buchner funnel โดยตรงยัง
ไมไดหยดลงสูข วดกรอง ถามีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นแสดงวายังลางแอมโมเนียมไมหมด ตองลาง
ตัวอยางดินดวย ethyl alcohol 95 % ตอไปอีก แลวทดสอบคลอไรดใหมดังทีก่ ลาวมาแลว จน
ไมมีตะกอนสีขาวนั่นแสดงวาลางแอมโมเนียมหมดแลว)
7. เปลี่ยนขวดกรองใหมสําหรับรองรับสารละลายใหม ลางตัวอยางดินที่ยงั อยูในกรวยบุชเนอร ใน
ขอ 6 ดวย acidified NaCl 10 % แตละครั้งที่ลา งใหใสสารละลาย NaCl ใหทวมตัวอยางดิน
จนกระทั่งไดสารลายที่กรองได (leachate) ประมาณ 300-350 มล.
8. ถายไดสารลายที่กรองไดใสในขวดกลั่น ลางขวดกรองดวยน้ํากลั่นและเทน้ําที่ลางรวมลงไปใน
ขวดกลั่น
9. นําขวดกลั่นไปกลั่น โดยเติมโซเดียมไฮดรอกไซด 40 % ลงไปในขวดกลั่นใหมากเกินพอ (ประมาณ
30 มล.) โดยมีสารละลายกรดบอริก (H3BO3) 3% ประมาณ 30 มล. ใสในขวดชมพูขนาด 500 มล.
คอยรองรับสารละลายที่กลั่นออกมาได และในสารละลายกรดบอริกนี้ใสอินดิเคเตอรผสมประมาณ
5 หยด ใชเวลากลั่น ประมาณ 40 - 45 นาที หรือจนกลั่นไดสารละลายประมาณ 250-275 มล.
10. นําสารละลายที่กลั่นไดในขวดชมพูที่รองรับไปไตเตรทกับสารละลายกรดเกลือ 0.1 N จุดยุติคือสี
ของอินดิเคเตอรในสารละลายเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีแดง บันทึกปริมาตรของกรดเกลือที่ใชไต
เตรท แลวนํามาคํานวณคา CEC
11. นําสารละลายโซเดียมคลอไรด 10 % ที่ใชลางดินมากลั่นเปน Blank โดยทําเชนเดียวกับตัวอยาง
ดิน
วิธีคํานวณ
CEC (cmolc/kg) = (T -B) x N x 100 x AD / OD
Sample wt. (gm.)
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T = ปริมาตรกรดเกลือทีใ่ ชไตเตรทกับตัวอยางดิน
B = ปริมาตรกรดเกลือทีใ่ ชไตเตรทกับ Blank
N = ความเขมขนของกรดเกลือมีหนวยเปนนอรมัลลิตี (normality)
AD / OD = อัตราสวนน้าํ หนักดินกับดินอบแหง (airdried / oven - dried ratio)
คําแนะนํา
ในการลางดินแตละครั้งใหคอ ย ๆ ลางสังเกตน้ํายาที่ผานกรวยอยาใหผานออกเร็ว
มาก โดยการควบคุมเปดระบบสุญญากาศใหน้ํายาคอย ๆ หยด กอนจะลางดินครั้งตอไปตองรอให
น้ํายาในการลางครั้งแรกไหลผานหมดไปกอน และขณะลางดินดวยเอทิลแอกอฮอลอยาทิง้ ใหตวั อยาง
ดินแหง เพราะถาดินแหงในการลางครั้งตอไป ตัวอยางดินอาจจะรั่วลงไปอยูใ นขวดกรองที่รองรับได
การแปลผล
ระดับปริมาณความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน
CEC, cmol/kg

ระดับ

<5
5 – 15
15 – 25
25 – 40
> 40

ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
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การวัดคาการนําไฟฟาของดิน
Electrical Conductivity (EC)
หลักการ
ในดินมีเกลือที่ละลายไดอยูหลายชนิด บางชนิดละลายไดดี เชน NaCl , CaCl2 . NaHCO3 ,
Na2SO4 เปนตน บางชนิดละลายไดเพียงบางสวน เชน CaSO4 การวัดคาการนําไฟฟาของดิน จึงเปน
การประเมินปริมาณเกลือที่ละลายไดของดิน และคาที่ไดยังใชเปนตัวกําหนดระดับความเค็มของดิน
ดวย การวัดคาการนําไฟฟาของดินใชวิธีวัดในสารละลายของดินกับน้ํา อัตราสวนระหวางดินตอน้ํา
อาจแตกตางกันแลวแตหองปฏิบัติการแตละแหง แตที่นิยมใชมักเปน 1:5 หรือ เรียกวา EC 1:5 หรือ
ใชวัดเมื่อทําใหดินเปน saturated paste แลววัดในสารละลายที่สกัดไดเรียกวา EC extract (ECe) จะ
ใชสัดสวนของดินตอน้ําเทาใดก็ตาม จะตองระบุสัดสวนนั้นไวดวยทุกครั้งที่รายงานผล
ECe และ EC 1:5 ของตัวอยางเดียวกันจะใหคาไมเทากัน เนื่องจากปริมาณเกลือที่ละลาย
ออกมาจากดินจะไมเทากัน ในการวัด EC ในอัตราสวน ดิน:น้ํา 1:5 ปริมาณน้ําที่มากอาจละลาย
เกลือออกมาไดเกือบหมด แต ECeจะใชน้ํานอยกวาวิธี EC 1:5 ทําใหมีเกลือละลายออกมาไดนอย
ดังนั้น คา EC 1:5 เมื่อเทียบกันเปนความเขมขนของเกลือที่ละลายไดในดินจะมากกวาคาที่ไดจาก
ECe
คา ECe เปนคาที่ไดเมื่อสภาวะของดินตอน้ําใกลเคียงกับสภาพการอุมน้ําที่ความจุสนาม
(field capacity) ซึ่งตางกับคา EC 1:5 ซึ่งใชน้ํามากกวาหลายเทา ทําใหเปรียบเทียบกับสภาพของดิน
ตามธรรมชาติไมได ดังนั้น คา ECe จึงมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของพืชมากกวาคา EC 1:5
หนวยของคา EC ที่นิยมใชมี
- EC x 103 – mS/cm หรือ dS/m
- EC x 106 – μ.S/ m
คา EC ของสารละลายเกลือจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 % เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 oC ดังนั้น อุณหภูมิมาตรฐานเมื่อรายงานคา EC คือ 25 oC
อุปกรณ
1. เครื่องชั่ง
2. บีกเกอรขนาด 600 หรือ 1,000 มล.
3. spatula
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เครื่องอัดน้ําออกจากดิน (Baroid Press)
เครื่อง Electrical Conductivity meter
หลอดทดลองขนาด 40 มล.
กระบอกตวง 25 มล.
แทงแกวคนสาร

สารเคมี
1. สารละลายมาตรฐาน 0.01 M KCl : ละลาย KCl (ที่อบที่ 110 0C นานประมาณ 3 ชั่วโมง)
0.7456 กรัม ในน้ํากลั่นและปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร สารละลายนี้จะเปนสารละลาย
มาตรฐานมีคาการนําไฟฟาที่ 25 oC 1.412 dS/m
2. สารละลายมาตรฐาน 0.1 M KCl : ละลาย KCl (ที่อบที่ 110 0C นานประมาณ 3 ชั่วโมง)
7.456 กรัม ในน้ํากลั่นและปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร สารละลายนี้จะเปนสารละลาย
มาตรฐานมีคาการนําไฟฟาที่ 25 oC 12.88 dS/m)
วิธีเตรียมตัวอยาง
1. ทําใหดินอิ่มตัวดวยน้ํา (saturated paste) แลวสกัดสารละลายออกโดยใชเครื่องปม
สูญญากาศ
2. ทําใหอยูใ นรูปสารละลาย โดยใชดนิ ในอัตราสวน ดิน:น้ํา ตามที่ตองการ เชน 1:5
วิธีทํา
1. การสกัดดินที่อิ่มตัวดวยน้าํ
ใสดินในบีกเกอรปริมาณ 400 – 500 กรัม คอย ๆ เทน้ํากลั่นลงไปในดิน และกวนจนดิน
อิ่มตัวดวยน้ํา ดินที่อิ่มตัวดวยน้ําจะมีผิวมัน สะทอนแสง และเมื่อใช spatula ตักขึ้นมาแลวเทกลับ
ดินจะคอย ๆ ไหลลง โดยไมเหลือติด spatula (ในดินเหนียว) เมื่อทําการกวนจนดีแลว ทิ้งไวคาง
คืน ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกอนนําไปอัดน้ําออกจากดิน ถาดินแหงแข็งใหเติมน้ําลงไปอีกแลวกวน
ใหเขากันอีกครั้งหนึ่ง ถามีน้ําอยูบนหนาดิน ใหเติมดินเพิ่ม กวนจนแนใจวาดินอิ่มตัวดวยน้ําพอดี
นําไปสกัดดวยเครื่องอัดน้ําออกจากดิน แลวจึงนําสารละลายที่ไดมาวัดหาคา ECe ดวยเครื่อง
Electrical Conductivity meter โดยใชสารละลายมาตรฐาน KCl 0.01 M หรือ 0.1 M ปรับคาคงที่
(cell constant) ของเครื่อง Electrical Conductivity meter ที่ 25 oC จะมีคา = 1.412 dS m-1 หรือ
12.88 dS m-1
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2. การสกัดในอัตราสวน ดิน : น้ํา = 1 : 5
ชั่งดิน 4 กรัม ใสในหลอดทดลองขนาด 40 มล ใสน้ํา 20 มล คนใหเขากันดวยแทงแกว
เปนระยะ ๆ นาน ½ ชั่วโมง หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว ½ ชั่วโมง แลวจึงนําไปอานคา EC โดยเครื่อง
Electrical Conductivity meter โดยใชสารละลายมาตรฐาน KCl 0.01 M หรือ 0.1 M ปรับคาคงที่
(cell constant) ของเครื่อง Electrical Conductivity meter ที่ 25 oC จะมีคา = 1.412 dS m-1 หรือ
12.88 dS m-1
3. การคํานวณ
คาการนําไฟฟาของสารละลายสูงขึ้นประมาณ 2% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 0C เครื่องมือวัดที่
ไมสามารถคํานวณแปลงคาที่วัดไดเปนคาที่อุณหภูมิ ควรวัดอุณหภูมิสารละลายแลวคํานวณเปนคา
การนําไฟฟาที่อุณหภูมิ 25 0C ตามสมการ
EC25 = ECt/[1 + 0.02(t – 25)]
เมื่อ

EC25 = คาการนําไฟฟาที่อณ
ุ หภูมิ 25 0C
ECt = คาการนําไฟฟาทีว่ ัดไดที่อุณหภูมิ t 0C
t = อุณหภูมิ (0C)

4. การแปลผล
ตารางที่ 1 การแปลผลคา EC ดินอิ่มตัวดวยน้าํ ที่ 25o C
dS m-1
ความสัมพันธกับพืช
ระดับความเค็ม
0 -2
ไมเค็ม
ไมมีผลกระทบตอการเจิญเติบโตของพืช
2 - 4 เค็มนอยมาก
อาจมีผลกระทบกระเทือนตอผลผลิตของพืชที่ sensitive ตอความเค็ม
4 - 8 เค็มปานกลาง
เปนอุปสรรคตอพืชหลายชนิด
8 - 16 เค็มจัด
เปนอุปสรรคตอพืชสวนมาก เฉพาะพืชทนเค็มที่เติบโตได
>16
เค็มจัดมาก
เปนอันตรายตอพืชทุกชนิด ยกเวนพืชบางชนิด เชนหญาทนเค็ม เปนตน
ที่มา: Beck, 1999; Bower และ และ Wilcox , 1965; Jackson, 1958
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ตารางที่ 2 การแปลผลคาการนําไฟฟาของสารละลายดินที่ไดจากการวัดดวยอัตราสวน 1:5 ตาม
ประเภทของเนื้อดิน ณ อุณหภูมิอางอิง 25o C
ระดับความเค็ม
ไมเค็ม
เค็มนอยมาก
เค็มปานกลาง
เค็มจัด
เค็มจัดมาก
ที่มา : Patterson, 2001

ทราย/รวนปน
ทราย
<0.15
0.16 – 0.30
0.31 – 0.60
0.61 – 1.20
>1.20

คาการนําไฟฟา (mS/cm) ที่เนื้อดินตางๆ
รวนปน
คอนขาง
รวน
เหนียว
เหนียว
<0.17
<0.25
<0.30
0.18 – 0.35 0.26 – 0.45 0.31 – 0.60
0.36 – 0.75 0.46 – 0.90 0.61 – 1.15
0.76 – 1.50 0.91 – 1.75 1.16 – 2.30
>1.50
>1.75
>2.30

เหนียวจัด
<0.40
0.41 – 0.80
0.81 – 1.60
1.61 – 3.20
>3.20

6. ขอสังเกต
1. EC และ ECe ของตัวอยางเดียวกันจะใหคาไมเทากัน เนื่องจากปริมาณเกลือที่ละลายออกมา
จากดินไมเทากัน ในการวัด EC ในอัตราสวน ดิน:น้ํา 1:5 ปริมาณน้ําที่มากอาจละลายเกลือออกมาได
เกือบหมด แต ECe จะใชน้ํานอยกวา EC 1:5 ทําใหมีเกลือละลายออกมาไดนอย ดังนั้น คา EC 1:5 จะ
มากกวาคาที่ไดจาก ECe
2. คา EC ของสารละลายเกลือจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 % เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 oC ดังนั้น อุณหภูมิมาตรฐานเมื่อรายงานคา EC คือ 25 oC
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