
 
รายละเอียดชุดวิเคราะหคุณภาพดิน 

 
รุน      : Soil analysis                                                                                                                                         CAT.NO.914  601 

ย่ีหอ   : Machery-Nagel (MN) 

ผูผลิต  : Machery-Nagel,Germany   

 
รายละเอียด                                      

ชุดวิเคราะหคุณภาพดินแบบพกพา  ประกอบดวยเคร่ืองมือ  อุปกรณและสารเคมีที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหโครงสรางและ

องคประกอบรวมทั้งปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน  บรรจุในกระเปาเหมาะสําหรับงานภาคสนามประกอบดวย 

1. ตาชั่ง                                                                          20.  จานเทียบสีพีเอชและฟอสฟอรัส 

2. ตะแกรงรอนดิน                                                            21.  กระดาษกรอง 

3.     DL โซลูชั่น/สารละลายสกัด B                                      22.  หลอดแกวสําหรับทดสอบการตกตะกอนของดิน 

4.     สารละลายแคลเซียมคลอไรด                                       23.  กระดาษทดสอบไนเตรท  

5.    ชอนตักสาร                                                                  24.  กระดาษทดสอบแอมโมเนียม 

6.    น้ํากล่ัน/ขวดเก็บและขวดฉีด                                          25.  หลอดวัดปริมาตรสําหรับโปตัสเซียม 

7.    กรวยพลาสติก  2  อัน                                                   26.  กระดาษวัดพีเอช  2.0-9.0 

8. กระบอกตวงขนาด  100 มล.  2  อัน                               27.  สาร   DL  เขมขน 

9. ฐานต้ังกระบอกตวง  2 อัน                                             28.  สารละลายโปตัสเซียมคลอไรดเขมขน 

10. โกรงแกวบดดินสําหรับทดสอบตะกอนคิน                       29.  สารทดสอบแอมโมเนียม  1 

11. ไซริงจ  1  มล.พรอมทิป                                                 30.  สารละลายไพโรฟอสเฟต 

12. ไซริงจ  10  มล.                                                             31.  หลอดสําหรับตวงและทําปฏิกิริยา 

13. ไซริงจ  5  มล.                                                               32.  ชอนตักสารสําหรับโปตัสเซียม 

14. ขวดเก็บตัวอยางดิน  ขนาด  500  มล.                             33.  สารทดสอบฟอสเฟต  พี 1 

15. ขวดสําหรับเขยาตัวอยางดิน  2  อัน                                 34.  สารทดสอบฟอสเฟต  พี 2 

16. หลอดตัวอยางสําหรับดสอบโปตัสเซียม                           35.  สารทดสอบฟอสเฟต  พี-เค  

17. บีกเกอร  250  มล. สําหรับชั่งตัวอยางดิน                         36.  สารทดสอบความเปนกรด-ดาง  4.0-10.0 

18. ชอนตักดิน                                                                     37.  สารทดสอบโปตัสเซียม  1 

19. หลอดวัดปริมาณสําหรับพีเอชและฟอสฟอรัส  เอชอี          38.  สารทดสอบโปตัสเซียม  2 

 
สําหรับวิเคราะหธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปตัสเซียม  และความเปนกรด-ดางของดิน 

 

 

 

 



 

ชุดทดสอบธาตุอาหาร N  P K ในดิน 
 

ชุดทดสอบธาตุอาหาร  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสและโปตัสเซียมในดิน                                                 CAT.NO.914   601 
สวนประกอบ 

1. สารละลายแคลเซียมคลอไรดเขมขน (CaCl2 concentrate)  สําหรับเตรียมสารละลายสกัด A เพื่อทดสอบความเปนกรด- 

       ดาง  แอมโมเนียม  ไนไตรทและไนเตรท  ขนาดบรรจุ 3x100 มล. CAT.NO.914  612 

2. สารละลายดีแอลเขมขน (CAL concentrate)  สําหรับเตรียมสารละลายสกัด B  เพื่อทดสอบฟอสฟอรัสและโปตัสเซียม  

ขนาดบรรจุ 4x100  มล. CAT.NO.914  614 

3. คอนโทฟกซ  ไนเตรท  กระดาษสําหรับทดสอบไนเตรทไนโตรเจน  ขนาดบรรจุ  100  ตัวอยาง  CAT.NO.913  13 

4. วิสโซคัลเลอร  แอมโมเนียม  ชุดทดสอบแอมโมเนียมไนโตรเจน  ขนาดบรรจุ  100 ตัวอยาง  CAT.NO.914  038 

5. วิสโซคัลเลอร  ฟอสเฟต  ชุดทดสอบฟอสฟอรัส  บรรจุ  100  ตัวอยาง  CAT.NO.914  037 

6. วิสโซคัลเลอร  โปตัสเซียม  ชุดทดสอบโปตัสเซียม  บรรจุ  60  ตัวอยาง  CAT.NO.914  044 

 
วิธีเตรียมสารละลายสกัดธาตุอาหารในดิน 

1. สารละลายสกัด A (แคลเซียมคลอไรด) 
ใชไซริงจดูดสารละลายแคลเซียมคลอไรดเขมขน  ปริมาตร  10  มล.ใสลงในขวดขนาด  1  ลิตร  แลวปรับปริมาตรดวยนํ้า

กล่ันจนไดปริมาตร  1  ลิตร  เขยาใหเขากัน 

อัตราสวนการใช  ตัวอยางดิน  100  กรัมตอสารละลายสกัด A ปริมาตร  100  มล. 

                        ตัวอยางดิน  100  กรัมตอสารละลายสกัด A ปริมาตร  200  มล.สําหรับใชกับเคร่ือง PF-11 
2. สารละลายสกัด B (ดีแอล) 

ใชกระบอกตวงขนาด  100  มล.ตวงสารละลายดีแอลเขมขน  ปริมาตร  50  มล.ใสลงในขวดขนาด  1  ลิตร  แลวปรับ

ปริมาตรดวยน้ํากล่ันจนไดปริมาตร  1  ลิตร  เขยาใหเขากัน 

อัตราสวนการใช  ตัวอยางดิน  40  กรัมตอสารละลายสกัด B  ปริมาตร  200  มล.สําหรับใชกับชุดทดสอบแบบเทียบสี 

                        และเครื่อง PF-11 

          

หมายเหต ุ :  สารละลายสกัด B เปล่ียนสภาพจับตัวเปนกอนหรือมีการตกตะกอน  ใหเททิ้งไป  ลางขวดใหสะอาดดวยนํ้า 

                                           รอนหลายๆ คร้ังแลวเตรียมใหม 

  
วิธีเตรียมตัวอยาง 
 ชั่งน้ําหนักดินตามชนิดของสารละลายสกัดที่ตองการใช  เติมสารละลายลงผสมกับถวยตวงใชชอนคนใหเขากันประมาณ   

2 นาที  ต้ังทิ้งไวประมาณ  15  นาที  กวนสารละลายซ้ําหลายคร้ังจนถึงเวลาท่ีกําหนด  พับกระดาษกรอง  MN616  วางบน 

กรวยกรองแลวต้ังบนกระบอกตวง  100  มล.  เทสารละลายดินลงบนกระดาษกรอง  ถาสารละลายท่ีกรองไดยังมีลักษณะขุน 

ใหกรองซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง  หรือต้ังทิ้งไวหรือต้ังขามคืนเพื่อใหตกตะกอนแลวใชไซริงซดูดเอาสวนท่ีใสออกมาทดสอบ 

 



 
วิธีทดสอบไนเตรทไนโตรเจน : ควอนโทฟกซ  ไนเตรท  CAT.NO.913  03 

จุมกระดาษสวนท่ีมีแถบปฏิกิริยา  ลงในสารละลายตัวอยางประมาณ  1  วินาที  ทิ้งไวสักระยะเพื่อใหตัวอยางทําปฏิกิริยากับ 

แถบปฏิกิริยาอยางสมบูรณ  เปรียบเทียบสีกับตัวอยางสีบนหลอดแลวอานคาไนเตรท  เปนหนวยมิลลิกรัมตอลิตร 
 
ขอควรระวัง  :  หยิบกระดาษตามปริมาณท่ีตองการใช  แลวรีบปดฝาหลอดใหสนิททันทีเพื่อปองกันความชื้น  อยา 

                          ใหมือแตะถูกแถบปฏิกิริยา 

 

ผลการทดสอบไนเตรทไนโตรเจนเปนมิลลิกรัมตอลิตร  เทียบเทากับหนวยกิโลกรัมตอเฮกแตร  หรือถาหารดวย 10  จะไดผลเปน 

หนวย  กรัมตอตารางเมตร 

 
วิธีทดสอบแอมโมเนียมไนโตรเจน : วิสโซคัลเลอร  แอมโมเนียม  CAT.NO.914  038 

1. ลางคิวเวทเทียบสีแอมโมเนียมดวยนํ้าตัวอยางแลวเติมถึงขีดบน  (10  มล.) 

2. หยดน้ํายาเบอร 1  จํานวน  10  หยด 

3. เติมสารเบอร 2  จํานวน  1  ชอน (ใหปริมาณสารเรียบเสมอขอบชอน) 

4. ต้ังทิ้งไว  10  นาที  แลวหยิบคิวเวทเทียบสีขึ้นมาสองกับแสงสวางท่ีระดับสายตา  เปรียบเทียบสีแลวอานคาแอมโมเนียม  

แสดงผลเปนหนวยมิลลิกรัมตอลิตร  เทียบเปนหนวยมิลลิกรัมไนโตรเจนตอดิน 1  กิโลกรัม (mgN/Kg,soil) 

 
วิธีทดสอบฟอสฟอรัส : วิสโซคัลเลอร  ฟอสเฟต  CAT.NO.914  037 
 เจือจางน้ําตัวอยางจากสารละลายสกัด B อัตราสวน 1:20  โดยใชไซริงจดูดน้ําตัวอยาง  0.5  มล. ผสมนํ้ากล่ัน  9.5  มล.  เม่ือวัด 

               ไดผลการทดสอบแลวคูณดวย  20  จะไดชวงวัดที่กวางขึ้นเปน  1-15  มก./ล.ของ  ฟอสฟอรัส 

1. ลางคิวเวทเทียบสีฟอสเฟตดวยนํ้าตัวอยางแลวเติมถึงขีดบน (10  มล.) 

2. เติมสารเบอร     1  จํานวน  1  ชอน (ใหปริมาณสารเรียบเสมอขอบชอน)  เขยาใหสารเบอร 1 ละลาย 

3. หยดน้ํายาเบอร  2  จํานวน  10  หยด  เขยาใหสารละลายเขากัน 

4. ต้ังทิ้งไว  5  นาที  แลวหยิบคิวเวทเทียบสีขึ้นมาสองกับแสงสวางท่ีระดับสายตา  เปรียบเทียบสีแลวอานคาฟอสเฟต 

        แสดงผลเปนหนวยมิลลิกรัมตอลิตร  เทียบเปนหนวยมิลลิกรัมไนโตรเจนตอดิน 1  กิโลกรัม (mgP/100g,soil) 

 
วิธีทดสอบโปตัสเซียม  :  วิสโซคัลเลอร  โปตัสเซียม  CAT.NO.914  044 

1. ลางหลอดทดสอบดวยนํ้าตัวอยางแลวเติมถึงขีดบน (10  มล.) 

2. หยดน้ํายาเบอร   1  จํานวน  20  หยด  ปดฝาแลวเขยาใหสารละลายเขากัน 

3. เติมสารเบอร       2  จํานวน  1  ชอน (ใหปริมาณสารเรียบเสมอขอบชอน)  ปดฝาแลวเขยาใหละลายประมาณ  30  วินาที 

จนสารละลายหมด  สารละลายมีสภาพขุนมากนอยตามสภาพ 

4. ต้ังทิ้งไว  5  นาที  แลวหยิบคิวเวทเทียบสีขึ้นมาสองกับแสงสวางท่ีระดับสายตา  เปรียบเทียบสีแลวอานคาฟอสเฟต 

        แสดงผลเปนหนวยมิลลิกรัมตอลิตร  เทียบเปนหนวยมิลลิกรัมไนโตรเจนตอดิน 1  กิโลกรัม (mgK/100g,soil) 
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