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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ�ของดินและแนะนำการใช�ปุ�ยจากค าวิเคราะห�ดิน 

 
สายหยุด เพ็ชรสุข และกิตติศักด์ิ ประชุมทอง 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย อ 
การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ�ของดินและแนะนำการใช.ปุ/ยจากค0าวิเคราะห�ดิน ดำเนินการในป1 

พ.ศ. 2548 โดยรวบรวมข.อมูลผลวิเคราะห�ดินในห.องปฏิบัติการวิเคราะห�ดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
จำนวน 317 จุด 634 ตัวอย0าง (เก็บท่ีระดับความลึก 0-15 และ 15-30 ซม.) นำมาจำแนกได. 9 ชุดดิน คือ ชุด
ดินบางนรา ชุดดินต.นไทร ชุดดินโคกเคียน ชุดดินสงขลา ชุดดินพังงา ชุดดินท.ายเหมือง ชุดดินควนกาหลง ชุด
ดินฉลองและชุดดินบาเจาะ พบว0าท้ัง 9 ชุดดิน มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรงถึงกรดจัด มีค0าอยู0ในช0วง 4.1-4.6 
ค0าเฉลี่ย 4.3 ปริมาณอินทรียวัตถุส0วนใหญ0อยู0ในระดับค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง มีค0าอยู0ในช0วง 1.2-3.2 % 
ค0าเฉลี่ย 2.4% ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง มีค0าอยู0ในช0วง 10-18 mg/kg 
ค0าเฉลี่ย 13 mg/kg ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปFนประโยชน�ต่ำมาก มีค0าอยู0ในช0วง 5-34 mg/kg ค0าเฉลี่ย 19 
mg/kg ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได.ค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง มีค0าอยู0ในช0วง 5-26 cmol(+)kg 
ค0าเฉลี่ย 16 cmol(+)kg ปริมาณความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างต่ำ 4-43% ค0าเฉลี่ย 11 % สามารถ
ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ�ของดินได.ว0าทุกชุดดินมีความอุดมสมบูรณ�ปานกลาง ยกเว.นชุดดินบาเจาะมี
ความอุดมสมบูรณ�ต่ำ และพบว0าชุดดินบางนรา ชุดดินต.นไทร ชุดดินโคกเคียน และชุดดินสงขลา ซ่ึงเปFนดินท่ี
ลุ0มส0วนใหญ0ทำนาข.าว มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ต่ำมาก ควรเพ่ิมปุ/ยโพแทสเซียมให.กับดินอีก 30-
50% และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง ควรเพ่ิมปุ/ยฟอสฟอรัสให.กับดินอีก 10-
25% ชุดดินพังงา ชุดดินท.ายเหมือง ชุดดินควนกาหลง และชุดดินฉลอง เปFนดินท่ีดอน การปลูกลองกองควร
เพ่ิมปุ/ยโพแทสเซียมให.กับดินอีก 70-80% และควรเพ่ิมปุ/ยฟอสฟอรัสให.กับดินอีก 40-50% การปลูกยางพารา
ควรเพ่ิมปุ/ยโพแทสเซียมให.กับดินอีก 40-50% และควรเพ่ิมปุ/ยฟอสฟอรัสให.กับดินอีก 50-60% และจำเปFนต.อง
ปรับค0า pH ของดินก0อน 

 
 

คำสำคัญ : ความอุดมสมบูรณ�ของดิน คำแนะนำการใช.ปุ/ย ชุดดิน 
 

หลักการและเหตุผล 
ปVจจุบันเกษตรกรเห็นความสำคัญของการวิเคราะห�ดินมากข้ึน ทำให.มีการส0งตัวอย0างดินเข.ามา

วิเคราะห�ในห.องปฏิบัติการวิเคราะห�ดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 เปFนจำนวนมาก การให.บริการมีท้ัง
ให.บริการวิเคราะห�ดินและให.คำแนะนำในระดับไร0นา และการวิเคราะห�ตัวอย0างดินในห.องปฏิบัติการโดยใช.
เครื่องมือวิเคราะห�ระดับสูง ตัวอย0างดินท่ีส0งเข.ามาวิเคราะห�ในห.องปฏิบัติการมีมาจากหลายพ้ืนท่ีจึงมีความ
แตกต0างกันท้ังในด.านโครงสร.างและความอุดมสมบูรณ�ของดิน และเนื่องจากความอุดมสมบูรณ�ของดินมิได.คงท่ี
มีความผันแปรไปตามปVจจัยภายนอกหลายอย0าง เพ่ือให.ได.ข.อมูลท่ีเปFนปVจจุบันจึงได.ทำการรวบรวมข.อมูลผล
วิเคราะห�ดินในป1 2548 โดยเน.นเลือกข.อมูลผลวิเคราะห�ดินท่ีผู.ส0งระบุว0าเปFนตัวอย0างดินก0อนการดำเนินการหรือ
ก0อนใช.วัสดุปรับปรุงดินเพ่ือให.สามารถเปFนตัวแทนในการประเมินระดับธาตุอาหารและแนะนำการใช.ปุ/ยตาม
ชนิดของดินนั้น ๆ ได. 
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การวิเคราะห�ดินท่ีใช.ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ�ของดินส0วนใหญ0ใช.วิธีทางเคมี แต0ละรายการมี
ความยากง0ายซับซ.อนแตกต0างกันออกไป รายการวิเคราะห�หลักท่ีกลุ0มวิเคราะห�ดิน สพข. 12 วิเคราะห�ได.แก0 
ความเปFนกรด-ด0าง (pH) อินทรียวัตถุในดิน (OM) ฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน� (Avail.P) และโพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนได. (Exch.K) สำหรับรายการวิเคราะห�อ่ืนๆ ดูตามปVญหาของดินนั้นๆ เช0น ดินเปรี้ยวจัด จะทำการ
วิ เคราะห�ค0 าความต.องการปูน (LR) เหล็ก (Fe) และอลู มินั่ ม (Al) เพ่ิม เปFนต.น และเปFนหน.า ท่ีของ
นักวิทยาศาสตร�หรือนักวิชาการในการวิเคราะห� วินิจฉัย ประเมินความอุดมสมบูรณ�ของดินจากคุณสมบัติทาง
เคมีและให.คำแนะนำการใช.ข.อมูลผลวิเคราะห�ดินเพ่ือให.การนำไปใช.ให.เกิดประโยชน�สูงสุด ผู.ส0งตัวอย0างมีหน.าท่ี
สำคัญคือทำความเข.าใจคำแนะนำท่ีได.รับและใช.ปุ/ยตามคำแนะนำท่ีได. การประเมินความอุดมสมบูรณ�ของดิน
ก0อนการใส0ปุ/ยหรือวัสดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ จะเปFนข.อมูลสำคัญท่ีจะทำให.พืชได.รับธาตุอาหารตรงตามความ
ต.องการและเปFนแนวทางสำคัญท่ีจะช0วยให.การใช.ปุ/ยมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
1.1 pH meter 
1.2 Atomic Absorption Spectrophotometer 
1.3 UV-Spectrophotometer 
1.4 Flame Photometer 
1.5 คอมพิวเตอร�สำหรับประมวลผล 

2. วิธีการศึกษา  
2.1 รวบรวมข.อมูลผลวิเคราะห�ดินในห.องปฏิบัติการ โดยเลือกศึกษาข.อมูลผลวิเคราะห�ดินก0อนการ

ดำเนินการหรือก0อนใส0วัสดุปรับปรุงดิน ต้ังแต0วันท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2548 ได.ข.อมูลผล
วิเคราะห�ดินท้ังหมด 317 ชุด 634 ตัวอย0าง (เก็บท่ีความลึก 2 ระดับ ดินบนเก็บท่ีระดับความลึก 0-15 ซม.) 
นำมาแจกแจงเปFนรายชุดินได.ท้ังหมด 9 ชุดดินดังนี้ 

- ชุดดินบางนรา   9  จุด 
- ชุดดินต.นไทร   5  จุด  
- ชุดดินโคกเคียน  29  จุด 
- ชุดดินสงขลา   28  จุด 
- ชุดดินพังงา   42  จุด  
- ชุดดินท.ายเหมือง  70  จุด 
- ชุดดินควนกาหลง  21  จุด 
- ชุดดินฉลอง   96  จุด 
-ชุดดินบาเจาะ   17  จุด  

2.2 ทำการวิเคราะห�คุณสมบัติทางเคมีเพ่ิมเติมในบางตัวอย0างและบางรายการท่ีผู.ส0งตัวอย0างไม0ได.
ระบุให.วิเคราะห� 

2.3 การวิเคราะห�ดินใช.วิธีการจากคู0มือวิเคราะห�ดินในห.องปฏิบัติการของกลุ0มเคมีดินท่ี 2 กรมพัฒนา
ท่ีดิน โดยมีรายการวิเคราะห�ดังนี้ 

2.3.1 ค0าความเปFนกรด-ด0าง (pH) วัดโดย pH meter โดยวิธีของ Peech และคณะ (1974) 
2.3.2 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน� (Avail. P) .ใช.น้ำยาสกัด Bray II Bray Kurt (1945) 
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2.3.3 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได. (Exch. K) ใช.น้ำยาสกัด ammonium acetate 1 
N pH 7.0 โดยวิธีของ Jackson (1985) 

2.3.4 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) โดยวิธีของ Walkley and Black (1947) 
2.3.5 ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได. (Cation exchange capacity) ใช.น้ำยา

สกัด ammonium acetate 1 N pH 7.0 โดยวิธีของ Chapman (1965) 
2.3.6 ปริมาณประจุบวกท่ีเปFนด0างท่ีแลกเปลี่ยนได. (% Base Saturation) 

2.4 ผลวิเคราะห�ท่ีได.นำมาวินิจฉัยและประเมินระดับความอุดมสมบูรณ�ของดิน 
2.5 จัดทำคำแนะนำเก่ียวกับการใช.ปุ/ยจากค0าวิเคราะห�ดิน 
2.6 สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ� 

จากการรวบรวมข.อมูลผลวิเคราะห�ในห.องปฏิบัติการวิเคราะห�ดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
จำนวน 634 ตัวอย0าง 317 จุด (ดินบนท่ีระดับความลึก 0-15 ซม. และดินล0างท่ีระดับความลึก 15-30 ซม.) ใน 
9 ชุดดิน ผลการศึกษาเปFนดังนี้ 
การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ�ดิน 
 1. ชุดดินบางนรา  

จากผลวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของชุดดินนี้พบว0า ดินมีปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรง (ดินบน 4.3 ดิน
ล0าง 4.5) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู0ในระดับปานกลาง (ดินบน 2.7% ดินล0าง 1.6%) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFน
ประโยชน�ค0อนข.างต่ำ (ดินบน 11 mg/kg ดินล0าง 7mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ (ดินบน 26 
mg/kg ดินล0าง 14 mg/kg ) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได.สูง (ดินบน 26 cmol(+)kg ดินล0าง 25 
cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างต่ำ (ดินบน 10% ดินล0าง 10%) สามารถประเมิน
ได.ว0า ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ�ปานกลาง 
 2. ชุดดินต�นไทร  

คุณสมบัติของดินชุดนี้ ดินบนและดินล0างมีความแตกต0างกันค0อนข.างชัดเจน ยกเว.นค0าความเปFนกรด-
ด0าง และปริมาณความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างซ่ึงใกล.เคียงกัน สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า 
ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดจัด (ดินบน 4.6 ดินล0าง 4.7) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนอยู0ในระดับปานกลาง 
(2.2%) ดินล0างอยู0ระดับต่ำ (1.0%) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ในดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (18 
mg/kg) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (5 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ (ดินบน 11 mg/kg ดินล0าง 
4mg/kg) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได. ต่ำ (ดินบน 6 cmol(+)kg ดินล0าง 6 cmol(+)kg) 
เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างดินบนอยู0ระดับปานกลาง (43%) ดินล0างอยู0ในระดับค0อนข.างต่ำ 
(34%) สามารถประเมินได.ว0าชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ�ปานกลาง ดินล0างมีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
 3. ชุดดินโคกเคียน 

คุณสมบัติชุดดินนี้ ท้ังดินบนและดินล0างมีความใกล.เคียงกัน แตกต0างกันท่ีปริมาณอินทรียวัตถุ และ
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน� สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรด
รุนแรง (ดินบน 4.4 ดินล0าง 4.4) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (2.7%) ดินล0างอยู0ในระดับ
ต่ำ (1.5%) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ในดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (14 mg/kg) ดินล0างอยู0ในระดับ
ต่ำ (6 m/kg) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ (ดินบน 20 mg/kg ดินล0าง 10 mg/kg) ปริมาณความจุ
แคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได.อยู0ในระดับปานกลาง (ดินบน 12 cmol(+)kg ดินล0าง 11 cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�
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ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างต่ำ (ดินบน 10% ดินล0าง 10%) สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้มีความอุดม
สมบูรณ�ปานกลาง ดินล0างมีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ  
 
 4. ชุดดินสงขลา  

สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาเปFนกรดรุนแรง (ดินบน 4.2 ดินล0าง 4.4) 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (3.2%) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (1.2%) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เปFนประโยชน�ในดินบนอยู0 ในระดับปานกลาง (15 mg/kg) ดินล0างอยู0 ในระดับต่ำ (9 mg/kg) ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.อยู0ในระดับต่ำ (ดินบน 18 mg/kg ดินล0าง 9 mg/kg) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ี
แลกเปลี่ยนได.อยู0ในระดับปานกลาง (ดินบน 24 cmol(+)kg ดินล0าง 22 cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัว
ด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างต่ำ (ดินบน 4% ดินล0าง 4%) สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ�ปาน
กลาง ดินล0างมีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
 5. ชุดดินพังงา  

สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรง (ดินบน 4.1 ดินล0าง 
4.2) ปริมาณอินทรียวัตถุดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (2.5%) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (1.4%) ปริมาณฟอสฟอรัส
ท่ี เปFนประโยชน� ดินบนอยู0 ในระดับปานกลาง (12 mg/kg) ดินล0างอยู0 ในระดับต่ำ (4 mg/kg) ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได. ต่ำ (ดินบน 21 mg/kg ดินล0าง 11 mg/kg) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ี
แลกเปลี่ยนได.อยู0ในระดับปานกลาง (ดินบน 18 cmol(+)kg ดินล0าง 18 cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัว
ด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างในระดับต่ำ (ดินบน 4% ดินล0าง 2%) สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้มีความอุดม
สมบูรณ�ปานกลางดินล0างมีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
 6. ชุดดินท�ายเหมือง 

สามารถประเมินค0าวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดจัด (ดินบน 4.6 ดินล0าง 4.6) 
ปริมาณอินทรียวัตถุอยู0ในระดับปานกลาง (ดินบน 2.6% ดินล0าง 1.5%) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ดิน
บนอยู0ในระดับค0อนข.างต่ำ (10 mg/kg) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (4 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.
ต่ำ (ดินบน 25 cmol(+)kg ดินล0าง 24 cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างอยู0ในระดับ
ต่ำ (ดินบน 2% ดินล0าง 2%) สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้ดินบนมีความอุดมสมบูรณ�ปานกลาง ดินล0างมี
ความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
 7. ชุดดินควนกาหลง  

สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรง (ดินบน 4.3 ดินล0าง 
4.4) ปริมาณอินทรียวัตถุดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (2.2%) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (1.1%) ปริมาณฟอสฟอรัส
ท่ี เปFนประโยชน� ดินบนอยู0 ในระดับปานกลาง (13 mg/kg) ดินล0างอยู0 ในระดับต่ำ (4 mg/kg) ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ (ดินบน 20 mg/kg ดินล0าง 9 mg/kg) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยน
ได.อยู0ในระดับปานกลาง (ดินบน 11cmol(+)kg ดินล0าง 11cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ี
เปFนด0างอยู0ในระดับต่ำ (ดินบน 6% ดินล0าง 3%) สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้ดินบนมีความอุดมสมบูรณ�ปาน
กลาง ดินล0างมีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
 8. ชุดดินฉลอง 

สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรง (ดินบน 4.3 ดินล0าง 
4.4) ปริมาณอินทรียวัตถุดินบนอยู0ในระดับปานกลาง (2.5%) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (1.2%) ปริมาณฟอสฟอรัส
ท่ี เปFนประโยชน� ดินบนอยู0 ในระดับปานกลาง (14 mg/kg) ดินล0างอยู0 ในระดับต่ำ (4 mg/kg) ปริมาณ
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โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ (ดินบน 20 mg/kg ดินล0าง 8 mg/kg) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยน
ได.อยู0ในระดับต่ำ (ดินบน 18 cmol(+)kg ดินล0าง 17 cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFน
ด0างดินบนอยู0ในระดับต่ำ (ดินบน 6% ดินล0าง 3%) สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ�ปาน
กลาง ดินล0างมีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
 9. ชุดดินบาเจาะ 

สามารถประเมินค0าการวิเคราะห�ดินได.ว0า ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปFนกรดจัด (ดินบน 4.6 ดินล0าง 4.9) 
ปริมาณอินทรียวัตถุอยู0ในระดับต่ำ (ดินบน 1.2% ดินล0าง 0.8%) ดินบนมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�อยู0
ในระดับปานกลาง (13 mg/kg) ดินล0างอยู0ในระดับต่ำ (8 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ (ดิน
บน 5mg/kg ดินล0าง 2 mg/kg) ปริมาณแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได.อยู0ในระดับต่ำ (ดินบน 5.33 cmol(+)kg 
ดินล0าง 4.22 cmol(+)kg) เปอร�เซ็นต�ความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างระดับต่ำ (ดินบน 15% ดินล0าง 8%) 
สามารถประเมินได.ว0า ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ 
คำแนะนำการใช�ปุ�ย 

จากการรวบรวมข.อมูลดินท้ัง 9 ชุดดิน นำมาจำแนกได. 2 กลุ0มคือ ดินท่ีดอนได.แก0 ชุดดินพังงา ชุดดิน
ฉลอง ชุดดินท.ายเหมือง และชุดดินควนกาหลง ส0วนใหญ0ปลูกยางพารา ปาล�มน้ำมัน สะตอ ลองกอง เงาะ 
มะพร.าว ทุเรียน กล.วย แตงโม สับปะรด ข.าวโพดหวาน มะละกอ และดินท่ีลุ0มได.แก0 ชุดดินบางนรา ชุดดินต.น
ไทร ชุดดินสงขลา และชุดดินโคกเคียน ส0วนใหญ0ทำนาข.าวและปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว ส0วนชุดดินบา
เจาะ ซ่ึงมีเนื้อดินเปFนดินทรายส0วนใหญ0ปลูกมะพร.าวและมะม0วงหิมพานต� จากข.อมูลวิเคราะห�สมบัติทางเคมี
ของดินสามารถให.คำแนะนำการใช.ปุ/ยตามชนิดของพืชได.ดังนี้ 
 1. คำแนะนำการใช�ปุ�ยในนาข�าว  

พ้ืนท่ีปลูกข.าวในจังหวัดนราธิวาส ส0วนใหญ0เปFนพ้ืนท่ีลุ0มเกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลและ
ตะกอนน้ำกร0อย มักพบการสะสมของสารกำมะถันในชั้นหน.าตัดดิน ทำให.ดินเปFนดินเปรี้ยว มีปฏิกิริยาดินเปFน
กรดรุนแรงถึงกรดจัด (pH มีค0าอยู0ในช0วง 4.2-4.7) และพบว0าปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปFนประโยชน�ปานกลาง 
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได.ต่ำ การพิจารณาการใส0ปุ/ยจำเปFนต.องปรับค0า pH ของดินก0อน เพ่ือไม0ให.
ปุ/ยท่ีใส0ลงไปถูกตรึงไปอยู0ในรูปท่ีใช.ประโยชน�ไม0ได. ค0า pH ท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกข.าวอยู0ในช0วง 5.5-6.5 
อัตราปูนท่ีแนะนำคือ 1.2-1.5 ตัน/ไร0ปริมาณธาตุอาหารท่ีควรใส0เพ่ิมในชุดดินต0าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 ปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมท่ีวิเคราะห�ได.ในชุดดินต0างๆ และปริมาณท่ีเพียงพอ
สำหรับปลูกข.าว 
 

ชุดดิน เน้ือดิน 
P ท่ีเปFนประโยชน� (mg/kg) K ท่ีเปFนประโยชน� (mg/kg) ปริมาณ P ท่ี

ต.องใส0เพ่ิม 
(กก./ไร0) 

ปริมาณ K ท่ี
ต.องใส0เพ่ิม 
(กก./ไร0) 

ปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ปริมาณท่ี
วิเคราะห�ได. 

ปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ปริมาณท่ี
วิเคราะห�ได. 

บางนรา ดินร0วน
เหนียวหรือ
ดินเหนียวปน
ทราย 

17 11 41 26 1 5 

ต.นไทร ดินร0วนหรือ
ดินรวนปน
ดินเหนียว 

17 18 41 11 - 9 

โคกเคียน ดินร0วน
เหนียวปน
ทราย 

17 14 41 20 1 4 

สงขลา ดินร0วน
เหนียวปน
ทราย 

17 15 41 18 1 7 

 
ปVจจุบันปุ/ยข.าวท่ีแนะนำโดยท่ัวไปมักแนะนำปุ/ยสูตร 16-20-0 ในอัตราต0าง ๆ แต0ถ.าพิจารณาความ

ต.องการปุ/ยข.าวจากค0าวิเคราะห�ในตารางท่ี 12 พบว0า จำเปFนต.องมีการใส0ปุ/ยเพ่ิมท้ังปุ/ยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม สำหรับไนโตรเจนซ่ึงเปFนธาตุอาหารท่ีมีการเปลี่ยนรูปและสูญเสียไปจากดินได.ง0ายจึงไม0นิยมใช.ค0า
วิเคราะห�ไนโตรเจนในดินเปFนตัวชี้วัดบ0งความเพียงพอของไนโตรเจนในพืช ใช.วิธีการคำนวณจากเปอร�เซ็นต�ของ
อินทรียวัตถุ เนื่องจากอินทรียวัตถุมีไนโตรเจนเปFนองค�ประกอบ 5% 

 
ตารางท่ี 13 อัตราปุ/ยท่ีแนะนำสำหรับนาข.าวในชุดดินต0าง ๆ 
 

ชุดดิน สูตรปุ/ย อัตราท่ีใช. (กก./ไร0)* วิธีการใส0 
บางนรา 15-15-15 

0-0-60 
46-0-0 

13 
5 
11 

ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 
ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 

ใส0ปุ/ยแต0งหน.าช0วงข.าวตั้งท.อง 
ต.นไทร 0-0-60 

46-0-0 
15 
17 

ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 
ใส0ปุ/ยแต0งหน.าช0วงข.าวตั้งท.อง 

โคกเคียน 15-15-15 
0-0-60 
46-0-0 

7 
5 
15 

ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 
ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 

ใส0ปุ/ยแต0งหน.าช0วงข.าวตั้งท.อง 
สงขลา 15-15-15 

0-0-60 
46-0-0 

7 
10 
15 

ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 
ใส0ก0อนปVกดำ 2-3 วัน 

ใส0ปุ/ยแต0งหน.าช0วงข.าวตั้งท.อง 
หมายเหตุ * คำนวณจากปริมาณปุ/ยท่ีต.องใส0เพ่ิมในตารางท่ี 12 
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 2. คำแนะนำการใช�ปุ�ยในไม�ผล 

ลักษณะดินที่เหมาะสมสำหรับไม.ผลซ่ึงจังหวัดนราธิวาสส0วนใหญ0ปลูกลองกอง ต.องเปFนดินที่มีการถ0ายเท
อากาศดี มีการระบายน้ำดี มีระดับน้ำใต.ดินอยู0ลึก ธาตุอาหารพืชมีพอประมาณก็ได. เพราะสามารถเสริมได.ด.วยการใช.
ปุ/ย ลักษณะดังกล0าวมักจะเปFนที่ดอน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน ส0วนใหญ0เปFนแกรนิตเม่ือสลายตัวให.ดินที่มี
คุณสมบัติเปFนกรด ประกอบกับภาคใต.มีฝนตกชุกเกือบทั้งป1 จึงมีการชะล.างค0อนข.างสูง ทำให.ดินมีปฏิกิริยาดินเปFนกรด
รุนแรงถึงกรดจัด (pH มีค0าอยู0ในช0วง 4.1-4.4) การพิจารณาการใส0จำเปFนต.องปรับค0า pH ของดินก0อน เพื่อไม0ให.ปุ/ยที่
ใส0ลงไปถูกตรึงไปอยู0ในรูปที่ไม0สามารถใช.ประโยชน�ได. pH ของดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกลองกองอยู0ในช0วง 5.5-
6.5 อัตราปูนที่แนะนำคือ 2-3 ตัน/ไร0 ปริมาณธาตุอาหารที่ควรมีการใส0เพิ่มในชุดดินต0างๆดังแสดงในตารางที่ 14 

 

ชุดดิน เน้ือดิน 
P ท่ีเปFนประโยชน� (mg/kg) K ท่ีเปFนประโยชน� (mg/kg) ปริมาณ P ท่ี

ต.องใส0เพ่ิม 
(กก./ไร0) 

ปริมาณ K ท่ี
ต.องใส0เพ่ิม 
(กก./ไร0) 

ปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ปริมาณท่ี
วิเคราะห�ได. 

ปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ปริมาณท่ี
วิเคราะห�ได. 

ฉลอง ดินร0วน
เหนียวหรือ
ดินเหนียว
หรือดิน
เหนียวปน
ทรายแป}ง 

25 14 121 20 4 32 

ควนกาหลง ดินร0วนหรือ
ดินร0วนปน
ดินเหนียว 

25 13 121 20 4 32 

ท.ายเหมือง ดินร0วน
เหนียวปน
ทราย 

25 10 121 34 5 27 

สงขลา ดินร0วน
เหนียวปน
ทราย 

25 12 121 21 4 31 
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ตารางท่ี 15 อัตราปุ/ยท่ีแนะนำสำหรับปลูกลองกอง (ท่ีให.ผลผลิต) ในชุดดินต0าง ๆ 
 

ชุดดิน สูตรปุ/ย อัตราท่ีใช. (กก./ไร0)* วิธีการใส0 
ฉลอง 15-15-15 

12-24-12 
13-13-21 
0-0-60 

700 
500 
350 
500 

หลังตกแต0งก่ิง 
ก0อนออกดอก 
หลังติดผล 
ปรับปรุงคุณภาพผลผลติ 

ควนกาหลง 15-15-15 
12-24-12 
13-13-21 
0-0-60 

700 
500 
920 
500 

หลังตกแต0งก่ิง 
ก0อนออกดอก 
หลังติดผล 
ปรับปรุงคุณภาพผลผลติ 

ท.ายเหมือง 15-15-15 
12-24-12 
13-13-21 
0-0-60 

700 
500 
380 
1500 

หลังตกแต0งก่ิง 
ก0อนออกดอก 
หลังติดผล 
ปรับปรุงคุณภาพผลผลติ 

ชุดดิน สูตรปุ/ย อัตราท่ีใช. (กก./ไร0)* วิธีการใส0 
พังงา 15-15-15 

12-24-12 
13-13-21 
0-0-60 

700 
500 
600 
1500 

หลังตกแต0งก่ิง 
ก0อนออกดอก 
หลังติดผล 
ปรับปรุงคุณภาพผลผลติ 

 
 3. คำแนะนำการใช�ปุ�ยในยางพารา 

ลักษณะดินท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกยางพารา ต.องเปFนดินท่ีมีการถ0ายเทอากาศดี มีการระบายน้ำดี มี
ระดับน้ำใต.ดินลึก ยางพาราเจริญได.ดีในดินท่ีมีค0าความเปFนกรด-ด0างในช0วงค0อนข.างกว.างคือ ช0วง pH 4.0-7.5 
ธาตุอาหารพืชมีพอประมาณก็ได. เพราะสามารถเสริมได.ด.วยการใช.ปุ/ย สำหรับชุดดินท่ีเปFนดินดินท่ีดอนท่ี
ทำการศึกษาท้ัง 4 ชุดดินคือ ชุดดินพังงา ชุดดินฉลอง ชุดดินท.ายเหมือง และชุดดินควนกาหลง มีค0า pH อยู0
ในช0วง 4.1-4.4 การพิจารณาการใส0ปุ/ยจำเปFนต.องปรับค0า pH ของดินก0อน เพ่ือไม0ให.ปุ/ยท่ีใส0ลงไปถูกตรึงไปอยู0
ในรูปท่ีใช.ประโยชน�ไม0ได. อัตราปูนท่ีแนะนำคือ 2-3 ตัน/ไร0 ปริมาณธาตุอาหารท่ีควรมีการใส0เพ่ิมในชุดดินต0างๆ 
ดังแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมท่ีวิเคราะห�ได.ในชุดดินต0างๆ และปริมาณท่ีเพียงพอ
สำหรับปลูกยางพารา 

 

ชุดดิน เน้ือดิน 
P ท่ีเปFนประโยชน� (mg/kg) K ท่ีเปFนประโยชน� (mg/kg) ปริมาณ P ท่ี

ต.องใส0เพ่ิม 
(กก./ไร0) 

ปริมาณ K ท่ี
ต.องใส0เพ่ิม 
(กก./ไร0) 

ปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ปริมาณท่ี
วิเคราะห�ได. 

ปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ปริมาณท่ี
วิเคราะห�ได. 

ฉลอง ดินร0วน
เหนียวหรือ
ดินเหนียว
หรือดิน
เหนียวปน
ทรายแป}ง 

25 14 61 20 3 13 

ควนกาหลง ดินร0วนหรือ
ดินร0วนปน
ดินเหนียว 

25 13 61 20 4 13 

ท.ายเหมือง ดินร0วน
เหนียวปน
ทราย 

25 10 61 34 5 8 

สงขลา ดินร0วน
เหนียวปน
ทราย 

25 12 61 21 4 12 

 
ตารางท่ี 17 อัตราปุ/ยท่ีแนะนำสำหรับปลูกยางพารา (ก0อนเป~ดกรีด) 
 

ชุดดิน อัตราปุ/ย (กรัม/ต.น)* สูตรปุ/ย อัตราท่ีใช. (กรัม/ต.น) 
ฉลอง 200-45-168 18-10-6 

0-0-60 
46-0-0 

450 
230 
260 

ควนกาหลง 200-48-168 18-10-6 
0-0-60 
46-0-0 

450 
230 
260 

ท.ายเหมือง 200-61-110 18-10-6 
0-0-60 
46-0-0 

610 
123 
195 

พังงา 200-52-164 18-10-6 
0-0-60 
46-0-0 

520 
221 
220 

หมายเหตุ * คำนวณจากปริมาณปุ/ยท่ีต.องเพ่ิมในตารางท่ี 16 
 

ทุกจุดดินมีปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรงถึงกรดจัด สาเหตุเนื่องมาจากธรณีสัณฐานและวัตถุต.นกำเนิด
ดิน ส0วนใหญ0เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลและตะกอนน้ำกร0อยซ่ึงมีสารประกอบของกำมะถัน ได.แก0 ชุด
ดินบางนรา ต.นไทร โคกเคียนและบาเจาะ นอกจากนั้นเกิดจากการสลายตัวพุพังของหินซ่ึงส0วนใหญ0เปFน
หินแกรนิตท่ีทำให.ดินมีสมบัติเปFนดินกรด ได.แก0 ชุดดินสงขลา พังงา ท.ายเหมือง และควนกาหลง (กรมพัฒนา
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ท่ีดิน, 2548) ประกอบกับภาคใต.มีฝนชุกเกือบท้ังป1 จึงมีการชะล.างค0อนข.างสูง ทำให.มีการสูญเสียธาตุประจุ
บวกอย0างรวดเร็วจึงเกิดการเพ่ิมความรุนแรงของกรดในดินมากข้ึน (กองวางแผนการใช.ท่ีดิน, 2528) 

ปริมาณอินทรียวัตถุส0วนใหญ0มีอยู0ในระดับค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากภาคใต.ของประเทศไทย
มีสภาพภูมิอากาศแบบร.อนชื้น มีฝนตกชุก เหมาะสมในการทำงานของจุลินทรีย�ดินและการย0อยสลาย
อินทรียวัตถุ ประกอบกับการใช.พ้ืนท่ีเพาะปลูกติดต0อกันโดยไม0มีการเพ่ิมอินทรียวัตถุให.กับดินและขาดการ
อนุรักษ�ดินและน้ำท่ีถูกต.องทำให.อินทรียวัตถุในดินมีปริมาณค0อนข.างต่ำ (พจนีย�, 2544) 

ทุกชุดดินมีปริมาณฟอสฟอรัสค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรงถึงกรด
จัด ฟอสฟอรัสท่ีธาตุเปFนธาตุท่ีละลายออกมาได.ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 6-7 ท่ีระดับต่ำกว0า 6 ลงไป และสูงกว0า 7 
ข้ึนไป จะละลายในดินได.น.อยมากจะถูกตรึงด.วยเหล็ก อลูมินั่ม และแมงกานีส เม่ือดินเปFนกรด และถูกตรึงด.วย
แคลเซียมและแมกนีเซียม เม่ือดินเปFนด0าง (ชูจิต, 2547) 

โพแทสเซียมอยู0ในระดับต่ำมาก ปริมาณความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างต่ำและปริมาณความจุ
แคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได.ค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากแร0ดินเหนียวในภาคใต.ส0วนใหญ0เปFนแร0ชนิด 
Kaolinite ซ่ึงมีความสามารถในการดูดซับประจุบวกได.น.อยและแหล0ง K ท่ีสำคัญได.มาจาก illite หรือ 2:1 และ
จากการท่ีภาคใต.โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสเปFนจังหวัดท่ีมีฝนตกชุกทำให.มีการสูญเสีย K ในดินจากการชะ
ละลายกัดกร0อนค0อนข.างสูง 
 

สรุป 
1. จากผลการวิเคราะห�ดินในห.องปฏิบัติการท้ัง 9 ชุดดิน จำนวน 634 ตัวอย0าง พบว0า ทุกชุดดินมี

ปฏิกิริยาดินเปFนกรดรุนแรงถึงกรดจัด (4.1-4.6) ปริมาณอินทรียวัตถุส0วนใหญ0อยู0ในระดับค0อนข.างต่ำถึงปาน
กลาง (1.2-3.2) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ี เปFนประโยชน�ค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง (10-18 mg/kg) ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเปFนประโยชน�ได.ต่ำมาก (5-34 mg/kg) ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได.ค0อนข.างต่ำถึง
ปานกลาง (5-26 cmol(+)kg) ปริมาณความอ่ิมตัวด.วยประจุบวกท่ีเปFนด0างต่ำ (3-43%) ทุกชุดดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ�ตามธรรมชาติปานกลาง ยกเว.นชุดดินบาเจาะมีความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ำ 

2. การพิจารณาการใส0ปุ/ยจำเปFนต.องปรับค0า pH ของดินก0อน เพ่ือไม0ให.ปุ/ยท่ีใส0ลงไปถูกตรึงไปอยู0ใน
รูปท่ีใช.ประโยชน�ไม0ได. ความเปFนประโยชน�ของธาตุอาหารพืชจะเปFนประโยชน�มากท่ีสุดเม่ือดินมี pH 6.5-7.0 

3. ท้ังดินท่ีดอนและดินท่ีลุ0มพบว0ามีปริมาณโพแทสเซียมต่ำมาก ดินท่ีลุ0มซ่ึงส0วนใหญ0ทำนาข.าว ควร
เพ่ิมปุ/ยโพแทสเซียมให.กับดินอีก 30-50% และฟอสฟอรัสซ่ึงพบในปริมาณค0อนข.างต่ำถึงปานกลาง ควรเพ่ิมปุ/ย
ฟอสฟอรัสให.กับดินอีก 10-25% ดินท่ีดอนปลูกลองกอง ควรเพ่ิมปุ/ยโพแทสเซียมให.กับดินอีก 70-80% และ
ควรเพ่ิมปุ/ยฟอสฟอรัสให.กับดินอีก 40-50% ดินท่ีดอนท่ีปลูกยางพาราควรเพ่ิมปุ/ยโพแทสเซียมให.กับดินอีก 40-
50% และควรเพ่ิมปุ/ยฟอสฟอรัสให.กับดินอีก 50-60% 
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