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การใช�ข�อมูลผลวิเคราะห�ความเป�นกรด-ด�างของดินทำแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อ
ความเสียหายในการปลูกพืชในจังหวัดนราธิวาส 

 
เบญจพร  ชาครานนท, อภิชาต  จงสกุล, สายหยุด  เพ็ชรสขุ และกิตติศักด์ิ  ประชุมทอง 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย�อ 
การนำข/อมูลผลวิเคราะหความเป1นกรด-ด3างของดินในจังหวัดนราธิวาสใช/เพ่ือจัดทำแผนท่ีแสดงความ

เสี่ยงต3อความเสียหายในการปลูกพืช ดำเนินการต้ังแต3ป8พ.ศ. 2544-2546 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติและการกระจาย
ความเป1นกรดของดินทั้งจังหวัด สำหรับจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต3อความเสียหายในการปลูกพืช 
และกำหนดแนวทาในการจัดการในแต3ละชั้นความเสี่ยงเพื่อปลูกพืช โดยรวบรวมข/อมูลค3าความเป1นกรด-ด3าง
ของดิน 1,922 ตัวอย3าง จากทุกอำเภอมาวิเคราะห พบว3าค3าความเป1นกรด-ด3างสูงสุดเท3ากับ 6.5 ต่ำสุดเท3ากับ 
3.2 ค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.3 โดยดินในช3วงของค3าความเป1นกรด-ด3าง 4.0-4.5 มีจำนวนมากที่สุดเท3ากับ 966 
ตัวอย3าง (ร/อยละ 50.3) แบ3งช3วงชั้นค3าความเป1นกรด-ด3าง เพ่ือกำหนดระดับความเสี่ยงต3อความเสียหายในการ
ปลูกพืชเป1น 5 ชั้นดังนี้ 
 ชั้นท่ี 1  pH ≤ 4.0  ดินเป1นกรดรุนแรงมาก ความเสี่ยงสูงมาก 
 ชั้นท่ี 2  pH 4.1-4.5 ดินเป1นกรดจัดรุนแรง ความเสี่ยงสูงมาก 
 ชั้นท่ี 3  pH 4.6-5.0 ดินเป1นกรดจัดมาก ความเสี่ยงปานกลาง 
 ชั้นท่ี 4  pH 5.1-5.5 ดินเป1นกรดจัด ความเสี่ยงน/อย 
 ชั้นท่ี 5  pH ≥5.6  ดินเป1นกรดปานกลาง ความเสี่ยงน/อยมาก 

จากการใช/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสร/างแผนท่ีขอบเขตแสดงชั้นความเสี่ยงต3อความเสียหายใน
การปลูกพืชแล/วคำนวณหาพื้นที่ของชั้นความเสี่ยงในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น/อย และน/อยมาก ได/พื้นท่ี
เท3ากับ 263,475 ไร3 727,998 ไร3 190,211 ไร3 309,343 ไร3 และ 18,025 ไร3 หรือร/อยละ 9.4, 25.9, 6.8, 11 
และ 0.6 ตามลำดับ ได/กำหนดแนวทางในการจัดการดินตามความเสี่ยงต3อการปลูกพืชดังนี้ ชั้นความเสี่ยงสูง
มากใส3วัสดุปูน ควบคู3กับการควบคุมระดับน้ำให/สูงกว3าชั้นไพไรทและใช/ประโยชนอย3างต3อเนื่อง ชั้นความเสี่ยง
สูงใส3วัสดุปูนคู3กับการใช/น้ำจืดชะล/างกรด ชั้นความเสี่ยงปานกลางวัสดุปูน หรือเลือกพืชทนเปรี้ยว ชั้นความ
เสี่ยงน/อยเลือกพืชท่ีข้ึนได/ดี ชั้นความเสี่ยงน/อยมากไม3จำเป1นต/องปรับปรุงดิน 
 

หลักการและเหตุผล 
จังหวัดนราธิวาสมีสภาพภูมิประเทศแตกต3างกัน ดินจึงมีความแตกต3างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ

ธรณีสัณฐานและวัตถุต/นกำเนิดดิน ดังนั้นจังหวัดนราธิวาสสามารถจำแนกดินได/ทั้งหมด 28 ชุดดิน สมบัติของ
ดินส3วนใหญ3จะมีปฏิกิริยาดินเป1นกรด ปOญหาที่ใช/ดินเพื่อการเกษตรมาจากปOญหาสมบัติของดิน เช3น ดินทราย 
ดินอินทรีย ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายท่ีมีชั้นดาน ดินต้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ (กองวางแผนการใช/ท่ีดิน, 2528) 

จากการวิเคราะหตัวอย3างดิน จำนวนหลายพันตัวอย3าง ทำให/มีผลวิเคราะหหลายหมื่นรายการ โดย
ตัวอย3างที่ส3งมาในแต3ละป8นั้น ประมาณร/อยละ 70 เป1นตัวอย3างดินจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งผู/ส3งตัวอย3างดินจะ
ระบุให/วิเคราะหค3าความเป1นกรด-ด3างของดิน เป1นรายการวิเคราะหที่มีความสำคัญมาก เมื่อรวบรวมติดต3อกัน
หลายป8 เห็นได/ว3าผลวิเคราะหดินที่ได/เก็บรวบรวมไว/มีการกระจายค3อนข/างมากในทุกๆพื้นท่ี ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชนในการที่จะนำผลวิเคราะหที่มีอยู3มาประมวลผลด/วยวิธีการต3างๆ 
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เพื่อให/มองเห็นภาพได/มากขึ้น โดยเฉพาะอย3างยิ่งค3าความเป1นกรด-ด3างของดินบนที่มีข/อมูลมากที่สุด หากนำ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเข/ามาแปลงค3าที่มีอยู3 ซึ ่งเป1นข/อมูลจุด ให/เป1นข/อมูลเชิงพื้นที่ ก็จะสามารถใช/
ประโยชนของข/อมูลเพื่อพิจารณาพื้นที่ในการปลูกพืชว3ามีความเสี่ยงมากน/อยเพียงใดที่จะเกิดความเสียหาย
เนื่องจากความเป1นกรดของดิน จึงทำการศึกษาการนำข/อมูลผลวิเคราะหความเป1นกรด-ด3างของดินในจังหวัด
นราธิวาสเพื่อเป1นข/อมูลพื้นฐานในการประเมินค3าความเสี่ยงและจัดทำแผนที่แสดงความเสี่ยงต3อความเสียหาย
ในการปลูกพืชซึ่งจะเป1นประโยชนในการวางแผนการใช/ที่ดิน รวมทั้งเป1นแนวทางในการประมวลผลค3าผล
วิเคราะหในลักษณะเดียวกัน ได/แก3 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน การประเมินศักยภาพของดินในด/าน
อ่ืนๆ ต3อไป 

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
1.1 ข/อมูลการวิเคราะหดินในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,922 ตัวอย3าง 
1.2 pH meter 
1.3 อุปกรณใช/วัดความเป1นกรด-ด3าง ได/แก3 บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร และแท3งแก/ว 
1.4 คอมพิวเตอรสำหรับประมวลผล 
1.5 โปรแกรมสำเร็จรูป Arcview, Spreadsheet Microsoft Excel, Micro Stat 
1.6 แผนท่ีภูมิประเทศ 

2. วิธีการ  
 2.1 การเลือกพ้ืนท่ีทำการเกษตร 

เลือกจังหวัดนราธิวาสเป1นตัวแทนของพื้นที่การศึกษา โดยเลือกข/อมูลค3าความเป1นกรด-ด3าง
ของดินจากพื้นที่ที ่มีการใช/ประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร และพื้นที่ที ่มีศักยภาพการใช/ที่ดิน จุดเก็บข/อมูล
กระจายทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส (รูปที่ 1) ยกเว/นพื้นที่ภูเขา และปfาพรุสมบูรณที่ไม3สามารถเข/า
ไปเก็บตัวอย3างดินได/ 
 2.2 การรวบรวมข/อมูล 

เพื่อให/ได/ข/อมูลค3าความเป1นกรด-ด3างของดินที่เป1นตัวแทนของดินทั้งจังหวัด จึงทำการรวบ
ข/อมูลจาก 2 แหล3งเข/าด/วยกัน คือ  

2.2.1 ค3าความเป1นกรด-ด3างของตัวอย3างดินจากนักวิชาการและเกษตรกร ท่ีส3งมาวิเคราะห 
เพ่ือวัตถุประสงคต3างๆ โดยเลือกผลวิเคราะหของดินชั้นบน (0-15 เซนติเมตร) จากนั้นนำข/อมูลมาตรวจสอบจุด
พิกัดการเก็บตัวอย3างดินจากแผนท่ีภูมิประเทศ 

2.2.2 จากการตรวจสอบจุดพิกัดในข/อ 2.2.1 ได/พิจารณาเก็บตัวอย3างดินเพ่ิมเติมเพ่ือให/ 
ครอบคลุมพ/นท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยกำหนดพิกัดจุดเก็บตัวอย3าง แล/วทำการเก็บตัวอย3างดินท่ีระดับความลึก 0-
15 เซนติเมตร นำตัวอย3างดินมาผึ่งให/แห/งในที่ร3ม บดแล/วร3อนผ3านตะแกรงขนาด 2 มิลลิลิตร วัดค3าความเป1น
กรด-ด3างใช/สัดส3วนดินต3อน้ำ เท3ากับ 1:1 (Peech และคณะ, 1974) โดยใช/ pH meter บันทึกข/อมูลผล
วิเคราะห 

2.3 การลงตำแหน3งจุดพิกัด 
นำข/อมูลท้ังหมด 1,922 ตัวอย3าง มาลงจุดพิกัดจากแผนท่ีภูมิประเทศ 

2.4 การรวบรวมและการจัดเก็บข/อมูล 
ข/อมูลค3าความเป1นกรด-ด3าง และตำแหน3งจุดพิกัดท้ังหมด นำมาจัดเก็บในลักษณะของตัวเลข            

(digital) โดยใช/โปรแกรม Spreadsheet Microsoft Excel   
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2.5 วิเคราะหค3าสถิติเบ้ืองต/น 
โดยนำข/อมูลท้ังหมด 1,922 ตัวอย3าง มาวิเคราะหสถิติ โดยใช/โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป Micro        

Stat เพ่ือหาค3าสถิติพรรณนา (descriptive statistics) การกระจายข/อมูล 
2.6 กำหนดชั้นความเสี่ยงต3อความเสียหายในการปลูกพืช 

 จากค3าการกระจายความเป1นกรด-ด3าง นำมากำหนดชั้นความเสี่ยงต3อความเสียหายของการ  
ปลูกพืช ออกเป1น 5 ชั้น โดยให/มีความสอดคล/องกับความรุนแรงของกรดและการกำหนดเกณฑความสูงต่ำของ
ค3าวิเคราะหดินท่ีใช/ในประเทศไทย 

2.7 สร/างแผนท่ีและวิเคราะหพ้ืนท่ี 
โดยใช/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรม Arcview แสดงจุดพิกัดของข/อมูลสร/างแผนท่ี        

แสดงขอบเขตค3าความเป1นกรด-ด3างของดิน และคำนวณหาพ้ืนท่ีแต3ละชั้นความเสี่ยง 
2.8 กำหนดแนวทางมาตรการการจัดการดินตามระดับความเป1นกรด-ด3างของดิน 

จากแผนท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กำหนดแนวทางมาตรการการจัดการดินและการใช/ 
ประโยชนท่ีดิน 

2.9 สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
จากการรวบรวมข/อมูลผลการวิเคราะหค3าความเป1นกรด-ด3างของดิน ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน

ทั้งสิ้น 1,922 ตัวอย3าง ที่มีค3าพิกัดกำกับทุกตัวอย3าง และลงจุดเก็บตัวอย3างดินลงในแผนที่ภูมิประเทศจังหวัด
นราธิวาส พบว3าจุดเก็บตัวอย3างดินกระจายอยู3ในเขตทุกอำเภอท้ัง 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะใน
บริเวณที่เป1นพื้นที่ทำการเกษตร ยกเว/นในเขตบริเวณที่เป1นภูเขาสูงหรือบริเวณที่เป1นพื้นที่พรุสมบูรณ (รูปที่ 1) 
ดังนั้นจุดเก็บตัวอย3างดินทั้งหมดนี้ถือได/ว3ามีการกระจายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได/เพียงพอที่จะนำไปใช/เป1น
ตัวแทนของพ้ืนท่ีทุกบริเวณท่ีจะใช/ประโยชนทางการเกษตร จากการศึกษาได/ผลดังนี้  
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รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย3างดิน ในจังหวัดนาธิวาส 

1. สมบัติของข�อมูลท่ีนำมาวิเคราะห� 
จากข/อมูลผลวิเคราะหค3าความเป1นกรด-ด3างของดินทั้ง 1,922 ตัวอย3าง ได/วิเคราะหหาค3าทางสถิติ

พรรณนาสำหรับประเมินการแจกแจงข/อมูลทางสถิติ จะเห็นได/ว3า ค3าความเป1นกรด-ด3างสูงสุดมีค3าเท3ากับ 6.5 
ค3าต่ำสุดเท3ากับ 3.2 โดยมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.3 ค3าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท3ากับ 0.3935 และค3าความแปรปรวน
เท3ากับ 0.1548 มีค3าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเท3ากับร/อยละ 9.05  

จากตารางท่ี 1 แสดงค3าแจกแจงความถ่ีของค3าความเป1นกรด-ด3าง โดยแบ3งช3วงของค3าความเป1นกรด-
ด3าง ออกมา 7 ชั้น มีค3าความห3างของแต3ละช3วงชั้นเป1น 0.5 และจากค3าความถี่ในแต3ละชั้น ในช3วงชั้นที่ 3 
ตัวอย3างดินมีค3าความเป1นกรด-ด3างมากท่ีสุด คือมีค3าระหว3าง 4.1-4.5 จำนวน 966 ตัวอย3าง (ร/อยละ 50.3 ของ
ข/อมูล) รองลงมาคือ ชั้นที่ 4 มีจำนวน 439 ตัวอย3าง และค3าความเป1นกรด-ด3างอยู3ระหว3าง 4.5-5.0 (ร/อยละ 
22.8 ของข/อมูล) แสดงในรูปท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 แสดงการบ3งชั้นค3าความเป1นกรด-ด3างกับค3าการแจกแจงความถ่ี 
 

ชั้นค3าความเป1นกรด-ด3าง ค3า pH ความถ่ี เปอรเซ็นต 
ชั้นท่ี 1 
ชั้นท่ี 2 
ชั้นท่ี 3 
ชั้นท่ี 4 
ชั้นท่ี 5 
ชั้นท่ี 6 
ชั้นท่ี 7 

≤ 3.5 
3.6-4.0 
4.1-4.5 
4.6-5.0 
5.1-5.5 
5.6-6.0 
>6.0 

42 
398 
966 
439 
61 
14 

   2 

2.2 
20.7 
50.3 
22.8 
3.2 
0.7 
0.1 

 
 

 
 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงการกระจายค3าแจกแจงความถ่ีของค3าความเป1นกรด-ด3าง 
 

ดินส3วนใหญ3ในจังหวัดนราธิวาสมีสมบัติเป1นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (ค3า pH 3.5-5.0) 
(คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) และค3าความเป1นกรด-ด3างต่ำกว3า 4.5 เป1นส3วนใหญ3 (ร/อยละ 73.15) 
สาเหตุท่ีดินเป1นกรดมีพื้นที่มาก เนื่องจากธรณีสัณฐานและวัตถุต/นกำเนิดดินส3วนใหญ3เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนน้ำทะเลและน้ำกร3อย ซ่ึงมีสารประกอบของกำมะถันมาก นอกจากนั้นแล/วตะกอนดินท่ีเกิดจากการผุพัง
และสลายตัวของหินซึ่งส3วนใหญ3เป1นหินแกรนิตที่ทำให/ดินมีสมบัติเป1นกรด ในบางพื้นที่มีแหล3งกำเนิดจากการ
สลายตัวของอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะปลดปล3อยกรดอินทรียมาทำให/ดินมีกรดสะสมอยู3มากได/เช3นกัน ในขณะเดียวกัน
วัตถุต/นกำเนิดดินที่จะให/ตะกอนที่มีสมบัติเป1นเบสในจังหวัดนราธิวาสแทบไม3พบเลย ธาตุที่มีสมบัติเป1นด3างซ่ึง
จะสะเทินความเป1นกรดในดินจึงมีอยู3น/อยมาก ประกอบด/วยสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดนราธิวาส เป1นแบบ

42

398

966

439

61
14 2
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มรสุมในเขตร/อน (tropical monsoon climate) ทำให/มีฝนตกชุกมาก และมีความยาวของลำน้ำสายต3างๆ สั้น
มาก ดังนั้นจึงเกิดการชะล/างธาตุท่ีมีค3าประจุบวกรุนแรง และจะถูกชะล/างลงสู3ทะเลอย3างรวดเร็ว จึงยิ่งเป1นการ
เร3งและเพ่ิมความรุนแรงของความเป1นกรดของดินในจังหวัดนราธิวาสมากข้ึน (กองวางแผนการใช/ท่ีดิน, 2528) 
2. การแบ�งช้ันค�าความเป�นกรด-ด�างของดิน เพ่ือกำหนดความเส่ียงต�อความเสียหายในการปลูกพืช 

จากผลการแจกแจงความถ่ีของค3าความเป1นกรด-ด3างของดินท่ีใช/ในการศึกษา ซ่ึงแบ3งกลุ3มออกเป1น 7
ชั้นความถี่ ได/นำมาจัดชั้นความถี่เพื่อให/มีการกระจายที่เหมาะสมมากขึ้น และสอดคล/องกับการจัดชั้นความ
รุนแรงของความเป1นกรดในดินและวิธีการกำหนดเกณฑความสูง-ต่ำของค3าวิเคราะหดินที่ใช/ในประเทศไทย จึง
ได/กำหนดช3วงชั้นของค3าความเป1นกรด-ด3างของดินออกเป1น 5 ชั้น และกำหนดเป1นชั้นความเสี่ยงต3อความ
เสียหายในการปลูกพืชดังนี้ 

ชั้นท่ี 1  pH ≤ 4.0 ดินเป1นกรดรุนแรงมาก ความเสี่ยงสูงมาก 
ชั้นท่ี 2  pH 4.1-4.5 ดินเป1นกรดรุนแรง ความเสี่ยงสูง 
ชั้นท่ี 3  pH 4.6-5.0  ดินเป1นกรดจัดมาก ความเสี่ยงปานกลาง 
ชั้นท่ี 4  pH 5.1-5.5  ดินเป1นกรดจัด  ความเสี่ยงน/อย 
ชั้นท่ี 5  pH ≥5.6 ดินเป1นกรดปานกลาง ความเสี่ยงน/อยมาก 
ชั้นท่ี 1 ดินเป1นกรดรุนแรงมาก ค3าความเป1นกรด-ด3างน/อยกว3าหรือเท3ากับ 4.0 ส3วนมากจะพบว3าเป1น

ดินท่ีเกิดจากดินเหนียวตะกอนน้ำกร3อยหรือน้ำเค็ม ซ่ึงมีสารประกอบกำมะถันมาก ดินมีการเปลี่ยนแปลงโดยมี
การระบายน้ำออกจนดินแห/ง สารไพไรทซึ ่งมีกำมะถันเป1นองคประกอบ จะทำปฏิกิริยาเติมออกซิเจน 
ปลดปล3อยกรดกำมะถันเป1นดินเปรี้ยวจัด การปลูกพืชในชั้นนี้จะเกิดความเสี่ยงสูงมากที่สุด พืชเศรษฐกิจส3วน
ใหญ3จะไม3สามารถข้ึนได/เลย นอกจากพืชท่ีมีความทนทานต3อความเป1นกรดมาก (โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง, 2536) 

ชั้นที่ 2 ดินเป1นกรดรุนแรง ค3าความเป1นกรด-ด3างอยู3ระหว3าง 4.1-4.5 ดินในชั้นนี้คล/ายกับดินชั้นที่ 1 
ดินในชั้นนี้คล/ายกับดินในชั้นท่ี 1 แต3การเปลี่ยนแปลงยังรุนแรงน/อยกว3า หากมีการทำให/พ้ืนท่ีบริเวณนั้นแห/งจัด
ดินก็จะเกิดกรดเพิ่มขึ้น ทำให/ค3าความเป1นกรด-ด3างลดลงได/อีก การปลูกพืชในดินชั้นนี้เกิดความเสี่ยงสูง พืช
เศรษฐกิจข้ึนไม3ได/ ยกเว/นข/าวบางชนิดท่ีเป1นพันธุทนเปรี้ยว เนื่องจากการปลูกข/าวต/องขังน้ำทำให/เป1นกรดลดลง
ไปบ/าง (ทัศนีย, 2531) 

ชั้นท่ี 3 ดินเป1นกรดจัดมาก ค3าความเป1นกรด-ด3างระหว3าง 4.6-5.0 เป1นดินท่ีอยู3บริเวณท่ีต่ำราบเรียบ 
ตะพักลำน้ำระดับต่ำ เกิดจากตะกอนน้ำจืดทับถมกัน น้ำทะเลเคยท3วมถึงฤดูฝนน้ำมักท3วมถึง มีทั้งดินที่เป1นดิน
เปรี้ยวจัดและดินตะกอนน้ำจืด การปลูกพืชในดินชั้นนี้มีความเสี่ยงปานกลาง ข/าวพันธุพ้ืนเมืองบางพันธุสามารถ
ปลูกข้ึนได/ นอกจากนี้ยังมีพืชบางชนิดสามารถข้ึนได/ เช3น แตงโม (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 

ชั้นที่ 4 ดินเป1นกรดจัด ค3าความเป1นกรด-ด3างระหว3าง 5.1-5.5 มักพบบริเวณที่ราบตะพักลำน้ำ
ระดับกลาง เกิดจากตะกอนลำน้ำมาทับถมกัน ซึ่งส3วนใหญ3มีวัตถุต/นกำเนิดดินมาจากหินแกรนิต จึงทำให/ดินมี
สภาพเป1นดินกรด การปลูกพืชในดินชั้นนี้มีความเสี่ยงน/อย ข/าวสามารถปลูกได/นอกจากนี้ยังสามารถปลูกยาสูบ 
มันเทศได/ (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)  

ชั้นท่ี 5 ดินเป1นกรดปานกลาง ค3าความเป1นกรด-ด3างมากกว3า 5.6 มักพบบริเวณตะพักลำน้ำระดับสูง 
หรือบริเวณท่ีเหลือค/างจากการกัดกร3อนและที่ลาดเชิงเขา เกิดจากตะกอนเนื้อละเอียดของหินดินดาน หรือหิน
แปร เช3น หินฟpลไลท การปลูกพืชในดินชั้นมีความเสี่ยงน/อยมาก พืชส3วนมากสามารถข้ึนได/ดี ไม3มีปOญหาในการ
จัดการเก่ียวกับความเป1นกรดในดิน (กองวางแผนการใช/ท่ีดิน, 2528) 
3. การใช/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสร/างแผนท่ีแสดงขอบเขตค3าความเป1นกรด-ด3างของดิน 
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จากการแบ3งชั ้นของค3าความเป1นกรด-ด3างของดินออกเป1น 5 ชั ้น ดังกล3าว ได/นำไปใช/ในการ
กำหนดการสร/างข/อมูลโดยใช/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งสามารถคำนวณหาพื้นที่ตามช3วงชั้นของค3าความ
เป1นกรด-ด3างได/ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงพ้ืนท่ีดินท่ีมีค3าความเป1นกรด-ด3างในระดับต3างๆของจังหวัดนราธิวาส 
 

ช3วงช้ัน pH พื้นท่ีที่คำนวณได/ (ไร3) % ของพื้นท่ีเทียบกับพื้นท่ีทั้งหมด 

≤ 4.0 263,475 9.38 
4.1-4.5 
4.6-5.0 
5.1-5.5 
≥ 5.6 

Unclassified 

727,998 
190,211 
309,343 
18,025 

1,299,165 

25.92 
6.77 
11.02 
0.64 
46.26 

รวม 2,808,217 100 
 
พื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมด 2,808,217 ไร3 สามารถจำแนกสมบัติของดินที่มีค3าความเป1นกรด-ด3าง

ตามชั้นความเสี่ยงต3อความเสี่ยงหายในการปลูกพืช 5 ชั้น ได/ว3า เป1นพื้นที่ที่ดินมีความเป1นกรดปานกลาง (ค3า
ความเป1นกรด-ด3างสูงกว3าหรือเท3ากับ 5.6) จำนวน 18,025 ไร3 คิดเป1นร/อยละ 0.64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เป1น
พื้นที่ที่ดินมีความเป1นกรดจัด (ค3าความเป1นกรด-ด3าง ระหว3าง 5.1-5.5) เท3ากับ 309,343 ไร3 คิดเป1นร/อยละ 
11.02 พ้ืนท่ีท่ีดินเป1นกรดจัดมาก (ค3าความเป1นกรด-ด3างระหว3าง 4.6-5.0) เท3ากับ 190,211 ไร3 หรือร/อยละ 
6.77 พื้นที่ที่ดินเป1นกรดรุนแรง (ค3าความเป1นกรด-ด3างน/อยกว3าระหว3าง 4.1-4.5) เท3ากับ 727,998 ไร3 คิดเป1น
ร/อยละ 25.92 และพื้นที่ที ่ดินเป1นกรดรุนแรงมาก (ค3าความเป1นกรด-ด3างน/อยกว3าหรือเท3ากับ 4) เท3ากับ 
263,475 คิดเป1นร/อยละ 9.38 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีไม3ได/จำแนกเท3ากับ 1,299,165 ไร3 (ร/อยละ 46.26) โดยพ้ืนท่ีท่ีไม3ได/
จำแนกนี้เป1นพื้นที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่บริเวณตอนกลางของพื้นที่พรุ และดินในเขตชุมชนซึ่งไม3สามารถเก็บ
ตัวอย3างดินได/ (รูปท่ี 3) 

ดินในจังหวัดนราธิวาสส3วนใหญ3มีสมบัติเป1นกรด โดยพื้นที่ที ่เป1นกรดรุนแรงจะมีพื้นที่มากที่สุด 
รองลงมาจะเป1นพื้นที่ที ่มีสมบัติเป1นกรดแก3 เป1นกรดรุนแรงมาก เป1นกรดจัดมาก และเป1นกรดปานกลาง 
ตามลำดับ ลักษณะการกระจายของพ้ืนท่ีแต3ละชั้นมีรูปแบบไม3ชัดเจน ดินชั้นท่ีมีความเสี่ยงสูงมากจะกระจายอยู3
ทั่วไปในทุกอำเภอ พบปรากฏมากบริเวณพื้นที่ที่เป1นขอบพ้ืนที่พรุสำหรับดินที่มีความเสี่ยงสูง พบกระจายอยู3
เป1นพื้นที่กว/างในทุกอำเภอ ดินที่มีความเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงน/อย พบว3า มีกระจายเป1นจุดเล็กๆ อยู3ทั่วไป 
ดินที่มีความเสี่ยงน/อยมาก พบเป1นจุดเล็กอยู3น/อยมาก ตามขอบๆของพ้ืนที่ที่จำแนกชั้นไว/ ส3วนมากมักจะพบ
ตามขอบท่ีต่ำกับพ้ืนท่ีท่ีไม3ได/จำแนกในส3วนท่ีเป1นท่ีสูง 
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รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงขอบเขตค3าปฏิกิริยาดินในจังหวัดนราธิวาส 

 
3. แนวทางการจัดการดินตามช้ันความเส่ียงต�อความเสียหายในการปลูกพืชเนื่องจากค�าความเป�นกรด-ด�าง
ของดิน 

จากการจัดชั้นความเป1นกรด-ด3างของดินในจังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาความเสี่ยงต3อความ
เสียหายในการปลูกพืชที่ระดับต3างๆนั้น จำเป1นต/องมีวิธีการจากหลายปOจจัยในการทำการเกษตร เช3น ชนิดพืช 
ปริมาณน้ำจืดที่มีใช/ วัสดุปรับปรุงดินที่มีอยู3ในท/องถิ่น ระดับของการจัดการดิน งบประมาณ สภาพภูมิอากาศ 
การเลือกจัดการท่ีเหมาะสมต/องพิจารณาโดยองครวมของปOจจัยต3างๆดังกล3าว ซ่ึงการให/คำแนะนำต/องได/ข/อมูล
เป1นรายแปลง จึงจะเกิดผลได/คำตอบที่ถูกต/อง (กองสำรวจและจำแนกดิน, 2535) ในการศึกษานี้ ได/กำหนด
ขอบเขตพิจารณาแนวทางการจัดการไว/เพียงด/านเดียว คือ ระดับความเป1นกรด-ด3างของดิน ดังนั้นมาตรการใน
การจัดการดินเพื่อปลูกพืชตามระดับความเสี่ยงในการศึกษานี้ใช/เพียงมาตรการด/านการจัดการดินเท3านั้น โดย
ใช/มาตรการที่ได/มีการศึกษาไว/แล/ว วิธีการต3างๆคือ ยับยั้งความเป1นกรดของดินไม3ให/เพิ่มขึ้นโดยรักษาระดับน้ำ
ให/อยู3เหนือชั้นของไพไรท ปsองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การชะล/างกรดด/วยน้ำวัสดุปูนปรับปรุงดิน ดังมี
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการดินตามชั้นความเสี่ยงต3อความเสียหายในการปลูกพืช เนื่องจากค3าความเป1น
กรด-ด3างของดินดังนี้ 

ชั้นท่ี 1 ดินมีความเสี่ยงสูงมากต3อความเสียหายในการปลูกพืช จำเป1นต/องลดความเป1นกรดของดินท่ี
มีอยู3แล/วโดยทันที ด/วยการใส3วัสดุปูนอัตราสูงอย3างน/อยครึ่งหนึ่งของค3าความต/องการปูนคืออัตรา 1,600 
กิโลกรัม/ไร3 ในดินท่ีต/องการปลูกข/าว และอัตรา 1,800 กิโลกรัม/ไร3 หว3านในแปลงปลูกพืชไร3 หรือใส3อัตรา 2.2 
กิโลกรัม/ต/น ในหลุมปลูกไม/ผล (ถาวร, 2545) ซึ่งดินจะตอบสนองต3อปูนมาก จะสามารถยกระดับความเป1น
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กรดมากได/อย3างรวดเร็ว ลดความรุนแรงได/มาก ธาตุละลายออกมามากจนเป1นพิษ เช3น อลูมินัม เหล็ก จะ
ตกตะกอน ในขณะเดียวกันดินที่อยู3ในชั้นนี้ยังมีโอกาสที่กรดจะถูกปลดปล3อยอกมาได/เพิ่มขึ้นอีกหากดินอยู3ใน
สภาพแห/ง ดังนั้นจำเป1นต/องยับยั้งความเป1นกรดไม3ให/เพิ่มขึ้น โดยการควบคุมระดับน้ำในดินให/อยู3เหนือ
ระดับชั้นท่ีมีสารไพไรท การจัดการดินในชั้นนี้จำเป1นต/องใช/การลงทุนสูงมาก หากมีการปรับปรุงดินแล/ว จะต/อง
มีการใช/ประโยชนอย3างต3อเนื่อง เช3น หากปลูกข/าวควรทำนา 2 ครั้ง จะปsองกันไม3ให/เกิดกรดในดิน 

ชั้นท่ี 2 ดินมีความเสี่ยงต3อความเสียหายในการปลูกพืช ดินในชั้นนี้ควรใช/ปูนในการลดความเป1นกรด
ของดิน และไม3จำเป1นต/องใช/ปูนในอัตราสูงเหมือนดินชั้นที่ 1 แล/วใช/น้ำจืดช3วยในการชะล/างความเป1นกรดและ
ควบคุมระดับน้ำใต/ดินเป1นวิธีการท่ีสมบูรณท่ีสุด การใช/ปูนจะช3วยลดความเป1นกรดได/ดี นอกจากปูนทำปฏิกิริยา
กับกรดแล/ว น้ำจะช3วยชะล/างกรดและสารพิษออกไป กรดที่อาจเกิดจากชั้นดินด/านล3างจะถูกน้ำปpดกันไม3ให/มี
การทำปฏิกิริยากับอากาศ ทำให/ไม3มีกรดเพิ่มมากขึ้น ความเป1นกรดจะลดลงจนในที่สุด ดินจะมีคุณภาพดี 
สามารถใช/ปลูกพืชเศรษฐกิจได/ดี เช3น ข/าว ไม/ผล พืชไร3 พืชผัก 

ชั้นที่ 3 ดินมีความเสี่ยงปานกลางต3อความเสียหายในการปลูกพืช ดินในชั้นนี้จะตอบสนองต3อการใช/
ปูนน/อย ดังนั้นอาจเลือกใช/วิธีการใส3ปูนในอัตราที่ต่ำกว3าครึ่งหนึ่งของค3าความต/องการปูน หรือใช/น้ำจืดชะล/าง
เพียงอย3างเดียวก็ได/ กรดในดินจะลดลงโดยใช/เวลาเพียง 1-2 ป8 เท3านั้น (โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทอง, 2536) สามารถใช/ปลูกพืชเศรษฐกิจได/ หรืออาจใช/วิธีการเลือกพืชบางชนิดที่มีความทนทานต3อดินเปรี้ยว 
หรือเลือกพืชบางชนิดท่ีชอบชื้นในดินท่ีมีสภาพเป1นกรดมาปลูก ก็สามารถใช/ประโยชนดินในชั้นนี้ได/ โดยไม3ต/อง
ลงทุนปรับปรุงดินมากนัก 

ชั้นที่ 4 ดินมีความเสี่ยงน/อยต3อความเสียหายในการปลูกพืช ดินในชั้นนี้พืชบางชนิดสามารถปลูกได/
ทันทีโดยไม3จำเป1นต/องมีการปรับปรุงดิน โดยเฉพาะอย3างยิ่งข/าว ซ่ึงการปลูกข/าวในสภาพน้ำขัง ทำให/ความเป1น
กรดของดินถูกเจือจางลง นอกจากนี้ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถขึ้นได/ดี สำหรับกรณีต/องการปลูกพืชที่ไม3
ชอบดินเป1นกรดสามารถปรับปรุงได/โดยการใส3ปูนเล็กน/อย 

ชั้นท่ี 5 ดินมีความเสี่ยงน/อยมากต3อความเสียหายในการปลูกพืช ดินชั้นนี้ไม3จำเป1นต/องใส3ปูน ดินแทบ
ไม3มีฤทธิ์เป1นกรด ถือได/ว3าเป1นดินที่มีสภาพปกติ ซึ่งพบได/ทั่วไป สามารถปลูกพืชได/ทุกชนิด โดยไม3ต/องมีการ
ปรับปรุงดิน 

อย3างไรก็ตามในการจัดการดินเพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกพืชตามแนวทางทั้งหมดนี้ นอกจากการ
ปรับปรุงดินดังกล3าวแล/ว ยังจำเป1นต/องการบำรุงดินโดยใช/ปุuยชนิดต3างๆควบคู3กันไปด/วย โดยปริมาณที่ใช/จะ
แตกต3างกันไป ข้ึนกับชนิดของพืชท่ีปลูกและปOจจัยแวดล/อมอ่ืนๆท่ีจะเป1นข/อจำกัดแทนค3าความเป1นกรดของดิน
ท่ีได/รับการแก/ไข 
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สรุป 
1. การศึกษาใช/ข/อมูลผลวิเคราะหค3าความเป1นกรด-ด3างของดินในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,922 

ตัวอย3าง ซ่ึงได/เก็บรวบรวมมาจากทุกอำเภอ จากพ้ืนท่ีทำการเกษตร ดินมีค3าความเป1นกรด-ด3างสูงสุด 6.5 ต่ำสุด 
3.2 และมีค3าเฉลี่ย 4.3 ค3าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.395 ค3าความแปรปรวน 0.1548 และค3าสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนเท3ากับร/อยละ 9.05 โดยเมื่อจัดช3วงชั้นของค3าความเป1นกรด-ด3างจาก 3.5-6.0 พบว3า ตัวอย3างดิน
ในช3วงชั้น 4.1-4.5 มีจำนวนมากท่ีสุดเท3ากับ 966 ตัวอย3าง 

2. จากการแบ3งช3วงชั้นของค3าความเป1นกรด-ด3างของดินเป1น 5 ชั้น เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงต3อ
ความเสียหายในการปลูกพืชสามารถแบ3งได/เป1น 

ชั้นท่ี 1  pH ≤ 4.0 ดินเป1นกรดรุนแรงมาก ความเสี่ยงสูงมาก 
ชั้นท่ี 2  pH 4.1-4.5 ดินเป1นกรดรุนแรง ความเสี่ยงสูง 
ชั้นท่ี 3  pH 4.6-5.0  ดินเป1นกรดจัดมาก ความเสี่ยงปานกลาง 
ชั้นท่ี 4  pH 5.1-5.5  ดินเป1นกรดจัด  ความเสี่ยงน/อย 
ชั้นท่ี 5  pH ≥5.6 ดินเป1นกรดปานกลาง ความเสี่ยงน/อยมาก 
3. ใช/โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สร/างแผนที่ขอบเขตชั้นแสดงความเสี่ยงต3อความเสียหาย

ในการปลูกพืชของดินจากค3าความเป1นกรด-ด3างของดินที่แบ3งชั้นความเสี่ยงเป1น 5 ชั้น ได/พื้นที่ของชั้นความ
เสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง น/อย น/อยมาก ได/เท3ากับ 263,475, 727,998, 190,211, 309,343 และ 18,025 ไร3 
(คิดเป1นร/อยละ 9.38, 25.92, 6.77, 11.02 และ 0.64 ตามลำดับ) ชั้นท่ีมีความเสี่ยงสูง จะพบมากท่ีสุด และพบ
กระจายอยู3ท่ัวทุกอำเภอ 

แนวทางการจัดการดินตามชั้นความเสี่ยงต3อความเสียหายในการปลูกพืชเนื่องจากค3าความเป1นกรด-
ด3างของดินได/กำหนดดังนี้ ในชั้นความเสี่ยงสูงมาก ใส3วัสดุปูนควบคู3กับการใช/น้ำจืดชะล/างกรด และควบคุม
ระดับน้ำใต/ดิน ชั้นความเสี่ยงปานกลางใส3วัสดุปูนหรือใช/น้ำจืดชะล/างกรดหรือเลือกพืชทนทานความเป1นเป1น
กรด ชั้นความเสี่ยงน/อยเลือกพืชบางชนิดท่ีข้ึนได/ดี ชั้นความเสี่ยงน/อยมากไม3จำเป1นต/องปรับปรุงดิน ท้ังนี้ต/องมี
การบำรุงดินโดยการใส3ปุuยร3วมด/วย 
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