
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเป�นกรดเป�นดางของดินไมได�มีผลโดยตรงตอการเจริญของพืช แตจะมีผลทางอ�อม คือเป�นตัว

ควบคุมการละลายของธาตุอาหารพืชออกมาสูสารละลายดินให�อยูในรูปท่ีพืชสามารถดูดข้ึนไปใช�ได� รวมท้ัง
ควบคุมการละลายของสารอ่ืนๆ ท่ีอาจเป�นพิษตอพืชด�วย เชน เหล็ก อะลูมินัม แมงกานีส จะละลายออกมาได�
มากในดินกรด ทําให�เกิดเป�นอันตรายตอพืช และยังจะสงเสริมการตรึงฟอสเฟสให�อยูในรูปของเหล็กและ
อะลูมินัมฟอสเฟต ซ่ึงยากแกพืชท่ีจะใช�ประโยชน4 ท้ังนี้เนื่องจากเหล็กและอะลูมินัมฟอสเฟสท่ีอยูในสภาพท่ี
ละลายน้ําได�นั้นมีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ pH ตํ่ากวา 5.0 เม่ือใสปุ<ยฟอสเฟสลงไปในดินท่ีเป�นกรด สวน
ใหญของปุ<ยท่ีใสจะทําปฏิกิริยากับเหล็กและอะลูมินัมเสียหมด ทําให�เหลือสวนท่ีพืชจะนําไปใช�ประโยชน4ได�
น�อยลง 

ดังนั้นถ�าดินมีความเป�นกรดเป�นดางท่ีไมเหมาะสมธาตุอาหารในดินอาจจะละลายออกมาได�น�อย ไม
เพียงพอตอความต�องการของพืช หรือในทางตรงกันข�ามธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมากเกินไปจน
เป�นพิษตอพืชได� สารพิษหรือสภาวะท่ีไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไข เชน ถ�าดินเป�น
กรดจัดมากถึงเป�นกรดรุนแรงมาก จะต�องแนะนําปรับคาความเป�นกรดเป�นดางของดินด�วยการใสปูน 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความรุนแรงของความเป�นกรดเป�นด�างของดิน (soil reaction), pH (ดิน : น้ํา = 1 : 1) 
(Land Classification Division FAO Project Staff, 1973; Soil Survey Division Staff, 
1993) 

 

ระดับ (rating) พิสัย (range) 

เป�นกรดรุนแรงมากท่ีสุด (ultra acid) < 3.5 
เป�นกรดรุนแรงมาก (extremely acid) 3.5-4.5 
เป�นกรดจัดมาก (very strongly acid) 4.6-5.0 
เป�นกรดจัด (strongly acid) 5.1-5.5 
เป�นกรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 
เป�นกรดเล็กน�อย (slightly alkaline) 6.1-6.5 
เป�นกลาง (neutral) 6.6-7.3 
เป�นดางเล็กน�อย (slightly alkaline) 7.4-7.8 
เป�นดางปานกลาง (moderately alkaline) 7.9-8.4 
เป�นดางจัด (strongly alkaline) 8.5-9.0 
เป�นดางจัดมาก (very strongly alkaline) > 9.0 

 

ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร4เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547 

การประเมินความอุดมสมบูรณGของดินการประเมินความอุดมสมบูรณGของดิน  

ppHH  ความเป�นกรดเป�นด�างของดินความเป�นกรดเป�นด�างของดิน  



 
 
 
 

 ความต�องการปูน หมายถึง ปริมาณแคลเซียมคาร4บอเนต (CaCO3) บริสุทธิ์ท่ีต�องใสลงไปในดินเพ่ือ
ยกระดับ pH ของดินให�เป�นกลาง แตในทางปฏิบัติแล�วมักจะยกระดับ pH ข้ึนมาให�ดินมีคาระดับท่ี 6.5 
เนื่องจากดินท่ีมีสภาพเป�นกรดมีปeญหาตอพืชท่ีปลูก กลาวคือ ไมสามารถใช�ธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินได�เทาท่ี
ต�องการ เพราะธาตุอาหารบางอยางไมอยูในรูปท่ีพืชสามารถนํามาใช�ได� เชน ฟอสฟอรัสจะถูกตรึงโดยธาตุเหล็ก
และอะลูมินัม และในขณะเดียวกันเหล็ก อะลูมินัม และแมงกานีส จะละลายออกมามากเกินไปจนอาจเป�นพิษ
ตอพืช เพ่ือท่ีแก�ปeญหาดังกลาวจึงมีความจําเป�นต�องทําการปรับ pH ของดินให�สูงข้ึน ซ่ึงสามารถทําได�หลายวิธี 
วิธีท่ีงายและนิยม คือเลือกใสวัสดุจําพวกปูน เชน ปูนมาร4ล หินปูนฝุgน ปูนขาว และโดโลไมท4 เป�นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLRR  ปริมาณความตIองการปูนของดินปริมาณความตIองการปูนของดิน  



ตารางท่ี 2 ความเป�นกรดเป�นด�างของดินกับชนิดและปริมาณปูนท่ีตIองใชIเพ่ือปรับสภาพความเป�นกรด 
ของดิน 
 

ค�าปฏิกิริยาความเป�นกรด
เป�นด�างหลังจากเติม 
Woodruff’s buffer 

แคลเซียม
คารGบอเนต 

ปูนขาว ปูนมารGล หินปูนปด ปูนโดโลไมทG 

(ก.ก./ไร�) 
6.9 120 94 144 180 131 
6.8 240 187 288 360 262 
6.7 360 281 432 540 392 
6.6 480 374 576 720 523 
6.5 600 468 720 900 654 
6.4 720 562 864 1080 785 
6.3 840 655 1008 1260 916 
6.2 960 749 1152 1440 1046 
6.1 1080 842 1296 1620 1177 
6.0 1200 936 1440 1800 1308 
5.9 1320 1030 1584 1980 1439 
5.8 1440 1123 1728 2160 1570 
5.7 1560 1217 1872 2340 1700 
5.6 1680 1310 2016 2520 1831 
5.5 1800 1404 2160 2700 1962 
5.4 1920 1498 2304 2880 2093 
5.3 2040 1591 2448 3060 2224 
5.2 2160 1685 2592 3240 2354 
5.1 2280 1778 2736 3420 2485 
5.0 2400 1872 2880 3600 2616 
4.9 2520 1966 3024 3780 2747 
4.8 2640 2059 3168 3960 2878 
4.7 2760 2153 3312 4140 3008 
4.6 2880 2246 3456 4320 3139 
4.5 3000 2340 3600 4500 3270 
4.4 3120 2434 3744 4680 3402 

 
ปริมาณความตIองการปูน 100 ก.ก.  = ปูนขาว 78 ก.ก. = ปูนมารGล 120 ก.ก. = หินปูนบด 150 ก.ก.  

 = ปูนโดโลไมทG 109 ก.ก.  
หมายเหตุ :  ปริมาณความต�องการปูนที่ได�จากตาราง เป�นข�อมูลพื้นฐาน การนําไปปรับใช�ในสภาพจริงอาจใช�น�อย

กวาหรือไมต�องใช�เลยก็เป�นได� เม่ือมีการปรับปรุงสภาพดินด�วยวิธีการอ่ืนๆ ที่เห็นวาได�ผลใกล�เคียงกับ
กับการใช�ปูน อีกประการหนึ่งการจัดการดิน ชนิดของพืช เนื้อดิน และปริมาณแคลเซียมในตัวอยางดิน
ตางก็เป�นปeจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณปูนที่ต�องใช� การใสปูนให�เหมาะสมกับสภาพดินจึงเป�น
สิ่งจําเป�นตอการให�ผลผลิตของพืชแตละชนิด 

 



 
 

 
อินทรียวัตถุในดิน หมายถึง อินทรียสารทุกชนิดท่ีมีอยูในดิน ซ่ึงได�จากซากพืช ซากสัตว4และสิ่งมีชีวิต

ตางๆ ท่ีอาศัยอยูในดิน สิ่งขับถายของมนุษย4และสัตว4 เกิดการสลายตัวทับถมอยูในดิน รวมถึงอินทรียสารท่ีราก
พืชปลดปลอยออกมาและท่ีจุลินทรีย4สังเคราะห4ข้ึน อินทรียวัตถุถือได�วามีความสําคัญตอสมบัติทางกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ และความเป�นประโยชน4ของธาตุอาหารพืช เชน โครงสร�างดิน ความรวนซุย การระบายน้ํา การ
ถายเทอากาศ การดูดซับน้ําและธาตุอาหารของดิน เนื่องจากปริมาณอินทรียวัตถุในดินจะเป�นตัวบงชี้ถึงความ
อุดมสมบูรณ4ของดิน ดังนั้นการวิเคราะห4ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอนฤดูปลูกจึงมีความจําเป�นอยางมาก ทํา
ให�ทราบถึงปริมาณอินทรียวัตถุในดินวามีเพียงพอกับความต�องการของพืชหรือไม รวมถึงการเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน เพ่ือให�สามารถยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุให�เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางท่ี 3 ระดับอินทรียวัตถุ (organic matter) (% organic carbon × 1.724) 
 

ระดับ (rating) 
พิสัย (range) 

รIอยละ 
ตํ่ามาก (VL) < 0.5 
ตํ่า (L) 0.5-1.0 
คอนข�างตํ่า (ML) 1.0-1.5 
ปานกลาง (M) 1.5-2.5 
คอนข�างสูง (MH) 2.5-3.5 
สูง (H) 3.5-4.5 
สูงมาก (VH) > 4.5 

 

ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร4เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547) 
หมายเหตุ :  วิธีวิเคราะห4ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Walkley and Black, 1947) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OOrrggaanniicc  mmaatttteerr  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  



 
 
 

ฟอสฟอรัสเป�นธาตุอาหารท่ีพืชต�องการปริมาณมากธาตุหนึ่ง ฟอสฟอรัสท่ีพบในพืชเกือบท้ังหมดมา
จากดิน ปริมาณฟอสฟอรัสแตกตางกันไปตามชนิดและวัตถุต�นกําเนิดดิน โดยปกติฟอสฟอรัสจะมีอยูในดินตํ่า
มากเป�นสาเหตุทําให�ดินขาดฟอสฟอรัส ดังนั้นการวิเคราะห4ระดับฟอสฟอรัสในดินกอนฤดูปลูกในแตละปpจึงมี
ความจําเป�น 
 

ตารางท่ี 4 การประเมินปริมาณฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป�นประโยชนGท่ีสกัดดIวย Double Acid 
 
ปริมาณฟอสฟอรัส 

(mg/kg) 
ระดับ การประเมิน 

< 6 ตํ่ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีอยูในระดับตํ่ามาก อาจมีผลทําให�
ได�ผลผลิตตํ่ากวา 50% ของผลผลิตสูงสุด 

6-12 ตํ่า ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีอยูในระดับตํ่า มีผลทําให�ได�ผล
ผลผลิตระหวาง 50-75% ของผลผลิตสูงสุด 

13-25 ปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีอยูในระดับปานกลาง มีผลทําให�
ผลผลิตระหวาง 75-100% ของผลผลิตสูงสุด 

26-50 สูง ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีเพียงพอกับความต�องการของพืช 
มีผลทําให�ผลผลิต 100% ของผลผลิตสูงสุด 

> 50 สูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีเพียงพอกับความต�องการของพืช
และเหลือใช� มีผลทําให�ผลผลิต 100% ของผลผลิตสูงสุด 
และมีธาตุฟอสฟอรัสสํารองไว�ใช�ตอไปได�อีก 

 
ที่มา : Cope. J.t., Jr., and D.L. Kirkland. (1975) 
หมายเหตุ :  ปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที่เป�นประโยชน4ตอพืชที่กําหนดในตารางนี้ เป�นเพียงข�อมูลข้ันพื้นฐานเพื่อไป

ประกอบการพิจารณารวมกับสภาพความเป�นกรดของดิน เนื้อดิน ชนิดของพืชที่ปลูกและสัดสวนของ
ธาตุชนิดตางๆ ที่มีอยูในดินและอ่ืนๆ การกําหนดอัตรา ชนิดและประเภทของปุ<ยจะต�องสอดคล�องกับ
สภาพดินและความต�องการของพืชรวมถึงการจัดการดิน การจัดการน้ํา และการจัดการพืชที่เหมาะสม 
ซ่ึงข้ึนอยูกับการพิจารณาของผู�ชํานาญการในด�านการประเมินผลการวิเคราะห4ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAvvaaiillaabbllee  PPhhoosspphhoorruuss  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป�นประโยชนGปริมาณฟอสฟอรัสที่เป�นประโยชนG  



ตารางท่ี 5 ระดับของปริมาณฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป�นประโยชนGต�อพืชในดิน (Available phosphorus; 
avail. P) (USDA) 

 

ระดับความเป�นประโยชนGต�อพืช มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม 

ตํ่ามาก (very low) < 3 
ตํ่า (low) 3-10 
ปานกลาง (medium) 11-15 
สูง (high) 16-45 
สูงมาก (very high) > 45 

 
ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร4เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547) 
หมายเหตุ :  วิธีสารละลายสกัด Bray II (Bray and Kurt, 1975) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โพแทสเซียมเป�นธาตุอาหารหลักท่ีจําเป�นตอการเจริญเติบโตของพืชธาตุหนึ่ง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีมี
อยูในดินจะแตกตางกันไปตามชนิดของดิน ระยะเวลาของการกัดกรอนและการชะล�างดิน ในดินท่ีมีปริมาณดิน
เหนียวสูงมักจะมีปริมาณโพแทสเซียมเพียงพอ แตในดินท่ีเป�นดินทรายมักมีปริมาณโพแทสเซียมตํ่า ดังนั้นเนื้อ
ดินจึงเป�นปeจจัยหนึ่ง ซ่ึงควบคุมปริมาณการเป�นประโยชน4ของโพแทสเซียม การวิเคราะห4คาโพแทสเซียมในดิน
จึงมีความจําเป�นอยางยิ่ง เพ่ือการแนะนําอัตราปุ<ยแกพืชในระบบการปลูกพืช 
 
ตารางท่ี 6 การประเมินโพแทสเซียมในรูปท่ีเป�นประโยชนGท่ีสกัดดIวย Double Acid 
 
ปริมาณโพแทสเซียม 

(mg/kg) 
ระดับ การประเมิน 

< 16 ตํ่ามาก ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีอยูในระดับตํ่ามาก อาจมีผลทํา
ให�ได�ผลผลิตท่ีต่ํากวา 50% ของผลผลิตสูงสุด 

16-30 ตํ่า ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีอยูในระดับตํ่า มีผลทําให�ได�ผล
ผลิตระหวาง 50-75% ของผลผลิตสูงสุด 

31-60 ปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีอยูในระดับปานกลาง มีผลทํา
ให�ได�ผลผลิตระหวาง 75-100% ของผลผลิตสูงสุด 

61-120 สูง ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีเพียงพอกับความต�องการของ
พืช มีผลทําให�ได�ผลผลิต 100% ของผลผลิตสูงสุด 

> 120 สูงมาก ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีเพียงพอกับความต�องการของ
พืชและเหลือใช� มีผลทําให�ได�ผลผลิต 100% ของผลผลิต
สูงสุด และมีธาตุโพแทสเซียมสํารองไว�ใช�ตอไปได�อีก 

 
ที่มา : Cope. J.t., Jr., and D.L. Kirkland. (1975) 
หมายเหตุ :  ปริมาณโพแทสเซียมในรูปที่เป�นประโยชน4ตอพืชที่กําหนดในตารางนี้ เป�นเพียงข�อมูลข้ันพื้นฐานเพื่อไป

ประกอบการพิจารณารวมกับสภาพความเป�นกรดของดิน เนื้อดิน ชนิดของพืชที่ปลูกและสัดสวนของ
ธาตุชนิดตางๆ ที่มีอยูในดินและอ่ืนๆ การกําหนดอัตรา ชนิดและประเภทของปุ<ยจะต�องสอดคล�องกับ
สภาพดินและความต�องการของพืชรวมถึงการจัดการดิน การจัดการน้ํา และการจัดการพืชที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

AAvvaaiillaabbllee  ppoottaassssiiuumm  ปริมาณปริมาณโพแทสเซียมโพแทสเซียมที่เป�นประโยชนGที่เป�นประโยชนG  



ตารางท่ี 8 ระดับของปริมาณโพแทสเซียมในรูปท่ีเป�นประโยชนGต�อพืชในดิน (Available potassium; 
avail. K) (USDA) 

 

ระดับความเป�นประโยชนGต�อพืช มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม 

ตํ่ามาก (very low) < 30 
ตํ่า (low) 30-60 
ปานกลาง (medium) 61-90 
สูง (high) 91-120 
สูงมาก (very high) > 120 

 
ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร4เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547) 
หมายเหตุ :  วิธีสารละลายสกัด NH4OAc 1 N pH 7 (Jackson, 1958) 
 
 


