
ค่า pH ของดินแต่ละชนิด 
 

                    1. ในทางสากลได้จําแนกอนุภาคของดนิได้ 3 ชนิด คือ อนุภาคดินทราย ดินทรายแป้ง และดิน
เหนียว โดยกาํหนด วา่อนุภาคของ ดินทรายตอ้งมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 0.02 มม.  ดินทรายแป้งมี
เสน้ผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง 0.02 มม. ถึง 0.002 ซม. และ ดินเหนียวมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางเลก็กวา่ 0.002 มม.  
       2.  นักปฐพวีทิยาได้แบ่งเนือ้ดินออกเป็น 12 ชนิด ดงัน้ีคือ ดินเหนียว (clay หรือ clayed soil) ดิน
ทราย (sand หรือ sandy soil) ดินเหนียว ปนทรายแป้ง (silty clay) ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) ดินร่วน
ปน ดินเหนียว (clay loam) ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy 
clay loam) ดินร่วน (loam) ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam)ทรายแป้ง(silt) ดินร่วนปนทราย (sandy loam) 
และดินทรายปนดินร่วน (loamy sand)  

      3.  ดินทีมี่เนือ้ละเอยีดไดแ้ก่ ดินประเภทดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนปนดิน
เหนียว ดินท่ีมีเน้ือละเอียดปานกลาง ไดแ้ก่ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วน
ปนทรายแป้ง และทรายแป้ง ดินท่ีมีเน้ือหยาบ ไดแ้ก่ ดินประเภทดินทราย ดินร่วนปนทราย และดินทรายปน
ดินร่วน 

     4.   เนือ้ดินทั้ง 12 ชนิด อาจมีวตัถุตน้กาํเนิดเช่นเกิดจากตะกอนลาํนํ้า ตะกอนทะเล หินชนิดต่างๆ 
ท่ีผพุงัหรือมีส่ิงอ่ืน ปนหรือผสมอยูใ่นเน้ือดินแตกต่างกนัไป เช่น อินทรียวตัถุ เกลือหรือหินปูน ลูกรัง เป็น
ตน้  

     5.   ส่วนดนิเหนียวทีมี่ลูกรังปน เป็นของกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต ้ภาค
ตะวนัออก เกิดจากตะกอนลาํนํ้า หรือวตัถุตน้กาํเนิดท่ีผพุงัสลายตวัอยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้
เคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดของพวกหินตะกอนเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรังปนอยู ่หนา้
ดินต้ืนประมาณ 50 ซม.สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า pH ประมาณ 
4.5-5.5 มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในท่ีลาดชนัสูงจะมีปัญหาการชะลา้งพงัทะลายของหนา้ดินไดง่้าย เช่นชุดดนิ 
ชุมพร คลองชาก หาดใหญ่ เขาขาด หนองคลา้ ท่าฉาง ยะลา เป็นตน้หากท่ีระดบัความลึก 50-100 ซม.เป็นดิน
เหนียวปนลูกรัง pH 5-5.5 ไดแ้ก่ชุดดิน ตราด ตรัง นาทอน โอลาํเจียก ปะดงัเบซาร์  

     6.  ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดบัความลึก 50-100 ซม. พบชั้นดินปน
เศษหินหรือลูกรังปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า pH ประมาณ 
5.0-5.5 เป็นชุดดิน  สวี พะโตะ๊ 

     7.  ดินทีเ่กดิจากตะกอนลาํนํา้ หรือวตัถุตน้กาํเนิดท่ีผพุงัสลายตวัอยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผุ
พงัแลว้เคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินต้ืนมาก มีการ
ระบายนํ้าดีหากเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหลก็เคลือบ พบภายในความลึก 
50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า pH ประมาณ 5.0-6.5 เช่นชุดดิน เชียง
คาน กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง 



       8. กลุ่มดินทีเ่กดิจากวตัถุต้นกาํเนิดดนิพวกตะกอนลาํนํา้ หรือจากการผพุงัสลายตวัอยูก่บัท่ี หรือ
จากการสลายตวัผพุงัแลว้เคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบ วางทบัอยู่
บนชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินพื้นหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีต่างชนิดต่างยคุกนั พบบริเวณท่ี
ดอน เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดิน
ล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองและก่อน
ความลึก 100 ซม.จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุประสีนํ้าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยูม่าก อาจพบชั้น
หินทรายหรือหินดินดานท่ีผพุงัสลายตวัแลว้ในชั้นถดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า pH ประมาณ 5.0-6.5 
เช่น ชุดดิน โพนพิสยั บรบือ สกล สระแกว้ 

       9.  จะเห็นได้ว่าหากมีลูกรังปนอยู่ในเนือ้ดินแล้ว ดินจะมีสภาพเป็นกรด ตั้งแต่กรดจดัจนถึงกรด
อ่อนและ ดินลูกรัง เป็นดินท่ีมีชั้นศิลาแลง(laterite เกิดข้ึนมาจากแร่ธาตุท่ีมีเหลก็ผสมอยูม่าก) เกิดข้ึนในหนา้
ตดัดินซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ขบวนการสลายตวัผพุงัต่าง ๆ เกือบส้ินสุดแลว้ ธาตุอาหารพืชในวตัถุตน้กาํเนิดเดิม
ถูกชะลา้งออกไปจากดินหรืออยูใ่นรูปท่ีพชืไม่อาจนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้เป็นดินท่ีมีปัญหาชนิดหน่ึงของ
ประเทศไทย เน่ืองจากมีองคป์ระกอบทางกายภาพและทางเคมีไม่เหมาะสมสาํหรับทาํการเกษตรกรรม เป็น
ดินต้ืน มีกรวด ลูกรังหรือเศษหินปะปนในระดบัความลึกของดินบริเวณการเจริญของรากพืชทัว่ไป ทาํให้
จาํกดัการชอนไชของรากพืชและเป็นปัญหาในการเขตกรรม ปริมาณเน้ือดินละเอียดมีนอ้ย มีปริมาณธาตุ
อาหารท่ีเป็นประโยชน ์อยูน่อ้ย นอกจากนั้นยงัมีผลทาํใหก้ารชะลา้งผวิดินเกิดข้ึนไดง่้าย  

      10. ประเทศไทยมีดินลูกรังเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 68,765 ตารางกโิลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 
ของพื้นท่ีทั้งประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของดินน้ีอยูท่างตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวนัออกและพบเลก็นอ้ยในภาคกลางและภาคใต ้โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นมีพื้นท่ีถึง
ร้อยละ 42 ของพื้นท่ีดินลูกรังทัว่ประเทศ ดินชนิดน้ีตอบสนองต่อการใหผ้ลผลิตค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบ
กบัดินอ่ืนๆ  

       11.  การใช้ประโยชน์ดนิลูกรัง แมว้า่ดินเหล่าน้ีจะถูกจาํแนกออกเป็นดินท่ีมีปัญหา และพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการผลิตทางการเกษตรมีจาํกดั แต่ดินเหล่าน้ีในบางส่วนไดถู้กนาํมาใชใ้นการปลูกพืชหลายชนิด 
ไดแ้ก่ ขา้ว พืชไร่ หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งไมผ้ลและทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์และบางส่วนมกัถูกท้ิงรกร้าง
ปล่อยใหพ้ืชพรรณตามธรรมชาติข้ึนแทน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเกษตรกรรมถาวร
และเกษตรผสมผสานจะเป็นแนวทางของการจดัการ นอกจากน้ีการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร จาํเป็นตอ้งมีการ
ใชเ้ทคโนโลยหีรือมีการจดัการดินและพืชท่ีเหมาะสมดว้ย ไดแ้ก่ ชลประทาน การปรับปรุง คุณสมบติัทาง
กายภาพและเคมีของดิน การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใชปุ๋้ยในรูปท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดโดยเฉพาะการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ 
 


