
การวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลดินเพื่อการสรางศักยภาพในการผลิตของดินในแหลงปลูกปาลมน้ํามัน 

The Database Development of Soil to Sustaining Soil Productivity under Oil Palm Areas 
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บทคัดยอ 

 

ไดดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยางดินในแหลงปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ตางๆ ของภาคใตจํานวน 13 จุด 

ไดแก จุดที่ 1 ไรเกษตรกร บานหวยลึก  ต.วิสัยใต อ.สวี จ.ชุมพร  จุดที่ 2-3 ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี  

บานทาแร  ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี จุดที่ 4 ไรเกษตรกร ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่ จุด

ที่ 5-6 สหกรณนิคมทาแซะจํากัด ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร จุดที่ 7 ไรเกษตรกร บานหวยปง ต.ราชกรูด  อ.

เมือง  จ.ระนอง  จุดที่ 8  ไรเกษตรกร บานหงาว  ต.หงาว  อ.เมือง  จ.ระนอง  จุดที่ 9 ไรเกษตรกร บานลําพด อ.

นาทวี จ.สงขลา จุดที่ 10 ไรเกษตรกร บานทาสวน ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา จุดที่ 11 ไรเกษตรกร ต.ปา

ครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต   จุดที่ 12 ไรเกษตรกร ต.ทุงมะพราว อ.ทายเหมือง จ.พังงา   จุดที่ 13 ไรเกษตรกร ต.เขา

ใหญ อ.อาวลึก จ.กระบี่ และทําการขดุหลุม (Profile) ขนาดกวางxยาวxลึก 1x1x1 เมตร เพื่อดูลักษณะของชั้นดิน

ในภาคสนามพรอมทําการบรรยาย และไดเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเพื่อ

ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน จากผลการดําเนินงานพบวาดินในแหลงปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ที่ไปเก็บ

ตัวอยางเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจากคาวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินในการวิเคราะหปริมาณ

อินทรียวัตถุ (Organic Matter)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนตอพืช  (Available Phosphorus) และ

ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืช (Available Potassium) มีคาต่ํากวาเกณฑ จึงมีความจําเปนตองใชปุย

ตามคาวิเคราะหดินเพื่อใหพืชไดรับปุยในปริมาณที่ตองการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / กลุมวิจัยปฐพีวิทยา สํานักวิจัยพฒันาปจจัยการผลติทางการเกษตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

  เนื่องจากในสถานการณปจจุบัน มีการใชพลังงานที่ไดมาจากน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนสงตางๆ เปนจํานวนมาก นับเปนมูลคาหลายลานบาทตอป และน้ํามันเชื้อเพลิง

ดังกลาวมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและนับวันจะหมดไป การคิดคนหาพลังงานทดแทนใหมๆ จึงเปนเรื่องที่จําเปนตองทํา

อยางเรงดวน พืชที่มีศักยภาพมากที่สุด ณ ขณะนี้คือ ปาลมน้ํามัน  ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในเขตรอนชื้น

ที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมน้ํามันโดยเฉพาะภาคใต  การขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคตางๆ ของประเทศไทยจะทํา

ใหมีผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น การปลูกปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตดีและมีเปอรเซ็นตน้ํามันสูงจําเปนตองมีการ

จัดการในเรื่องของปุยและน้ําอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะพันธุปาลมน้ํามันที่แตกตางกัน การศึกษาเรื่อง

สมบัติทางกายภาพของดินในแหลงปลูกปาลมน้ํามันเปนเรื่องที่มีความสําคัญซึ่งจะชวยสนับสนุนขอมูลการใชน้ํา

และปุยของปาลมน้ํามันไดอยางถูกตองและเหมาะสม และชวยลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย  
 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 - เครื่องมือเก็บและวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 

 - เครื่องวัดพิกัดพ้ืนที่ (GPS) 

 - สมุดเทียบสีดิน (Soil Color Chart) 

 - เครื่องมือวัดความชื้นในดิน 

 - เครื่องมือวัดความแข็งของดิน (Hardness) 

เวลาและสถานที่ 

        เริ่มตนการทดลอง  ตุลาคม 2553  สิ้นสุดการทดลอง  กันยายน 2554  ไรเกษตรกรในพื้นที่ปลูกปาลม

น้ํามัน และศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี 
 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 



ไดดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยางดินในแหลงปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ตางๆ ของภาคใตจํานวน 13 

Pedon และทําการขุดหลุม (Profile) ขนาดกวางxยาวxลึก 1x1x1 เมตร เพื่อดูลักษณะของชั้นดินในภาคสนาม

พรอมทําการบรรยาย และไดเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเพื่อประเมินความอุดม

สมบูรณของดิน ผลการดําเนินงานมีดังนี้  

Pedon 1 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร บานหวยลึก ต.วิสัยใต อ.สวี จ.ชุมพร 

                          พิกัด 47P 0508631 UTM 1142952  ระดับน้ําทะเล 25 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     14 ธันวาคม 2553 

 

 

ลักษณะของดิน  

    เปนดินในชุด ทาแซะที่มีจุดประ Tha Sae, mottled variant; Li (Fine-loamy, mixed, semiactive, 

isohyperthermic Typic Palehumults  จําแนกชั้นดินออกเปน 4 ชั้น คือ Ap (0-33 ซม.)  Bt1 (33-60/65 

ซม.) Bt2 (60-90 ซม.) Bt3 (90-100+ ซม.) 

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-22 ซม.) AB (22-33 ซม.) 

Bt1 (33-60/65 ซม.) และ Bt2 (65-90/90-100+) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 1.30-52.09 

มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหลปานกลาง-เร็ว-ชา-ปานกลาง-ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต 1.53-1.61 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-22, 22-33, 33-60/65 และ 65-90/90-100+ ซม. มีคาของ 

Total Sand ตั้งแต 47.29-71.83%  มีคาของ Silt ตั้งแต 19.07-21.64% และ คาของ Clay ตั้งแต 8.69-

31.30% ซึ่งมีลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy Clay Loam, Sandy Clay Loam 

และ Sandy Clay Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  2.7 -5 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 2.3-6.5 %โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.43-1.46 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 5.05-5.23 ซึ่งเปนดินที่มีกรดจัดถึงกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคาตั้งแต 0.01-0.02 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 



 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต 1.6-9.9 ก. ตอ กก. ซึ่งในชั้น Ap จะมีคาสูงกวาชั้นอื่นๆ (9.9 ก. ตอ 

กก.) ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํามาก 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.8-3.00 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนในระดับต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่ เปนประโยชน  (Avail.K) มีคาตั้ งแต  35.75-74.31 มก./กก. ซึ่ งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับปานกลางถึงต่ํา 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต 5.05-15.39 ซึ่งอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต 5.31-25.63 % ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2 และ Bt3 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําในทุกชั้นดิน 

 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 105, 108, 138, 136, 124, 

126, 119, 118, 114, 107, 97 และ 101 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 1.17 

กก.ตอตน 

 

Pedon 2 

สถานที่เก็บตัวอยาง ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี จุดที่ 1 บานทาแร ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 

                          พิกัด 47P 0569291 UTM 1009196  ระดับน้ําทะเล  17 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     15 ธันวาคม 2553 

 

ลักษณะของดิน  

 เ ป น ดิ น ใ น ชุ ด  ค อ ห ง ส ที่ มี จุ ด ป ร ะ  (Kh-mottled variant); (coarse-loamy, kaolinitic,  

isohyperthermic Typic Kandiudults  จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-20 ซม.)  Bt1 (20-40 ซม.) 

Bt2 (40-60/65 ซม.) 

Bt3 (65-80 ซม.) และBtgv (80-100+ ซม.) 

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-20 ซม.) Bt1 (20-40 ซม.) 



Bt2 (40-60/65 ซม.) และ Bt3 (65-80) และ Btgv (80-100+ ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 

1.62-22.35 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหลปานกลาง-ปานกลาง-ชา-ชา-ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต 1.52-1.68 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-20, 20-40, 40-60/65, 65-80 และ 80-100+ ซม. มีคาของ 

Total Sand ตั้งแต 74.38-82.25%  มีคาของ Silt ตั้งแต 9.63-14.32% และ คาของ Clay ตั้งแต 7.91-15.75% 

ซึ่งมีลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy Loam และ Sandy Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  1.2- 5 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 6.3-9.7 %โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.32-2.23 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 4.85-5.44 ซึ่งเปนดินที่มีกรดจัดถึงกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคาตั้งแต 0.01-0.02 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต 2.6-12.2 ก. ตอ กก. ซึ่งในชั้น Ap จะมีคาสูงกวาชั้นอื่นๆ (12.2 ก. 

ตอ กก.) ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํามาก 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.9-218.50 มก./กก. ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนจะมีคาสูงเฉพาะระดับดินชั้นบน Ap เทากับ 218.50 มก./กก. สวนในดินชั้นอื่นๆ จะมีในปริมาณต่ํา, ต่ํา

ปานกลาง และต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่ เปนประโยชน  (Avail.K) มีคาตั้ งแต  25.90-34.70 มก./กก. ซึ่ งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ําถึงต่ํามาก 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต 3.59-7.41 ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  10.36-15.15 % ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3 และ Btgv เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําในทุกชั้นดิน 

 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 109, 120, 145, 142, 118, 

117, 114, 122, 108, 108, 91 และ 101 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 



 

Pedon 3 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี จุดที่ 2 บานทาแร ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 

                          พิกัด 47P 0565973 UTM 1009386  ระดับน้ําทะเล  19 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     15 ธันวาคม 2553 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ผักกาด (Phak Kat series); (fine, mixed, semiactive, isohyperthermic, Plinthaquic 

Paleudalfs)  จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-23 ซม.)  Bt1 (23-42 ซม.) Bt2 (42-60 ซม.) Bt3 (60-85 

ซม.) และ Bt4 (85-110 ซม.) 

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดบัชั้น Ap (0-23 ซม.) Bt1 (23-42 ซม.) 

Bt2 (42-60 ซม.) และ Bt3 (60-85) และ Bt4 (85-110 ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 0.19-

11.24 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหลปานกลาง-ปานกลาง-ปานกลาง-ปานกลาง-ชามาก 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต 1.45-1.67 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-23, 23-42, 42-60, 60-85 และ 85-110 ซม. มีคาของ Total 

Sand ตั้งแต 12.59-47.39%  มีคาของ Silt ตั้งแต  26.36-41.66% และ คาของ Clay ตั้งแต 21.30-58.76% ซึ่ง

มีลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Clay Loam, Loam, Clay Loam, Clay และ Clay 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  4.5 – 5.3 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 3.6-5.4 %โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.75-2.22 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 5.04-7.76 ซึ่งเปนดินที่เปนดางเล็กนอย ในชั้น Ap และ 

Bt1สวนดินชั้น Bt2, Bt3 และ Bt4 เปนกรดจัดมากถึงกรดจัด 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคาตั้งแต 0.03-0.05 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต 2.0-11.8 ก. ตอ กก. ซึ่งในชั้น Ap จะมีคาสูงกวาชั้นอื่นๆ (11.8 ก. ตอ 

กก.) ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา-ต่ําปานกลาง-ต่ํามาก 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.40-3.70 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ําถึงต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต 48.33-98.11 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา-ปานกลาง-สูง 



 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต 11.81-15.97 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  25.61-58.32% ซึ่งอยูในระดับ ปานกลาง-ต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําในทุก 

 ชั้นดิน สวนดินชั้น Bt4 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 109, 120, 145, 142, 118, 

117, 114, 122, 108, 108, 91 และ 101 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดนิพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 1.17 

กก.ตอตน 

 

Pedon 4 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  ต.คลองพน  อ.คลองทอม จ.กระบี่ 

                          พิกัด 47N 0522378 UTM 0864655  ระดับน้ําทะเล  24 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     16 ธันวาคม 2553 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด คอหงส (Kho hong series); (coarse-loamy, kaolinitic isohyperthermic, Typic 

Kandiudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-25 ซม.)  Bt1 (25-45 ซม.) Bt2 (45-78 ซม.) Bt3 (78-

90 ซม.) และBt4 (90-120 ซม.) 

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-25 ซม.) Bt1 (25-45 ซม.) 

Bt2 (45-78 ซม.) และ Bt3 (78-90) และ Bt4 (90-120 ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 8.33-

38.17 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล เร็ว-ปานกลาง-ปานกลาง-ปานกลาง-ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต 1.56-1.60 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-25, 25-45, 45-78, 78-90 และ 90-120 ซม. มีคาของ Total 

Sand ตั้งแต 79.79-85.28%  มีคาของ Silt ตั้งแต  7.11-8.39% และ คาของ Clay ตั้งแต 7.60-12.75% ซึ่งมี

ลักษณะของเนื้อดินเปน Loamy Sand, Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy Loam และ Sandy Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  2 – 3.7 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 9.9-13.1%โดยปริมาตร 



 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.25-0.77 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 4.95-5.13 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต 1.3-2.9 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํามาก 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.70-1.40 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต 23.74-45.54 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา-ต่ํามาก 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  2.05-5.07 ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  3.65-9.49% ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3 และ Bt4  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําในทุกชั้นดิน  

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 120, 127, 140, 131, 120, 

112, 106, 113, 107, 97, 97 และ 108 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 0.91 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 

 

Pedon 5 

สถานที่เก็บตัวอยาง  สหกรณนิคมทาแซะจํากัด จุดที่ 1 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

                          พิกัด 47P 0516315 UTM 1182346  ระดับน้ําทะเล  42 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     9 กุมภาพันธ 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ทาแซะ (Tha Sae series); (Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic, Typic 

Kandiudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 6 ชั้น คือ Ap (0-30 ซม.)  Bt1 (30-55 ซม.) Bt2 (55-70 ซม.) Bt3 (70-

90 ซม.) Bt4 (90-120 ซม.) และ Bt5 (120-150 ซม.) 

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 



 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-30 ซม.) Bt1 (30-55 ซม.) 

Bt2 (55-70 ซม.) และ Bt3 (70-90)  Bt4 (90-120 ซม.) และ Bt5 (120-150 ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ํา

ของดินมีคาตั้งแต 1.15-75.38 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล เร็ว-ปานกลาง-ชา-ปานกลาง-เร็ว-

เร็ว 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  0.77-1.60 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-30, 30-55, 55-70, 70-90, 90-120 และ 120-150 มีคาของ 

Total Sand ตั้งแต 63.98-78.54%  มีคาของ Silt ตั้งแต  6.46-8.05% และ คาของ Clay ตั้งแต 13.62-29.56% 

ซึ่งมีลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy Clay Loam,  Sandy Clay 

Loam, Sandy Clay Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  5.1 – 18 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 4.1-6.8%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.37-1.19 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 4.65-5.58 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต 4.0-13.9 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา-ต่ําปานกลาง-ต่ํา

มาก 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.60-3.70 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ํา-ต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มคีาตั้งแต 70.16-97.52 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับปานกลาง-สูง 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  6.65-14.85 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง-ต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  10.65-49.36% ซึ่งอยูในระดับต่ํา-ปานกลาง 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3, Bt4 และ Bt5  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง

ถึงต่ํา  

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 105, 108, 138, 136, 124, 

126, 119, 118, 114, 107, 97 และ 101 มม./เดือน 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 



ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 1.17 

กก.ตอตน 

 

Pedon 6 

สถานที่เก็บตัวอยาง  สหกรณนิคมทาแซะจํากัด จุดที่ 1 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

                          พิกัด 47P 0515711 UTM 1183999  ระดับน้ําทะเล  42 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     9 กุมภาพันธ 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินเขาขาดที่เกิดจากหินแอนดีไซต (Khao Khat, andesite derived variant); (clayey-

skeletal, kaolinitic, isohyperthermic, Typic (kandic) Plinthudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 8 ชั้น คือ Ap 

(0-35 ซม.) Btc1 (35-60 ซม.) Btc2 (60-100 ซม.) 2Bt1 (100-130 ซม.) 2Bt2 (130-160 ซม.) 2Bt3 (160-175 

ซม.) BCrt (175-200 ซม.) และ Cr (200-230+ ซม.) 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-35 ซม.)  Btc1 (35-60 ซม.) 

Btc2 (60-100 ซม.) 2Bt1 (100-130 ซม.) 2Bt2 (130-160 ซม.) 2Bt3 (160-175 ซม.) BCrt (175-200 ซม.) และ 

Cr (200-230+ ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 0.01-127.56 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) 

อัตราการไหล ปานกลาง-เร็ว-เร็ว-ชามากมาก-ชามาก-ชามาก-ชามาก 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.54-1.91 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-35, 35-60, 60-100, 100-130, 130-160, 160-175 และ 

175-200 มีคาของ Total Sand ตั้งแต 7.80-56.87%  มีคาของ Silt ตั้งแต  14.44-36.39% และ คาของ Clay 

ตั้งแต 23.51-71.83% ซึ่งมีลักษณะของเนื้อดินเปน Clay, Clay, Clay, Clay, Clay, Clay, Clay Loam 

 คาความแขง็ของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  18 – 45 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 1.6-5.0%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.68-3.48 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 4.93-5.36 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต 1.1-13.3 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ําปานกลาง-ต่ํามาก 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.30-0.90 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ํามาก 



 ปริมาณโพแทสเซียมที่ เปนประโยชน  (Avail.K) มีคาตั้ งแต  51.36-99.97 มก./กก. ซึ่ งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับปานกลาง-ต่ํา และสูง 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  12.03-33.55 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง-สูง ค ว า ม

อิ่มตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  13.99-95.25% ซึ่งอยูในระดับต่ํา-ปานกลาง-สูง 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Btv1, Btv2, 2Bt1, 2Bt2, 2Bt3 และ BCrt  เปนดินที่มีความอุดม

สมบูรณปานกลางถึงต่ํา  

การใชน้ําของพืช   คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 105, 108, 138, 136, 124, 

126, 119, 118, 114, 107, 97 และ 101 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามนั 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 1.17 

กก.ตอตน 

 

Pedon 7 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  บานหวยปง  ต.ราชกรูด  อ.เมือง  จ.ระนอง 

                          พิกัด 47P 0452324  UTM 1071853  ระดับน้ําทะเล  10 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     10 กุมภาพันธ 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินทาแซะ (Tha Sae series); (fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic 

Kandiudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-15 ซม.)  Bt1 (15-35 ซม.) Bt2 (35-65 ซม.)  

Bt3 (65-90 ซม.) Bt4 (90-120 ซม.)  

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-15 ซม.)  Bt1 (15-35 ซม.) 

Bt2 (35-65 ซม.) Bt3 (65-90 ซม.) Bt4 (90-120 ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 6.77-38.08 

มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล ปานกลาง-ปานกลาง-เร็ว-เร็ว-ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.21-1.34 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-15, 15-35, 35-65, 65-90 และ 90-120 ซม. มีคาของ Total 

Sand ตั้งแต 45.83-68.64%  มีคาของ Silt ตั้งแต  7.18-9.65% และ คาของ Clay ตั้งแต 24.18-44.53% ซึ่งมี

ลักษณะของเนื้ อดิน เปน  Sandy Clay Loam, Sandy Clay Loam, Sandy Loam, Sandy Loam, Sandy 

Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  5.1-15 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 4.1-5.0%โดยปริมาตร 



 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 0.81-2.86 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 5.18-5.43 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัด 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตัง้แต 10.0-26.2 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุสูงปานกลาง-ปาน

กลาง-ต่ําปานกลาง 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.60-3.00 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ํา-ต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  26.03-43.59 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา-ต่ํามาก 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  7.45-19.23 ซึ่งอยูในระดับต่ํา-ปานกลาง ความ

อิ่มตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  0.81-4.11% ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3 และ Bt4  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา  

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 119, 125, 148, 140, 106, 

101, 95, 97, 95, 107, 111 และ 113 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 1.52 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 

 

Pedon 8 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  บานหงาว  ต.หงาว  อ.เมือง  จ.ระนอง 

                          พิกัด 47P 0458950  UTM 1090438  ระดับน้ําทะเล  20 เมตร 

วันที่เก็บตัวอง        11 กุมภาพันธ 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินกระบี่ (Krabi series); (fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults) 

จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-10 ซม.)  Bt1 (10-38 ซม.) Bt2 (38-80 ซม.) Bt3 (80-120 ซม.) 

BCrt (120-130+ ซม.)  

 



สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-10 ซม.)  Bt1 (10-38 ซม.) 

Bt2 (38-80 ซม.) Bt3 (80-120 ซม.) BCrt (120-130+ ซม.) ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 3.65-

219.44 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล เร็ว-เร็ว-เร็ว-เร็ว-ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.15-1.44 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-10, 10-38, 38-80, 80-120, 120-130+ ซม. มีคาของ Total 

Sand ตั้งแต 39.02-49.71%  มีคาของ Silt ตั้งแต  9.93-26.84% และ คาของ Clay ตั้งแต 31.44-49.40% ซึ่งมี

ลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Loam, Clay, Clay, Clay, Clay Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  3.5 - 15 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 4.2-6.3%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต 1.73-3.72 มม. ซึ่งมีคาต่ํา-สูง 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 5.45-5.65 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัด-กรดปานกลาง 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต  6.6-16.8 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา-ต่ําปานกลาง 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 0.40-1.10 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ํามาก 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  20.93-65.30 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา-ปานกลาง-ต่ํามาก 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  18.33-34.83 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง-สูง ความ

อิ่มตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  1.46-2.57% ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3 และ BCrt1  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ 

             ปานกลาง-ต่ํา  

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 119, 125, 148, 140, 106, 

101, 95, 97, 95, 107, 111 และ 113 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมทีี่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 



Pedon 9 

 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  หมูที่ 3 บานลําพด  ต.คลองทราย อ.นาทวี  จ.สงขลา 

                          พิกัด 47N 0676682  UTM 0745310  ระดับน้ําทะเล  20 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     15 มีนาคม 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินหลังสวน (Lang Suan series); (Coated, isohyperthermic Typic 

Quartzipsamments) 

จําแนกชั้นดินออกเปน 6 ชั้น คือ Ap (0-22 ซม.)  Bt1 (22-40 ซม.) Bt2 (40-62 ซม.) Bt3 (62-85 ซม.) 

Bt4 (85-100 ซม.) Btc (100-130+ ซม.)  

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-22 ซม.)  Bt1 (22-40 ซม.) 

Bt2 (40-62 ซม.) Bt3 (62-85 ซม.) Bt4 (85-100 ซม.) Btc (100-130+ ซม.)  ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดิน

มีคาตั้งแต  15.12-84.13 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล เร็ว-เร็ว-เร็ว-เร็ว-ปานกลาง-ปานกลาง-

ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.29-1.62 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-22, 22-40, 40-62, 62-85, 85-100 และ 100-130+ ซม.  มี

คาของ Total Sand ตั้งแต  79.69-84.31%  มีคาของ Silt ตั้งแต  9.58-11.20% และ คาของ Clay ตั้งแต 6.09-

9.11% ซึ่งมีลักษณะของเนื้อดินเปน Loamy Sand, Loamy Sand, Loamy Sand, Loamy Sand, Loamy 

Sand, Loamy Sand 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  1.8 - 15 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 10.9-12.7%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต  0.37-2.51 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 4.54-4.69 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต  1.7-8.4 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต 1.20-12.60 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนต่ํา-ปานกลาง 



 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  8.37-46.43 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  1.00-2.00 ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  8.07-30.01% ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3 และ BCrt1  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 121, 127, 146, 151, 133, 

131, 125, 137, 125, 122, 99 และ 108 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 

 

Pedon 10 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  บานทาสวน หมู 10 ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา  จ.สงขลา 

                          พิกัด 47N 0646428  UTM 0739596  ระดับน้ําทะเล  46 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     16 มีนาคม 2554 

ลักษณะของดิน  

 เป น ดิ น ใน ชุ ด  ดิ น ท า แซ ะที่ มี เบ ส สู ง  (Thasae, high base saturation variant); (fine-loamy, 

kaolinitic, isohyperthermic, Typic Kandiudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-25 ซม.)  AB (25-

50 ซม.) Btc (50-70 ซม.) Bt1 (70-86 ซม.) Bt2 (86-120+ ซม.)   

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-25 ซม.)  AB (25-50 ซม.) 

Btc (50-70 ซม.) Bt1 (70-86 ซม.) Bt2 (86-120+ ซม.)  ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต  0.03-

4.79 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล ปานกลาง-ชา-ชา-ชามาก-ชามาก 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.59-1.96 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-25, 25-50, 50-70, 70-86, 86-120+ ซม. มีคาของ Total 

Sand ตั้งแต  45.96-69.26%  มีคาของ Silt ตั้งแต 16.01-25.59% และ คาของ Clay ตั้งแต 9.67-37.59%

ลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Loam, Sandy Clay Loam, Sandy Clay Loam, Sandy Clay, Sandy Clay 

Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  18 – 45 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 3.4-11.2%โดยปริมาตร 



 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต  1.08-1.92 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต 4.32-6.47 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดมาก-กรดรุนแรง-

กรดจัด-กรดเล็กนอย 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต  0.9-9.6 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต  0.20-7.00 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนต่ํา 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  12.37-32.76 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  3.00-15.00 ซึ่งอยูในระดับต่ํา-ปานกลาง 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  6.90-60.12% ซึ่งอยูในระดับต่ํา-ปานกลาง 

 

ความอุดมสมบรูณของดิน   ดินชั้น Ap, AB, Btc, Bt1 และ Bt2  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา-ปานกลาง 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 111, 135, 133, 131, 114, 

111, 109, 111, 108, 104, 89 และ 95 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา  ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 

 

Pedon 11 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  ต.ปาครอก  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 

                          พิกัด 47P 0433552  UTM 0885649  ระดับน้ําทะเล  17 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     18 มีนาคม 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินสะพานที่มีชั้นดินทรายอยูขางลาง (fine-loamy, mixed, isohyperthermic, 

Typic Kandiudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 5 ชั้น คือ Ap (0-25 ซม.)  Bt1 (25-50 ซม.)  Bt2 (50-75 ซม.) 

Bt3 (75-95 ซม.) Bt4 (95-120+ ซม.)   

 



สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-25 ซม.)  Bt1 (25-50 ซม.) 

Bt2 (50-75 ซม.) Bt3 (75-95 ซม.) Bt4 (95-120+ ซม.)  ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต  12.16-

241.60 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล เร็ว-ปานกลาง-เร็ว-เร็ว-เร็ว 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.52-1.66 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-25, 25-50, 50-75, 75-95, 95-120+ ซม. มีคาของ Total 

Sand ตั้งแต  66.07-86.46%  มีคาของ Silt ตั้งแต 1.94-9.50% และ คาของ Clay ตั้งแต 9.70-25.39% 

ลักษณะของเนื้อดินเปน Loamy Sand, Sandy Clay Loam, Sandy Clay Loam, Sandy Loam, Loamy 

Sand 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  4 - 16 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 3.3-6.2%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต  0.84-1.58 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต  5.00-5.24 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดมาก-กรดจัด 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต  1.3-11.0 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต  7.70-39.70 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนต่ํา-ปานกลาง-สูง 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  27.51-45.32 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  2.00-8.00 ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  15.66-75.28% ซึ่งอยูในระดับต่ํา-สูง 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, Bt1, Bt2, Bt3 และ Bt4  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 125 127, 143, 131, 126, 

117, 115, 116, 110, 107, 112 และ 114 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 0.91 กก.ตอตน โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 



 

Pedon 12 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  ต.ทุงมะพราว  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา 

                           พิกัด 47P 0427489  UTM 0939948  ระดับน้ําทะเล  30 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง     19 มีนาคม 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินลําภูรา(Lamphu La series; fine, mixed, semiactive, isohyperthermic, Typic 

Pale humults) จําแนกชั้นดินออกเปน 8 ชั้น คือ Ap1 (0-30 ซม.)  Ap2 (30-50)  AB (50-70) Bt1 (70-95 ซม.) 

Bt2 (95-120 ซม.) Bt3 (120-150 ซม.) Bt4 (150-175 ซม.)  และ C (180-200+) 

 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap1 (0-30 ซม.)  Ap2 (30-50) 

AB (50-70) Bt1 (70-95 ซม.)  Bt2 (95-120 ซม.) Bt3 (120-150 ซม.) Bt4 (150-175 ซม.)  และ C (180-200+ 

ซม.)  ดินมีคาอัตราการไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต  9.86-205.73 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล 

ปานกลาง-ปานกลาง-ปานกลาง-เร็ว-เร็ว-ปานกลาง-เร็ว-เร็ว 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.09-1.48 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-30, 30-50, 50-70, 70-95, 95-120, 120-150, 150-175 

และ 

180-200+ ซม. มีคาของ Total Sand ตั้งแต  28.98-82.47%  มีคาของ Silt ตั้งแต 4.34-21.57% และ คาของ 

Clay ตั้งแต 13.19-54.25% ลักษณะของเนื้อดินเปน Clay, Clay, Clay, Clay, Clay, Clay, Sandy Clay Loam 

และSandy Loam 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  3.5 – 10 kg/cm2 

 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 3.0-4.4%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต  0.64-2.78 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต  4.70-4.92 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดมาก 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.01 dS/m ซึ่งไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต  2.2-33.9 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุปานกลาง-ต่ํา 

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต  1.00-7.80 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรสัที่

เปนประโยชนต่ํา 



 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  15.85-40.59 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  3.00-24.00 ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  0.80-7.97% ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap1, Ap, AB, Bt1, Bt2, Bt3, Bt4 และ C  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 122 116, 135, 129, 108, 98, 

98, 100, 93, 91, 107 และ 118 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 2.33 

กก.ตอตน 

 

Pedon 13 

สถานที่เก็บตัวอยาง  ไรเกษตรกร  หมูที่ 5 ต.เขาใหญ  อ.อาวลึก  จ.กระบี่ 

                          พิกัด 47P 0470979  UTM 0933515  ระดับน้ําทะเล  66 เมตร 

วันที่เก็บตัวอยาง      20 มีนาคม 2554 

ลักษณะของดิน  

 เปนดินในชุด ดินชุมพร (Chumporn series; clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic, 

Typic Paleudults)  จําแนกชั้นดินออกเปน 7 ชั้น คือ Ap (0-10 ซม.)  AB (10-20)  Bt1 (20-38) Bt2 (38-60 

ซม.)  Btc1 (60-80 ซม.) Btc2 (80-120 ซม.) Btc3 (120-150 ซม.)  

สมบัติทางกายภาพของดิน 

 อัตราการไหลซึมน้ําของดิน (Permeability; mm/hr) ดินที่ระดับชั้น Ap (0-10 ซม.)  AB (10-20)  

Bt1 (20-38) Bt2 (38-60 ซม.)  Btc1 (60-80 ซม.) Btc2 (80-120 ซม.) Btc3 (120-150 ซม.) ดินมีคาอัตราการ

ไหลซึมน้ําของดินมีคาตั้งแต 10.71-142.94 มม./ชม. อยูในระดับชั้น (Class) อัตราการไหล เร็ว-ปานกลาง-ปาน

กลาง-เร็ว-เร็ว-เร็ว-ปานกลาง 

 ความหนาแนนรวม (Bulk Density, g/cm3)  มีคาตั้งแต  1.42-1.56 ก./ลบ.ซม. 

 เนื้อดิน (Texture)  ดินที่ระดับความลึก 0-10, 10-20, 20-38, 38-60, 60-80, 80-120, 120-150 ซม.  

มีคาของ Total Sand ตั้งแต  37.87-72.96%  มีคาของ Silt ตั้งแต 5.71-10.80% และ คาของ Clay ตั้งแต 

17.27-56.42% ลักษณะของเนื้อดินเปน Sandy Loam, Sandy Clay Loam, Sandy Clay Loam, Clay, Clay, 

Sandy Clay, Sandy Clay 

 คาความแข็งของดิน (Hardness) มีคาตั้งแต  8 – 19 kg/cm2 



 คาความเปนประโยชนของน้ําตอพืช (Plant Available Water) มีคาตั้งแต 3.0-5.7%โดยปริมาตร 

 คาความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate Stability) มีคา Mean Weight Diameter (MWD) คาเฉลี่ย

อนุภาคสมมูลย ตั้งแต  0.82-3.77 มม. ซึ่งมีคาต่ํา 

 

สมบัติทางเคมีของดิน 

 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) มีคาตั้งแต  4.24-4.92 ซึ่งเปนดินที่เปนกรดจัดมาก-กรดรุนแรง 

 สภาพการนําไฟฟาของดิน (EC) มีคา 0.02-0.06 dS/m ซึ่งมีคา <2 ไมถือวาเปนดินเค็ม 

 อินทรียวัตถุในดิน (O.M.) มีคาตั้งแต  3.7-30.0 ก. ตอ กก. ซึ่งเปนดินที่มีอินทรียวัตถุปานกลาง-ต่ํา 

 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชน (Avail.P) มีคาตั้งแต  0.70-59.90 มก./กก. ซึ่งมีคาปริมาณฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนสูงเฉพาะชั้น AP- ต่ํา 

 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Avail.K) มีคาตั้งแต  10.96-457.40 มก./กก. ซึ่งมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในระดับต่ํา-สูง-ปานกลาง 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) มีคาตั้งแต  5.00-27.00 ซึ่งอยูในระดับต่ํา 

 ความอ่ิมตัวเบส (%BS)  มีคาตั้งแต  4.62-48.00% ซึ่งอยูในระดับปานกลาง-ต่ํา 

 

ความอุดมสมบูรณของดิน   ดินชั้น Ap, AB, Bt1, Bt2, Btc1, Btc2 และ Btc3  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ

ปานกลาง-ต่ํา 

 

การใชน้ําของพืช  คาการใชน้ําของพืชตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม มีคาเทากับ 120, 127, 140, 131, 120, 

112, 106, 113, 107, 97, 97 และ 108 มม./เดือน 

 

คําแนะนําการใชปุยกับปาลมน้ํามัน 

 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ปุยเคมีที่ตองการใช คือ ยูเรีย (46-0-0) เทากับ 3.04 กก.ตอตน 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เทากับ 1.82 กก.ตอตน  โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เทากับ 0.58  

กก.ตอตน 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 จากการไดไปทําการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ทําใหไดฐานขอมูล

ดินดานสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ซึ่งจะเปนตัวบงบอกถึงศักยภาพการผลิตของดิน (Soil Productivity)  

ซึ่งดินที่ไดไปทําการเก็บตัวอยางเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา  เนื่องจากภาคใตเปนภาคที่มีฝนตกชุก ทําใหเกิด

การชะลางของดินสูงทําใหเกิดการสูญเสียของธาตุอาหารที่จําเปนตอการเพิ่มผลผลิตของพืช  ดังนั้นเกษตรกรในแต



ละพื้นที่จึงควรมีการจัดการในเรื่องปุย โดยเฉพาะการใสปุยตามคําแนะนําสําหรับปาลมน้ํามัน และควรมีการใสปุย

หมักหรือปุยคอกท่ีสามารถผลิตหรือหาไดเองในทองถิ่นเพิ่มเติมดวยเพื่อชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 การวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลดินเพื่อการสรางศักยภาพในการผลิตของดินในแหลงปลูกปาลมน้ํามัน 

เปนงานวิจัยที่นักวิจัยสาขาอื่นๆ จะไดทราบถึงฐานขอมูลดานดินซึ่งเปนปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของปาลมน้ํามัน และไดมีคําแนะนําการใชน้ําและการใหปุยสําหรับปาลมน้ํามันในแตละพื้นที่มาดวยแลว 

ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาและตอยอดไดโดยไมตองไปเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหม เพื่อเปนการประหยัดเวลาและ

งบประมาณ 
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