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ความรู้การจัดการดินและธาตุอาหารที่เหมาะสมตามลักษณะเด่นของดินและ
สภาพแวดล้อมของการผลิตปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคใต้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตปาล์ม
น้ ามันรวมถึงผู้สนใจที่จะปลูกปาล์มน้ ามัน มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้
เป็นแนวทางในการผลิตปาล์มน้ ามันที่เป็นการสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพื่อการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน 

  



ค ำน ำ 
เอกสารเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหารส าหรับปาล์มน้ ามันในภาคใต้ 

จัดพิมพ์ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในเรื่องลักษณะดินที่
เหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน แนวทางการจัดการอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ในดิน การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน และลักษณะเด่นของชุดดินภาคใต้ที่ใช้
ปลูกปาล์มน้ ามัน เพ่ือใช้ส าหรับการพิจารณาลักษณะดิน วิเคราะห์ปัญหา และเป็น
แนวทางแก้ปัญหาในแปลงปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องด้วย
ปาล์มน้ ามันเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีอายุยาว หากเกษตรกรมีการจัดการดินโดยใช้
สมบัติของดินที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพดิน มีการจัดการธาตุอาหารโดยใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ร่วมกับมีการจัดการสวนอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุปาล์มน้ ามัน จะช่วย
ส่งเสริมลักษณะทางกายภาพของดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันและ
ช่วยให้เกิดการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันรักษาสภาพแวดล้อมทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ผลิตปาล์มน้ ามัน ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตปาล์มน้ ามัน คุณภาพดินที่
ปลูกปาล์มน้ ามัน และความยั่งยืนของการใช้ที่ดินเพ่ือผลิตปาล์มน้ ามัน ดังนั้นจึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือให้แกเ่กษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ ามัน เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้สนใจผลิตปาล์มน้ ามัน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการดิน ธาตุอาหาร และ
สวนปาล์มน้ ามัน เพ่ือลดการสูญเสียปุ๋ย ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่  
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บทที่ 1 ดินปลูกปาล์มน ้ามัน 
 

ดินทางการเกษตรที่มีโครงสร้างดีและมีความอุดมสมบูรณ์สูง จะส่งเสริม
ให้สามารถเก็บน ้าให้พืชใช้ประโยชน์ได้มาก มีการถ่ายเทอากาศดี และมีปริมาณ
ธาตุอาหารให้พืชครบทุกธาตุอย่างเพียงพอและมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของพืช 

 
ลักษณะดินที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตปาล์มน ้ามัน 
 ปาล์มน ้ามันสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงได้ในดินหลายชนิด แต่
เนื่องจากดินแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไป จึงต้องมีเทคนิคในการจัดการ
สวนปาล์มน ้ามันในแต่ละบริเวณที่เหมาะสม ครอบคลุมตั งแต่การเตรียมแปลงที่
ถูกต้อง การจัดการอินทรียวัตถุในดินโดยเฉพาะบริเวณดินชั นบน การจัดการน ้า
และความชื นในดินที่เหมาะสม และการปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการ
ระบายน ้าและอากาศ 
 

 ดินที่ดีและมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการผลิตปาล์มน ้ามัน ควรมีลักษณะ
เด่น คือ 

• เป็นดินลึก 

• เนื อดินเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนเหนียวที่มีโครงสร้างดี 

• เป็นดินที่มีการระบายน ้าได้ดี น ้าไม่แช่ขังเป็นระยะเวลานาน หรือมี 
ระดับน ้าใต้ดินอยู่ตื นเกือบตลอดเวลา 

• เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุมาก 

• มีปริมาณแร่ธาตุอาหารเหมาะสม 

• มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินประมาณ 5.0-6.5 
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ภาพที่ 1.1 ลักษณะของหน้าตัดดินที่เหมาะส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน 
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องค์ประกอบของดินชั นบนที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตปาล์มน ้ามัน 
 ปาล์มน ้ามันมีระบบรากที่ตื น โดยรากที่สามารถดูดธาตุอาหารได้ดีเกือบ
ทั งหมดจะอยู่ในชั นดินที่มีความลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร การจัดการดินชั น
บนในสวนปาล์มน ้ามันมีความส้าคัญต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน โดยทั่วไป
ดินชั นบนที่เหมาะสมส้าหรับพืชควรมีปริมาณอินทรียวัตถุ 5% มีช่องในดินส้าหรับ
เก็บน ้าให้พืชได้ใช้ประโยชน์ 25% มีช่องเก็บอากาศ 25% และส่วนที่เหลือเป็นเนื อ
ดินที่เป็นแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ นจากการสลายตัวผุพังของหินและแร่ที่เป็นแหล่ง
หนึ่งของธาตุอาหารพืชในดิน 

 
 

ภาพที่ 1.2 องค์ประกอบของดินชั นบนที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตปาล์มน ้ามัน 
 
ศักยภาพของดินเพ่ือปลูกปาล์มน ้ามันของภาคใต้ 

ศักยภาพของทรัพยากรที่ดินโดยทั่วไปของภาคใต้โดยไม่ค้านึงถึงสภาพ
ภูมิอากาศ ส้าหรับการน้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือผลิตปาล์มน ้ามันสามารถสรุปได้เป็น 
3 กลุ่ม 
 1. ดินที่จัดว่าเหมาะมากในการน้ามาใช้ปลูกปาล์มน ้ามัน 

• มีประมาณ 3 ล้านไร่ หรือประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ของเนื อที่ทั งภาค 
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• สภาพพื นที่มีความลาดชันเล็กน้อยถึงลาดชันปานกลาง 

• ลักษณะดินเป็นดินลึก การระบายน ้าดี หรือดีปานกลาง  

• เป็นดินเหนียวหรือค่อนข้างเหนียวที่ค่อนข้างเป็นกรด  

• มีโครงสร้างดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้าถึงปานกลาง 

• ชุดดินที่จ้าแนกรวมอยู่ในกลุ่มดินพวกนี  ได้แก่ ชุดดินล้าภูรา  
ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินปะทิว ชุดดินปากจั่น ชุดดินพังงา ชุดดินภูเก็ต  

 
2. ดินที่จัดว่าเหมาะในการที่จะน้ามาใช้ปลูกปาล์มน ้ามัน 

• มีประมาณ 11.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ 
ทั งหมด 

• ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน ้าได้ดี หรือปานกลาง  

• มีเนื อดินค่อนข้างเป็นดินทราย ตลอดระดับความลึก 1 เมตร หรือ 
เป็นดินร่วนปนทรายในช่วงดินชั นบนลึกลงไปอาจเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายที่
ค่อนข้างเป็นกรด 

• ดินมักมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  

• ชุดดินที่จ้าแนกรวมอยู่ในชุดดินพวกนี  ได้แก่ ชุดดินรือเสาะ ชุดดิน 
คลองท่อม ชุดดินฝั่งแดง ชุดดินท่าแซะ ชุดดินฉลอง ชุดดินคอหงส์ ชุดดินสะเดา  
และชุดดินนาทวี เป็นต้น 
 

3. ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ามัน 

• มีประมาณ 10.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ทั ง 
ภาค แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
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• ดินนา  
- มีพื นทีป่ระมาณ 6.6 ล้านไร่ 
- ดินมีสภาพน ้าขังในบางช่วงของปี  
- ได้แก่ ชุดดินบางกอก ชุดดินสมุทรปราการ ชุดดินบางนรา  

ชุดดินโคกเคียน ชุดดินละงู ชุดดินแกลง ชุดดินสตูล และชุดดินตากใบ เป็นต้น 

• ดินตื น 
- มีพื นทีป่ระมาณ 4.2 ล้านไร่  
- ดินที่มีเศษหินและลูกรังปะปนอยู่ในระดับตื นกว่า 50 เซนติเมตร 

ซึ่งจ้ากัดการชอนไชของราก อุ้มน ้าได้น้อย และน ้าขังบนผิวดินได้ง่าย 
- ได้แก่ ชุดดินคลองซาก ชุดดินชุมพร ชุดดินหาดใหญ่ ชุดดินยะลา 

ชุดดินหนองคล้า ชุดดินระนอง ชุดดินท่าฉาง ชุดดินเขาขาด และชุดดินยี่งอ  
 

 
 

ภาพที่ 1.3 ลักษณะของดินนา  



6 
 

 
 

ภาพที่ 1.4 แปลงปลูกปาล์มน ้ามัน (อายุประมาณ 10 ปี) ในดินที่มีน ้าใต้ดิน 
ระดับตื น 

 

        
 

ภาพที ่1.5 ลักษณะของดินตื นเนื่องจากมีเศษหินและหินผุ และชุดดินเขาขาด 
เนื่องจากเป็นดินลูกรัง 
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ภาพที่ 1.6 แปลงปลูกปาล์มน ้ามัน (อายุประมาณ 10 ปี) ในดินตื น 
 

ลักษณะเฉพาะและข้อจ้ากัดของเนื อดินส้าหรับการผลิตปาล์มน ้ามัน 
เนื อดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่บ่งบอกความหยาบถึงละเอียด

ของอนุภาคแร่ธาตุในดินที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บน ้าและดูดซับธาตุ
อาหารในดินไว้ส้าหรับต้นปาล์มน ้ามัน เนื อดินมีทั งหมด 12 ชนิด ลักษณะเฉพาะ
ของเนื อดินสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ภายในกลุ่มใหญ่มีหลักการปฏิบัติ
ด้านการเกษตรใกล้เคียงกัน เช่น การไถพรวน การชลประทาน และการใส่ปุ๋ย เป็น
ต้น ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีลกัษณะท่ีส้าคัญดังนี   
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กลุ่มดินเนื อหยาบ (coarse-textured soils) 
ประกอบด้วย  

• ดินทราย (sand) 

• ดินทรายปนร่วน (loamy sand) 

• ดินร่วนปนทราย (sandy loam)  
 

ลักษณะเด่นของกลุ่มดินเนื อหยาบ 

• ดินมีช่องขนาดใหญ่จ้านวนมาก 

• มีการระบายอากาศดี 

• มีการระบายน ้าดี 

• ขณะฝนตกหนัก หรือให้น ้าชลประทานจ้านวนมาก ดินจะรับน ้าผ่านผิวได้ดี 
น ้าเคลื่อนตัวลงสู่ส่วนลึกของหน้าตัดได้เร็ว 

• ดินสามารถเก็บน ้าไว้ให้ปาล์มน ้ามันดูดใช้ได้น้อย 

• ปาล์มน ้ามันดูดใช้น ้าที่มีอยู่ในดินได้ง่าย 

• ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารไว้ส้าหรับปาล์มน ้ามันได้น้อย ท้าให้ธาตุอาหาร 
(รวมถึงปุ๋ย) ในดนิสูญเสียจากเขตรากได้ง่าย 
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กลุ่มดินเนื อละเอียด (fine-textured soils)  
ประกอบด้วย 

• ดินเหนียว (clay)  

• ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay) 

• ดินเหนียวปนทราย (sandy clay)  

• ดินร่วนเหนียว (clay loam)  

• ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  
(silty clay loam)  

 
ลักษณะเด่นของกลุ่มดินเนื อละเอียด 

• ดินมีช่องขนาดเล็กจ้านวนมาก 

• มีการระบายอากาศเลว รากพืชทั่วไปอาจประสบปัญหาขาดอากาศได้ง่าย 

• มีการระบายน ้าช้า มักมีปัญหาน ้าท่วมขังได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูน 

• มีความสามารถเก็บน ้าไว้ได้สูง แต่ปาล์มน ้ามันสามารถดูดใช้น ้าในดินได้
บางส่วน  

• โดยทั่วไปปาล์มน ้ามันดูดใช้น ้าในดินกลุ่มนี ได้ยากกว่า เมื่อเทียบกับในดิน
กลุ่มอ่ืน 

• สามารถดูดซับธาตุอาหารพืชได้มาก ท้าให้ธาตุอาหารสูญเสียไปกับน ้า 
เลยเขตรากได้ยากกว่า 

• มักเกิดแผ่นแข็งปิดผิวหน้าดินได้ง่าย 
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กลุ่มดินเนื อปานกลาง (medium-textured soils)  
ประกอบด้วย 

• ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam)  

• ดินร่วน (loam) 

• ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam)  

• ดินทรายแป้ง (silt)  
 

ลักษณะเด่นของกลุ่มดินเนื อปานกลาง 

• ดินมีสมบัติกึ่งกลางระหว่างดินเนื อหยาบและเนื อละเอียด 

• ดินมีลักษณะเด่นเหมาะสมต่อการใช้งานเพาะปลูกมากกว่าดินเนื อหยาบ 
หรือเนื อละเอียด 

• การระบายน ้าไม่เร็วมากจนก่อให้เกิดการชะละลายสูญเสียธาตุอาหารพืช 
แต่ก็เร็วพอที่จะระบายอากาศได้ทันต่อความต้องการของพืช 

• ดินมักมีความจุในการเก็บน ้าที่ปาล์มน ้ามันสามารถดูดใช้ประโยชน์ได้
ค่อนข้างมาก 
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ภาพที่ 1.7 เปรียบเทียบปริมาณการเก็บน ้าและการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินที่

มีเนื อแตกต่างกัน 
 

ดินที่ใช้ผลิตปาล์มน ้ามันพบได้ตั งแต่ดินเนื อหยาบจนถึงดินเนื อละเอียด 
จึงต้องหาวิธีจัดการดินให้เหมาะสมกับประเภทของเนื อดินเพ่ือท้าให้ดินมีสมบัติที่
เหมาะสมส้าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตของ
ปาล์มน ้ามัน แนวทางหนึ่งที่นิยมปฏิบัติและสามารถท้าได้ง่ายในการดัดแปลง
ผลกระทบที่เกิดขึ นจากเนื อดินคือ การใส่อินทรียวัตถุลงในดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุ
เป็นวิธีมาตรฐานในการปรับข้อด้อย อันเนื่องมาจากดินที่ปลูกพืชมีเนื อหยาบหรือ
ละเอียดเกินไป อินทรียวัตถุนอกจากจะสลายตัวให้ธาตุอาหารพืชแล้ว การเพ่ิม
ระดับอินทรียวัตถุในดินทราย จะท้าให้ความสามารถอุ้มน ้าของดินเพ่ิมขึ น ในขณะ
ที่การเพ่ิมระดับอินทรียวัตถุในดินเหนียวจะท้าให้ดินโปร่ง การระบายน ้าและ
อากาศดีขึ น   
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บทที่ 2 การจัดการอินทรียวัตถุในดิน 
ส้าหรับปาล์มน ้ามัน 

 

 การใช้ดินเพ่ือผลิตปาล์มน ้ามันและให้มีผลผลิตสูงตามศักยภาพของดิน
หนึ่งๆ อย่างยั่งยืน จ้าเป็นต้องมีการจัดการดินเพ่ือให้มีสมบัติทั งทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน การจัดการอินทรียวัตถุ
ในดินปลูกปาล์มน ้ามันถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญมาก เนื่องจากอินทรียวัตถุในดิน
เป็นส่วนที่ช่วยปรับปรุงบ้ารุงสมบัติทุกด้านของดิน อินทรียวัตถุจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่
บ่งชี ถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และยังมีอิทธิพลต่อปริมาณธาตุอาหารที่
ปาล์มน ้ามันดูดไปใช้โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน รวมถึงคุณภาพเชิงสภาพแวดล้อมของบริเวณที่ผลิต
ปาล์มน ้ามัน 
 
อินทรียวัตถุในดิน 

อินทรียวัตถุในดิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮิวมัส คือ ส่วนที่เกิดจากการ
เน่าเปื่อยผุพังหรือสลายตัวของเศษเหลือของพืชและสัตว์ที่ทับถมกันอยู่บนดิน 

 
ภาพที่ 2.1 ลักษณะเด่นเชิงสมบัติและบทบาทของอินทรียวัตถุในดิน 
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ลักษณะเด่นเชิงสมบัติและบทบาทของอินทรียวัตถุในดิน ได้แก่ 

• สมบัติของอินทรียวัตถุท่ีมีประจุลบอยู่เป็นจ้านวนมาก และมีประจุ 
บวกอยู่บางส่วน ท้าให้สามารถดูดซับธาตุอาหารและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่างๆ 
ที่ปาล์มน ้ามันดูดไปใช้ได้ 

• อินทรียวัตถุยังประกอบกันเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายฟองน ้า  
ท้าให้มีความสามารถดูดซับน ้าไว้ได้มาก คือประมาณ 6-20 เท่าของน ้าหนัก จึงมี
บทบาทในการช่วยเพ่ิมความสามารถในการอุ้มน ้าไว้ให้ต้นปาล์มน ้ามันได้ใช้
ประโยชน์  
 

        
 

ภาพที่ 2.2 การดูดซับธาตุอาหารและน ้าของฮิวมัสบริเวณรากพืชในดิน 
 

ประโยชน์ของอินทรียวัตถุในดิน 
 1. ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารที่ใส่ในรูปของปุ๋ยเคมี ไม่ให้ถูกชะละลาย
หายไปกับน ้าได้ง่าย 
 2. ช่วยลดการตรึงฟอสฟอรัสของดินที่มีเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์อยู่
มาก โดยอินทรียวัตถุจะเข้าไปรวมตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับออกไซด์ชนิด
ต่างๆ แทนฟอสฟอรัส 
 3. ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารบางชนิด เช่น อะลูมิเนียม และ
โซเดียม 
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 4. ช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนความเป็นกรดด่างของดิน ท้าให้การ
เปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืช 
 5. ช่วยท้าให้โครงสร้างของดินดีขึ น ซึ่งจะส่งเสริมให้ระบบรากของปาล์ม
น ้ามันเจริญเติบโตได้ดี ท้าให้รากดูดน ้าและธาตุอาหารได้มากขึ น เนื่องจาก
อินทรียวัตถุเป็นตัวเชื่อมระหว่างเม็ดดิน จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการปรับปรุง
โครงสร้างของดินทรายในเขตร้อนทั่วไป นอกจากนั นยังช่วยลดการกร่อนของดิน
โดยน ้าที่ไหล่บ่าบริเวณผิวหน้าดินได้อีกด้วย 
 6. ช่วยท้าให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน ้าได้สูงขึ น โดยพบว่า เมื่อ
อินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ นจาก 3% เป็น 5% จะท้าให้ความสามารถในการอุ้มน ้า
ของดินทรายเพ่ิมขึ นจาก 37% เป็น 57%  
 7. ช่วยเพ่ิมแหล่งอาหาร เพ่ิมปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ซึ่ง
จะเป็นตัวย่อยสลายอินทรียวัตถุ ท้าให้ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมา 
โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ก้ามะถัน และฟอสฟอรัส 

 

ภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบลักษณะดินชั นบนที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร 
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ปริมาณอินทรียวัตถุในดินส้าหรับการผลิตปาล์มน ้ามัน 
ดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาล์มน ้ามันควรมีอินทรียวัตถุ 5% แต่

โดยทั่วไปปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากมีการสลายตัวโดย
กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการมีกิจกรรมต่างๆ ในแปลง
เพาะปลูก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการสลายตัวของอินทรียวัตถุ จึงจ้าเป็นต้องคืน
ซากพืชลงไปในดิน หรือใส่วัสดุอินทรีย์ เ พ่ือท้าให้ดินมีอินทรียวัตถุระดับที่
เหมาะสมอยู่เสมอ คืออยู่ในช่วง 1.5-3.5 % ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่ดินปลูกปาล์ม
น ้ามันมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางถึงต่้า  
 
ตารางท่ี 2.1 ปริมาณอินทรียวัตถุแต่ละระดับ 

ระดับ ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) 
ต้่า น้อยกว่า 1.5 

ปานกลาง 1.5 - 3.5 
สูง มากกว่า 3.5 

 
การจัดการอินทรียวัตถุในดินปลูกปาล์มน ้ามัน 
 การเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินปลูกปาล์มน ้ามัน ควรท้าทุกกรณีไม่ว่า
ปริมาณอินทรียวัตถุเดิมในดินจะต่้าหรือสูง เพราะอินทรียวัตถุมีการย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ ผลที่เกิดขึ นจากการจัดการอินทรียวัตถุในดินอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้
การใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ให้กับปาล์มน ้ามันมีประสิทธิภาพมากขึ น ช่วยท้าให้ดินมีความ
ร่วนซุย และมีความสามารถในการอุ้มน ้าสูงขึ น ส้าหรับการปฏิบัติในพื นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามัน มีแนวทางในการจัดการดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยมุ่งเน้นการน้า
เศษซากเหลือที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิตปาล์มน ้ามันมาใช้ โดยสามารถเลือก
น้าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก ดังนี  
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 1. ใช้ทางใบปาล์มน ้ามันที่ได้จากการตัดแต่งทางใบ โดยวางในลักษณะ
ต่างๆ 
 

 

การวางทางใบรอบโคนต้นปาล์มน ้ามัน 
 

 

การวางทางใบแบบปูระหว่างแถวปาล์มน ้ามัน 
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การวางทางใบแบบปูเต็มพื นที่ 

 

การวางทางใบแบบกองเป็นแถวยาวระหว่างแถวปาล์มน ้ามัน โดยกรณีพื นที่ที่มี
ความลาดเทควรวางในลักษณะขวางความลาดเทของพื นที่ 
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2. ใช้ทะลายปาล์มน ้ามันเปล่าคลุมรอบโคนต้นปาล์มน ้ามัน 

 
 

การวางทะลายปาล์มน ้ามันเปล่าคลุมรอบโคนต้นปาล์มน ้ามัน 
 

3. ใส่ปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน หรือจากทางใบปาล์มน ้ามัน 
 

 
 

การใส่ปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน หรือจากทางใบปาล์มน ้ามัน 
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 4. มีการจัดการน ้าและปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ปาล์มน ้ามันเจริญเติบโต
ดี จะมีส่วนเศษชิ นส่วนเหลือไว้ในดินมาก และยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมรากปาล์ม
น ้ามัน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน 
 5. การปลูกพืชคลุมดินในพื นที่ว่าง หรือในช่วงเริ่มปลูกจนกระทั่งปาล์ม
น ้ามันอายุ 3 ปี ซึ่งการปลูกพืชคลุมดินในช่วงแรกสามารถปกป้องผิวหน้าดินจาก
การกร่อนโดยฝนได้ ขณะเดียวกันยังควบคุมวัชพืชในแปลงด้วย พืชคลุมดินที่นิยม
ใช้คือ พืชตระกูลถั่ว ซึ่งส้าหรับภาคใต้พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่นิยมปลูกกันทั่วไปใน
สวนปาล์มน ้ามันและได้ผลดี คือ ถั่วเพอราเรีย (Puraria phaseoloides) ถั่วเซ็น
โตซีมา (Centrosema pubescence) และถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium 
mucunoides) 
 

 
 

การปลูกถ่ัวเพอราเรียร่วมกับปาล์มน ้ามัน 
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ภาพที่ 2.4 ลักษณะความแตกต่างของผิวหน้าดินที่ระดับ 0-5 เซนติเมตร บริเวณ  
     ที่วางและไม่วางทางใบ 
 
 ในดินเนื อหยาบที่มีการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิด
การจับกันของเม็ดดินมากขึ น โครงสร้างดินแข็งแรงขึ น ดินร่วนซุยขึ น และดินเก็บ
น ้าไว้ให้ปาล์มน ้ามันดูดใช้ได้มากขึ น ส่วนในดินเนื อละเอียดที่มีโครงสร้างดินแน่น
ทึบ จะช่วยให้ดินมีการซาบซึมน ้าดีขึ น 
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บทที่ 3 ธาตุอาหารส้าหรับปาล์มน า้มัน 
 
 ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่มีการสะสมอาหารในต้นและในผลผลิตในปริมาณมาก 
การจัดการธาตุอาหารในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส้าคัญต่อการ
เจริญเติบโต รวมทั งปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
 
ธาตุอาหารส้าหรับปาล์มน ้ามัน 
 ปาล์มน ้ามันต้องการธาตุอาหารทั งหมด 17 ธาตุ โดยธาตุอาหาร 3 ชนิด คือ 
คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนได้จากน ้าและอากาศ จึงไม่ต้องจัดการให้
โดยตรง ส่วนธาตุอาหารของปาล์มน ้ามันที่เหลืออีก 14 ธาตุ ได้จากดินและปุ๋ย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ธาตุอาหารหลักในดินมักไม่เพียงพอต่อความต้องการของปาล์มน ้ามัน จึง
จ้าเป็นต้องใส่ลงไปในรูปของปุ๋ย โดยธาตุอาหารต้องอยู่ในรูปไอออนที่ปาล์มน ้ามัน
สามารถดูดไปใช้ได้เท่านั น จึงจะเป็นประโยชน์กับปาล์มน ้ามัน 
 
ตารางท่ี 3.1 ธาตุอาหารส้าหรับปาล์มน ้ามัน 

ธาตุ รูปที่ปาล์มน ้ามันดูดใช้ 
คาร์บอน (C) CO2 

ไฮโดรเจน (H) H2O 
ออกซิเจน (O) H2O, CO2, O2 
ไนโตรเจน (N) NO3

-
, NH4

+
 

ฟอสฟอรัส (P) H2PO4
-, HPO4

2- 
โพแทสเซียม (K) K+ 
แคลเซียม (Ca) Ca2+ 
แมกนีเซียม (Mg) Mg2+ 
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ตารางท่ี 3.1 ธาตุอาหารส้าหรับปาล์มน ้ามัน (ต่อ) 

ธาตุ รูปที่ปาล์มน ้ามันดูดใช้ 
ก้ามะถัน (S) SO4

2 
เหล็ก (Fe) Fe3+, Fe2+ 
แมงกานีส (Mn) Mn2+ 
สังกะสี (Zn) Zn2+ 
ทองแดง (Cu) Cu2+ 
โบรอน (B) H3BO3, H2BO3

- 

โมลิบดินัม (Mo) MoO4
2- 

คลอรีน (Cl) Cl- 
นิกเกิล (Ni) Ni+ 

 

ธาตุอาหารที่ปาล์มน ้ามันต้องการในปริมาณสูง 
ธาตุอาหารที่ปาล์มน ้ามันต้องการในปริมาณสูงและจ้าเป็นต้องเพ่ิมเติม

ในรูปปุ๋ย ประกอบด้วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 
แมกนีเซียม (Mg) และโบรอน (B) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 อัตราความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดในช่วงอายุต่างๆของปาล์ม

น ้ามัน (ปรับปรุงจาก Ng, 1997)  

  

  

  

  

   
   

  
  
    

  
   
   
  
  
   

  

          

K   =           
N   =         
Mg =           
P   =         
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 ไนโตรเจน (N) 
• ความส้าคัญ 

- เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญขององค์ประกอบอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน, 
โปรตีน, คลอโรฟิลล์ และเอนไซม์ต่างๆ 

  - มีความส้าคัญส้าหรับการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน 

• อาการขาดไนโตรเจน  
- เมื่อปาล์มน ้ามันขาดไนโตรเจน จะท้าให้ใบมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะ

ใบด้านล่าง (ใบแก่เนื่องจากไนโตรเจนจะเคลื่อนย้ายไปยังใบอ่อนที่เพ่ิงเกิดใหม่)  
ใบใหม่ท่ีเกิดขึ นจะมีขนาดเล็กลง 
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ภาพที่ 3.2 ลักษณะการขาดไนโตรเจนของปาล์มน ้ามัน 
• ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจน ได้แก่  

    - ยูเรีย (46-0-0) ให้ไนโตรเจน 46 เปอร์เซ็นต์ 
- แอมโมเนียมไนเตรท (35-0-0) ให้ไนโตรเจน 35 เปอร์เซ็นต์ 

   - แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0+24S) ให้ไนโตรเจน 21 เปอร์เซ็นต์ 
และให้ก้ามะถัน 24 เปอร์เซ็นต์ 

- ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ (ให้ไนโตรเจนในปริมาณต่้า) 
 

ฟอสฟอรัส (P) 
• ความส้าคัญ 

    - เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของสารประกอบที่ให้พลังงานกับพืช 
(ADP และ ATP) และเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของกรดนิวคลีอิค (DNA และ 
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RNA) หากปาล์มน ้ามันขาดฟอสฟอรัสจะท้าให้อัตราการสร้างทางใบช้าลง ทางใบ
สั น นอกจากนั นฟอสฟอรัสยังมีความจ้าเป็นในการสร้างราก ซึ่งจ้าเป็นมากส้าหรับ
ปาล์มน ้ามันที่เพ่ิงปลูก 

• อาการขาดฟอสฟอรัส  
   - ทางใบปาล์มน ้ามันที่สร้างใหม่จะสั นกว่าทางเก่า     
   - ล้าต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด 

       นอกจากนั นสามารถสังเกตจากวัชพืชบริเวณใกล้เคียง เช่น หญ้าคา 
หรือพืชคลุมมีใบเล็กผิดปกติ 
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ภาพที่ 3.3 ลักษณะอาการขาดฟอสฟอรัสของปาล์มน ้ามัน 
 

• ปุ๋ยที่ให้ฟอสฟอรัส ได้แก่  
   - ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) ให้ฟอสฟอรัส 46 เปอร์เซ็นต์  
   - ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ให้ฟอสฟอรัส 46 เปอร์เซ็นต์ 

และไนโตรเจน 18 เปอร์เซ็นต์ 
   - หินฟอสเฟต (0-3-0) ให้ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ทันที 3 เปอร์เซ็นต์ (แต่

อาจมีฟอสฟอรัสทั งหมดสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์) 
   - ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลค้างคาว มีฟอสฟอรัสประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ 
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 โพแทสเซียม (K) 
• ความส้าคัญ 
   - เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์

แป้ง โปรตีน และไขมัน 
   - ช่วยในกระบวนการปิด เปิด ของปากใบ 
   - ท้าหน้าที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงเป็นพลังงาน 

ทางชีวเคมีในการสังเคราะห์แสง 

• อาการขาดโพแทสเซียม 
   - เมื่อปาล์มน ้ามันขาดโพแทสเซียม ใบจะเป็นจุดสีส้ม หากรุนแรงใบ 

จะไหม้และแห้งตาย 
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ภาพที่ 3.4 ลักษณะการขาดโพแทสเซียมของปาล์มน ้ามัน 
 

• ปุ๋ยที่ให้โพแทสเซียม ได้แก่  
   - Muriate of Potash (0-0-60) ให้โพแทสเซียม 60 เปอร์เซ็นต์ และ 

ให้คลอรีน 35 เปอร์เซ็นต์ 
   - Sulphate of Potash (0-0-50) ให้โพแทสเซียม 50 เปอร์เซ็นต์  

และให้ก้ามะถัน 17 เปอร์เซ็นต์                          
 

 แมกนีเซียม (Mg) 
• ความส้าคัญ 
   - เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นรงควัตถุสีเขียวในพืช ที่ท้า 

หน้าสังเคราะห์แสง 
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   - เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ในกระบวนการที่ต้องใช้พลังงาน เช่น  
การสร้างแป้ง การสร้างโปรตีน การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารจากใบไปยังผลปาล์ม
น ้ามัน รวมถึงการสร้างน ้ามันในผลปาล์มน ้ามัน 

• อาการขาดแมกนีเซียม 
   - ใบย่อยด้านบนของทางใบ ซึ่งได้รับแสงมากจะมีสีเหลืองอมส้ม  

ในขณะที่ใบย่อยซึ่งอยู่ด้านล่างยังคงมีสีเขียว 
 
 

     
   

   
 

 

ภาพที่ 3.5 ลักษณะการขาดแมกนีเซียมของปาล์มน ้ามัน 
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• ปุ๋ยที่ให้แมกนีเซียม ได้แก่  
   - คีเซอร์ไรท์ (MgSO4 H2O) ให้แมกนีเซียม 27 เปอร์เซ็นต์ และให้ 

ก้ามะถัน 23 เปอร์เซ็นต์ 
   - โดโลไมท์ (MgCO3+CaCO3) ให้แมกนีเซียม 2-20 เปอร์เซ็นต์ และ 

ให้แคลเซียม 30-47 เปอร์เซ็นต์ 
 

 โบรอน (B) 
• ความส้าคัญ  

       - มีความส้าคัญในการสร้างผนังเซลล์ของพืช เร่งการเจริญเติบโต 
และการพัฒนาของเนื อเยื่อรวมถึงการสร้างท่อละอองเกสร 
              - มีความส้าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แป้งและโปรตีน 

• อาการขาดโบรอน 
   - เนื่องจากโบรอนมีความส้าคัญในการพัฒนาเนื อเยื่อของปาล์มน ้ามัน  

ดังนั นเมื่อปาล์มน ้ามันขาดโบรอนจะท้าให้ใบหยิก เจริญผิดรูปร่าง ใบอ่อนปลายใบ
เป็นรูปตะขอ 

   - เนื่องจากโบรอนมีความส้าคัญในการสร้างละอองเกสร หากขาด 
โบรอนจะไม่มีการพัฒนาของท่อละอองเกสร ท้าให้ดอกตัวเมียไม่ได้รับการผสม ดอก
ตัวเมียจะกลายเป็นหนาม 

• ปุ๋ยที่ให้โบรอน ได้แก่   
    - บอแรกซ์ (Na2B4O7·10H2O) ให้โบรอน 11 เปอร์เซ็นต์ 
    - โซเดยีมเตรตตราโบเรต (Na2B4O7·5H2O) ใหโ้บรอน 14 เปอร์เซ็นต์  
  



31 
 

 

 

 

 

  
  

  
 

 
 

 

 

ภาพที่ 3.6 ลักษณะการขาดโบรอนของปาล์มน ้ามัน 
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        อาการใบเป็นแถบสีขาว 
       - เกิดจากสัดส่วนของไนโตรเจน / โพแทสเซียมในใบมากกว่า 2.5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.7 ลักษณะอาการแถบใบขาว 

 

รูปแบบการใช้ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามัน 
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามันต้องใช้ธาตุอาหารที่ราก

ดูดจากดิน การเพ่ิมเติมธาตุอาหารลงในดินให้เพียงพอตามความต้องการของ
ปาล์มน ้ามัน เพ่ือให้ปาล์มน ้ามันมีผลผลิตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยจึงมีความจ้าเป็นต้องบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามันในช่วงก่อนให้ผลผลิต (1-3 ปี) 
 โดยปกติปาล์มน ้ามันจะให้ทะลายหลังจากปลูกประมาณ 1-1.5 ปี แต่ในการ
จัดการสวนที่ถูกต้อง จะหักช่อดอกทิ งในช่วงอายุ 3 ปีแรก เพ่ือให้มีการเจริญเติบโต
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ทางล้าต้นอย่างเต็มที่ ในช่วงนี อาจใช้ปุ๋ยโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ดินและใบ หรือ
ใส่ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

• จากตาราง เป็นปริมาณการใช้ปุ๋ยเพื่อผลผลิตปาล์มน ้ามันที่สูงสุดตาม 
ศักยภาพของพันธุ์ ในสภาวะภูมิอากาศที่เหมาะสม (กรณีสภาพภูมิประเทศไม่
เหมาะสมให้ลดลงตามอัตราส่วน) 

• การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ 2-3 ครั ง ตามความเหมาะสม 

ตารางท่ี 3.2 ปริมาณปุ๋ยเคมีส้าหรับปาล์มน ้ามันอายุปลูก 1-3 ปี 

ชนิดดิน 
อายุ 
(ปี) 

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) 
21-0-0 18-46-0 0-0-60 กลีเซอร์ไรท์ โบเรต 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ต่้า 

1 1.25 0.5 1 0.5 0.09 
2 2.5 0.75 2.5 1 0.13 
3 3.5 1 3 1 0.13 

ดินเหนียวที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง (มีดินเหนียว
ตั งแต่ 40% ขึ นไป) 

1 1 0.6 0.5 - 0.09 
2 2 0.9 1.8 - 0.13 
3 2 1.1 2.3 0.7 0.13 

ในดินกรดหรือดิน
เปรี ยวจัด (acid 
sulphate) 

1 1 0.9 1 0.3 0.09 
2 2.2 0.9 2.5 0.3 0.13 
3 3 1.1 2.5 0.7 0.13 

ดินทราย 1 2.5 0.9 1.2 1 0.13 
 2 3 1.1 3.5 1.4 0.13 
 3 5 1.3 4 1.4 0.13 
ดินที่มีความอุดม-
สมบูรณ์และมีปริมาณ
น ้าฝนมาก 

1 0.56 0.75 0.45 0.1 0.03 
2 1.5 1 2.25 0.5 0.12 
3 2.5 1.5 3 1 0.09 
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การใช้ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิต (อายุมากกว่า 3 ปี) 

ในปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว การใช้ปุ๋ยท้าได้ 3 แบบ คือ 
1. ใส่ปุ๋ยตามอาการขาดธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน 
2. ใส่ปุ๋ยตามปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตและสูญเสียไปกับผลผลิต 
3. ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของปาล์มน ้ามัน โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ใบและดิน 

ในทางปฏิบัติจะใช้ทั ง 3 รูปแบบร่วมกัน จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1. ใส่ปุ๋ยตามอาการขาดธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน 

เมื่อปาล์มน ้ามันแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็น แสดงว่าปาล์ม
น ้ามันได้ขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรง และส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ปาล์มน ้ามันลดลง  

แนวทางการใช้ปุ๋ยเมื่อปาล์มน ้ามันแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 

• ควรใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารสูง 

• จะต้องใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยว (แม่ปุ๋ย) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร 
ที่แสดงให้เห็น ไม่ควรใช้ปุ๋ยเชิงประกอบ  
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ตารางที่ 3.3 อัตราการใช้ปุ๋ย (โดยประมาณ) ตามอาการขาดธาตุอาหารของปาล์ม 
น ้ามันที่แสดงออก 

 

อาการขาดธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ย อัตรา 
ขาดไนโตรเจน ใส่  46-0-0 3-4 กก./ต้น/ปี 

หรือ 21-0-0 4-6 กก./ต้น/ปี 
ขาดฟอสฟอรัส ใส่  18-46-0 1-2 กก./ต้น/ปี 

หรือ 0-3-0  2-3 กก./ต้น/ปี 
ขาดโพแทสเซียม ใส่  0-0-60 3-5 กก./ต้น/ปี 
ขาดแมกนีเซียม ใส่ กลีเซอร์ไรท์ (27% Mg) 2-3 กก./ต้น/ปี 

หรือ โดโลไมท์ 3-4 กก./ต้น/ปี 
ขาดโบรอน ใส่ โบแรกซ์ 100-200 กรัม/ต้น/ปี 

 

 2. ใส่ปุ๋ยตามปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตและสูญเสีย
ไปกับผลผลิต 

ปาล์มน ้ามันต้องการธาตุอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตทางล้าต้นและ
การสร้างผลผลิต ในสภาวะที่ดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ การใช้ปุ๋ยจึงเป็น
สิ่งจ้าเป็น เพ่ือให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต  
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ตารางที่ 3.4 ความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน ้ามันอายุ 9 ปี และปริมาณธาตุ
อาหารในผลผลิต 

ธาตุอาหาร ล้าต้น (กก./ไร่/ปี) ทะลายสด  
(กก./ต้น) ช่วง เฉลี่ย 

โพแทสเซียม (K) 47-64 55.5 3.71 
ไนโตรเจน (N) 31-44 37.5 2.94 
แคลเซียม (Ca) 13-19 16.0 0.81 
แมกนีเซียม (Mg) 8-11 9.5 0.77 
ฟอสฟอรัส (P) 5-7 6.0 0.44 

 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบสัดส่วนของธาตุอาหารส้าหรับการเจริญเติบโตและ

สูญเสียไปกับทะลาย 
 

รายละเอียด 
สัดส่วนธาตุอาหาร 

K N Ca Mg P 
การเจริญเติบโต 9.25 6.25 2.70 1.60 1.0 
สูญเสียไปกับทะลาย 8.43 6.68 1.84 1.75 1.0 
ค่าเฉลี่ย 8.84 6.46 2.27 1.68 1.0 

 
 

 3. ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของปาล์มน ้ามัน โดยใช้ข้อมูลการ
วิเคราะห์ใบและดิน 
 ธาตุอาหารที่อยู่ในดินมีทั งรูปที่ปาล์มน ้ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้
และใช้ไม่ได้ การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบ จะบ่งบอกถึงปริมาณธาตุอาหารรูปที่
เป็นประโยชน์ในดินและปริมาณที่ปาล์มน ้ามันสามารถดูดไปใช้ได้  การใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบ จึงเป็นการจัดการปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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ตารางที่ 3.6 แสดงค่าวิเคราะห์ใบปาล์มน ้ามันในระดับที่ธาตุอาหารขาด เหมาะสม 
และมากเกินไป  

อายุปาล์ม
น ้ามัน 

ธาตุอาหาร ขาด เหมาะสม เกิน 

1. ปาล์มน ้ามัน
เล็ก 

(ต่้ากว่า 6 ปี) 

ไนโตรเจน (%) < 2.50 2.60 - 2.90 > 3.10 
ฟอสฟอรัส (%) < 0.15 0.16 - 0.19 > 0.25 
โพแทสเซียม (%) < 1.00 1.10 - 1.30 > 1.80 
แมกนีเซียม (%) < 0.20 0.30 - 0.45 > 0.70 
แคลเซียม (%) < 0.30 0.50 - 0.70 > 0.70 
ซัลเฟอร์ (%) < 0.20 0.25 - 0.40 > 0.60 
คลอรีน (%) < 0.25 0.50 - 0.70 > 1.00 
โบรอน (mg/kg)    < 8 15 - 25   > 40 
ทองแดง (mg/kg)    < 3 5 - 7   > 15 
สังกะสี (mg/kg)    < 10 12 - 18   > 80 

2. ปาล์มน ้ามัน
ใหญ ่

(มากกว่า 6 ปี) 

ไนโตรเจน (%) < 2.30 2.40 - 2.80 > 3.00 
ฟอสฟอรัส (%) < 0.14 0.15 - 0.18 > 0.25 
โพแทสเซียม (%) < 0.75 0.90 - 1.20 > 1.60 
แมกนีเซียม (%) < 0.20 0.25 - 0.40 > 0.70 
แคลเซียม (%) < 0.25 0.50 - 0.75 > 1.00 
ซัลเฟอร์ (%) < 0.20 0.25 - 0.35 > 0.60 
คลอรีน (%) < 0.25 0.50 - 0.70 > 1.00 
โบรอน (mg/kg)    < 8 15 - 25   > 40 
ทองแดง (mg/kg)    < 3 5 - 8   > 15 
สังกะสี (mg/kg)    < 10 12 - 18   > 80 

ที่มา  :  Rankine and Fairhurst  (1998)   
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หลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักการใช้ปุ๋ยมี 4 ประการ 
 1. ชนิดปุ๋ยถูกต้อง (right kind) คือ ปุ๋ยมีธาตุอาหารตรงกับที่ดินขาดแคลน 
 2. อัตราปุ๋ยถูกต้อง (right rate) คือ ก้าหนดอัตราปุ๋ยให้สอดคล้องกับระดับ
ความขาดแคลนของดิน 
 3. ก้าหนดช่วงเวลาใส่ถูกต้อง (right time) คือ แบ่งใส่ในแต่ละระยะการ
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมกับความต้องการของธาตุอาหารพืช 
 4. ใส่ในดินบริเวณที่เหมาะสม (right place) เพ่ือให้รากพืชดูดธาตุอาหาร
ในปุ๋ยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 ส้าหรับปุ๋ยเคมีซึ่งประกอบด้วยธาตุหลัก ธาตุรองและ/หรือจุลธาตุนั น เมื่อ
ใช้อย่างถูกต้องตามหลัก 4 ประการข้างต้น จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะท้าให้เกิดผลเสีย 2 
ประการ คือ  
 1. สมดุลของธาตุอาหารเสียไป คือ บางธาตุมีในดินมากเกิน ในขณะที่บาง
ธาตุมีน้อยเกิน 
 2. ธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นรูปที่ละลายได้ง่ายนั น หากถูกชะล้างไป
สะสมในแหล่งน ้าปริมาณมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) และ
ไปสมทบเข้ากับน ้าเสียจากชุมชน จนเกินสภาพที่แหล่งน ้าจะรองรับได้ อาจท้าให้
แหล่งน ้านั นเน่าเสีย เนื่องจากสภาวะสารอาหารมากเกิน (eutrophication) ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ นในบางพื นที่ 
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 ส่วนการใช้ปุ๋ยในลักษณะผสมผสานระหว่างเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
จะให้ผลดี คือ ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุในดิน ซึ่ งส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลายชนิด ให้เข้ามาย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้าๆ ปุ๋ยชีวภาพช่วยเพิ่มธาตุอาหารตามชนิดของ
จุลินทรีย์ (เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมกับถั่วช่วยเพ่ิมไนโตรเจน) แล้วเสริมธาตุ
อาหารที่ดินยังขาดแคลนด้วยปุ๋ยเคมี 
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บทที่ 4 การบริหารจัดการสวนปาล์มน ้ามัน 
 

  ปาล์มน ้ามันเป็นพืชอายุยาว การบริหารจัดการสวนปาล์มน ้ามันที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จึงท้าให้ต้นปาล์มน ้ามันสามารถเจริญเติบโตเต็มที่และได้ผลผลิต
สูงสุดตามศักยภาพ การจัดการสวนปาล์มน ้ามันที่ต่างกัน ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทน  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 การจัดการสวนปาล์มน ้ามันในช่วงต่างๆ 
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ภาพที่ 4.2  ผลตอบแทนจากการจัดการสวนปาล์มน ้ามันในช่วงต่างๆ 
 

การจัดการสวนปาล์มน ้ามันก่อนให้ผลผลิต 
- ตั งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะก่อนเก็บเก่ียว (30-36 เดือนหลังปลูก)  
- เพ่ือให้มีต้นปาล์มน ้ามันที่สามารถให้ผลผลิตเต็มที่และเจริญเติบโตเต็มที่ 

โดยการหักช่อดอก เก็บรักษาทางใบ ก้าจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าแทนสารเคมี
ก้าจัดวัชพืช รักษาความชื นบริเวณต้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหาร  
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน ้ามัน 
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ภาพที่ 4.3 ปาล์มน ้ามันที่มีช่อดอกก่อนอายุ 30 เดือน ซึ่งให้ทะลายที่ไม่สมบูรณ์ 
     จะต้องตัดทิ ง 
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ภาพที่ 4.4 ต้นปาล์มน ้ามันมีการแต่งทางใบก่อนอายุ 30 เดือน ท้าให้การ   
  เจริญเติบโตช้า   
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ภาพที่ 4.5 ปาล์มน ้ามันที่ถูกสารเคมีก้าจัดวัชพืช  
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ภาพที่ 4.6 การใช้ทะลายเปล่าคลุมโคน 
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การจัดการสวนปาล์มน ้ามันช่วงเร่งผลผลิต 
- ตั งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงช่วงที่ปาล์มน ้ามันให้ผลผลิตสูงสูดตาม 

ศักยภาพ  (3-7 ปีหลังการปลูก)  
- เพ่ือให้ระยะเวลาช่วงเร่งผลผลิตลดลง โดยการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและ

เหมาะสม เก็บทางใบที่รองทะลาย คลุมโคนด้วยทะลายเปล่า หรือติดตั งระบบน ้า 
และเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน ้ามันที่สุกเต็มที่  

 

 
 

ภาพที่ 4.7 สวนปาล์มน ้ามันช่วงเร่งผลผลิตยังไม่มีการบังแสง 
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ปาล์มน ้ามันที่เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดี
และมีการจัดการสวนดี จะให้ผลผลิต
เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว ท้าให้ระยะเวลา
ในช่วงที่เร่งผลผลิตมีระยะเวลาสั นลง 

   
ปาล์มน ้ามันที่เป็นพันธุ์ที่คุณภาพ 

ไม่ดี และมีการจัดการสวนไม่ดี จะท้า
ให้ช่วงที่เร่งผลผลิต มีระยะเวลานาน
ขึ น 

 
ภาพที่ 4.8 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 การแต่งทางใบปาล์มน ้ามนัในช่วงเร่งการให้ผลผลิต 
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ภาพที่ 4.10 การใช้ทะลายเปล่าคลุม                             
 

ภาพที่ 4.11 การให้น ้ากับปาล์มน ้ามัน 

 
การจัดการสวนปาล์มน ้ามันในช่วงรักษาระดับผลผลิตที่สูงสุด 

- หลังจากช่วงเร่งผลผลิตจนถึงปาล์มน ้ามันอายุ 15 - 20 ปี  
- เพ่ือรักษาระดับผลผลิตที่สูงสุดให้มีความต่อเนื่องนานที่สุด โดยการ

จัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม ตัดแต่งทางใบที่ถูกบังแสง วางทางใบ
เพ่ือรักษาความชื น ลดการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหาร รวมทั งเพ่ือควบคุม
วัชพืช นอกจากนี ควรโค่นต้นปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มการลงทุนเพื่อลดต้นทุน
การผลิต 
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ลักษณะต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกระยะชิด 

 
ลักษณะต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกระยะปกต ิ

 

ภาพที่ 4.12 ลักษณะทรงพุ่มของปาล์มน ้ามันที่มีระยะปลูกต่างกัน 
 

 

 

 
แต่งทางใบน้อยเกินไป 

 

แต่งทางใบที่ถูกต้อง 

 

แต่งทางใบมากเกินไป 

 

ภาพที่ 4.13 การแต่งทางใบปาล์มน ้ามันในช่วงรักษาระดับผลผลิตสูงสุด 
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การวางทางแบบปูระหว่างแถว 
ปาล์มน ้ามัน 

 
การวางทางแบบกองเป็นแถวยาว 
ระหว่างแถวปาล์มน ้ามัน 
 

ภาพที่ 4.14 การวางทางใบ 
 
ตารางท่ี 4.1 ปริมาณธาตุอาหารจากทางใบปาล์มน ้ามัน (กก./ไร่/ปี) 
 

แหล่งอาหาร 
ธาตุอาหาร (กก./ไร่/ปี) 

ไนโตรเจน 
(N) 

ฟอสฟอรัส 
(P) 

โพแทสเซียม 
(K) 

แมกนีเซียม 
(Mg) 

ใบย่อย 
(Pinnae) 

10.56 0.64 4.64 0.96 

แกนใบ 
(Rachis) 

1.60 0.32 7.84 0.48 

โคนทางใบ 
(Petiole) 

0.96 0.16 3.84 0.32 

รวม 13.12 1.12 16.32 1.76 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Fairhurst และคณะ (2005) 
  



51 
 

การจัดการสวนปาล์มน ้ามันในช่วงผลผลิตลดลง 
- เริ่มตั งแต่ปาล์มน ้ามันอายุ 15 - 20 ปีหรือมากกว่า ขึ นกับการจัดการ

สวนในช่วงที่ 3 
- เพ่ือให้การลดลงของผลผลิตช้าที่สุดและลดต้นทุนการผลิต โดยการ

จัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน ้ามัน ตัดแต่งทางใบโดยเก็บเฉพาะ
ทางใบที่รองรับทะลาย และท้าลายต้นที่ให้ผลผลิตต่้าโดยลดจ้านวนต้นลงอย่าง
เป็นระบบคือ 10 15 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 

 

ภาพที่ 4.15 ใช้ปุ๋ยมากเกินไปทางใบจะหักในช่วงแล้ง 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.16 ปาล์มน ้ามันอายุมากที่ให้ผลผลิตสูง 
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การปลูกทดแทน 
- เมื่อผลผลิตของปาล์มน ้ามันลดลงจนถึงจุดที่ไม่คุ้มต่อการลงทุน หรือต้น

ปาล์มน ้ามันสูงมากท้าให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงจ้าเป็นต้องมีการปลูก
ปาล์มน ้ามันใหม่ทดแทน โดยการท้าลายต้นปาล์มเก่าโดยใช้สารเคมีฉีดเข้าล้าต้น
ปาล์มน ้ามัน หรือใช้เครื่องจักรล้มและหั่นต้นปาล์มน ้ามัน 

- รูปแบบการปลูกทดแทนมี 2 วิธี คือ ล้มต้นปาล์มน ้ามันเก่า 100% แล้ว 
ปลูกใหม่ 100% หรือล้มต้นปาล์มน ้ามันเก่าบางส่วนแล้วปลูกปาล์มน ้ามันใหม่แซม 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.17 การเจาะต้นเพ่ือใส่สาร 
พาราควอท 

     

 ภาพที่ 4.18 สวนปาล์มน ้ามันที่ท้าลาย  
 โดยการเจาะต้น 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.19 การท้าลายต้นปาล์ม
น ้ามันเก่า โดยใช้รถแบคโฮล้มแล้ว 
สับต้น 

 

ภาพที่ 4.20 ต้นปาล์มน ้ามันที่สับแล้ว
ใช้คลุมโคนปาล์มน ้ามันที่ปลูกใหม่เพ่ือ
รักษาความชื น 
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ตารางท่ี 4.2 ปริมาณธาตุอาหารจากล้าต้นและทางใบ (กรณีล้มต้นปาล์มน ้ามัน 
                แล้วปลูกทดแทน) 

แหล่งอาหาร 
ธาตุอาหาร (กก./ไร่) 

ไนโตรเจน 
(N) 

ฟอสฟอรัส 
(P) 

โพแทสเซียม 
(K) 

แมกนีเซียม 
(Mg) 

ล้าต้น 40.0 4.0 56.0 9.6 
ใบ 24.0 2.4 24.0 4.8 
รวม 64.0 6.4 80.0 14.4 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Fairhurst และคณะ (2005) 
 

ขั นตอนการปลูกทดแทน 
       ต้นปาล์มน ้ามันอายุมาก  ต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกใหม่  ต้นปาล์มน ้ามัน
ที่ผลผลิตต่้า 

 

































































































N

S
W             E

               

                       

 



54 
 

 
 

































































































N

S
W             E

                 -   

                       

 
 
 

































































































N

S
W             E

                       

                                  



55 
 

 
 











































































N

S
W             E

                       

                               
 
 
 

















































N

S
W             E

                       

                                          



56 
 

 
 
 

N

S
W             E

                       

                                             
 

 

 
 

  



57 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 การปลูกทดแทน 
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บทที่ 5 ข้อมูลชุดดินภาคใต้ 
ที่ใช้ปลูกปาล์มน ้ามัน  

 
“ชุดดิน” เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ นมา ชื่อชุด

ดินจะใช้ชื่อสถานที่ที่พบดินนั นๆ เป็นครั งแรกมาตั งเป็นชื่อชุดดินเพ่ือให้จดจ้าได้
ง่ าย  ข้อมูลจากการศึกษาลั กษณะส้ าคัญของดินในระดับชุดดินรวมถึ ง
สภาพแวดล้อมดินเป็นพื นฐานที่ส้าคัญต่อการน้าไปพิจารณาเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ข้อมูลชุดดินภาคใต้ที่ใช้ปลูกปาล์มน ้ามันเป็นข้อมูลจากเอกสาร “ชุดดิน... 
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื นฐานเพื่อการเกษตร” ที่จัดท้าขั นโดยกอง
ส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
ลักษณะชุดดินที่พบในภาคใต้และถ่ายทอดความรู้พื นฐานเกี่ยวกับลักษณะดินให้
ผู้สนใจมีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งชุดดินตัวแทนหลักทั งหมดของภาคใต้ มี
จ้านวน 20 ชุดดิน  

ชุดดินตัวแทนหลักที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในการปลูกปาล์ม
น ้ามัน มีจ้านวน 15 ชุดดิน และพบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
จ้านวน 7 ชุดดิน คือ ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินชุมพร ชุดดินฝั่งแดง ชุดดินสวี ชุดดินท่า
แซะ ชุดดินท่าศาลา และชุดดินวิสัย ซึ่งข้อมูลชุดดินที่ใช้ปลูกปาล์มน ้ามันได้
รวบรวมไว้เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องดินที่เกษตรกรใช้ผลิตปาล์มน ้ามัน และ
เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร
ส้าหรับปาล์มน ้ามัน  
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1. ชุดดินอ่าวลึก  

 

จุดเก็บดิน 

      บา้นอ่าวลึกน้อย ต้าบลอ่าวลึกน้อย อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
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ชุดดินอ่าวลึก 
เป็นกลุ่มดินเหนียวละเอียดในพื นที่ดอน มีการระบายน ้าดี วัตถุต้น

ก้าเนิดดินมาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินปูน หรือหินปูนร่วมกับ
หินดินดานในพื นที่ลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) 
สภาพพื นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความชัน 2-
12% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในพื นที่ภูเขาหินปูนโดด หรือเทือกเขาหินปูน 
ในเขตจังหวัดกระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้
ประโยชน์ที่ดินมักใช้ในการปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผลอ่ืนๆ บาง
พื นที่เป็นป่าดิบชื น 

ลักษณะส้าคัญ 
เป็นดินลึกมาก เนื อดินเป็นดินเหนียว มีความร่วนซุยและมีโครงสร้าง

ดีตลอดหน้าตัดดิน ดินบนมีสีน ้าตาลปนแดงเข้ม สีแดง หรือสีแดงเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ดินล่างมีสีแดงเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อสังเกต 
ดินมีสมบัติทางกายภาพดี เหมาะสมดีส้าหรับการเพาะปลูกพืชทุก

ชนิด มีข้อจ้ากัดเล็กน้อย ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพ่ือรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินและเพ่ิมธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูก ใช้วัสดุ
ปูนตามความต้องการปูนของดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน ้าและระบบการให้น ้าในแปลงปลูกพืช 
เพ่ือไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า 
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2. ชุดดินชุมพร 

จุดเก็บดิน 
      บ้านสมานมิตร ต้าบลหงษ์เจริญ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
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ชุดดินชุมพร  
เป็นกลุ่มดินเหนียวปนลูกรังในพื นที่ดอน มีการระบายน ้าดี วัตถุต้น

ก้าเนิดดินเกิดจากตะกอนน ้าพาบริเวณตะพักล้าน ้าเก่า สภาพพื นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% พบกระจาย
เป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพาราและปาล์ม
น ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินตื นถึงชั นลูกรัง ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียว สีน ้าตาลปน

แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ส้าหรับดินล่างตอนบนมีเนื อดิน
เป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรังมาก สีแดง ส่วนดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังมากถึงดินเหนียวปนลูกรังมากที่สุด สีแดง ปฏิกิริยาดินตลอด
ชั นดินล่างเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5) อาจพบการเกาะตัวกันอย่างหลวมๆของ
ลูกรังในแต่ละชั น 

ข้อสังเกต 
ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนลูกรังท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการชอนไช

ของรากพืช ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรปรับปรุงบ้ารุงดินอย่างสม่้าเสมอ 
โดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการ
ปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมด้วย รวมทั งจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าเพ่ือป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน จัดหาแหล่งน ้าส้ารอง มีการจัดการดินและปุ๋ยที่
เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชในดินลูกรังโดยเฉพาะ 
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3. ชุดดินฝั่งแดง 

จุดเก็บดิน 
บ้านหาดทรายรี ต้าบลหาดทรายรี อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
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ชุดดินฝั่งแดง  
เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดในพื นที่ดอน การระบายน ้าดี วัตถุต้นก้าเนิด

ดินมาจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางใกล้ๆ โดย
แรงโน้มถ่วงของโลกของหินทราย สภาพพื นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 2-20% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ใน
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ใน
การปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน มะพร้าว และบางส่วนยังคงสภาพเป็นป่าดิบ
ชื น 

ลักษณะส้าคัญ  
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลปนแดง

เข้ม สีน ้าตาลปนแดงเข้มผสมสีแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) ดิน
ล่างตอนบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สี
น ้าตาลปนแดงเข้ม และสีแดงเข้ม มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) ส้าหรับ
ดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายละเอียด สีแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก (pH 5.0-5.5) 
อาจพบเศษหินทรายผุปะปนในเนื อดินที่ความลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร 

ข้อสังเกต 
ดินมีเนื อดินปนทราย และมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงควรมีการปรับปรุง

บ้ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มี
การปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมด้วย นอกจากนี ในสภาพพื นที่ที่มีความลาดชันสูง ดิน
จะถูกชะล้างได้ง่าย ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า และจัดระบบการปลูก
พืชที่เหมาะสม 
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4. ชุดดินกันตัง 

จุดเก็บดิน 
      บ้านน ้าราบ ต้าบลบางสกั อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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ชุดดินกันตัง  
เป็นกลุ่มดินเหนียวละเอียดปนลูกรังในพื นที่ลุ่ม การระบายน ้าค่อนข้าง

เลว วัตถุต้นก้าเนิดดินเกิดจากตะกอนของวัตถุต้นก้าเนิดที่เป็นหินดินดานหรือ
หินฟิลไลท์ ในพื นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผ่นดินให้ต่้าลงหรือบนตะพักล้าน ้าเก่า 
สภาพพื นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ชัน 1-5% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในพื นที่บริเวณจังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินมักยกร่องเพ่ือระบายน ้า
ออกไปเพื่อใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน บางพื นที่เป็นไม้พุ่มเตี ยหรือทุ่งหญ้า 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินตื นถึงชั นลูกรัง ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาเข้ม 

และสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 
4.5-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง สีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบลูกรังในปริมาณมากกว่า 35% โดย
ปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร และพบศิลาแลงอ่อน (plinthite) ใน
ปริมาณที่มากกว่า 50% หรือพบต่อเนื่องกันภายในความลึก 150 เซนติเมตร 

ข้อสังเกต 
ดินเหนียวตื นถึงชั นลูกรังจึงไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับท้านาและมีความ

อุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับปุ๋ยเคมี 
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5. ชุดดินควนกาหลง 

จุดเก็บดิน 

      บ้านอุได ต้าบลอุไดเจริญ อ้าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
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ชุดดินควนกาหลง  
เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดในพื นที่ดอน การระบายน ้าดี วัตถุต้นก้าเนิด

ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ 
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกจากหินแกรนิต สภาพพื นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 2-20% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ใน
ภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง และนราธิวาส ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน 
และมีบางส่วนยังคงสภาพเป็นป่าดิบชื น 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลเข้ม 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ส้าหรับดินล่างตอนบนมีเนื อดินเป็น
ดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลปนเหลืองเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 
6.0) ส่วนดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหยาบ สีน ้าตาล
ปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดกรดจัด (pH 5.5) ชั น
ดินล่างพบเม็ดทรายหยาบเพ่ิมขึ นจนถึงชั นที่เป็นหินผุของหินแกรนิตที่ความ
ลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร 

ข้อสังเกต 
เนื อดินมีทรายหยาบปนและมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรปรับปรุงบ้ารุง

ดินอย่างสม่้าเสมอ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมด้วย มีการจัดการ
ดิน น ้า และปุ๋ยที่เหมาะสมกับชนิดพืช 
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6. ชุดดินเขาขาด 

จุดเก็บดิน 

       บ้านนาพญา ต้าบลละงู อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล 
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ชุดดินเขาขาด 
เป็นกลุ่มดินเหนียวปนลูกรังในพื นที่ดอน การระบายน ้าดี วัตถุต้น

ก้าเนิดดินมาจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื อละเอียดในกลุ่ม
หินดินดานและหินฟิลไลต์ สภาพพื นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชันประมาณ 2-12% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดสตูล ตรัง 
และพัทลุง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการ
ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินตื นถึงชั นลูกรัง ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียว สีน ้าตาล 

หรือสีน ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ส้าหรับดินล่าง
ตอนบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรังมาก สีแดงปนเหลืองและสีน ้าตาล
ซีด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) ส่วนดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังเล็กน้อย สีเทาอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) 

ข้อสังเกต 
ดินตื น มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดน ้าหากฝนทิ งช่วง จึง

ควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและปรับปรุงหลุมปลูกด้วยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้มีการปลูกพืชบ้ารุง
ดินร่วมด้วย นอกจากนี พืชมีโอกาสขาดน ้าในช่วงฤดูแล้งได้ง่าย จึงควรหาแหล่ง
น ้าหรือขุดบ่อน ้า เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
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7. ชุดดินคลองท่อม 

จุดเก็บดิน 

      บ้านบางเตียว ต้าบลคลองท่อมเหนือ อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
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ชุดดินคลองท่อม  
เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดในพื นที่ดอน การระบายน ้าดี วัตถุต้นก้าเนิด

ดินมาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางใกล้ๆ โดย
แรงโน้มถ่วงของโลกของหินทราย สภาพพื นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ใน
จังหวัดกระบี่ สตูล และตรัง การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการปลูก
ยางพาราและปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลหรือสี

น ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) ดินล่างตอนบนมีเนื อดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง ส้าหรับดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรายละเอียด สีแดง ปฏิกิริยาดินตลอดชั นดินล่างเป็นกรดจัด
มาก (pH 5.0) 

ข้อสังเกต 
เนื อดินปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงควรมีการปรับปรุงบ้ารุง

ดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มีการ
ปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมด้วย นอกจากนี สภาพพื นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินถูกชะ
ล้างได้ง่าย ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า รวมทั งจัดระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสม 
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8. ชุดดินคลองขุด 

จุดเก็บดิน 

      บ้านสนามบิน ต้าบลคลองขุด อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
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ชุดดินคลองขุด  
เป็นดินเหนียวละเอียดในพื นที่ลุ่ม มีการระบายน ้าเลว วัตถุต้นก้าเนิด

ดินมาจากตะกอนน ้าพามาทับถมอยู่บนที่ราบฝั่งทะเล สภาพพื นที่มีลักษณะ
ราบเรียบ ความลาดชันประมาณ 0-1% พบแพร่กระจายส่วนใหญ่ในบริเวณ
พื นที่จังหวัดสตูล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้
ในการปลูกพืช เช่น ข้าว ยางพารา และปาล์มน ้ามัน เป็นต้น 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน สีด้า ปฏิกิริยาดินเป็นดิน

กรดปานกลาง (pH 6.0) ส่วนดินล่างตอนบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวและ
ดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน ้าตาล และสีแดงตลอดชั นดิน มีปฏิกิริยา
ดินเป็นดินกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ส่วนดินล่างตอนล่างมีเนื อ
ดินเป็นทราย สีขาว ปฏิกิริยาดินของดินล่างเป็นกรดจัด (pH5.0) และพบศิลา
แลงอ่อน (plinthite) ในปริมาณท่ีมากกว่า 50% โดยปริมาตรตลอดชั นดินล่าง
ที่ความลึก 50-200 เซนติเมตร 

ข้อสังเกต 
 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มีการปลูกพืชบ้ารุง
ดินร่วมด้วย 
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9. ชุดดินนาทอน 

จุดเก็บดิน 

      บ้านนาทอน ต้าบลนาทอน อ้าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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ชุดดินนาทอน  
เป็นกลุ่มดินเหนียวละเอียดในพื นที่ดอน มีการระบายน ้าดี วัตถุต้น

ก้าเนิดดินเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานหรือหินในกลุ่ม สภาพพื นที่มี
ลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20% พบ
แพร่กระจายส่วนใหญ่ในบริเวณพื นที่จังหวัดสตูล กระบี่ พัทลุง และบาง
บริเวณของจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน และบางบริเวณ
เป็นป่าธรรมชาติ 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกปานกลางถึงชั นหินพื นผุ ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน มีสี

น ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ส่วนดินล่างมี
เนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนกรวด มีสีน ้าตาลหรือสี
น ้าตาลปนเหลือง และมีเศษหินผุของหินดินดาน (weathered shale) 
ภายในความลึกระหว่าง 50-100 เซนติเมตรจากผิวหน้าดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อสังเกต 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วย

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มีการปลูก
พืชบ้ารุงดินร่วมด้วย ในพื นที่มีความลาดชันควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น ้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
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10. ชุดดินสว ี

จุดเก็บดิน 

       บ้านเนินทราย ต้าบลทุ่งระยะ อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
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ชุดดินสวี  
เป็นกลุ่มดินร่วนปนเศษหินและลูกรังในพื นที่ดอน การระบายน ้าดี วัตถุ

ต้นก้าเนิดดินมาจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินตะกอนเนื อหยาบพวกหินทรายหรือหิน
ในกลุ่ม สภาพพื นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน
ประมาณ 2-12% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินตื นถึงชั นเศษหินและลูกรัง ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย 

สีน ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) ส้าหรับดินล่างตอนบนมีเนื อดิน
เป็นดินร่วนปนทรายปนเศษหินและปนลูกรัง สีน ้าตาลแก่ ดินล่างตอนล่างมี
เนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินและลูกรังมากถึงดินร่วนเหนียวปนเศษ
หินและลูกรังมากที่สุด สีน ้าตาลแก่ สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินตลอดชั นดิน
ล่างเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) 

ข้อสังเกต 
ดินมีลักษณะเป็นดินปนเศษหินและลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควร

ปรับปรุงบ้ารุงดินอย่างสม่้าเสมอ ควรมีการปรับปรุงหลุมปลูกโดยการใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มี
การปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมด้วย รวมทั งจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าเพ่ือป้องกัน
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน จัดหาแหล่งน ้าส้ารอง เพ่ือป้องกันการขาด
แคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง 
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11. ชุดดินท่าแซะ 

จุดเก็บดิน 

      บ้านชว่ยอนันต์ ต้าบลคุริง อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 
  



82 
 

ชุดดินท่าแซะ  
เป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดในพื นที่ดอน การระบายน ้าดีปานกลางถึงดี 

วัตถุต้นก้าเนิดดินมาจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาเป็น
ระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายหรือหินในกลุ่ม สภาพ
พื นที่เป็นค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-
12% พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา 
ปัตตานี และยะลา ดินนี มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วน
ใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลปน

เหลือง สีน ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินล่างตอนบนมีเนื อ
ดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงร่วนเหนียวปนทราย สีน ้าตาลปนเหลือง สีเหลือง
ปนน ้าตาล มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ส่วน
ดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายสีเทา
ปนน ้าตาลอ่อน สีน ้าตาลซีด มีจุดประสีแดงปนเหลือง สีน ้าตาลแก่ ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) 

ข้อสังเกต 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและเป็นดินปนทราย หากใช้ปลูกยางพารา

หรือท้าสวนผลไม้ ควรปรับปรุงบ้ารุงดินอย่างสม่้าเสมอ โดยการใช้ปุ๋ยเคมี 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชให้มีการ
ปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมด้วย และจัดหาแหล่งน ้าส้ารอง เพ่ือป้องกันการขาด
แคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง 
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12. ชุดดินทุง่ค่าย 

จุดเก็บดิน 

      บ้านทุ่งค่าย ต้าบลทุ่งค่าย อ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
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ชุดดินทุ่งค่าย   
เป็นกลุ่มดินร่วนปนลูกรังในพื นที่ลุ่ม การระบายน ้าเลว วัตถุต้นก้าเนิด

ดินเกิดจากตะกอนน ้าพามาทับถมอยู่บนตะพักล้าน ้าใหม่ มักพบภูเขาหินปูน
อยู่บริเวณใกล้ๆ สภาพพื นที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% พบ
กระจายเป็นส่วนใหญ่ในพื นที่จังหวัดตรังและสตูล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดินมักใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน บางพื นที่เป็นทุ่งหญ้า 
และป่าแคระ 

ลักษณะส้าคัญ 
เป็นดินตื นถึงชั นลูกรัง ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน ้าตาล

ปนเทาเข้ม สีเทาอ่อนและสีเทาซีด พบจุดประสีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินเหนียวปนลูกรังมากถึงดิน
เหนียว สีเทา จุดประสีเหลืองและสีน ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อยถึง
ด่างปานกลาง (pH 8.0-8.5) พบลูกรังปริมาณมากตั งแต่ความลึก 25 
เซนติเมตรลงไป และมีก้อนหินปูนปะปนอยู่ในดิน 

ข้อสังเกต 
ดินตื นถึงชั นลูกรังและมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงควรปรับปรุงด้วยการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือควรปล่อยไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ
เนื่องจากเป็นดินตื น 
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13. ชุดดินท่าศาลา 

จุดเก็บดิน 

      วัดนางตรา ต้าบลไทยบุรี อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ชุดดินท่าศาลา  
 เป็นกลุ่มดินเหนียวละเอียดในพื นที่ลุ่ม การระบายน ้าเลว วัตถุต้น

ก้าเนิดดินมาจากตะกอนน ้าพามาทับถมบนตะกอนล้าน ้าเก่าบริเวณที่ราบ
ตะกอนน ้าพา สภาพพื นที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0-1% 
พบกระจายเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา 
และปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนเหนียวปน

ทรายแป้ง สีเทาปนน ้าตาล มีจุดประสีน ้าตาลแก่ สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ส้าหรับดินล่างตอนบนมีเนื อดินเป็นดินเหนียวปน
ทรายแป้งถึงดินเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีน ้าตาลแก่ สีเหลืองปนน ้าตาล
เข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินล่างตอนล่างมีเนื อ
ดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินทรายปนดินร่วน สีเทาอ่อน มีจุดประสีน ้าตาลแก่ 
สีเหลืองปนน ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อสังเกต 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณธาตุอาหารภายในดินโดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
รวมทั งท้าการปลูกพืชปุ๋ยสดหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว 
เป็นต้น  ในฤดูฝนอาจมีน ้าท่วมบ่าและแช่ขังสูง ท้าให้พืชที่ปลูกเสียหายได้ การ
ขุดบ่อเพ่ือกักเก็บน ้าควรพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเนื อดินชั นล่างค่อนข้างเป็น
ทราย อาจท้าให้ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้อย่างเต็มที่ 
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14. ชุดดินวิสยั 

จุดเก็บดิน 

      บ้านวสิัยใต้ ต้าบลวิสัยใต้ อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
  



88 
 

ชุดดินวิสัย   
เป็นกลุ่มดินเนื อร่วนละเอียดในพื นที่ลุ่ม การระบายน ้าเลว วัตถุต้น

ก้าเนิดดินมาจากตะกอนน ้าพามาทับถมบริเวณที่ราบตะกอนน ้าพา สภาพพื นที่
มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0-2% พบ
กระจายส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน ้าตาล

หรือน ้าตาลอ่อน มีจุดประสีน ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5-6.0) 
ส้าหรับดินล่างตอนบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย 
หรือดินร่วนเหนียว มีสีเทาปนน ้าตาลหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีน ้าตาลปน
เหลืองและสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดินเหนียว สีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงของศิลาแลง
อ่อน (plinthite) และมีจุดประสีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ข้อสังเกต 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรปรับปรุงบ้ารุงดินเสมอ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารภายในดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
รวมทั งท้าการปลูกพืชปุ๋ยสดหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น ปอเทือง และพืชตระกูล
ถั่ว เป็นต้น ในบริเวณที่ค่อนข้างราบเรียบใช้ปลูกยางพาราและสวนผลไม้อาจมี
น ้าท่วมบ่าและแช่ขังสูงในฤดูฝน ท้าให้พืชที่ปลูกเสียหายได้ ควรมีการยกร่อง
เพ่ือช่วยให้ดินมีการระบายน ้าดีขึ น 
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15. ชุดดินวงัตง 

จุดเก็บดิน 

       บ้านทุ่งใหญ่ ต้าบลนาทอน อ้าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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ชุดดินวังตง  
เป็นกลุ่มดินเนื อละเอียดในพื นที่ลุ่ม การระบายน ้าค่อนข้างเลว วัตถุต้น

ก้าเนิดดินมาจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ของดินตะกอนเนื อละเอียด  เช่น 
หินดินดาน สภาพพื นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
ความลาดชันประมาณ 1-5% พบกระจายในจังหวัดสตูล ตรัง และบางส่วนของ
นครศรีธรรมราช ชุดดินนี มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีปัญหาขาดน ้าในช่วงแล้ง
หรือฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานาน การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว
และมีการยกร่องเพ่ือใช้ปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะส้าคัญ   
เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สี

น ้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) 
ส้าหรับดินล่างตอนบนมีเนื อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาลปนเหลือง 
สีเหลืองปนน ้าตาล สีน ้าตาลอ่อน สีเทาอ่อน และสีเหลือง มีค่าปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมาก (pH 5.0) ส่วนดินล่างตอนล่างมีเนื อดินเป็นดินเหนียว สีเทาอ่อน 
และสีเหลืองปนแดง พบจุดประสีแดงตลอดชั นดิน ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) 

ข้อสังเกต 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก การใช้ประโยชน์จ้าเป็นต้องมีแหล่งน ้าเพ่ือให้แก่
พืชที่ปลูกในยามที่ฝนทิ งช่วง การท้าสวนยางพาราหรือปาล์มน ้ามัน จ้าเป็นต้อง
มีการยกร่องเพ่ือช่วยให้ดินมีการระบายน ้าดีขึ น 
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