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คํานํา 
 

การเกิดประจทุี่ผิวของอนุภาคดินมีผลตอสมบัติทางเคมีของดิน การทีอ่นุภาคดินมีประจุที่ผิว
ทําใหเกิดการดูดซับธาตุอาหารพืช และมีผลตอความจุในการดูดซับธาตุอาหารพืชของดิน ประจุ
ที่ผิวของอนุภาคดินประกอบดวยประจุบวกและประจุลบ มีทั้งประจุถาวร (permanent charge) และ
ประจุผันแปรหรือประจุขึ้นกับพีเอชดนิ (variable charge หรือ pH dependent charge ) ปริมาณประจุ
ถาวรและประจุขึ้นกับพีเอชในดินขึ้นอยูกับชนิดและองคประกอบของดินและสภาพแวดลอมในดนิ 
ประจุถาวรเกดิจากกระบวนการแทนที่ของไอออนที่มีขนาดเทากนัแตวาเลนซีตางกนั และประจจุะ
ไมผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงพีเอชของดิน สวนประจุขึ้นกับพีเอชมีความสัมพนัธกับจุดประจุ
สุทธิศูนย (zero point of net charge: ZPNC) ของดิน ซ่ึงใชจุดประจุสุทธิศูนยเปนจดุอางอิงในการ
บอกชนิดของประจุที่ผิวของดิน เมื่อพีเอชดินสูงกวาจุดประจุสุทธิศูนย ดินจะแสดงประจุลบที่ผิว
ของอนุภาคดนิ แตเมื่อพีเอชดินต่ํากวาจดุประจุสุทธิศูนย ดินจะแสดงประจุบวกที่ผิวของอนุภาคดนิ 
(Gillman and Uehara, 1980; Parfitt, 1981)  จากลักษณะของดนิที่มปีระจุขึ้นกับพเีอชอยูรวมกับ
ประจุถาวร ทําใหดนิมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนเปลี่ยน
ตามคาพีเอชของดิน ทําใหเกิดลักษณะรอยพิมพประจุของดินขึ้น ซ่ึงจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงตาม
คาพีเอชดินและแตกตางกันตามชนิดและปริมาณแรดินเหนียว ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณ
เหล็กและอะลมูินัมออกไซดในดิน (Hendershot and Lavkulich, 1983) 
 

อนุภาคดินเหนียวสวนใหญเปนคอลลอยดและมีประจุลบที่ผิว เมื่อดินมีอนุภาคดินเหนยีว
มากคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงขึ้น ดินเนื้อละเอียดสวนใหญจะมีความจุแคตไอออนสูงกวา
ดินเนื้อหยาบ และแคตไอออนของดินมกัเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
อินทรียวัตถุมคีาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง (Parfitt, 1981) ประจุที่ผิวอนภุาคดินเปนลักษณะ 
เฉพาะของดินซึ่งอาจกําหนดเปนรอยพิมพประจุ (charge fingerprint) ของดินแตละชนิด ลักษณะ
รอยพิมพประจุของดินสามารถนํามาใชในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องธาตอุาหารพืชได โดยใชบอกถึง
ความสามารถในการดดูซับแคตไอออนและแอนไอออนของดิน ซ่ึงจะใชเปนเกณฑในการพิจารณา
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เลือกชนิดของปุยที่จะใส เชน เมื่อดินมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงกวาคาความจุแลกเปลี่ยน
แอนไอออน แสดงวาดินสามารถดูดซับแคตไอออนไดสูงกวาแอนไอออน จึงควรใชปุยในรูปที่เปน
แคตไอออนมากกวาแอนไอออน เปนตน 

 
เนื่องจากขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับประจุในดินลักษณะดังกลาวนี้มีอยูนอยมากในประเทศ

ไทย จึงมีความสนใจที่จะศกึษาในดานนีข้ึ้น โดยนําตวัอยางดนิออกซิซอลสที่มีสีแดงซึ่งมีวัตถุตน  
กําเนิดแตกตางกันและอยูภายใตสภาพภูมอิากาศที่แตกตางกัน มาศึกษาและเปรียบเทยีบลักษณะรอย
พิมพประจุของดินเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการดินและปุย เพื่อใชขอมลูประกอบในการ
เลือกชนิดและปริมาณปุยใหเหมาะสมกับความสามารถในการดูดซับของดินยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 
1.   เพื่อศึกษาลักษณะรอยพมิพประจุของออกซิซอลสสีแดงในสภาพภูมิอากาศและวัตถุตน

กําเนิดทีแ่ตกตางกัน 
 
2.   เพื่อหาความสัมพนัธของลักษณะประจขุองดินกับการจําแนกดินตามอนุกรมวิธานดิน  
 
3. เพื่อพิจารณาใชลักษณะประจุของดิน เปนพื้นฐานในการเสนอแนะการจัดการธาตุ       

อาหารของพืชในดินสแีดง 
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การตรวจเอกสาร 
 

1.  การเกิดประจุท่ีผิวอนุภาคดิน 
 

การเกิดประจทุี่ผิวของอนุภาคดิน ขึ้นอยูกับขนาดและรูปรางอนุภาคของแรดินเหนียวและ
อินทรียวัตถุในดิน ประจทุี่ผิวอนุภาคดนิจะประกอบดวยทั้งประจุลบและประจุบวก ซ่ึงมีอยู 2 
ลักษณะคือ ประจุถาวร (permanent charge) และประจุขึ้นกับพีเอช (pH dependent charge) 
(Gillman and Uehara, 1980; Wada, 1985) 

 
1.1 ประจุถาวร  
 
       ประจุถาวรจะไมผันแปรตามคาพีเอชของดิน ซ่ึงเกิดจากกระบวนการที่เรียกวาการแทนที่

ขนาดเทา (isomorphous substitution) ซ่ึงเปนการแทนที่ของไอออนที่มีขนาดเทากนัแตวาเลนซีไมเทากนั 
ประจุถาวรแบงออกเปน 
 

1)  ประจุลบถาวร (Permanent negative charge) 
 

 ประจุลบถาวรเกิดจากกระบวนการแทนที่ของไอออนที่มีขนาดเทากนัแตวาเลนซีตาง 
กัน เปนการแทนที่ไอออนบวกที่มวีาเลนซสูีงกวาดวยไอออนบวกที่มวีาเลนซีต่ํากวา เชน การแทนที่ 
Al+3 ดวย Mg+2 เปนแหลงประจุลบที่ผิวทีสํ่าคัญในแรดนิเหนยีวสเมกไทต (smectite) เวอรมิคิวไลต 
(vermiculite) และคลอไรต (chlorite) หรือการแทนที่ Si+4 ดวย Al+3 ใน tetrahedral sheet ทําใหเกดิ
ประจุลบที่ผิว ซ่ึงจะพบในแรดินเหนียวประเภท 2:1 มากกวาประเภท 1:1 (Parfitt, 1981) 
 

2) ประจุบวกถาวร (Permanent positive charge) 
 

 ประจุบวกถาวรเกิดจากกระบวนการแทนที่ของไอออนที่มีขนาดเทากนัแตวาเลนซี
ตางกัน จากการแทนที่ของไอออนที่มีวาเลนซีสูงกวาเขาแทนที่ไอออนที่มีวาเลนซีต่ํากวาใน  
trioctahedral sheet เชน การแทนที่ Mg2+ ดวย Al3+ ทําใหเกิดประจุบวกที่ผิว พบไดในบางสวนของ
แรดินเหนยีวเวอรมิคิวไลต และคลอไรต ( ฺBrady and Weil, 1999 ) 
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1.2 ประจุผันแปรหรือประจุขึ้นกับพีเอช 
 

        ประจุผันแปรจะเปลี่ยนแปลงไปตามพีเอชของดิน  เมือ่พีเอชดินเพิ่มขึ้นประจุลบจะเพิ่มขึ้น 
และเมื่อพีเอชดินลดลงประจลุบจะลดลงแตประจุบวกจะเพิ่มขึ้น ประจขุึ้นกับพีเอชสามารถแลกเปลี่ยน
ประจุไดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของสารละลาย เชน ความเขมขนของสภาพการนําไฟฟา 
ประจุขึ้นกับพีเอชแบงออกเปน 2 ชนิดคือ 
 
       1) ประจุลบขึ้นกับพีเอช ( Variable negative charge) 
              

          ประจุลบขึ้นกับพีเอชเกิดจากการแยกตัวของไฮโดรเจน (H+) ออกจากกลุมไฮดรอกซิล  
(OH-) เกิดมากในดินเหนียวประเภท 1:1 ประเภทอสณัฐาน เชน แอลโลเฟน และพวกทีไ่มใชดินเหนยีว 
แตมีอนุภาคขนาดดินเหนยีว เชน อินทรียวตัถุ ไฮดรัสออกไซดของเหลก็และอะลูมินมั ประจุลบขึ้นกับ 
พีเอชจะมีคามากหรือนอยขึน้อยูกับคาพีเอชของดิน คือจะมีคาสูงขึ้นเมื่อคาพีเอชของดินสูงขึ้น มีคาต่ํา
เมื่อคาพีเอชของดินต่ํา การทีป่ระจุลบเพิ่มขึน้ที่ผิวของอนภุาคดนิเหนยีวเมือ่คาพีเอชของดินเพิ่มขึน้ เกดิ 
ขึ้นเนื่องจาก Al(OH)2

+ ถูกเคลื่อนยายออกไป ในสภาพทีพ่ีเอชของดินต่ํามาก ไอออนนี้จะไปกั้นตําแหนง
ประจุลบไวทําใหการแลกเปลีย่นแคตไอออนเกิดขึ้นไมได เมื่อพีเอชของดินเพิ่มขึ้น Al(OH)2

+ ทํา
ปฏิกิริยากับ OH- เกิดเปน Al(OH)3 ซ่ึงไมละลาย ทําใหตําแหนงของประจุลบเพิ่มขึ้น (อัญชลี, 2534; 
Tschapek et al., 1978) 
 
         2) ประจุบวกขึ้นกับพีเอช(Variable positive charge) 
                         
           ประจุบวกขึ้นกับพีเอชมักจะเกิดที่ผิวของเหล็กและอะลูมินัมออกไซดและบริเวณผิว 
หนาของแรดนิเหนยีวประเภท 1:1 เชน เคโอลิไนต แคตไอออนนีส้ามารถดูดซับแอนไอออนใน
สารละลายดินได ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประจุลบที่ผิวอนุภาคดนิ แหลงที่มาของประจุบวกทีผิ่ว
อนุภาคดินเกิดจาก 1) การเพิ่มประจุบวก (protonation) หรือการที่ไฮโดรเจนไอออนไปเชื่อมกบั
ผิวหนาของกลุมไฮดรอกซิลในสภาพเปนกรด 2) เกดิจากการละลายของดินเหนยีวที่พเีอชดินนอย
กวา 4 และมกีารดูดซับ Al3+ ที่บริเวณขอบผลึกของแรดินเหนยีว (อัญชลี, 2534; Bohn et al., 1979: 
Bardy and Weil, 1999) 
 
           โดยทั่วไปดินประกอบดวยประจุบวกและประจุลบอยูดวยกนั มีทั้งประจุถาวรและ
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ประจุขึ้นกับพีเอชการเกิดประจุถาวรและประจุขึ้นกับพีเอชขึน้อยูกับชนิดและปริมาณของแรดินเหนยีว 
องคประกอบของคอลลอยดดิน (soil colloid) และสภาพแวดลอมของดินที่มีผลตอชนิดประจุทีพ่บ
ในดิน ซ่ึงลักษณะของประจุขึ้นกับพีเอชของดินทําใหดินดูดซับแคตไอออนและแอนไอออนไดใน
ปริมาณที่แตกตางกัน (Gillman and Uehara, 1980) การแสดงประจุทีผิ่วอนุภาคดนิขึ้นกับพีเอชโดย
มีความสัมพันธกับจุดประจสุุทธิศูนย (zero point of net charge: ZPNC) ของดนิ ซ่ึงจะใชเปน
จุดอางอิงในการบอกชนิดประจทุี่ผิวของดนิ เมื่อคาพีเอชดินต่ํากวาจดุประจุสุทธิศูนย ดินจะแสดง
ประจุบวกที่ผิวอนุภาคดิน แตเมื่อคาพีเอชดินสูงกวาจุดประจุสุทธิศูนย  ดนิจะแสดงประจุลบทีผิ่ว
อนุภาคดิน (Gillman and Uehara, 1980; Parfitt, 1981) 
 

โดยทั่วไปดินบนมักจะมีจุดประจุสุทธิศูนยต่ํากวาดินลาง เนื่องจากดินบนมีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงกวาในดนิลาง จุดประจุสุทธิศูนยของดินมักเพิ่มขึ้นตามความลึก เนื่องจากปริมาณที่
เพิ่มขึ้นของดนิเหนยีวและไฮดรัสออกไซดของเหล็กและอะลูมินัม ซ่ึงทั้งสองสวนนีม้ีคาประจุสุทธิ
ศูนยสูงกวาอินทรียวัตถุในดนิ (Parfitt, 1981; Sparks, 1995) 
 
2.  ปจจัยท่ีมีผลตอลักษณะประจุของดิน 

 
ปจจัยที่มีผลตอลักษณะประจุของดิน มีดังนี้ คือ 
 
2.1 วัตถุตนกําเนิด 
       

       วัตถุตนกําเนิดมีอิทธิพลตอลักษณะและสมบัติของดนิ เชน เนื้อดินหรือขนาดอนุภาค
ดิน และสมบตัิทางเคมีของแรที่เปนองคประกอบ วัตถุตนกําเนดิมีอิทธิพลตอชนิดและปริมาณของ
แรดินเหนยีวในดิน ซ่ึงเกดิขึ้นจากผลของกระบวนการเกิดดินในแตละสภาพแวดลอม และมีผลตอ
สมบัติทางเคมีและลักษณะของดิน (Gillman and Sumpter, 1986) รวมถึงการเกิดประจภุายในดนิ 
 

2.2 ชนิดและปริมาณของแรดนิเหนยีว 
       

       แรดินเหนยีวเปนสวนทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมของดิน ซ่ึงขึ้นอยูกับการแพรกระจาย
ของอนุภาคขนาดดินเหนยีวหรือเนื้อดิน (Gillman and Uehara, 1980) เนื่องจากอนุภาคขนาดดิน
เหนยีวสวนใหญเปนคอลลอยดและมีประจลุบที่ผิว เมื่อดินมีอนภุาคขนาดดินเหนยีวมากขึ้นจึงมีคา
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ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงขึ้น โดยทัว่ไปดนิเนือ้ละเอียดจะมคีวามจุแคตไอออนสูงกวาดนิ
เนื้อหยาบ สําหรับดินที่มีเนือ้ดินเหมือนกนัหรือมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวเทากัน แตมีความจแุคต
ไอออนไมเทากัน มีผลมาจากชนิดและขนาดของแรดินเหนียว เชน แรดินเหนียวประเภท 1:1 เหล็ก
และอะลูมินัมออกไซดมีคาความจุแคตไอออนต่ํากวาดินเหนียวประเภท 2:1 และอินทรียวัตถุ (อัญชลี, 
2534; Hendershot and Lavkulich, 1983) และอนุภาคขนาดดินเหนยีวมีพื้นที่ผิวอนภุาคสูง ทําให
ขนาดของอนภุาคมีอิทธิพลตอคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน เชน แรดินเหนยีวเคโอลิไนตทีม่ี
อนุภาคขนาดเล็กมีคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงกวาแรดนิเหนียวเคโอลิไนตทีม่ีอนุภาคขนาด
ใหญ เปนตน (Grim, 1968) 
 

2.3 ปริมาณอินทรียวัตถุ 
 

       อินทรียวัตถุมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงมากคือประมาณ 200 ถึง 300 เซนต ิ
โมลตอกิโลกรัม ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่ม 
ขึ้น เนื่องจากอนิทรียวัตถุเปนปจจัยที่ทําใหเกิดประจุลบทีข่ึ้นกับพีเอชของดิน และจะมีคาเพิ่มขึ้นเมือ่
คาพีเอชของดินสูงขึ้น (Parfitt, 1981) 
 

2.4 อิทธิพลของพีเอชตอการเปลี่ยนแปลงความจุแลกเปลี่ยนไอออน 
 
       ความจุแลกเปลี่ยนไอออนของดินมีคาเปลี่ยนแปลงตามคาพีเอชดิน เนื่องจากดินมีประจุ
ขึ้นกับพีเอชรวมอยูดวยเสมอ โดยประจุบวกขึ้นกับพเีอชจะเพิ่มขึน้เมื่อดินมีคาพเีอชลดลง แตประจุ
ลบขึ้นกับพีเอชจะเพิ่มขึน้เมือ่คาพีเอชสูงขึ้น จึงทําใหดินมีคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงขึ้น
เมื่อคาพีเอชดนิสูงขึ้น แตในทางตรงกันขามความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนจะสูงขึ้นเมื่อคาพีเอชของ
ดินลดลง (ไพบูลย, 2528; Gillman and Uehara, 1980; Parfitt, 1981; Gillman and Sumpter, 1986) 
 

2.5 ผลกระทบของเหล็กออกไซดตอสมบัติของดิน 
 
       ลักษณะเดนของดินที่ผานกระบวนการผุพังอยางรุนแรงในเขตรอนชื้นคือ การมีแรเคโอ
ลิไนต เหล็กและอะลูมินัมออกไซดในสวนที่มีอนุภาคขนาดดินเหนยีว การสะสมเหล็กออกไซดใน
ดินมีผลกระทบตอสมบัติตาง ๆ ของดินได ในดนิที่มอิีนทรียวัตถุต่ําออกไซดของเหล็กมักจะเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกิดสีแกดิน (สมศรี, 2529; Yassoglou et al., 1997) สีแดงของดนิอาจเปนผลมา
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จากเหลก็ที่อยูในรูปตาง ๆ กัน ความสัมพนัธของสีกับสารประกอบของเหล็กมีความซับซอนมาก สี
ของดินขึ้นอยูกับความหนาของสารเคลือบและการแพรกระจายของสารในพื้นเนื้อของดิน นอกจาก 
นี้สภาพภมูิประเทศก็มีผลตอสีดิน เชน ดินที่เกิดจากวัสดตุกคางของหินบะซอลต  ที่เกิดในที่สูงและ
มีอากาศแหงจะมีช้ัน B ที่มีสีแดง ขณะที่ในพื้นที่ต่ําลงมาพบแรเกอไทตเทานั้นและดินชั้น B มีสีออก
เหลือง ซ่ึงสภาพแวดลอมของดินจะมีผลตอการเกิดแรฮีมาไทตหรือเกอไทต และสงผลใหดินมีสี
แดงหรือสีเหลืองตามชนิดของแรเหล็กออกไซด (Hradil et al., 2003) แรเหล็กออกไซดถึงแมวาจะมี
ความเขมขนต่าํในดนิ แตสามารถทําใหเกดิสีแกดนิไดมาก สีของดินจะสามารถใชบอกชนิดของแร
เหล็กออกไซดได โดยเฉพาะแรฮีมาไทตจะมีสีแดงและแรเกอไทตมีสีน้ําตาลปนเหลือง (Scheinost and 
Schwertmann, 1999) ความสัมพันธระหวางปริมาณแรฮมีาไทตกับสีของดินมีลักษณะเปนความสัม 
พันธทางตรง คือ ถาปริมาณแรฮีมาไทตเพิ่มขึ้น สีของดินจะแดงขึน้ นอกจากนี้เหล็กออกไซด
สามารถจะเกดิปฏิกิริยาการเพิ่มกลุมไฮดรอกซิลที่บริเวณพื้นที่ผิวของเหล็กออกไซดทําใหเหล็กออก 
ไซดมีโครงสรางของผิวหนาชวยในการเกดิปฏิกิริยาตาง ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุมไฮดรอกซิลเปน 
กลุมที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีมาก (Yassoglou  et al., 1997) เหล็กออกไซดที่มีกลุมไฮดรอกซิลนี้
สามารถจะดูดซับโมเลกุลของน้ํา แตจะดูดซับไดมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับชนิดของออกไซดดวย 
(Bohn et al., 1979; Sparks, 1995; Brady and Weil, 1999)  
 

       การเปลี่ยนแปลงประจพุื้นผิวเหล็กออกไซดขึ้นอยูกับคาปฏิกิริยาของดิน (Gillman and 
Sumpter, 1986) คือ เมื่อปฏิกิริยาของดินเพิ่มขึ้นประจุลบจะเพิ่มขึน้และเมื่อปฏิกิริยาของดินลดลง
ประจุบวกจะเพิ่มขึ้น เมื่อคาปฏิกิริยาของระบบดินสูงขึ้น (Gillman and Uehara, 1980) ประจุลบที่
เกิดขึ้นสวนใหญมาจากการปลดปลอยไฮโดรเจนไอออนของกลุมไฮดรอกซิล ในสภาพที่ดนิเปน
กรดประจพุื้นผิวของเหล็กออกไซดเปนบวก ทําใหเกิดสภาพสมดลุกับประจุลบจากอนภุาคขนาด
ดินเหนียว ทําใหดนิมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนลดลงและสามารถดูดซับประจุลบตาง ๆ ได 
เชน ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (H2PO-

4) ซัลเฟต (SO4
2-) ไนเตรต (NO3

-) และคลอไรด (Cl-) ปริมาณของ
เหล็กออกไซดในดินมีความสัมพันธโดยตรงกับการดูดซบัประจุลบตาง ๆ โดยการดดูซับจะมากขึน้
เมื่อพีเอชลดลง สวนประจุลบที่ถูกดูดซับมากที่สุดคือ ฟอสเฟต รองลงมาคือ ซัลเฟต และคลอไรต
ตามลําดับ (วนดิา, 2534; Park, 1965; Hildebrand and Blum, 1974; Sanchez, 1976) 

 
        ฟอสฟอรัสจัดเปนธาตุอาหารหลักที่จําเปนสําหรับพชื รูปที่เปนประโยชนตอพืชของ
ธาตุฟอสฟอรัสคือ โมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO4

2-) และไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน 
(H2PO4

-) ซ่ึงพืชไมสามารถที่จะนําปุยฟอสเฟตที่ใสลงในดินไปใชไดหมด ทั้งนีไ้มใชปุยถูกชะลาง
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สูญหายไป แตเปนเพราะเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนขึน้ระหวางฟอสเฟตไอออนที่ละลายไดของปุยกบั
องคประกอบตาง ๆ ของดิน เกิดเปนสารประกอบที่ละลายน้ํายาก การดูดซับฟอสเฟตจะเกิดมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับสมบัติของดิน เชนพีเอชของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณและชนิดของแรดนิ
เหนยีว ปริมาณและชนิดของเหล็กออกไซดและอะลูมนิัมออกไซดในดินหลายชนดิองคประกอบที่
สําคัญที่มีผลกระทบตอการดดูซับฟอสเฟต คือ ออกไซด ไฮดรอกไซด และออกซีไฮดรอกไซดของ
เหล็กและอะลมูินัม (Gillman and Sumpter, 1986; Parfitt, 1981) 
 

       จากการศกึษาถึงผลที่เกดิขึ้นจากแรเหลานี้ตอการดูดซับฟอสเฟต พบวาการเพิ่มขึ้นของ 
ผิวหนาการดูดซับเปนปจจัยสําคัญที่ควบคุมการดูดซับฟอสเฟตมากกวาปริมาณทั้งหมดของออกไซด 
ไฮดรอกไซด และออกซีไฮดรอกไซดของเหล็กและอะลมูินัมที่มีในดิน ดินที่มีฮีมาไทต (ดินสีแดง) 
จะดดูซับฟอสเฟตนอยกวาดนิที่มีเกอไทต (ดินสีเหลือง) เปนองคประกอบ ทั้งนีเ้พราะเกอไทตใน
ดินมีพื้นที่ผิวจาํเพาะสูงกวาฮมีาไทต (วนดิา, 2534; Beinroth et al., 1996) การดดูซับฟอสเฟตกับคา
ปฏิกิริยาของดนิมีความสัมพนัธในทางตรงกันขาม คือ การดูดซับฟอสเฟตจะดีขึ้นเมื่อคาพีเอชของ
ดินลดลง เนื่องจากปฏิกิริยาของดินมีบทบาทในการแกงแยงพื้นที่ผิวดูดซับระหวางไฮดรอกซิลไอ 
ออนกับฟอสเฟตไอออน และความผันแปรของความหนาแนนของประจุที่เปลี่ยนแปลงตามคาปฏิกิริยา
ของดินบริเวณขอบของอนุภาคขนาดดินเหนียว คือ ถาดนิมีคาพีเอชเพิม่ขึ้น ประจุบริเวณขอบของ
อนุภาคขนาดดินเหนียวจะมปีระจุลบมากขึ้น การดดูซับฟอสเฟตก็จะลดลง ตรงกันขามถาดินมีคา  
พีเอชลดลง ประจุบริเวณขอบของอนุภาคขนาดดินเหนยีวจะมีประจุบวกเพิ่มขึน้ การดูดซับฟอสเฟต
ก็จะเพิ่มขึ้น (Parfitt, 1981) 
 
3.  ดินออกซิซอลสท่ีมีสีแดง 
 
 ดินเขตรอนสวนใหญมีสีแดงหรือสีเหลือง ในอดีตมีคนตั้งชื่อดินเขตรอนหลายบริเวณแตก 
ตางกัน เชน Red Earth, Ferralitic Soil, Red Tropical Latosol และ Red and Yellow Tropical Loam  
(อภิศักดิ,์ 2543; Beinroth et al., 1996) การเกิดสีของดินแดงในเขตรอน สวนใหญเกดิขึ้นเนื่องจากมี
สภาพภูมิอากาศเหมาะสม ในการสงเสริมการผุพังของวัตถุตนกําเนิดดินอยางรุนแรง (อภิศักดิ,์ 2543; 
Sanchez, 1976; Beinroth et al., 1996; Tawornpruek, 2005) ธาตุประจุบวกที่เปนดางในดินถูกชะ
ละลายออกไปจากหนาตัดดนิ ทําใหเกิดแรดินเหนียวทีม่ีกิจกรรมต่ํา เชน แรเคโอลิไนต  เมื่อธาตุ
เหล็กถูกปลดปลอยออกจากแรปฐมภูมิจะเกิดกระบวนการเติมออกซิเจน (oxidation) ของเหล็กกลาย  
เปนเหล็กออกไซดอิสระ (Suddhiprakarn et al., 1985) ที่มีสีแดงและสีเหลืองตามสภาพความชืน้ที่มีอยู
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ในดินขณะนัน้ สีของแรเหล็กจะเดนมากถึงแมปริมาณเหล็กออกไซดในดินจะมีอยูนอย (อภิศักดิ์, 
2543; Scheinost and Schwertmann, 1999) 
 

3.1 ความหมายและการเกิดของดินสีแดง 
        
       ดินสีแดง หมายถึงดินที่มีชวงคาสี (hue) 5YR ถึง 10R มีเหล็กออกไซดและมีแรดนิเหนียวซิ
ลิเกตที่มีกิจกรรมต่ําเปนองคประกอบที่สําคัญ สีแดงของดินเกดิจากการที่มีออกไซดของเหล็กประกอบ
อยูในปริมาณสูง (Yassoglou et al., 1997) 
 
        สีของดินเปนลักษณะเดนอยางหนึ่ง ที่จะบอกใหทราบถึงสมบัติบางประการของดินเชน ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ปริมาณดางที่แลกเปลี่ยนได ความชื้น และอุณหภูมิของ
ดิน  ดินที่มีอายุนอยสีของดนิจะเปนสีของวัตถุตนกําเนิดดินเปนสวนมาก และดินที่มอิีนทรียวัตถุต่ํา 
ออกไซดของเหล็กจะเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหเกิดสีแกดนิ ดินที่มีเพยีงแรเกอไทตจะทําใหสีของดนิมี
สีน้ําตาลปนเหลือง แตถามีแรฮีมาไทตอยูดวยสีจะออกแดงขึ้น (Scheinost and Schwertmann, 1999; 
Hradil et al., 2003)  
 
      ดินสีแดงเกดิจากวัตถุตนกําเนิดไดหลายชนิดดวยกัน ดินที่เกิดจากหินทรายที่มีสารเชื่อม
เปนเหล็ก มกัจะไดดินสีแดงซึ่งเกิดจากออกไซดของเหล็ก โดยเฉพาะในบริเวณที่มสีภาพการระบาย
น้ําและอากาศดี หินปนูและหินอัคนีที่มปีฏิกิริยาเปนกลางและดางเมือ่สลายตัวจะใหดินสีแดงเขม 
วัตถุตนกําเนิดที่เปนหินดินดานจะใหดินทีม่ีสีแดงถึงแดงปนเหลือง นอกจากนี้ยังพบวาดนิสีแดง
สามารถเกิดไดจากวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนตะกอนน้ําพา และวัสดุตกคางจากหนิแกรนิต (Yassoglou 
et al., 1997) โดยดินสแีดงที่เกิดจากตะกอนน้ําพาจะมอีนุภาคดินเหนียวคอนขางต่าํ มีปริมาณเหล็ก
ออกไซดอิสระต่ํา สวนดนิสีแดงที่เกิดจากหินแกรนิตปริมาณของเหล็กออกไซดจะมีคาสูงขึ้นตาม
ความลึกของหนาตัดดนิ ปริมาณของเหล็กออกไซดอิสระมีความสัมพนัธโดยตรงกับปริมาณอนุภาค
ดินเหนียว  เมือ่เปรียบเทียบปริมาณของเหล็กออกไซดอิสระของดินสีแดงที่เกดิจากวัตถุตนกําเนิดที่
ตางกัน พบวาดินสีแดงทีเ่กดิจากตะกอนน้ําพาที่มาจากหินทรายจะมปีริมาณเหล็กออกไซดอิสระต่ํา
กวาดินที่เกิดจากตะกอนน้ําพาจากหินทรายผสมปูน และดินสีแดงที่เกิดจากหินแกรนิตใหเหล็กออกไซดอิสระ
ในปริมาณสูงกวาดนิทีเ่กดิจากตะกอนน้าํพาจากหนิทรายเลก็นอย นอกจากนี้ดนิที่มีสีออกแดงยังสามารถ
เกดิจากหินอัคนีสีเขมและสคีลํ้า เชน บะซอลตไดดวย (กรรณกิาร และคณะ, 2529; เฉลิม, 2529;   
วรพันธ, 2531) 
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     เหล็กออกไซดในดนิ นอกจากอยูในรูปของแรแมกนไีทต แรเกอไทต แรฮีมาไทตแลว
เหล็กออกไซดในรูปอ่ืน ๆ ยงัเกิดจากการสลายตัวของแรซิลิเกตที่มีเหล็กเปนองคประกอบ กระบวน 
การสลายตัวผุพังของหินและแรรุนแรงมากในสภาพภูมอิากาศแบบรอนชื้น (อัญชลี, 2534; อภิศักดิ์, 
2543) เมื่อหินและแรที่มีเหล็กเปนองคประกอบหลักสลายตัวผุพังก็จะปลดปลอยเหล็กออกมาในรูป
เฟอรรัสไอออน (Fe2+) และเฟอริกไอออน (Fe3+) สะสมอยูในดินทั้งในรูปสารอินทรียและสารอนนิ 
ทรียซ่ึงสารนี้จะเกดิปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) อยางชา ๆ เปนแรเกอไทต แตถาเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสอยางรวดเร็วจะเกิดเปนแรเฟอรริไฮไดรตกอน เมื่อมีการสูญเสียน้ําก็จะเปลี่ยนไปเปน
แรฮีมาไทต (วนัเพ็ญ, 2533; Yassoglou et al., 1997) สภาพแวดลอมจดัวาเปนปจจยัที่มีผลตอการเกิด
แรเหล็กออกไซดชนิดตางๆ เชนเดียวกัน โดยทั่วไปแรฮีมาไทตเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่มีความลาดชัน มีการ
ระบายน้ําดี ความชื้นต่ํา อุณหภูมิสูง แตถาสภาพแวดลอมอยูในสภาวะที่มีอุณหภูมติ่ํา ความชื้นสงู
และเปนพื้นทีท่ี่คอนขางราบเรียบหรือมีความชันต่ําก็จะพบแรเกอไทตเปนแรหลัก (อภิศักดิ,์ 2543; 
Beinroth  et al., 1996; Yassoglou et al., 1997) กรณีที่ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสภาพแวดลอมจะ
ไมสงเสริมใหเกิดแรฮีมาไทต  เนื่องจากอนิทรียวัตถุจะเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนรวมกับเหล็ก 
ทําใหไมเกิดแรเฟอรริไฮไดรตซ่ึงเปนแรที่จะเปลี่ยนไปเปนแรฮีมาไทตในภายหลัง ดังนั้นจึงไมพบ
แรฮีมาไทตในดินบนทัว่ ๆ ไป (ประมวลพงษ, 2527; ผจงจิตต, 2545; Wada, 1985; Yassoglou, 
1997) ผลจากการศกึษาดนิในอันดับออกซซิอลส  ในประเทศไทยพบวาเหลก็ออกไซดมีปริมาณสูงขึน้ใน
ดินชัน้ลาง เพราะวาชัน้ดนิบนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง เกิดเปนกรดอนิทรีย และการที่เหล็กออกไซดมี
ปริมาณมากนอยในดินแตกตางกัน เนื่องจากวตัถุตนกําเนดิที่มีสวนประกอบเหล็กในปริมาณที่มากนอย
แตกตางกันดวย (กรรณิการ และคณะ, 2529; Tawornpruek, 2005) 
 

     ในเขตที่มีฝนตกชุก อุณหภูมิสูง การสลายตัวของแรธาตุ และการผุพังของอินทรียวัตถุ
เปนไปอยางรวดเรว็ ทําใหดางที่ละลายงายถูกชะละลายออกไปจากชัน้ที่เปนดนิในปริมาณมาก ซ่ึง
มักจะทําใหดนิสวนใหญมปีฏิกิริยาเปนกรด (อภิศกัดิ,์ 2543; Armand, 1992; Beinroth et al., 1996) 
กระบวนการเคลื่อนยายตาง ๆ ทําใหดนิมีพฒันาการของหนาตัดสูงขึ้น แรดินเหนียว เหล็ก ฮิวมัส และ
สารละลายน้ําไดบางชนิดไดรับอิทธิพลของกระบวนการเคลื่อนยายทางดินลงไปสะสมตอนลาง
ของหนาตัดทาํใหเกิดชั้นดิน B ขึ้น ส่ิงที่เหลือในดนิสวนใหญนอกจากซิลิกาและแรดินเหนยีวที่เกดิ 
ขึ้นจากกระบวนการทางดินมกัเปนสารพวกเหล็ก อะลูมินมั และแมงกานีส ในสภาพการระบายน้ําด ี
จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทําใหบางสวนของสารเหลานี้กลายเปนเหล็กและอะลูมินัมออกไซด
(sesquioxides; Fe2O3.Al2O3) ทําใหดินมีสีแดงหรือเหลือง (ประมวลพงษ, 2527) กระบวนการหลกั
ในพัฒนาการของดินที่มีสีแดง คือ การเกิดแรดนิเหนียวจากการเปลี่ยนแปลงของวตัถุตนกําเนดิดนิ 
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ดินที่เกดิขึ้นในลักษณะเชนนี้ ในดินชั้น A วัสดุที่สลายตัวไดงายจะสูญหายไป คงเหลือแตวัสดทุี่
สลายตัวชา การสลายตัวผุพังของแรตนกําเนิดที่มีธาตุเหล็กเปนองคประกอบนั้น ในขั้นตนสาร   
ประกอบเหล็กที่เกิดขึ้นใหมมักอยูในรูปวสัดุอสัณฐาน (amorphous material) กอนโดยจะเปนสวนที่
ไปเคลือบอนุภาคตาง ๆ ของดิน และจะสะสมเปนปริมาณสูงรวมกับอนุภาคแรดินเหนียวซิลิเกต 
(สมศรี, 2529; Beinroth et al., 1996; Yassoglou et al., 1997; Tawornpruek, 2005) ในดินสีแดง
กระบวนการทีท่ําใหเกิดสีประกอบดวยการปลดปลอยธาตุเหล็กออกจากแรปฐมภูมิ เชน แรในกลุม
เฟอโรแมกนีเซียม เกิดเปนแรเหล็กออกไซดในรูปตาง ๆ ที่จะทําใหดนิมีสีแดงเนื่องจากแรฮีมาไทต 
(Beinroth et al., 1996; Scheinost and Schwertmann, 1999) 
 

3.2 สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแรของดินสีแดง 
 
       สมบัติทางกายภาพอื่น ๆ ที่เดนของดนิสีแดง คือ ดินมีโครงสรางดีเนื่องจากออกไซด
และไฮดรอกไซดของเหล็กทีเ่กิดขึ้นในดนิ มีสมบัติชวยใหอนุภาคดินเชื่อมตัวเกาะกนัเปนอนภุาคดนิ 
เมื่อพัฒนาเต็มที่หรือขั้นพัฒนาการที่สูง โครงสรางสวนใหญจะมีลักษณะเปนแบบกอนกลมขนาดเทา
เม็ดทราย (pseudo sand) การเพิ่มขึ้นของเหล็กออกไซดในดินสีแดงบางชนิด มีความสัมพันธโดย 
ตรงกับการเพิ่มชองวางขนาดใหญ (macropore) ทําใหดนิมีสภาพการระบายน้ําและอากาศที่ดี  (เฉลิม, 
2529; ผจงจิตต, 2545; Yassoglou et al., 1997; Scheinost and Schwertmann, 1999) และในขณะที่
อ่ิมตัวดวยน้ํา น้ําจะเคลือ่นที่ผานหนาตัดดินไปไดอยางรวดเร็ว แตในขณะที่ดินแหงการใหน้ํา
เคล่ือนที่ผานดินในชวงแรกจะชา อันเนือ่งจากการตานการเคลื่อนทีข่องน้ําจากอากาศที่อยูในชอง 
วางขนาดใหญ (Yassoglou et al., 1997) 
 

      สมบัติทางเคมีของดินสีแดงขึ้นกับธรรมชาติและองคประกอบของมวลดินแรธาตสุวน
ใหญ ซ่ึงประกอบดวยออกไซดของเหล็กและอะลูมินัม แรดินเหนียวและแรอ่ืน ๆ ที่มีความคงทนตอ
การผุพังสลายตัว องคประกอบในมวลดนิแรธาตุที่มีลักษณะเชนนี้ มีผลใหดินสีแดงมีคาความจใุน
การแลกเปลี่ยนแคตไอออนลดลง (เฉลิม, 2529) เพราะออกไซดของเหล็กไปเคลือบอนุภาคดนิ
เหนยีวทําใหประจุลบของแรซิลิเกตที่มีโครงสรางเปนแบบชั้น (layered silicate) ถูกทําใหสมดุลดวย
ประจุบวกของเหล็กออกไซด โดยทั่วไปดนิสีแดงจะมีความอุดมสมบรูณต่ํา มีคารอยละของความ
อ่ิมตัวเบสต่ําตลอดหนาตัดดนิหรือในชัน้ดนิลาง ปริมาณธาตุอาหารหลักมักจะขาดเชนเดยีวกับธาตุ
อาหารรอง และจุลธาตุบางอยาง เชน สังกะสีและโบรอน (วนดิา, 2534) 
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      องคประกอบเชิงแรของดินสีแดงที่เดน คือ แรดินเหนยีวเคโอลิไนตและอาจพบแรดิน
เหนยีวเวอรมคิิวไลต สเมกไทตและอิลไลตในปริมาณนอย สวนปรมิาณของเหล็กออกไซดที่พบจะ
ผันแปรไปตามชนิดของวัตถุตนกําเนิดดิน แรเหล็กออกไซดที่พบคือฮีมาไทต เกอไทต และแมกนี
ไทต  (Sparks, 1995; Scheinost and Schwertmann, 1999) 
 
       สมบัติพื้นฐานของแรดินเหนยีวที่สําคญัอยางหนึ่งกค็ือ การมีประจุที่ผิวของอนุภาคดนิ 
(Gillman and Uehara, 1980) ซ่ึงไดกลาวไปในขางตนแลว แหลงของประจุบนผิวของแรดินเหนียวม ี 
2 ชนิดคือ ประจุถาวร และ ประจุขึ้นกับพเีอช 
  

      จากลักษณะของดินที่มีประจุขึ้นกับพีเอชอยูรวมกับประจุถาวร ทําใหดนิมีคาความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน และความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนเปลี่ยนตามคาปฏิกิริยาดนิทําใหเกิดรอย
พิมพประจุของดิน ลักษณะรอยพิมพประจุจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามคาปฏิกิริยาดิน และแตกตางกัน
ตามชนิดและปริมาณแรดินเหนียว ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณเหล็กและอะลูมินัมออกไซดใน
ดิน (Gillman and Uehara, 1980; Hendershot and Lavkulich, 1983) 
 

3.3 ลักษณะเดนของออกซิซอลสที่มีสีแดง 

       ออกซิซอลสมักเกดิอยูในบริเวณพืน้ที่คอนขางเสถียร มคีวามลาดชนันอย ในเขตที่สภาพของ
อากาศมีความชื้นสูง ซ่ึงเอื้ออํานวยใหกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะออกซิเดชันภายในดินดําเนินไปได
อยางตอเนื่อง สงผลใหองคประกอบที่พบในดินสวนใหญเปนสารที่มกีิจกรรมต่ํา ไดแก แรควอตซ 
แรดินเหนยีวชนิดเคโอลิไนต ออกไซดของเหล็กและอะลมูินัม จัดเปนดินที่มีลักษณะทางกายภาพดี 
แตมักมีความอุดมสมบูรณต่าํ (Beinroth et al., 1996) 

      ดนิออกซิซอลสที่พบในประเทศไทยสวนใหญอยูในพืน้ที่ดอนและมลัีกษณะที่คลายคลึง               
กัน คือเปนดินลึก เนื้อดนิสวนใหญเปนดินเหนียวถึงดนิรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลจนถึงสีแดงเขม 
การจัดเรียงตัวของชั้นกําเนดิเปนแบบ Ap(A)-Bto หรือ Ap(A)-Bto-Bo ลักษณะทางกายภาพสวน
ใหญอยูในเกณฑด ีคือมีโครงสรางที่ดี มีการซาบซึมน้ําดี ไมมีช้ันดาน หรือการอัดตัวแนนของดนิที่
เปนอุปสรรคตอการไชชอนของรากพืช แตมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากมีเหล็กออกไซดเปนองคประ 
กอบอยูสูง ทําใหมีความจุในการอุมน้ําต่ํา เก็บกักน้ําไมได และสูญเสียความชื้นในดนิไดรวดเร็ว ดิน
จะแหงไดงาย อาจเกิดปญหาการขาดน้ําไดงายในชวงแลง ออกซิซอลสที่พบในประเทศไทยจัดวา
เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง สวนใหญใชปลูกพืชไรและไมผล (Beinroth et al., 1996; 



13

Tawornpruek, 2005) 

3.4 การแพรกระจายของออกซิซอลส 

      ออกซิซอลสแพรกระจายอยูเปนพื้นทีป่ระมาณ 9.81 ลานตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน
รอยละ 7.5 ของดินทั้งโลก ในทวีปอเมริกาใตพบการแพรกระจายของออกซิซอลสเปนบริเวณกวาง
โดยจะพบมากในประเทศบราซิล ซ่ึงในทวปีอเมริกาใตมอีอกซิซอลสคิดเปนรอยละ 57 ของออกซิ
ซอลสทั้งโลก ดังในภาพที่ 1 (Beinroth et al., 1996; Tawornpruek, 2005)  

      ในประเทศไทย พบดินนี้แพรกระจายอยูเปนพืน้ที่ประมาณ 6,080 ตารางกิโลเมตรหรือ
คิดเปนรอยละ 1.2 ของพื้นที่ในประเทศไทย (Tawornpruek, 2005) สวนใหญอยูในบริเวณขอบ     
ตะวนัออกของชายฝงทะเลตะวนัออกเฉียงใต เชนจังหวดัจันทบุรี และตราด และในพื้นทีภ่าคตะวัน 
ออกเฉียงเหนอื ไดแกจังหวดันครราชสีมา ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ชุดดินที่รูจกักันดี คือ ชุดดนิ
ทาใหม ชุดดินอาวลึก ชุดดนิปากชองและชดุดินโชคชัย (เอิบ, 2533; Tawornpruek, 2005) 

4.  ชุดดนิท่ีศึกษา 
 

ชุดดินปากชอง (Pak Chong: Pc) เปนดินลึกมาก พบบริเวณพืน้ที่ที่เหลือคางจากการกรอน 
สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เกดิจากการสลายตัวของหินดินดานและหินปนู 
ลักษณะเนื้อดนิบนเปนดินเหนียวหรือดนิรวนเหนียว สีน้ําตาลแดงเขมหรือน้ําตาลเขม สวนดนิชั้น
ลางเปนดินเหนียวสีแดง มีความพรุนสูง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดาง (pH 6.0–8.0) ใน
ดินชั้นบน สวนดนิชั้นลางเปนกรดแกมากถึงเปนกรดแก (pH 4.5–5.5) ซ่ึงพบในจังหวดันครราช 
สีมา ศรีสะเกษ ขอนแกน สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี นครสวรรค ตาก เพชรบูรณ 
สุโขทัย อุทัยธานี เชียงใหม (กองสํารวจดนิ, 2541; Tawornpruek, 2005) 

 
ชุดดินอาวลึก (Ao Luk: Ak) เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนือ้ดินเปนดินรวนปนเหนยีวหรือดิน

เหนยีว มีสีแดงหรือสีแดงเขม ดินลางมีเนือ้ดินเปนดินเหนียว มีสีแดงเขม มีการระบายน้ําด ีการไหล
บาของน้ําบนผิวดินเรว็ น้ําซึมผานไดปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 4.5–5.0) ซ่ึงพบใน
จังหวดักระบี ่ ชุมพร จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี  
(กองสํารวจดนิ, 2541; Tawornpruek, 2005) 
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ชุดดินโชคชัย (Chok Chai: Ci) เปนดินลึกมาก พบบริเวณที่ราบธารหินลาวา หรือพื้นที่ที่
ลือคางจากการกรอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากการสลายตัว

ของหนิบะซอลต ลักษณะเนื้อดินบนเปน รือดนิเหนียว สีน้ําตาลเขมมากปนแดง
รือน้ําตาลปนแดง มีปฏิกริิยาดินเปนกร  (pH 6.0–7.0) สวนดินชั้นลางเปน
ินเหนียว สีแดงหรือแดงเขม ปฏิกิริยาเปน กถึงเปนกรดแก (pH 4.5–5.5) ซ่ึงพบใน        

จังหวดันครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ุรี แพร เพชรบูรณ (กองสํารวจดิน, 2541; 
Tawornp

เขมปนแดง หรือน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินบนเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0–7.0) 
สวนดิน , 

 
 

 

 

เห
ดินเหนยีวปนทรายแปงห
ดปานกลางถึงเปนกลางห

ด กรดแกมา
ี ปราจีนบ

ruek, 2005) 
  

ชุดดินทาใหม (Tha Mai: Ti) ลักษณะเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดนิเหนยีว ดนิเหนียวปน
ทรายแปงหรือดินเหนยีวสีน้ําตาลเขมปนแดง สวนดินชัน้ลางเปนดนิเหนยีวปนทรายแปงหรือดินเหนยีวสี
น้ําตาล

ชัน้ลางเปนกรดแกถึงแกมาก (pH 5.0–5.5) ซ่ึงพบในจังหวดัจนัทบุรี ตราด (กองสํารวจดนิ
2541; Tawornpruek, 2005) 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1) แผนที่ดินและแผนที่แสดงความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดิน มาตราสวน  
1:100,000 จ หวัดนครราชสีมา (กองสํารวจดิน, 2524) แผนที่ดนิจังหวัดจันทบุรี (กองสํารวจดนิ, 
2520) แ

 
ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 บริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

ุมพร และจงัหวัดกระบี่ ของกรมแผนที่ทหาร (กรมแผนที่ทหาร, 2521) 

 
ะสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหดนิทางเคมี และทางกายภาพ ทางแร

ิทยา และทางจุลสัณฐานวิทยา 
 

วิธีการ 
 

ารปฏิบ

ัง
ผนที่ดินจังหวดัชุมพร (กองสํารวจดนิ, 2515) และแผนที่ดนิจังหวัดกระบี่ (กองสํารวจดิน, 

2529) 

2) แผนที่สภาพ
ช

 
3) เครื่องมือการสํารวจดินภาคสนามมาตรฐาน (เอิบ, 2548; Soil Survey Division Staff, 

1993) 

4) เครื่องมือ อุปกรณแล
ว

ก ัติงานในภาคสนาม 
 

1) ท
ายฝงทะเลภาคตะวนัออก จํานวน 11 บริเวณ  โดยชุดดินโชคชัย

็บในบริเวณอําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา จํานวน 3 บริเวณ  และชุดดินปากชองเลือกเก็บที่
อําเภอปากชอง จ  จํานวน 3 บริเวณ เปนตัวแทนของดินในสภาพความชื้นดนิอัส
ติก (ustic soil mo
บริเวณ และชดุดิน วิ 
จังหวดัชุมพร จําน
regime)  

ําการเก็บตัวอยางดินออกซิซอลสสีแดงภายใตสภาพความชื้นดนิทีแ่ตกตางกันในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต และช
เก

ังหวัดนครราชสีมา
isture regime) ชุดดินทาใหมเลือกเกบ็ที่อําเภอทาใหม จังหวดัจนัทบุรี จํานวน 2 
อาวลึกเลอืกเก็บที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จํานวน 1 บริเวณ และอําเภอประท
วน 2 บริเวณ เปนตวัแทนของดินในสภาพความชืน้ดินยดูิก (udic soil moisture 
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2) ขุดหน งที่กําหนดไว โดยมีขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร 
ตกแตงหนาตดัดินใ ํา 
อธิบายหนาตดัดินบ

 
3) เก็บตวัอ างดิน โดยเก็บดินทุกชั้นตามชั้นกําเนดิดิน (genetic horizon) ที่ไดแบงไวตลอด

หนาตัดดิน ช้ันละ กรัม 
 
การเตรียมตวัอยางด

าตัดดินที่ตําแหน
หสามารถมองเห็นสัณฐานวิทยาของดินในสนาม ศึกษาสิ่งแวดลอมพรอมทําค
ริเวณนัน้ 

ย
ประมาณ 1-2 กิโล

ิน 
 
 นําตัวอยางดินที่เก็บจากภาคสนามมาผึ่งลมใหแหงแลวรอนดวยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 
ดินที่จับตวัเปนก ลึงเบา ๆ แลวรอนดวยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เก็บอนภุาค
ขนาดเล็กกวา 2 มิล
 
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

อนใชไมนวดแปงค
ลิเมตรไววิเคราะหตอไป 

 
 

ในการศึกษาดินสแีดงของ
ประเทศไทย รวมกับ Tawornpruek (2005) 
  

                                

บน (Ap: 0-12 cm)  และดนิลาง (Bto1: 140-164  cm) 
 

1. การวิเคราะหทางกายภาพและเคมีทัว่ไป ใชผลการวิเคราะห

 2.   การวิเคราะหตวัอยางเพือ่หารอยพิมพประจุของดิน 
 

2.1 เลือกตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห จากชั้นดินบนและชั้นดนิลางที่แสดงลักษณะเดน
ของออกซิซอลสสีแดงดังตอไปนี ้
 

1) ชุดดินปากชอง 
 บริเวณที่ 1 Typic Kandiustox  ดินบน (Ap1: 0-8 cm) และดนิลาง (Bto1: 115-140 cm)    
 บริเวณที่ 2 Rhodic Kandiustox ดินบน (Ap: 0-20 cm)  และดนิลาง (Bto1: 60-85 cm) 
 บริเวณที่ 3 Rhodic Kandiustox ดิน

2) ชุดดินอาวลึก 
 บริเวณที่ 1 Typic Kandiudox ดินบน (Ap: 0-10 cm) และดนิลาง (Bto2: 30-52 cm) 
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 บริเวณที่ 2 Typic Kandiudox ดินบน (Ap: 0-17 cm) และดนิลาง (Bto2: 42-70 cm) 
 บริเวณที่ 3 Rhodic Kandiudox  ดินบน (Ap: 0-18 cm) และดินลาง (Bto2: 40-60 cm) 
 

3) ชุดดินโชคชัย 
 บริเวณที่ 1 Rhodic Kandiustox ดินบน (Ap1: 0 - 10 cm) และดินลาง (Bto2: 55-88 cm) 
 บริเวณที่ 2 Typic Kandiustox ดินบน (Ap: 0-10 cm) และดนิลาง (Bto2: 25-52 cm) 
 บริเวณที่ 3 Rhodic Kandiustox ดินบน (Ap1: 0- 15 cm) และดินลาง (Bto2: 51-73 cm) 
 

4) ชุดดินท

 

าใหม 
 บริเวณที่ 1 Rhodic Kandiudox ดินบน (Ap1: 0-12 cm) และดินลาง (Bto2: 52-78 cm) 

 cm) 

2.2  hange capacity) โดยวิธีการบังคับแลก 
ลี่ยน (compulsive exchange method) ( Gillman and Sumpter, 1986a) 

ช่ังดิน 2 กรัม ใสหลอดเซนตริฟวจขนาด 30 มิลลิลิตร จํานวน 6 หลอด (น้ําหนัก
ิน+น้ําห H4Cl 20 มิลลิลิตร นําไปเขยา 2 ช่ัวโมง หลังจาก
ั้นนํามาเซนตริฟ ละลางตะกอนดวย 0.05M BaCl2 20 มิลลิลิตร 

ะกอนดวย 0.002M BaCl2  20 มลิลิลิตร 3 
ีเอชของสารละลายดินในแตละหลอดใหไดคาพีเอชดนิ

เทากับ 3, 4, ปรับ
พีเอชดินซ้ําทกุ 2 ช่ัวโมงจนคาพีเอชดินคงที่ ตั้งทิ้งไวขามคืน ปรับพีเอชดินใหคงที่อีก

ร้ังถาหากคามีการเปลี่ยนแปลง แลวนําไปเซนตริฟวจ เก็บสวนที่เปนสารละลายใสไปวิเคราะหหา
วามเขม กที่

นําตะกอนดินมาเติม 0.005M MgSO4  10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 1 ช่ัวโมง 
ลวนํามาวัดคาสภาพการนําไฟฟา (electrical conductivity: EC) เปรียบเทียบกับคาสภาพการนํา

าของสารละลาย 0.0015M MgSO4 ใหไดคาสัดสวนของสารละลาย 0.005M MgSO4 ดินตอ
ารละลาย 0.0015M MgSO4 มากกวา 1 เทา ถาคาสภาพการนําไฟฟานอยกวา 1 เทา ใหเติม 0.05M 

 บริเวณที่ 2 Typic Kandiudox ดินบน (Ap: 0-14/16 cm) และดินลาง (Bto2: 40-70
  

ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exc
เป

 

ด นักหลอด = X) เตมิ 0.1M BaCl2/0.1M N
น วจทิ้งสวนที่เปนสารละลายใส แ
เขยาใหเขากัน แลวนํามาเซนตริฟวจทิ้งสารละลายใส ลางต
คร้ัง ในครั้งที่ 3 เขยาใหเขากันแลวปรับพ

5, 6, 7 ดวย 0.01 HCl และสารละลายอิ่มตัวแบเรียมไฮดรอกไซด  และอกี 1 หลอดไม
ปฏิกิริยาดิน วดั
ค
ค ขนของคลอไรต ความเขมขนที่ไดมีคาเทากับ C1 สวนตะกอนนําไปชั่งน้ําหนัก น้ําหนั
ไดมีคาเทากับ Y (ตะกอนดิน + หลอดเซนตริฟวจ) 
 

แ
ไฟฟ
ส
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MgSO4 เพิ่มครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ปริมาตร MgSO4 ทั้งหมดมีคาเทากับ V2 แลวนําไปวัดคาพีเอชของ
ารละลายอีกครั้งหนึ่ง ถาคาพีเอชดินเพิม่ขึ้นใหปรับคาพีเอชดินดวย 0.1M H2SO4 ตั้งทิ้งไว 1 

ช่ัว ย 
0.0015M MgSO4 เทากับ 1 โดยการเ ลวนํามาชั่งน้ําหนกั น้ําหนักทีไ่ดมีคา
เทากับ Z  มี
คาความเข แุลก 
เปลี่ยน

 
  CEC = 50(0.01V2-0.003V3) cmol kg-1 soil 
  AEC =
  
  
 
 เม
    Y = ตะกอนดนิ + หลอดทดลอง
  Z = น้ําหนกัส
  

o and 
Doner, 1982) 
 
       วิเคราะหโดยนํา soil e  0.05N AgNO3 โดยมี K2CrO4 
เปน indicator  ไตเตรตจนไดตะกอนสแีดงของ A CrO4 

 

 

 

 

ส
โมง ทําใหอัตราสวนคาสภาพการนําไฟฟาของสารละลาย 0.005M MgSO4 ดินตอสารละลา

ติมน้าํ ตั้งทิ้งไวขามคืน แ
นําสารละลายมาเซนตริฟว ราะหหาปริมาณคลอไรต
มขนเทากับ C2 นําไป นดางและคาความจ

จ นําสวนที่เปนสารละลายใสไปวิเค
คํานวณหาคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนทีเ่ป

แอนไอออนจากสูตร 
 

CEC (cmol kg-1) = (mmol(1/2Mg2+ )added – mmol(1/2Mg2+ )retained) x 100/wt soil 

 50(C2V3 – C1V1) cmol kg-1 soil 
   V1 = Y  - X 
   V3 = Z  - X 

ื่อ  X = น้ําหนักดนิ + หลอดทดลอง 
 

ารละลาย + หลอดทดลอง 

2.3  ปริมาณคลอไรด โดยวธีิ volumetric (ทัศนีย และ จงรักษ, 2527; Adrian

xtract มาไตเตรตกับสารละลาย
g2
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ช่ังดิน มหลอด มีน้ําหนักเทากับ X จากนั้นเติมน้ํากลั่น  
10 มิลลิลิตร ยา 1 ช่ัวโมง  

    
   ทิ้งสารละลาย เติม 0.1 M BaCl2/0.2 M NH4Cl 10 มิลลิลิตร เขยา 2 ช่ัวโมง แลว Centrifuge        

     
 Cl2 20 มิลลิลิตร 1 ครั้ง และ 0.002 M BaCl2 20 มิลลิลิตร 3 ครั้ง 

  
   ปร

    ตรวจสอบพีเอชของสารละลายดินอีกครั้ง 
e นําสารละลายใสไปวิเคราะหหาปริมาณคลอไรด โดยไตเตรตกับ 0.05 N AgNO3 

entrifuge) มีน้ําหนักเทากับ Y 

ําตะกอนดินมาเติม 0.005 M MgSO  10 มิลลิลิตรเขยาใหเขากัน แลวต้ังทิ้งไว 1 ช่ัวโมง 

วัดคา EC ของสารละลายดิน ถาคา EC ของ  
 

ใหเติม 0.05 M MgSO4 ครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร แลวจดปริมาตร  MgSO4 ที่ใชเทากับ V2 
นําสารละลายไปปรับคาพีเอชใหไดเทาเดิมอีกครั้ง ดวย 0.1 M H2SO4

ต้ังทิ้งไว 1 ช่ัวโมง ปรับคา EC ของสารละลายดินใ มีคาเทากับ EC ของสารละลาย 0.0015 M MgSO4  

โดยการเติมน้ํา แ วต้ังทิ้งไว 1 คืน 

ปรับคาพีเอชและคา EC ใหมีคาเทาเดิมอีกครั้ง ช่ังน้ําหนักสารละลายดิน มีคาเทากับ Z 

Centrifuge สวนที่เปนสารละลายใสนําไปวิเคราะหหาปริมาณคลอไรด ปริมาณที่ไดเทากับ C2  
นําผลที่ไดไป านวณตอไป 

 
 

ภาพที่ 2

 2 กรัม ใสหลอด centrifuge 6 หลอด ช่ังน้ําหนักดินรว
เข

  
      ลางตะกอนดินดวย 0.05 M Ba

ับพีเอชดวย 0.1 M HCl และสารละลายอิ่มตัวของ Ba(OH)2 ใหได pH 3, 4, 5, 6, 7 และไมปรับพีเอช 
 

วัดคาพีเอชทุก 2 ช่ัวโมง จนได pH คงที่ แลวต้ังทิ้งไว 1 คืน 
       
Centrifug
ปริมาณที่ใชเทากับ C1 ช่ังน้ําหนักตะกอนดิน (รวมหลอด c

 
น 4

 สารละลายดิน     
0.0015 M MgSO4

<1  

 
ห
ล
 

 

คํ

 
   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิเคราะหความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน โดยวิธีการบังคับ 
   แลกเปลี่ยน (compulsive exchange method) 
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 สถานที่ทําการทดลอง 

1. สถานที่เก็บตัวอยางดิน
 

างชุดดินโชคชยัในบริเวณอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตัวอยางชุดดิน
ากชองเก็บบริเวณอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ตัวอยางชุดดินทาใหมเลือกเก็บบริเวณ

 

 
 

       เก็บตัวอย
ป
อําเภอทาใหม จังหวดัจันทบรีุ ตัวอยางชดุดินอาวลึกเก็บบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และอําเภอ
ประทิว จังหวดัชุมพร 
  

2.    สถานที่วิเคราะหตัวอยางดินและวิเคราะหขอมูล 
       

       หองปฏิบัติการของภาควิชาปฐพวีิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยา
เขตบางเขน 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
 
สัณฐานวิทยาของดนิ 

 1.  ชุดดนิปากชอง เปนดนิลึกมาก เกิดบนที่ราบคารสตที่เกิดจากการผุพังอยูกับที ่ (karst 
corrosion plain) บนสภาพพืน้ที่แบบลูกคลืน่ลอนลาดเล็กนอย (slightly undulating) วัตถุตนกําเนิด
นพวกตะกอนน้ําพาทองถ่ิน และวัสดตุกคางของหินปูน ดินมกีารระบายน้ําดี การซาบซึมน้ําเร็ว 

ระดับน้ําใตดนิลึกกวา 2 เมตร มีสภาพภมูิอากาศเปนแบบทุงหญาเขตรอน (Tropical savanna: Aw) 
พัฒนาการของหนาตัดดินเปนแบบ Ap(A)-Bt-Bto ดินบนมีสีน้ําตาลปนแดงถึงแดงเขม เนื้อดินเปน
ดินเหนียว ลักษณะโครงสรางเปนแบบกอนเหล มุมมนขนาดปานกลาง ปฏิกิริยาดินบนในภาค 
สนามมีคาเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) พบการเคลือบของดินเหนียวตามผิวหนาของ
กอนดินเล็กนอย ดนิลางมีสีแดงถึงแดงเขม เนื้อ นเปนดินเหนยีว ลักษณะโครงสรางเปนแบบกึ่ง
กอนเหลีย่มมมุคม ปฏิกิริยาดินลางในภาคสนามม าเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
พื้นที่สวนใหญใชในการปลูกพืชไรพวกขาวโพด าพที่ 3) 
 
 2.  ชุดดินอาวลึก เปนดินลึกมาก เกิดบนที่ราบคารสตที่เกิดจากการผุพังอยูกับที ่ (karst 
corrosion plain) บนสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด (undulating) ถึงลูกคลื่นลอนชัน (rolling) 
วัตถุตนกําเนิดเปนวัตถุตกคางของหินปูน ดินมีการระบายน้ําดี การซาบซึมน้ําเร็ว ระดับน้ําใตดนิลึก
กวา 2 เมตร มีสภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน (Tropical monsoonal: Am) พัฒนาการของ
หนาตัดดินเปนแบบ Ap-Bto หรือ Ap-Bto-Bo ดินบนมีสีเหลืองปนแดงถึงแดง เนื้อดินเปนดิน
เหนยีว ลักษณะโครงสรางเปนแบบกอนเหลี่ยมมุ ียดถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินบนใน
าคสนามมีคาเปนกรดจดัถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) พบการเคลือบของดินเหนียวตามผิวหนาของ
อนดินอยางชัดเจน ดนิลางมีสีแดง เนื้อดินเปนดินเหนียว ลักษณะโครงสรางเปนแบบกึ่งกอน
ล่ียมมุมคมขนาดละเอยีดถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดนิลางในภาคสนามมีคาเปนกรดจัดมากถึงเปน
รดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) พืน้ที่สวนใหญใชในการปลูกไมผลและยางพารา (ภาพที่ 3) 

3.  ชุดดินโชคชัย  เปนดินลึกมาก เกิดบนพื้นที่ราบที่เกิดจากการผุพังอยูกบัที่ของลาวา (lava 
orrosion plain) ที่เปนหินบะซอลตบนสภาพพื้นทีแ่บบลูกคลื่นลอนลาดต่ํา (gently undulating)  
ัตถุตนกําเนิดเปนวัตถุตกคางจากการผุพังอยูกับที่ของหนิบะซอลต (r e s i d u u m  d e r i v e d  f r o m  
eathered basalt) ดินมีการระบายน้ําดี การซาบซึมน้ําเร็ว ระดับน้ําใตดินลึกกวา 2 เมตร มีสภาพ 

 

เป

ี่ยม

ดิ
ีค

(ภ
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าพที่ 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ   ลักษณะหนาตัดดินของชุดดินปากชอง (Pak Chong series: Pc) และชุดดินอาวลึก  
 (Ao Luk series: Ak) 
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ภาพที่ 4  ลักษณะหนาตัดดินของชุดดินโชคชัย (Chok Chai series: Ci) และชุดดนิทาใหม  

 (Tha Mai series: Ti) 
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ภูมิอากาศเปนแบบทุงหญาเขตรอน (Tropical savanna: Aw) พัฒนาการของหนาตัดดินเปนแบบ
Ap(A)-Bt-Bto ดินบนมีสีแดงถึงแดงเขม เนื้อดินเปนดินเหนียว ลักษณะโครงสรางสรางเปนแบบ
กอนเหลีย่มมมุมนขนาดละเอียดถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดนิบนในภาคสนามมีคาเปนกรดรุนแรงมาก
ึงเปนกรดเลก็นอย (pH 4.0-6.5) ม เนื้อดินเปนดินเหนียว ลักษณะโครงสรางเปน

เห ุมมนขนาด ปฏิกิริยาด ภา ด
มากถึงเปน  (p ล พ
 
 4. ินทาให นดนิลึก เกิดบน ี่ราบที่เ กการ ยูกับท าวา  
corrosion plain) ที่เป บะซอล สภาพพ บบลูก อนล undu  วตั
ก เป คางจากการผุพังอย ีข่องหินบะซอลต (residuum derived from weathered 
basalt) ด บายน การซาบซ ้ําเร็ว ระ ้ําใตดิน วา 2 มีสภา
แ นแบ Bto  
A to- บนมีสีแ ขมปนน้ํา  เนื้อดิน ดนิเหน ลักษณะโครงสร เปนแบบ
ก ล นขนาด ียดถึงปานกลาง ป ยาดินบนในภาคสนามมีคาเป ัดมากถง
เ ด  (pH 5.0-6.5) พบการเคลอืบของด นียวต หนาของก นิเล  ด
ม  ปนดนิเหนียว ลัก ะโครงส นแบบ อนเห ุมคมขนาดละเอ
ป า ดินล นภาคสน คีาเปนก กรดจ  5.0 ื้นท
ใ
 
ส ิทางกายภาพ

ถ ดนิลางมีสีแดงเข
ล าง แบบกอน ลีย่มม ะเอียดถึงปานกล ินลางใน คสนามมีคาเปนกร รุนแรง

กรดจัด H 4.0-5.5) พื้นที่สวนใหญใชในการป ูกพืชไร วกมันสําปะหลัง (ภาพที่ 4) 

 ชุดด ม เป มาก พืน้ท กิดจา ผุพังอ ี่ของล  (lava
นหนิ ตบน ื้นทีแ่ คลื่นล าด ( lati g)n ถ นุต

ําเนิด นวัตถุตก ูกับท
นิมีการระ ้ําด ี ึมน ดับน ลึกก เมตร พ ิอากาศเปภูม น

บบมรสุมเขตรอน (Tropical monsoonal: Am) พัฒนาการของหนาตัดดินเป บ Ap-  หรือ
p-B Bo ดนิ ดงเ ตาล เปน ยีว างสราง
อนเห ีย่มมมุม ละเอ ฏิกิริ นกรดจ

อย
ึ

ินลางปนกร เล็กนอย ินเห ามผิว อนด ็กน
ีสีแดง เนื้อดินเ ษณ รางเป กึ่งก ลี่ยมม ยีดถึง
านกล ง ปฏิกิริยา างใ ามม รดจดัมากถึงเปน ัด (pH -5. ) พ5 ี่สวน
หญใชในการปลูกไมผล (ภาพที่ 4) 

มบัต  
 
 งกายภ องดิน แสดงไวในตารางที่ 1 ประกอบดวย กกระ งอ
ด าม รวม (bulk density: BD) ปริม าในดิน ter co  %) แ ิมาณ ี่
เ
 

 ชุดดนิ ื้อดนิเปน เหนยีว และปริมาณ คขน หนีย โน  
ข นิ ิมาณการเพิ่มขึ้นของอนุภาคขนาดดนิเหน มีปริมาณแตกตางก แตละช
ด น นาแ วมของด บวา ชุด ง 4 ม ูในระ ึงคอ ต่ํา 
พ องจา ิมาณ ี่
เ ะ ากช จุสนาม (-33 k Pa) ถึง ุดเหี่ยวถาวร (-1500 k Pa) ต่ํา นิอ  

 
สมบัติทา าพข กา แจร จา ขอย นุภาค

ิน คว หนาแนน าณน้ํ  (wa ntent: ละปร น้ําท
ปนประโ  (available ater conte ิน ยชน  w nt) ในด

ดินทั้ง 4 มีเน ดิน อนภุา าดดนิเ วมีแนว มเพิ่ม
ึ้นในด ลาง แตปร ยีวจะ ันใน ดุ
ิน สว คาความห นนร ินพ ดนิทั้ ีคาอย ดับต่ําถ นขาง อยูใน
ิสัย 0.77-1.36 มิล อลูกบาศก ตร แสดง ินมโีคร างดี แลิกรัมต เม วาด งสร ละเนื่ กคาปร น้ําท
ปนปร โยชนจ วงความ ชวงจ ทําใหด ุมน้ํา
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ตารางที่ 1  สมบัตทิางกายภาพของดิน ําการศึกษ
 

Partical siz stribution
(USDA grading)  conte

ที่ท า 

e di   Water nt (%) Horizon Depth 
Sand Silt Clay density at -33 kPa at -1 500 kPa

Bulk 
 
AWC1

 (cm) (------- -----) Mg m-3 (-- --------) 
g  (Pc-1): Ty  kaolinitic, therm

----------- g kg-1 --------------
pic ine,

---------------%-------
ic  Pak Chon  series 1  Kandiustox, very-f  isohyper

Ap1 0-
p2 8-

 9.94 
0 8.59 
5 

 8.37 
ho (Pc-2 dic Kand x, very-fin olinitic perth

7.92 
24.22 5.42 

8.27 

7

8.11 

ho s 3 (Pc-3 dic Kand x, very-fin olinitic perth

7.34 
7.51 

8.75 
 

9.32 
4 
0+ 9.30 

k Ak-1): Typic Kandiudo y-fine, fe nous, is rtherm
6.34 

6.50 

0 8.73 
0+ 5.56 

k Ak-2): Typic Kandiudox, very-fine, k tic, isoh ermi
      
      

5.34 

6.49 
0 
0+ 

8 46 150 804 1.09    
A 35 44 156 800 1.22 32.94 26.61 6.33 

98 28.41 8.57 Bt1 35-70 22 38 940 1.26 36.
  Bt2 70-90 16 16 968 1.19    

Bt3 90-115 20 32 948 1.19 38.15 
37 2 

28.21 
28. 3 Bto1 115-14 18 30 952 1.16 .4 8

Bto2 140-17 20 44 936 1.14    
Bto3 175-210+ 19 41 940 1.23 35 9 .9 27. 2 6
Pak C ng series 2 ): Rho iusto e, ka , isohy ermic  
Ap 0-20 68 208 724 1.13 32.94 

 29 4 
25.02 

Bt1 20-40 63 165 772 1.25 .6
Bt2 40-60 35 37 928 1.25    
Bto1 60-85 65 107 828 1.18 34.61 26.34 
Bto2 85-105   3 29 968 1.22    
Bto3 105-130   5 67 928 1.19 34.33 26.41 .92 

 Bto4 130-150 35 45 920 1.19   
Bto5 150-170 24 32 944 1.09 35.01 26.90 

 Bto6 170-210+ 24 24 952 1.11   
Pak C ng serie ): Rho iusto e, ka , isohy ermic  
Ap 0-12 113 487 400 1.25  

30 8 
 

22. 4 
 

A 12-30 67 158 776 1.29 .2 9
Bt1 30-50 34 46 920 1.21 32.42 24.91 
Bt2 50-80 26 6 968 1.15 

1. 9 
 

34 3 
 

25. 8 
 

Bt3 80-110 30 34 936 0 .6 8
 Bt4 110-140 29 55 916 1.07  

 64 Bto1 140-1 31 49 920 1.08 34.54 25.22 
Bto2 164-19 27 74 900 1.10    
Bto3 194-21 30 2 968 1.15 33.76 24.46 
Ao Lu series 1 ( x, ver rrugi ohype ic  

29 6 Ap 
 

0-10 92 280 628 0.77 .4 23. 2 1
Bto1 10-30 48 80 872 1.03  

32 1 
 

25. 1 
 

Bto2 30-52 48 80 872 1.18 .2 7
Bto3 52-80 47 49 904 1.16    
Bto4 80-117 43 93 864 1.07 32.9

8 
5 26.77 6.18 

 Bto5 117-14 44 89 868 1.13   
Bto6 148-17 44 84 872 1.04 35.35 

32 2 
26.62 
27. 6 Bto7 170-20 42 79 880 1.07 .9 3

Ao Lu series 2 ( aolini yperth c  
28.58 Ap 0-17 132 76 792 1.25 21.86 6.72 

Bto1 17-42 109 39 852 1.06  
.26 

 
28.92 

 
Bto2 42-70 59 17 924 1.08 34

3 Bto 70-100 
5 

60 17 924 1.14  
34 8 

 
27. 9 

 
Bto4 100-13 55 77 868 1.10 .1 6
Bto5 135-17 70 78 852 1.31  

32.44 
 

26.39 
 

6.05 Bto6 170-20 76 48 876 1.22 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ical si tribution Water content (%) Part ze dis   
(USDA grading) Horizon Depth 

Sand Silt Clay 
Bulk 

density at -33 kPa at -1 500 kPa 
AWC1

 (cm) (------------------ g kg-1 ------------------) Mg m-3 (----------------%----------------) 
 Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  Ao Luk series 3 (Ak-3): Rhodic

Ap 0-18 320 
Bto1 18-40 137 

  96 584 1.36 22.13 17.14 4.99 
  43 820 1.18 30.19 24.95 5.24 

Bto2 40-60 120   80 800 1.19    
Bto3 
Bto4 

27-55  88   73 840 1.05    
55-88  73   71 856 0.99 29.45 22.94 6.51 

Bto3  72   72 856 1.00    
Bo1  81   63 856 1.03 29.48 21.80 7.68 
Bo2   89 820 1.02    
Bo3 90 106 804 1.01 28.74 22.68 6.06 
Chok Chai series 2 (Ci-2): Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Ap 0-10 188 116 696 0.95 25.34 22.36 2.98 
Bto1 
Bto2 

ermic  
28.65 22.17 6.48 

Ap2 15-30 105 380 516 1.25    
Bto1 3  
Bto2 5

 33 219 748 0.81 41.23 28.56 12.67 
 30 135 836 0.77    
 25 215 760 0.85 39.89 33.95 5.94 

Tha Mai series 2 (Ti-2): Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Ap 301 436 0.79 38.87 32.57 6.30 
Bto1 322 527 0.83    
Bto2 40-70 231 685 0.81 38.70 26.80 11.90 
Bto3 70-95  44 188 768 0.83    
Bo1 95-125 
Bo2 1

60-90 153   24 824 1.25 29.63 23.85 5.78 
90-123 171   69 760 1.26 27.78 21.44 6.34 

Bo1 123-155 147   53 800 1.11    
Bo2 155-190+ 139   33 828 1.07 29.10 21.72 7.38 
Chok Chai series 1 (Ci-1): Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Ap1 0-10 115 129 756 1.12    
Ap2 10-27 106   62 832 1.13 28.30 19.10 9.20 
Bto1 
Bto2 

88-110 
110-132 
132-160  91 
160-200  

10-25 148 100 752 1.10    
25-52 150   78 772 1.09 28.69 19.44 9.25 

Bto3 52-76 145   67 788 0.97    
Bo1 76-103 134   74 792 1.07 28.00 18.82 9.18 
Bo2 103-130 137   83 780 1.07    
Bo3 130-167 135 113 752 1.11 27.36 19.81 7.55 
Btc 167-192+ 188 116 696     
Chok Chai series 3 (Ci-3): Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperth
Ap1 0-15 108 100 792 0.97 

0-51  82   50 868 1.20 29.49 20.00 9.49 
1-73  85 103 812 1.17    

Bto3 73-100  83   89 828 1.19 29.34 20.72 8.62 
Bto4 100-130  81   95 824 1.05    
Bo1 130-160  71   81 848 1.09 29.23 22.34 6.89 
Bo2 160-185  71   65 864 1.08    
Bto5 185-205  72   84 844 1.15    
Tha Mai series 1 (Ti-1): Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Ap1 0-12 237 391 372 0.82 43.19 32.84 10.35 
Ap2 12-27 136 408 456 0.80    
Bto1 27-52  44 153 804 0.87 41.27 33.19 8.08 
Bto2 52-78  35 149 816 0.76    
Bto3 78-96  35 232 733 0.80 42.25 34.51 7.74 
Bo1 96-125 
Bo2 125-160 
Bo3 160-200 

0-14/16 264 
16-40 152 

 84 
 48 188 764 0.84 39.84 31.24 8.60 

25-150  44 173 783 0.83    
Bo3 150-175  42 162 796 0.88 39.68 26.96 12.72 
Bo4 175-200  40 156 804 0.82    

 1 AWC = Available water content 
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สมบัติทางเคมท่ัีวไปของดิน

ไดนอย อาจมปีญหาขาดความชื้นในหนาแลงไดงาย (Tawornpruek, 2005) 
 

 
 

ผลวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษาแสดงไวในตารางที่ 2 โดยการพจิารณาที่
สูง-ต่ํา ใชเกณฑการแบงระดบัคาวิเคราะหตาง ๆ ตามตารางผนวกที่ 3 และ 4 (ปทานกุรมปฐพีวิทยา, 
2542; Land Classification Division and FAO Project Staff, 1973; Soil Survey Division Staff, 
1993) 

 
1.  ปฏิกิริยาดนิ 
 
     ผลการวิเคราะหปฏิกิริยาดินโดยใชดนิตอน้ํา ในอัตราสวน 1:1 พบวา ชุดดนิปากชองมี

คาปฏิกิริยาดินอยูในชวงเปนกรดจัดมากถึงเปนดางเล็กนอย (pH 4.6-7.6) ชุดดินอาวลึกมีคาปฏิกิริยา
ดินอยูในชวงเปนกรดจดัถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.1-6.5) ชุดดนิโชคชัยและชุดดินทาใหมมีคา
ปฏิกิริยาดินอยูในชวงเปนกรดรุนแรงมากถงึเปนกรดจดั (pH 4.3-5.5)  
 

  คาปฏิกิริยาดนิวัดโดยใชดนิตอสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด ในอัตราสวน 1:1 
พบวา ชุดดินปากชองมีคาปฏิกิริยาดินอยูในชวงเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกลาง (pH 3.65-7.05) ชุด
ดินอาวลึกมีคาปฏิกิริยาดินอยูในชวงเปนกรดรุนแรงมากถงึเปนกรดปานกลาง (pH 3.5-5.6) ชุดดิน
โชคชัยมีคาปฏิกิริยาดินอยูในชวงเปนกรดรุนแรงมาก (pH 3.5-4.0) และชุดดินทาใหมมีคาปฏิกิริยา
ดินอยูในชวงเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.15-4.65)  จากผลการศึกษาปฏิกิริยาดินพบวา 
คาปฏิกิริยาดินที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชน้ํามีคาสูงกวาคาวิเคราะหโดยใชสารละลายโพแทสเซียม
คลอไรดในทกุชุดดิน 
 

2.  ปริมาณอินทรียวัตถุ 
 

  ผลการศึกษาปริมาณอินทรยีวัตถุในดินพบวา ชุดดนิปากชองและชดุดินทาใหมมปีริมาณ 
อินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํามากถึงสูง (1.9-4.52 g kg-1) ชุดดินอาวลึกและชุดดนิโชคชัยมีปริมาณอิน 
ทรียวัตถุอยูในระดับต่ํามากถงึปานกลาง (1.3-2.5 g kg-1) โดยปริมาณของอินทรียวตัถุมีปริมาณลด  
ลงตามความลึกของหนาตดัดิน  
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ตารางที่ 2  สมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศกึษา 
 
Horizon Depth   pH (1:1) OM1 Total N Avail. P Avail. K Extr. Al EA Extractable Bases CEC2 Active BS3

        H  2O KCl      Ca Mg  Na K (NH4OAc) Fe 
  (cm)  (------g kg-1------ )   (----mg kg-1----) (---------------------------------- cmolc kg-1-------------------------------------)    (g kg-1)   (%) 
Pak Chong series 1 (Pc-1): Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Ap1       0-8 6.30 6.00 41.3 2.1 18.75 678.02         

                 
               
                
                

               
               

               

         
                 
                 

               
               

               
               
               

               

        
                

                
                
                
                

               
               

               

0.02 12.10 21.50 0.41 0.11 1.73 20.38 96.0 66.25
Ap2 8-35 6.35 6.05 27.2 1.5 21.67 135.17

 
0.03 9.70 19.20 0.35 0.07 0.35 19.75 95.7 67.31

Bt1 35-70 6.35 5.65 6.1 0.5 2.38 44.09 0.02 10.90 11.81 0.43 0.25 0.11 13.75 82.1 53.62
Bt2 70-90 4.70 4.15 2.7 0.0 2.50 26.66 1.46 14.90 6.94 0.42 0.23 0.07 11.38 60.7 33.96
Bt3 90-115 4.60 3.65 4.1 0.0 1.50 21.93 3.54 16.10 3.08 0.26 0.71 0.06 13.75 71.4 20.31
Bto1 115-140 4.60 3.80 2.9 0.4 0.58 31.01 4.19 17.30 4.04 0.18 0.16 0.08 15.13 71.1 20.49
Bto2 140-175 4.40 3.90 3.0 0.5 0.58 37.91 3.86 16.50 1.13 0.15 0.15 0.10 14.50 83.2 8.50
Bto3 175-210+ 5.05 3.80 2.1 0.5 0.45 37.65 2.85 13.70 5.37 0.13 0.12 0.10 14.50 76.0 29.45
Pak Chong series 2 (Pc-2): Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  

        Ap 0-20 6.95 6.30 35.9 1.7 6.50 171.69 0.03 6.10 17.54 0.28 0.26 0.44 15.13 79.1 75.22
Bt1 20-40 7.10 6.10 18.7 1.1 1.60 48.39 0.03 6.50 17.51 0.18 0.08 0.12 16.63 100.8 73.36
Bt2 40-60 6.30 5.45 7.7 0.7 1.60 31.86 0.03 8.90 10.99 1.78 0.08 0.08 12.13 76.8 59.22
Bto1 60-85 4.90 4.05 5.5 0.5 1.60 19.50 1.20 13.30 6.29 1.35 0.06 0.05 11.63 72.3 36.82
Bto2 85-105 5.15 3.75 4.6 0.5 1.00 17.48 3.00 16.10 2.61 0.07 0.05 0.04 11.50 83.7 14.71
Bto3 105-130 4.65 3.75 4.4 0.4 0.50 16.77 3.27 13.70 1.01 0.10 0.04 0.04 10.63 84.5 7.99
Bto4 130-150 4.80 3.85 3.4 0.4 0.58 23.55 2.92 11.30 0.80 0.20 0.17 0.06 11.38 91.6 9.79
Bto5 150-170 4.45 3.85 4.1 0.4 0.50 23.06 2.71 10.50 0.90 0.23 0.16 0.06 11.88 100.6 11.40
Bto6 170-210+ 4.50 3.95 2.8 0.4 0.50 25.88 2.32 11.70 1.42 0.20 0.05 0.07 10.63 90.0 12.90
Pak Chong series 3 (Pc-3): Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  

        Ap 0-12 7.60 7.05 36.5 1.7 8.00 132.44 0.02 4.90 106.03
 

0.34 0.64 0.34 14.00 64.6 95.64
A 12-30 7.50 6.93 15.7 0.9 4.00 28.30 0.03 6.10 40.28 0.18 0.13 0.07 12.88 95.6 86.96
Bt1 30-50 6.10 5.35 8.9 0.6 3.70 18.16 0.04 11.30 9.40 0.10 0.13 0.05 11.50 84.4 46.15
Bt2 50-80 5.05 4.05 6.5 0.7 2.00 29.56 1.58 12.50 3.25 0.08 0.07 0.08 11.13 82.9 21.73
Bt3 80-110 4.65 3.90 6.1 0.5 0.75 13.99 2.80 13.30 1.01 0.48 0.11 0.04 10.38 77.3 10.97
Bt4 110-140 4.95 3.80 4.8 0.5 0.50 12.30 3.25 14.50 0.45 0.46 0.09 0.03 9.50 95.2 6.63
Bto1 140-164 4.90 3.70 4.7 0.4 4.50 7.08 3.12 14.10 0.20 0.34 0.05 0.02 9.75 84.3 4.13
Bto2 164-194 4.90 3.65 5.5 0.4 0.95 8.64 2.73 13.30 0.26 0.26 0.09 0.02 9.75 107.4 4.53
Bto3 194-210+ 4.95 3.65 5.4 0.4 0.45 12.31 2.22 13.70 0.37 0.24 0.30 0.03 9.70 102.6 6.45 29
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ตารางที่ 2   (ตอ) 
 
Horizon Depth   pH (1:1) OM1 Total N Avail. P Avail. K Extr. Al EA Extractable Bases CEC2 Active BS3

        H  2O KCl      Ca Mg  Na K (NH4OAc) Fe 
  (cm)  (------g kg-1------ )   (----mg kg-1----)   (-----------------------------------cmolc kg-1-------------------------------------)    (g kg-1) (%)
Ao Luk series 1 (Ak-1): Typic Kandiudox, very-fine, ferruginous, isohyperthermic  
Ap       0-10 6.00 4.60 24.9 0.3 1.15 10.36         
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0.05 12.50 2.24 0.06 0.42 0.13 12.94 135.2 18.58
Bto1 10-30 5.80 5.10 14.6 0.2 0.30 2.88 0.05 11.50 0.19 0.12 0.38 0.04 6.56 122.4 5.96
Bto2 30-52 5.90 5.20 9.2 0.2 0.25 2.79 0.00 10.50

 
0.17 0.12 1.06 0.04 4.06 137.1 11.67

Bto3 52-80 5.80 5.00 6.7 0.2 0.25 6.28 0.03 9.00 0.08 0.09 0.32 0.08 3.19 136.2 5.94
Bto4 80-117 5.75 5.20 4.9 0.2 0.30 9.42 0.05 9.75 0.13 0.07 0.49 0.12 3.19 127.3 7.71
Bto5 117-148 5.90 5.30 4.3 0.1 0.20 6.36 0.04 10.00 0.46 0.27 0.74 0.08 6.56 131.3 13.43
Bto6 148-170 5.70 5.20 4.3 0.1 0.15 5.44 0.05 11.50 0.10 0.04 0.27 0.07 7.31 138.4 3.93
Bto7 170-200+ 5.60 5.20 3.7 0.1 0.10 3.68 0.05 13.50 0.23 0.05 0.40 0.05 6.69 124.3 5.09
Ao Luk series 2 (Ak-2): Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  

       Ap 0-17 6.50 5.60 17.7 0.8 130.91
 

33.17 0.06 8.25 2.56 2.65 0.56 0.42 9.19 52.1 42.93
Bto1 17-42 5.70 3.80 9.8 0.6 2.74 22.77 1.24 10.00

 
2.60 1.08 0.96 0.29 8.31 55.9 33.00

Bto2 42-70 5.50 3.90 7.4 0.4 1.85 22.21 1.39 9.50 2.90 1.02 0.63 0.28 6.94 53.7 33.74
Bto3 70-100 5.40 3.50 6.7 0.4 2.60 20.21 1.29 10.00 2.90 1.00 0.30 0.26 8.06 54.8 30.84
Bto4 100-135 5.10 3.80 3.4 0.4 0.45 8.49 3.01 10.00

 
0.87 0.53 0.18 0.11 7.69 56.7 14.47

Bto5 135-170 5.30 3.70 4.6 0.2 0.35 4.24 2.37 9.00 0.87 0.55 0.20 0.05 7.69 64.1 15.74
Bto6 170-200+ 5.50 3.50 1.3 0.4 0.30 3.79 2.41 9.00 0.95 0.59 0.85 0.05 7.56 67.8 21.30
Ao Luk series 3 (Ak-3): Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 

       Ap 0-18 5.30 3.80 11.6 1.1 20.45 26.37
19.19

0.36
0.47

 10.63
 9.38

2.90
1.20

0.03
0.41

0.57
0.13

0.34
0.25

10.81
9.81

89.4
81.5

26.56
17.53Bto1

Bto2
 18-40
 40-60

5.40
5.40

4.00
4.00

4.3
3.1

0.2
0.4

3.64
1.00 10.48 0.43 8.88 1.24 0.47 0.26 0.13 9.31 59.4 19.12

Bto3 60-90 5.40 4.00 2.5 0.4 0.60 5.72 0.49 8.63 0.95 0.40 0.26 0.07 10.81 70.6 16.29
Bto4 90-123 5.50 4.10 1.9 0.3 0.70 7.07 1.00 9.13 0.49 0.24 0.24 0.09 10.19 86.0 10.35
Bo1 123-155 5.40 4.00 1.3 0.3 0.60 7.24 1.02 9.13 0.48 0.26 0.05 0.09 5.81 75.5 8.81
Bo2 155-190+ 5.40 4.00 1.3 0.3 0.40 7.50 1.03 11.63 0.45 0.24 0.30 0.10 6.31 73.4 8.53
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ตารางที่ 2   (ตอ) 
 

Horizon    Depth pH (1:1) OM1 Total N CEC2 Active BS3Avail. P Avail. K Extr. Al EA Extractable Bases 
       H  2O KCl      Ca Mg  Na K (NH4OAc)  Fe

 (cm)   (-----g kg-1----- )    (----mg kg-1----)   (----------------------------------cmolc kg-1-----------------------------------)     (g kg-1) (%)
Chok Chai series 1 (Ci-1): Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic) 
Ap1       0-10 4.30 3.50 24.2 1.0 17.96 17.55         

                
                
                
                

                
                
                

         
                
                
                

                
                
                

                

         
                
                
                
                
                

                
                 
                 

1.15 18.50 0.49 0.03 0.61 0.22 9.44 75.0 6.81
Ap2 10-27 4.50 3.60 13.1 0.7 4.35 6.51 1.66 19.00 0.40 0.35 0.71 0.08 6.50 61.4 7.53
Bto1 27-55 4.70 3.70 9.1 0.5 1.15 4.29 1.42 19.50 0.30 0.26 0.15 0.05 8.06 65.0 3.75
Bto2 55-88 4.50 3.60 7.2 0.4 0.80 3.14 1.86 13.00 0.14 0.15 0.21 0.04 6.94 62.3 4.01
Bto3 88-110 4.50 3.80 3.6 0.3 0.80 3.76 1.98 14.00 0.03 0.14 0.13 0.05 9.31 60.6 2.44
Bo1 110-132 4.70 3.70 3.6 0.2 0.50 4.72 1.61 14.00 0.02 0.12 0.09 0.06 6.81 64.0 1.97
Bo2 132-160 4.40 3.70 5.0 0.3 0.50 3.33 1.72 10.00 0.01 0.07 0.13 0.04 7.44 63.9 2.41
Bo3 160-200 4.60 3.80 3.7 0.2 0.50 3.47 1.54 14.00 0.01 0.06 0.11 0.04 5.69 69.4 1.59
Chok Chai series 2 (Ci-2): Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  

       Ap 0-10 5.50 4.50 15.7 0.4 4.50 9.55 1.15 17.00 3.94 0.05 0.19 0.12 9.69 47.4 20.17
Bto1 10-25 5.10 4.00 8.2 0.3 3.10 4.63 0.69 18.00 0.66 0.03 0.08 0.06 9.19 48.4 4.41
Bto2 25-52 4.70 3.80 5.3 0.4 1.50 4.46 1.13 17.00 0.20 0.29 0.03 0.06 7.94 48.7 3.34
Bto3 52-76 4.60 3.60 4.1 0.2 0.80 3.91 1.22 17.00 0.03 0.10 0.12 0.05 6.69 48.3 1.74
Bo1 76-103 4.70 3.80 3.6 0.2 0.80 4.93 1.23 27.50 0.03 0.08 0.12 0.06 7.69 48.9 1.02
Bo2 103-130 4.80 3.90 2.8 0.3 0.80 5.01 1.17 28.00 0.05 0.14 0.12 0.06 6.56 44.0 1.31
Bo3 130-167 4.70 3.90 5.3 0.2 1.25 5.04 1.49 30.00 0.05 0.11 0.19 0.06 5.44 36.7 1.36
Btc 167-192+ 4.80 4.00 4.6 0.2 1.50 5.53 1.47 29.00 0.06 0.08 0.19 0.07 7.19 46.4 1.37
Chok Chai series 3 (Ci-3): Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  

       Ap1 0-15 4.30 3.70 25.0 0.7 13.15 21.52 0.65 12.00 0.49 0.03 0.08 0.28 9.06 97.3 6.82
Ap2 15-30 4.50 3.80 19.2 0.6 6.49 10.73 0.57 12.00 0.54 0.02 0.10 0.14 6.19 107.7 6.27
Bto1 30-51 4.50 3.70 15.0 0.3 4.24 6.22 1.04 10.00 0.30 0.22 0.21 0.08 9.94 121.6 7.47
Bto2 51-73 4.40 3.60 12.7 0.2 3.74 5.04 1.39 10.00 0.18 0.11 0.06 0.06 6.06 106.4 3.95
Bto3 73-100 4.50 3.80 8.0 0.3 2.50 4.33 1.16 10.00 0.14 0.11 0.08 0.06 7.44 105.6 3.74
Bto4 100-130 4.70 3.70 6.9 0.3 2.45 2.94 1.03 11.00

 
0.10 0.25 0.12 0.04 7.88 118.6 4.40

Bo1 130-160 4.90 3.90 4.7 0.1 1.50 3.81 0.94 8.00 0.02 0.07 0.12 0.05 6.44 123.9 3.06
Bo2 160-185 4.80 3.90 3.3 0.2 1.30 4.48 0.87 9.00 0.01 0.04 0.23 0.06 5.81 132.7 3.66
Bto5 185-205+ 4.90 3.90 5.3 0.1 1.20 3.05 0.64 7.00 0.01 0.04 0.17 0.04 5.94 116.9 3.58 31
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 ตารางที่ 2ตารางที่ 2   (ตอ) 
 
Horizon Depth   pH (1:1) OM1 Total N Avail. P Avail. K Extr. Al EA Extractable Bases CEC2 Active BS3

       H  2O KCl      Ca Mg  Na K (NH4OAc)  Fe
  (cm)  (------g kg-1------ )   (----mg kg-1----)   (-----------------------------------cmolc kg-1------------------------------------)     (g kg-1) (%)
Tha Mai series 1 (Ti-1): Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  
Ap1       0-12 5.10 4.60 45.2 1.0 98.59 22.67          

                 
                 

                
                

                 
                 
                 

          
                
                 

                
                 
                 
                 
                 

0.15 67.00 5.62 1.06 0.29 0.29 11.50 104.0 9.78
Ap2 12-27 4.80 4.25 28.2 0.8 18.73 11.47 0.52 62.00 3.35 0.62 0.05 0.15 15.38 111.7 6.30
Bto1 27-52 4.90 4.50 10.6 0.3 18.44 19.27 0.07 56.00 0.50 0.52 0.09 0.25 11.13 103.4 19.34
Bto2 52-78 5.10 4.75 6.0 0.3 22.43 17.34 0.02 56.00 0.67 0.35 0.06 0.22 11.00 114.9 23.58
Bto3 78-96 5.15 4.75 5.3 0.2 19.95 16.73 0.04 40.00 0.62 0.26 0.12 0.21 11.00 112.7 28.63
Bo1 96-125 4.90 4.50 4.6 0.2 24.73 13.19 0.11 40.00 0.19 0.31 0.18 0.17 11.13 118.0 11.88
Bo2 125-160 4.80 4.40 4.1 0.2 26.23 10.38 0.15 51.00 0.10 0.26 0.48 0.13 9.38 93.4 6.15
Bo3 160-200 4.60 4.30 2.7 0.2 17.86 7.42 0.17 54.00 0.09 0.18 0.57 0.09 10.38 110.7 5.25
Tha Mai series 2 (Ti-2): Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic  

       Ap 0-14/16
 

5.25 4.55 34.2 1.0 72.43 48.93 0.05 46.50 6.40 1.05 0.22 0.63 16.13 91.1 15.14
Bto1 16-40 4.70 4.10 20.4 0.5 41.32 18.61 0.26 48.50 0.35 0.24 0.57 0.24 18.13 116.4 2.80
Bto2 40-70 4.60 4.30 13.2 0.5 22.86 10.50 0.11 43.50 0.46 0.35 0.20 0.13 9.38 107.6 2.57
Bto3 70-95 4.45 4.15 5.0 0.2 20.99 12.25 0.10 39.50 0.22 0.24 0.14 0.16 9.50 104.0 1.89
Bo1 95-125 4.45 4.35 4.8 0.2 13.24 12.68 0.05 22.00 0.29 0.33 0.05 0.16 6.50 94.0 3.66
Bo2 125-150 4.60 4.40 2.9 0.1 6.75 4.26 0.03 22.00 0.43 0.47 0.09 0.05 8.75 86.3 4.57
Bo3 150-175 4.40 4.65 1.9 0.2 3.75 4.20 0.05 20.00 0.35 0.23 0.18 0.05 6.38 90.7 3.92
Bo4 175-200 4.40 4.60 3.6 0.1 2.25 4.93 0.05 21.00 0.25 0.17 0.27 0.06 8.63 133.7 3.49
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1 OM=Organic Matter    2 CEC=Cation Exchange Capacity  3 BS=Base Saturation 
 



3.  ปริมาณไนโตรเจนรวม 
 
       ปริมาณไนโตรเจนรวมของดินที่ทําการศึกษาทั้ง 4 ชุดดินมีคาอยูในระดับที่ต่ํา มีคา

ในพิสัย 1.1-2.1 กรัมตอกโิลกรัม และมีแนวโนมลดลงตามความลึก โดยในชั้นดินบนมีปริม
ไนโตรเจนรวมมากกวาชั้นดนิลาง ซ่ึงสอดคลองกันกับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เนือ่งจากอินท
วัตถุเปนแหลงสําคัญของไนโตรเจนในดิน (ไพบูลย, 2528; Orlow, 1992; Brady and Weil, 1999)

 
4.  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
 

ผลการศกึษาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินพบวา ชุดดินปากชองและชุด
ทาใหมมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงคอนขางสูง (0.45-21.67 mg k
ชุดดินอาวลึกและชุดดนิโชคชัยมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน อยูในระดับต่ํามากถึงสูงม
(0.1-130.91 mg kg-1) โดยเฉพาะในดินบนของชุดดินอาวลึกและชดุดนิโชคชัยมีปริมาณฟอสฟอ
ที่เปนประโยชนอยูในระดับสูงมากซึ่งคาดวาเปนผลมาจากการจัดการดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เ
ประโยชนในดินสวนใหญมแีนวโนมลดลงตามความลึกของดิน 
 

เนื่องจากปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีความสัมพนัธกับคาปฏิกิริยาดิน ซ่ึงส
ใหญมีคาเปนกรด ฟอสฟอรัสจะรวมตวัเปนสารประกอบกับเหล็กและอะลูมินัมทีไ่มเปนประโย
ตอพืช  และนอกจากนี้ปริมาณอินทรียวตัถุในดินเปนแหลงของอินทรียฟอสเฟต จึงทําใหดินบ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงกวาในดินลาง (Sanchez, 1976; Parfitt, 1981) 
 
 5.   ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน 
 

ผลการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดินพบวา ชุดดินปากชองมีปริม
โพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงสูงมาก (7.08-678.02 mg kg-1) ชุดดินอาวลึกแ
ชุดดินทาใหมมีปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา (2.84-48.93 mg k
ชุดดินโชคชัยมีปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามาก (2.94-21.52 mg kg-1) ปริม
โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดนิมีแนวโนมลดลงตามความลึกของดนิ เนื่องจากในชั้นดนิลา
ปริมาณอินทรยีวัตถุต่ํา ทําใหสามารถดูดซับแคตไอออนไดนอย (Sanchez, 1976)  
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6. ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
 

ผลการศึกษาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดนิพบวา ชุดดินปากชองมีความจุแลก 
เปลี่ยนแคตไอออนอยูในระดบัคอนขางต่ําถึงสูง (9.5-20.38 mg kg-1) ชุดดินอาวลึกมีความจแุลกเปลี่ยน
แคตไอออนอยูในระดับคอนต่ําถึงปานกลาง (3.19-12.94 mg kg-1) ชุดดินโชคชยัมีความจแุลกเปลี่ยน
แคตไอออนอยูในระดับคอนขางต่ํา (5.81-9.69 mg kg-1) ชุดดนิทาใหมมคีวามจแุลกเปลี่ยนแคตไอออน
อยูในระดับคอนขางต่าํถึงคอนขางสูง (6.38-18.13 mg kg-1) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดินมี
แนวโนมลดลงตามความลึกของดิน เนื่องจากปริมาณของอินทรียวัตถุที่ลดลงในดนิลาง และองค 
ประกอบสวนใหญของดินเปนแรในกลุมซิลิเกต มีแรดนิเหนยีวเคโอลิไนตและแรควอรตซเปนองค 
ประกอบหลัก ซ่ึงเปนแรที่มอีนุภาคขนาดใหญทําใหมีพืน้ที่ผิวในการดูดยดึไอออนไดนอย ทําใหดิน
มีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ําลงในดินลาง (Grim, 1968; Bohn et al., 1979; Gillman and 
Sumpter, 1986) 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาออกซิซอลสที่มีสีแดงเหลานี้มีปริมาณของเหล็กเปนองค  

ประกอบอยูในดินสูง แตมีอิทธิพลของอะลูมินัมไมมากนักโดยเฉพาะในดินบน เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปริมาณของเบสรวมที่สกัดได 
 
สมบัติทางเคมขีองดนิท่ีเก่ียวของโดยตรงกบัรอยพิมพประจุของดิน 
 
 1.  ปฏิกิริยาดนิ (soil reaction, pH ) (ตารางที่ 3) 
 
       ผลวิเคราะหปฏิกิริยาดนิโดยใชดนิตอน้ํา ในอัตราสวน 1:1 พบวา ดินบนของชุดดินปาก
ชองมีปฏิกิริยาดินเปนกรดเลก็นอยถึงเปนดางเล็กนอย (pH 6.3–7.6) ดินลางมีปฏิกริิยาดินเปนกรด
จัดมาก (pH 4.6–4.9) ดนิบนของชุดดนิอาวลึกมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 
5.3–6.5) ดินลางมีปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.4–5.9) ดินบนของชุดดินโชค
ชัยมีปฏิกิริยาดนิเปนกรดรนุแรงมากถึงเปนกรดจดั (pH 4.3–5.5) ดนิลางมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรนุ 
แรงมากถึงเปนกรดจดัมาก (pH 4.4–4.7) สวนดนิบนของชุดดินทาใหมมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
(pH 5.1–5.25) ดินลางมีปฏิกริิยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจดั (pH 4.6–5.1) 
 
       คาปฏิกิริยาดินวดัโดยใชดินตอสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด ในอัตราสวน 1:1 พบ 
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วาดินบนของชุดดินอาวลึก และชุดดินโชคชัยมีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 3.5–5.6) สวนดนิลางมีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถงึเปนกรดจดั (pH 3.6–5.2) 
สวนดินบนของชุดดินทาใหมมีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมาก (pH 4.5–4.6) ดินลางมคีาปฏิกิริยาดิน
เปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.3–4.7) ดนิบนของชุดดนิปากชองมีคาปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6–7.0) ดนิลางจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก (pH 3.7–4.0) 
 

      คาปฏิกิริยาดินที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชน้ํามีคาสูงกวาคาวิเคราะหโดยใชสารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรด แสดงใหเห็นวาดินมีประจุรวมเปนลบ ทําใหเกดิการดูดซับแคตไอออนที่ผิว
อนุภาคดินไดดีกวาแอนไอออน (Van and Peech, 1972; Sanchez, 1976) 
 

  คาปฏิกิริยาดนิมีความสัมพนัธกับรอยพิมพประจุของดนิ เนื่องจากผิวของอนุภาคดินมี
ทั้งประจุถาวรและประจุขึน้กับพีเอชอยูรวมกัน จึงทําใหคาของปฏิกิริยาดินเปนตัวกําหนดชนิดและ
ปริมาณของประจุที่ผิวอนภุาคดิน ทําใหเกดิการดูดซับแคตไอออนและแอนไอออนที่ผิว ซ่ึงลักษณะ
รอยพิมพประจุแสดงใหเหน็ความสามารถในการดดูซับไอออนของดินที่ระดับปฏิกิริยาดินตาง ๆ มี
คาไมเทากัน ลักษณะรอยพิมพประจุจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการดูดซบัไอออนของดิน
ตามสภาพที่แทจริงตามธรรมชาติ (Gillman and Sumpter, 1986) และคาปฏิกิริยาดินยังเปนเครือ่ง 
ชวยวินิจฉยัถึงสภาพความเปนกรดเปนดาง ระดับการผุพังอยูกับที ่ ปริมาณการชะละลายความเปน 
ประโยชนของธาตุอาหารพืชบางชนิด และสภาพความเปนพิษของดนิตอพืชดวย (Coleman and Thomas, 
1964; Coleman, 1967; Buol et al., 1989; Brady and Weil, 1999) 
 
 2.  ปริมาณอินทรียวัตถุ (ตารางที่ 3) 
 
      ดินบนของชุดดินปากชองมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง อยูในพิสัย 35.9-41.3 กรัมตอกิโล 
กรัม ดินบนของชุดดินอาวลึกมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ําปานกลางถึงปานกลาง อยูในพสัิย 11.6-24.9 
กรัมตอกิโลกรัม ดินบนของชุดดินโชคชัยมีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง อยูในพิสัย 15.7-25 กรัม
ตอกิโลกรัม ดินบนของชุดดินทาใหมมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงปานกลางถึงสูงมาก อยูในพสัิย  
34.2 -45.2 กรัมตอกิโลกรัม 
 

      ดินลางของชุดดินปากชองและชุดดนิอาวลึกมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํามากถึงต่ําอยูใน     
พิสัย 2.9-9.2 กรัมตอกิโลกรัม ดินลางชุดดนิโชคชัยและชุดดินทาใหมมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ําถึงต่าํ
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ปานกลางอยูในพิสัย 5.3-13.2 กรัมตอกิโลกรัม และทกุตัวอยางดินมปีริมาณอินทรยีวัตถุในดินบน
สูงกวาดินลาง เนื่องจากมกีารสะสมของชิ้นสวนพืชทีส่ลายตัวจากการทําการเกษตร หรือจากพชื
พรรณธรรมชาติในชั้นดินบน ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิมีปริมาณที่คอนขางต่ํา เนือ่งจากในสภาพ 
อากาศรอนชื้นทําใหอินทรียวัตถุสลายตัวอยางรวดเร็ว (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; Sanchez, 
1976; Thomson and Troch, 1978) 
 
      ปริมาณอนิทรียวตัถุในดินเปนปจจยัที่สําคัญที่มีผลตอลักษณะรอยพิมพประจุของดนิเนื่อง 
จากอินทรียวัตถุเปนแหลงประจุลบขึ้นกับพเีอชที่สําคัญในดิน ทําใหดินมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนเพิ่มขึน้เมื่อคาปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น (Uehara and Gillman, 1981; Bleeker and Sageman, 1990; 
Parfitt, 1992; Brady and Weil, 1999) และจากที่อินทรียวัตถุมีจุดประจุสุทธิศูนยต่ํา เมื่อปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ความสามารถในการดดูซับแคตไอออนในดินจะเพิ่มขึน้ และทําใหดินมี
ชวงการเกดิประจุลบที่ผิวอนุภาคดนิในชวงปฏิกิริยาดนิที่กวางขึ้น จึงทําใหดินสามารถดูดซับแคต
ไอออนไดชวงกวางขึ้น (Uehara and Gillman, 1981; Sposito, 1989; Stevenson, 1994; Sparks, 
1995; Brady and Weil, 1999)  
 
 3.  ปริมาณออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็ก (active Fe) (ตารางที่ 3) 
 
      จากผลการวิเคราะหพบวา ดินบนของชุดดินปากชองมีคาปริมาณออกไซดและไฮดรอก 
ไซดของเหล็กอยูในพิสัย 64.6-96 กรัมตอกิโลกรัม ชุดดินอาวลึกมีคาอยูในพิสัย 52.1-135.2 กรัมตอ
กิโลกรัม ชุดดนิโชคชัยมีคาอยูในพิสัย 47.4-97.3 กรัมตอกิโลกรัม และชุดดนิทาใหมมีคาอยูในพสัิย 
91.1-104 กรัมตอกิโลกรัม  
 
      สวนดินลางของชุดดินปากชองมีคาปริมาณออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็กอยูใน
พิสัย 71.1-84.3 กรัมตอกิโลกรัม ชุดดินอาวลึกมีคาอยูในพิสัย 53.7-137.1 กรัมตอกิโลกรัม ชุดดิน
โชคชัยมีคาอยูในพิสัย 48.7-106.4 กรัมตอกิโลกรัม และชุดดินทาใหมมีคาอยูในพิสัย 107.6-114.9 
กรัมตอกิโลกรัม ปริมาณออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็กสวนใหญมีแนวโนมสูงขึ้นในชั้นดิน
ลางของทุกชุดดิน 
      
     เหล็กออกไซดมีอิทธิพลตอสมบัติทางเคมีของดิน ซ่ึงเหล็กออกไซดจะมีประจุทีผิ่วเปน
ประจุขึ้นกับพีเอช ทําใหเกิดประจุบวกขึ้นกับพีเอชที่ผิวอนุภาคดินไดงายเมื่อดินมีคาปฏิกิริยาเปนกรด 
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(Parks, 1965; Hildebrand and Blum, 1974) เมื่อปฏิกิริยาดินลดต่ําลงจะทําใหเหล็กออกไซดละลาย
ไดมากขึ้น และเกดิประจุบวกขึ้นกับพเีอชมากขึ้น (Bohn et al., 1979: Orlov, 1992) และเมื่อเหล็ก
ออกไซดไปเคลือบอยูที่ผิวอนุภาคขนาดดนิเหนยีว ทําใหประจุที่ผิวของอนุภาคดินเหนียวลดลง ทํา
ใหดินมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนลดลง (Parks, 1965; Hildebrand and Blum, 1974; Sanchez, 
1976) 

 
4.  ปริมาณอะลูมินัมที่สกัดได (ตารางที่ 3) 

 
      ปริมาณอะลูมินัมในดนิแตละชนิดมีปริมาณแตกตางกนั และมปีริมาณแตกตางกนัตาม
การเปลี่ยนแปลงคาปฏิกิริยาดิน โดยพบวาสวนใหญเมื่อคาปฏิกิริยาดินต่ํากวา 4 โดยประมาณ จะพบ
ปริมาณของอะลูมินัมเพิ่มขึน้ตามการลดลงของคาปฏิกิริยาดิน  
 
      ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา เมื่อคาปฏิกิริยาดินต่ําลงปริมาณอะลูมินัมจะละลายออก 
มาไดมากขึ้น และปริมาณอะลูมินัมในดินมีแนวโนมสูงขึ้นในดนิลาง เนื่องจากปริมาณอะลูมินัมใน
ดินลดลงเมื่อปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น เพราะจะเกิดการจับตัวอยูรวมกับอินทรียวัตถุในดิน (Kaiser 
and Guggenberger, 2003) ไฮดรัสออกไซดของอะลูมินัมในดินทําใหเกิดประจุบวกขึ้นกับพเีอชดิน 
จึงสามารถดูดซับแอนไอออนไดดเีมื่อดินมีคาปฏิกิริยาดนิต่ํา (Gebhardt and Coleman, 1974) 
 
ลักษณะรอยพิมพประจุของดิน 
 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออน 
 
      คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน และคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนในดนิ ตามระ 
ดับปฏิกิริยาดนิทําใหเกิดรอยพิมพประจุของดิน ซ่ึงประกอบดวยความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวม 
ความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดาง และความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออน ซ่ึงจะมกีารเปลีย่นแปลง 
ตามคาปฏิกิริยาดินและดินแตละชนิดมีจดุประจุสุทธิศูนย (zero point of net charge: ZPNC) ไม
เทากัน โดยจุดประจุสุทธิศูนยมาจากจดุที่คาปฏิกิริยาดินมีคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปน
ดางมีคาเทากบัคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนของดิน โดยแตละชุดดินมีจดุประจุสุทธิเปนศนูย
แตกตางกันตามองคประกอบของดิน และตามสภาพแวดลอมในแตละบริเวณ 
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ตารางที่3  แสดงผลการวิเคราะหคาปฏิกิริยาของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณออกไซดและ 
   ไฮดรอกไซดของเหล็ก ในชั้นดินบนและชั้นดินลางของชุดดินปากชอง ชุดดินอาวลึก        
   ชุดดินโชคชยั  และชดุดินทาใหม 

 
pH 1:1 O.M. Active Fe Extr. Al No. Horizon Depth 

(cm) H2O 1N KCl (-----------g kg-1----------) (cmol kg-1 ) 
Ap1 0-8 6.30 6.00 41.30 96.00 0.02 Pc-1 
Bto1 115-140 4.60 3.80 2.90 71.10 4.19 
Ap 0-20 6.95 6.30 35.90 79.10 0.03 Pc-2 Bto1 60-85 4.90 4.05 5.50 72.30 1.20 
Ap 0-12 7.60 7.05 36.50 64.60 0.02 

Pc-3 Bto1 140-164 4.90 3.70 4.70 84.30 3.12 
Ap 0-10 6.00 4.60 24.90 135.20 0.05 

Ak-1 
Bto2 30-52 5.90 5.20 9.20 137.10 0.00 
Ap 0-17 6.50 5.60 17.70 52.10 0.06 

Ak-2 
Bto2 42-70 5.50 3.90 7.40 53.70 1.39 
Ap 0-18 5.30 3.80 11.60 89.40 0.36 

Ak-3 Bto2 40-60 5.40 4.00 3.10 59.40 0.43 
Ap1 0-10 4.30 3.50 24.20 75.00 1.15 

Ci-1 
Bto2 55-88 4.50 3.60 7.20 62.30 1.86 
Ap 0-10 5.50 4.50 15.70 47.40 1.15 

Ci-2 
Bto2 25-52 4.70 3.80 5.30 48.70 1.13 
Ap1 0-15 4.30 3.70 25.00 97.30 0.65 

Ci-3 Bto2 51-73 4.40 3.60 12.70 106.40 1.39 
Ap1 0-12 5.10 4.60 45.20 104.00 0.15 

Ti-1 
Bto2 52-78 5.10 4.75 6.00 114.90 0.02 
Ap 0-14 / 16 5.25 4.55 34.20 91.10 0.05 

Ti-2 Bto2 40-70 4.60 4.30 13.20 107.60 0.11 
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ตารางที่ 4  แรในกลุมอนภุาคขนาดดินเหนียวของออกซิซอลสสีแดง 
 

Horizon Depth (cm) Kao Hem Goe Int Mhm Ant Gib Boe Qtz 
Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Pc-1) 
Ap2 8-35 xxxx x - - - - - - - 
Bt2 70-90 xxxx x - - - - - - - 
Bto1 115-140 xxxx x - - - - - - - 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Pc-2) 
Ap 0-20 xxxx x - Tr. - - - - Tr. 
Bt2 40-60 xxxx x - Tr. - - - - Tr. 
Bto1 60-85 xxxx x - Tr. - - - - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Pc-3) 
A 12-30 xxxx x Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bt3 80-110 xxxx x Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bto1 140-164 xxxx x Tr. - - - - - Tr. 
Typic Kandiudox, very-fine, ferruginous, isohyperthermic (Ak-1) 
Ap 0-10 xx x x - - - xx x - 
Bto2 30-52 xx x x - - - xx x - 
Bto4 80-117 xx x x - - - xx x - 
Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ak-2) 
Ap 0-17 xxxx x Tr. - - Tr. - - Tr. 
Bto2 42-70 xxxx x Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bto4 100-135 xxxx x Tr. Tr. - - - - Tr. 
Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ak-3) 
Ap 0-18 xxxx x Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bto3 60-90 xxxx x Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bo1 123-155 xxxx x Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ci-1) 
Ap2 10-27 xxxx x - - - - - - - 
Bto2 55-88 xxxx x - - - - - - Tr. 
Bo1 110-132 xxxx x - - - - - - Tr. 
Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ci-2) 
Ap 0-10 xxxx x Tr. - - - - - - 
Bto2 25-52 xxxx x Tr. - - Tr. - - - 
Bo1 76-103 xxxx x Tr. - - Tr. - - Tr. 
Btc 167-192+ xxxx x Tr. - - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ci-3) 
Ap1 0-15 xxxx x Tr. - - Tr. - - - 
Bto1 30-51 xxxx x Tr. - - Tr. - - Tr. 
Bo1 130-160 xxxx x Tr. - - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ti-1) 
Ap1 0-12 xxxx x Tr. Tr. x Tr. Tr. - Tr. 
Bto1 27-52 xxxx x x - Tr. Tr. Tr. - Tr. 
Bo1 96-125 xxxx x x Tr. Tr. Tr. Tr. - Tr. 
Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ti-2) 
Ap 0-14/16 xxxx x Tr. Tr. Tr. Tr. - - Tr. 
Bto2 40-70 xxxx x Tr. Tr. Tr. Tr. - - Tr. 
Bo1 95-125 xxxx x Tr. Tr. Tr. Tr. - - Tr. 

Minerals:  Kao = kaolinite,Hem = hematite, Goe = goethite, Int = interstratified of 1.0 and 1.4 nm clay,  
  Mhm =maghemite, Ant = Anatase, Gib = gibbsite, Boe = Boehmite and Qtz = quartz  

  :   xxxx = >60%, xxx = 40-60%, xx = 20-40%,  x = 5-20%, Tr. = <5% 
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ตารางที่ 5  แรในกลุมอนภุาคขนาดทรายแปงของออกซิซอลสสีแดง 
 

Horizon Depth (cm) Quartz Anatase Rutile Gibbsite Hematite Goethite Maghemite Kaolinite 
Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Pc-1) 
Ap2 8-35 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bt2 70-90 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bto1 115-140 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Pc-2) 
Ap 0-20 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bt2 40-60 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bto1 60-85 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Pc-3) 
A 12-30 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bt3 80-110 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bto1 140-164 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Typic Kandiudox, very-fine, ferruginous, isohyperthermic (Ak-1) 
Ap 0-10 xxxx Tr. Tr. Tr. Tr. Tr. - Tr. 
Bto2 30-52 xxx Tr. Tr. x Tr. Tr. - Tr. 
Bto4 80-117 xxx Tr. Tr. x Tr. Tr. - Tr. 
Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ak-2) 
Ap 0-17 xxxx Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bto2 42-70 xxxx Tr. Tr. - - - - Tr. 
Bto4 100-135 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ak-3) 
Ap 0-18 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Bto3 60-90 xxxx Tr. Tr. - - Tr. - Tr. 
Bo1 123-155 xxxx Tr. Tr. - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ci-1) 
Ap2 10-27 xxxx - - - Tr. - - Tr. 
Bto2 55-88 xxxx - - - Tr. - - Tr. 
Bo1 110-132 xxxx Tr. - - Tr. - - Tr. 
Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ci-2) 
Ap 0-10 xxxx Tr. - - Tr. - - Tr. 
Bto2 25-52 xxxx Tr. - - Tr. - - Tr. 
Bo1 76-103 xxxx Tr. - - Tr. - - Tr. 
Btc 167-192+ xxxx Tr. Tr. - Tr. Tr. - Tr. 
Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ci-3) 
Ap1 0-15 xxx - - - Tr. - - Tr. 
Bto1 30-51 xxxx Tr. - - Tr. - - Tr. 
Bo1 130-160 xxxx - Tr. - Tr. - - Tr. 
Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ti-1) 
Ap1 0-12 xxx Tr. - - x x x Tr. 
Bto1 27-52 xxx Tr. - Tr. x Tr. x Tr. 
Bo1 96-125 xxx - - Tr. x Tr. x Tr. 
Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic (Ti-2) 
Ap 0-14/16 xxx Tr. - - x - x Tr. 
Bto2 40-70 xxx - - Tr. x - x Tr. 
Bo1 95-125 xxx Tr. - Tr. x - x Tr. 

xxxx = >60%, xxx = 40-60%, xx = 20-40%,  x = 5-20%, Tr. = <5% 
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  ชุดดินปากชอง (Pak Chong series: Pc) (ภาพที่ 5 และ 6) 
              

  ลักษณะรอยพิมพประจุของชุดดินปากชองพบวา คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและ
คาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนมีการเปลี่ยนแปลงตามคาปฏิกิริยาดิน โดยคาความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนจะมีคาต่ําสุดที่คาปฏิกิริยาดินเทากับ 3.0 และมีคาสูงสุดที่คาปฏิกิริยาดินมีคาเทากับ 7.0 
สวนคาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนจะมคีาสูงขึ้นเมื่อคาปฏิกิริยาดินลดลง มีคาสูงสุดที่ปฏิกิริยา
ดินเทากับ 3.0 และสวนใหญมีคาต่ําสุดที่คาปฏิกิริยาดินเทากับ 7.0 

 
  จากลักษณะรอยพมิพประจพุบวา ดนิมีประจุสุทธิศนูยทีค่าปฏิกิริยาดนิอยูในพิสัย 3.0-3.9 

โดยในชัน้ดนิบนจะมีประจรุวมสุทธิเปนศูนยต่ํากวาชั้นดินลาง เนื่องจากในชั้นดนิบนจะมีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงกวาชั้นดินลาง จึงทําใหดนิมีจุดประจุสุทธิศูนยต่ํากวาในชั้นดนิลาง (Bleeker and 
Sageman, 1990; Stevenson, 1994; Sparks, 1995) 
 

 ลักษณะรอยพมิพประจุดนิแสดงวาเมื่อคาปฏิกิริยาดินต่ํากวา 4 โดยประมาณดนิมกีาร
เปลี่ยนแปลงของปริมาณประจุที่ผิวอยางรวดเรว็ จากลักษณะเสนแสดงคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอ 
ออนที่เปนดาง และความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนที่มีความลาดชันสูง ซ่ึงชี้บงวาเมื่อคาปฏิกิริยาดิน 
ต่ํากวา 4  ดนิจะมีประจุขึน้กับพีเอชเปนลักษณะเดนทัง้ประจุบวกและประจุลบ เมือ่คาปฏิกิริยาดนิ 
สูงกวา 4 ดินจะแสดงประจถุาวรเปนลักษณะเดนมากกวาประจุขึ้นกับพีเอชทั้งประจบุวกและประจุ
ลบ โดยเสนความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนและคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนมลัีกษณะเปนเสน 
ตรง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาดนิมแีรดินเหนยีวทีใ่หประจุถาวรรวมอยูดวย (Parfitt, 1992) 
 

ดินมีคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ําลงในดินลาง สวนคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอ 
ออนพบวามีคาสูงขึ้นในดินลาง เนื่องจากปริมาณของอินทรียวัตถุทีล่ดลง และสวนใหญในชัน้ดิน
ลางมีปริมาณออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็กสูงกวาในชั้นดินบน จึงทําใหช้ันดินลางมีปริมาณ
ความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนสูงกวาในชัน้ดินบน (Park, 1965; Hildebrand and Blum, 1974; 
Sanchez, 1976) ผลตางของความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวมและความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่
เปนดาง ซ่ึงแสดงปริมาณอะลูมินัมที่ละลายไดในดนิ ช้ีใหเห็นวาปริมาณอะลูมินัมที่ละลายไดเพิม่ 
ขึ้นเมื่อคาปฏิกริิยาดินลดลง เนื่องจากการละลายของอะลูมินัมถูกควบคุมดวยคาปฏิกิริยาดินและ
ปริมาณของอะลูมินัมที่ละลายไดมแีนวโนมสูงขึ้นในดินลาง 
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-26

พที่ 5  รอยพิมพประจุของชุดดินปากชอง บริเวณที่ 1
  และดินลาง (Bto1: 115-140 cm) บริเวณที่ 2 (
  และดินลาง (Bto1: 60-85 cm)  
  1 = CECb ในสภาพปกติของดิน  2 =
  3 = คา pH ที่ดินมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC) 
 
 

Bto1 (115-140cm
Bto1 (60-85cm

CECt

 (Typic Kandiustox) ดินบน (Ap1: 0-8 cm) 
Rhodic Kandiustox) ดินบน (Ap: 0-20 cm) 

 AEC ในสภาพปกติของดิน 
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Rhodic Kandiustox (Pc-3 surface)
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Rhodic Kandiustox (Pc-3 subsoil)
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ภาพที ่6  รอยพิมพประจุของชุดดินปากชอง บริเวณที่ 3 (Rhodic Kandiustox) ดินบน(Ap: 0-12 cm) 

  และดินลาง (Bto1: 140-164 cm) 
  1 = CECb ในสภาพปกติของดิน  2 = AEC ในสภาพปกติของดิน 
  3 = คา pH ที่ดินมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC) 

 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินปากชอง แสดงวาดนิมีความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออน

ต่ํามากถึงต่ําปานกลาง ซ่ึงองคประกอบสวนใหญของดนิเปนแรในกลุมซิลิเกตมีแรดนิเหนยีวเคโอลิ
ไนตและแรควอตซเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนแรที่มอีนุภาคขนาดใหญทําใหมีพืน้ที่ผิวในการดูด
ยึดไอออนไดนอย ทําใหดนิมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํา (Grim, 1968; Bohn et al., 1979; 
Gillman and Sumpter, 1986) 

 
ชุดดินอาวลึก (Ao Luk series: Ak) (ภาพที่ 7 และ 8) 

 
ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินอาวลึกพบวา คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและคา

ความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนมีการเปลี่ยนแปลงตามคาปฏิกิริยาดิน โดยคาความจแุลกเปลี่ยนแคต
ไอออนของดนิสวนใหญจะมีคาต่ําสุดที่คาปฏิกิริยาดินเทากับ 3.0 นอกจากในชุดดนิอาวลึกบริเวณที่ 
1 (Ak-1) และมีคาสูงสุดที่คาปฏิกิริยาดินมคีาเทากับ 7.0 สวนคาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนจะมี
คาสูงขึ้นเมื่อคาปฏิกิริยาดินลดลง มีคาสูงสุดที่ปฏิกิริยาดนิเทากับ 3.0 และสวนใหญมีคาต่ําสุดที่คา
ปฏิกิริยาดินเทากับ 7.0 
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 จากลักษณะรอยพมิพประจพุบวา ดนิมีประจุสุทธิศนูยที่คาปฏิกิริยาดนิอยูในพิสัย 3.5-3.8 
โดยในชัน้ดนิบนจะมีประจสุุทธิศูนยต่ํากวาชั้นดนิลาง เนื่องจากในชั้นดินบนจะมีปริมาณอินทรีย 
วัตถุสูงกวาชั้นดินลาง จึงทําใหดนิมีจุดประจุสุทธิศูนยต่าํกวาในชั้นดินลาง (Bleeker and Sageman, 
1990; Stevenson, 1994; Sparks, 1995) สําหรับในดนิลางของชุดดินอาวลึกในบริเวณที่ 1 พบวาดิน
ไมมีชวงพีเอชใดที่จะเกดิสภาพประจุสุทธิศูนยในดิน  

 
จากลักษณะรอยพิมพประจดุินพบวาเมื่อคาปฏิกิริยาดินต่าํกวา 4 โดยประมาณดนิมกีาร

เปลี่ยนแปลงของปริมาณประจุที่ผิวอยางรวดเรว็ จากลักษณะเสนแสดงคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอ 
ออนที่เปนดางและความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนที่มีความลาดชันสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเมื่อคา    
ปฏิกิริยาดินต่ํากวา 4 ดินจะมปีระจุเปนประจุขึ้นกับพีเอชเปนลักษณะเดนทั้งประจุบวกและประจุลบ 
เมื่อคาปฏิกิริยาดินสูงกวา 4 ดินจะแสดงประจุถาวรเปนลักษณะเดนมากกวาประจขุึ้นกับพีเอชทัง้
ประจุบวกและประจุลบ โดยเสนความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนและคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออน 
มีลักษณะเปนเสนตรง ซ่ึงแสดงใหเหน็วาดนิมแีรดินเหนยีวทีใ่หประจุถาวรรวมอยูดวย (Parfitt, 1992) 

 
จากลักษณะรอยพิมพประจุพบวาเมื่อคาปฏิกิริยาดินมีคาสงูกวา 4.0 คาความจุแลกเปลี่ยน 

แคตไอออนจะมีคาสูงกวาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนทั้งดินบนและดินลางยกเวนในดนิลางของ 
ชุดดินอาวลึกบริเวณที่ 1 ที่คาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนมีคาสูงกวาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอ 
ออนในทุกคาปฏิกิริยาดิน อาจเนื่องจากในชุดดินอาวลึกในบริเวณที่ 1 นั้นมีเหล็กออกไซดเปนองค 
ประกอบสูงและมีแรกิบบไซตเปนแรองคประกอบ ซ่ึงแรกิบบไซตจะใหประจุสุทธิเปนบวกทําใหดินมี
ความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนมากกวาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน เมื่อคาปฏิกิริยาดินมีคาต่ํากวา 
4.0 คาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนจะมคีาสูงกวาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
 

ดินมีคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ําลงในดินลาง สวนคาความจุแลกเปลี่ยนแอน
ไอออนพบวามีคาสูงขึ้นในดินลาง เนื่องจากปริมาณของอินทรียวัตถุที่ลดลงและสวนใหญในชัน้ดิน
ลางมีปริมาณออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็กสูงกวาในชั้นดินบน จึงทําใหช้ันดินลางมีปริมาณ
ความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนสูงกวาในชัน้ดินบน (Park, 1965; Hildebrand and Blum, 1974; 
Sanchez, 1976) ความแตกตางของความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวมและความจแุลกเปลี่ยนแคต
ไอออนที่เปนดาง ซ่ึงแสดงปริมาณอะลูมนิัมที่ละลายไดในดิน พบวาปริมาณอะลูมินัมที่ละลายได
เพิ่มขึ้นเมื่อคาปฏิกิริยาดินลดลง เนื่องจากการละลายของอะลูมินัมถูกควบคุมดวยคาปฏิกิริยาดนิ 
และปริมาณของอะลูมินัมทีล่ะลายไดมแีนวโนมสูงขึ้นในดินลาง 
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ภาพที่ 7  รอยพิมพประจุของชุดดินอาวลึก บริเวณที่ 1 (Typic Kandiudox) ดินบน (Ap: 0-10 cm) 

และดินลาง (Bto2: 30-52 cm) บริเวณที่ 2 (Typic Kandiudox) ดินบน (Ap: 0-17 cm)  
และดินลาง (Bto2: 42-70 cm) 

  1 = CECb ในสภาพปกติของดิน  2 = AEC ในสภาพปกติของดิน 
  3 = คา pH ที่ดินมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC) 
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Rhodic Kandiudox (Ak-3 surface)
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ภาพที่ 8  รอยพิมพประจุของชุดดินอาวลึก บริเวณที่ 3 (Rhodic Kandiudox) ดินบน (Ap: 0-18 cm)  

  และดินลาง (Bto2: 40-60 cm) 
  1 = CECb ในสภาพปกติของดิน  2 = AEC ในสภาพปกติของดิน 
  3 =  คา pH ที่ดินมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC) 

 
ลักษณะรอยพมิพประจขุองชดุดนิอาวลึก ดินมีความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํามากถงึต่ํา 

ปานกลาง ซ่ึงองคประกอบสวนใหญเปนแรในกลุมซิลิเกตมีแรดนิเหนียวเคโอลิไนตและแรควอตซ
เปนองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนแรที่มีอนภุาคขนาดใหญทําใหมีพืน้ที่ผิวในการดูดยึดไอออนไดนอย 
ทําใหดนิมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํา (Grim, 1968; Bohn et al., 1979; Gillman and 
Sumpter, 1986) 

 
ชุดดินโชคชัย (Chok Chai series: Ci) (ภาพที่ 9 และ 10) 

 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินโชคชัย แสดงวาคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและ

คาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนมีการเปลี่ยนแปลงตามคาปฏิกิริยาดิน โดยคาความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนมคีาต่ําสุดที่คาปฏิกิริยาดินเทากับ 3.0 และมีคาสูงสุดที่คาปฏิกิริยาดินมีคาเทากับ 7.0 
สวนคาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนมีคาสูงขึ้นเมื่อคาปฏิกิริยาดินลดลง มีคาสูงสุดที่ปฏิกิริยาดนิ
เทากับ 3.0 และสวนใหญมีคาต่ําสุดที่คาปฏิกิริยาดินเทากบั 7.0 

 
   ดินมีประจุสุทธิศูนยที่คาปฏิกิริยาดินอยูในพิสัย 3.5-5.3 โดยในชั้นดนิบนมีจุดประจุสุทธิ 
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ศูนยต่าํกวาชัน้ดินลาง เนื่องจากในชัน้ดนิบนมีปริมาณอนิทรยีวตัถุสูงกวาชัน้ดนิลาง (Bleeker and 
Sageman, 1990; Stevenson, 1994; Sparks, 1995) ยกเวนในบริเวณที่ 3 ที่ช้ันดินบนมปีระจุสุทธิศูนย
สูงกวาชั้นดนิลาง  
 

 จากลักษณะรอยพิมพประจดุินพบวา เมื่อคาปฏิกิริยาดินต่ํากวา 4 โดยประมาณ ดินมีการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณประจุที่ผิวอยางรวดเรว็ จากลักษณะเสนแสดงคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอ 
ออนที่เปนดางและความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนที่มีความลาดชันสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเมื่อคาปฏิกิริยา 
ดินต่ํากวา 4 ดนิจะมีประจุขึน้กับพีเอชเปนลักษณะเดนทัง้ประจุบวกและประจุลบ เมือ่คาปฏิกิริยาดิน
สูงกวา 4  ดนิจะแสดงประจุถาวรเปนลักษณะเดนมากกวาประจุขึ้นกับพีเอชทั้งประจุบวกและประจุ
ลบ โดยเสนความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนและคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนมีลักษณะเปนเสน 
ตรง ซ่ึงแสดงใหเหน็วาดนิมแีรดินเหนยีวทีใ่หประจุถาวรรวมอยูดวย (Parfitt, 1992) 
 

 ดินมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ําลงในดินลาง สวนคาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอ 
ออนพบวามีคาสูงขึ้นในดินลาง เนื่องจากปริมาณของอินทรียวัตถุที่ลดลงและสวนใหญในชั้นดินลาง 
มีปริมาณออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็กสูงกวาในชั้นดินบน จึงทําใหช้ันดินลางมีปริมาณความ 
จุแลกเปลี่ยนแอนไอออนสูงกวาในชั้นดินบน (Parks, 1965; Hildebrand and Blum, 1974; Sanchez, 
1976) ความแตกตางของความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวมและความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่
เปนดาง ซ่ึงแสดงปริมาณอะลูมินัมที่ละลายไดในดนิ แสดงใหเห็นวาปริมาณอะลมูินัมที่ละลายได
เพิ่มขึ้นเมื่อคาปฏิกิริยาดินลดลง เนื่องจากการละลายของอะลูมินัมถูกควบคุมดวยคาปฏิกิริยาดนิ 
และปริมาณของอะลูมินัมทีล่ะลายไดมแีนวโนมสูงขึ้นในดินลาง 
 

ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินโชคชัย แสดงวาดนิมคีวามจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํา
มากถึงต่ําปานกลาง ซ่ึงองคประกอบสวนใหญเปนแรในกลุมซิลิเกตมีแรดินเหนยีวเคโอลิไนตและ
แรควอตซเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนแรที่มีอนภุาคขนาดใหญทาํใหมีพืน้ที่ผิวในการดดูยดึไอ 
ออนไดนอย ทําใหดนิมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํา (Grim, 1968; Bohn et al., 1979; 
Gillman  and  Sumpter, 1986) 
 

 



48

Rhodic Kandiustox (Ci-1 surface)

-26

-20

-14

-8

-2

4

10

2 3 4 5 6

pH

CE
C a

nd 
AE

C c
mo

l kg
-1  so

il  
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    

Ap1 (0-10 cm)

3 1

2

7

CEC
CAE

b

t

Rhodic Kandiustox (Ci-1 subsoil)

-26

-20

-14

-8

-2

4

10

2 3 4 5 6 7

pH

CECb
AEC
CECt

1

2

3

Bto2 (55-88 cm)
CEC

 
 
 

 

Typic Kandiustox (Ci-2 surface)
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ภาพที่ 9  รอยพิมพประจุของชุดดินโชคชยั บริเวณที่ 1 (Rhodic Kandiustox) ดินบน (Ap1: 0-10 cm) 
    และดินลาง (Bto2: 55-88 cm) บริเวณที่ 2 (Typic Kandiustox) ดินบน (Ap: 0-10 cm) และ 
   ดินลาง ( ฺBto2: 25-52 cm) 

  1 = CECb ในสภาพปกติของดิน  2 = AEC ในสภาพปกติของดิน 
  3 = คา pH ที่ดินมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC) 
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Rhodic Kandiustox (Ci-3 surface)
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พที่ 10  รอยพิมพประจขุองชุดดินโชคชยั บริเวณที่ 3 (Rhodic Kandiustox) ดินบน (Ap1: 0-15 cm) 

    และดินลาง (Bto2: 51-73 cm) 
 1 = CECb ในสภาพปกติของดิน  2 = AEC ในสภาพปกติของดิน 
 3 = คา pH ที่ดินมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC) 
 
ชุดดินทาใหม (Tha Mai series: Ti) (ภาพที ่11) 

 ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินทาใหม พบวาคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและคา
ามจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนมีการเปลี่ยนแปลงตามคาปฏิกิริยาดิน ในทํานองเดียวกันกับตัวอยาง
ออกซิซอลสสีแดงอื่น ๆ ที่ไดเสนอมาแลว โดยคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนจะมีคาต่ําสุดที่
ปฏิกิริยาดินเทากับ 3.0 และมีคาสูงสุดที่คาปฏิกิริยาดนิมีคาเทากับ 7.0 สวนคาความจุแลกเปลี่ยน
นไอออนจะมีคาสูงขึ้นเมือ่คาปฏิกิริยาดนิลดลง มีคาสูงสุดที่ปฏิกิริยาดินเทากับ 3.0 และสวนใหญ 
าต่ําสุดที่คาปฏิกิริยาดินเทากับ 7.0 

 จากลักษณะรอยพมิพประจพุบวา ดนิมีประจุสุทธิศนูยที่คาปฏิกิริยาดนิอยูในพิสัย 3.0-3.5 
ยในชัน้ดนิบนจะมีประจสุุทธิศูนยอยูทีป่ฏิกิริยาของดนิต่ํากวาชั้นดนิลาง เนื่องจากในชั้นดนิบน
มีปริมาณอนิทรียวัตถุสูงกวาชั้นดินลาง (Bleeker and Sageman, 1990; Stevenson, 1994; Sparks, 
95) จากกราฟจะเห็นไดวาสวนใหญเมื่อคาปฏิกิริยาดินมีคามากกวา 4.0 ดินจะแสดงลักษณะของ
ะจุถาวร แตเมื่อคาปฏิกิริยาดินมีคาต่ํากวา 4.0 ดินจะแสดงลักษณะประจุขึ้นกับพีเอช 
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ภาพที่ 11  รอยพิมพประจุของชุดดนิทาใหม บริเวณที่ 1 (Rhodic Kandiudox) ดนิบน (Ap1: 0-12 cm) 

และดนิลาง (Bto2: 52-78 cm) บริเวณที่ 2 (Typic Kandiudox)  ดินบน (Ap: 0-14/16 cm) และ 
ดินลาง (Bto2: 40-70 cm) 
1 = CECb ในสภาพปกติของดิน   2 = AEC ในสภาพปกติของดิน 
3 = คา pH ที่ดนิมีประจุสุทธิศูนย (ZPNC)  
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จากลักษณะรอยพิมพประจใุนดินบนและดินลาง ดนิมคีาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
ต่ําลงในดินลางเนื่องจากปรมิาณอินทรียวตัถุมีปริมาณลดลงในดนิลาง สวนคาความจุแลกเปลี่ยน
แอนไอออนพบวามีคาสูงขึ้นในดินลางเนื่องจากปริมาณของเหล็กออกไซดที่เพิ่มขึ้น (Parks, 1965;  
Hildebrand and Blum, 1974; Sanchez, 1976) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาองคประกอบของดินมีผลตอ
ลักษณะรอยพมิพประจุของดิน 

 
 ความแตกตางระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวม และคาความจุแคตไอออนที่

เปนดางแสดงถึงปริมาณอะลูมินัมที่สกัดไดในดิน ซ่ึงในชุดดนิทาใหมมีความแตกตางกันนอยมาก 
โดยปริมาณอะลูมินัมมีคาเพิม่ขึ้นเมื่อคาปฏิกิริยาดินลดลง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในดินลาง ดินมคีา
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดางมแีนวโนมสูงขึ้นเล็กนอยในดนิลาง เนื่องจากมีปริมาณดนิ
เหนยีวเพิ่มขึ้นในดินลาง 

 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินทาใหม ดินมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ําถึงต่ํา

ปานกลาง ซ่ึงองคประกอบสวนใหญเปนแรในกลุมซิลิเกตมีแรดนิเหนียวเคโอลิไนตและแรควอตซ
เปนองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนแรที่มีอนภุาคขนาดใหญทาํใหมีพืน้ที่ผิวในการดดูยดึไอออนไดนอย 
(Grim, 1968; Bohn et al., 1979; Gillman and Sumpter, 1986) จากกราฟดินมีประจุทีผิ่วสวนใหญ
เปนประจุลบสามารถที่จะดดูยึดแคตไอออนไดดกีวาแอนไอออน 
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สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษารอยพิมพประจุของดินไดทําการศึกษาในชุดดนิปากชอง ชุดดินอาวลึก ชุดดิน
โชคชัยและชุดดินทาใหม ซ่ึงลักษณะรอยพิมพประจุของดินประกอบดวยคาความจแุลกเปลี่ยนแคต
ไอออนรวม คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดาง และคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนของ
ดิน แสดงใหเห็นวาดนิมปีระจุที่ผิวเปนประจุถาวรและประจุขึน้กับพีเอชมีทั้งประจุบวกและประจุ
ลบที่ผิวอยูรวมกัน ทําใหดนิสามารถดูดซับไดทั้งไอออนบวกและไอออนลบ แตปริมาณการดดูซับ
จะแตกตางกนัตามคาของปฏิกิริยาดิน ปริมาณอนภุาคขนาดดินเหนยีว ปริมาณอินทรียวัตถุ และ
ปริมาณเหล็กและอะลูมินัมออกไซดตามสภาพแวดลอมในแตละบริเวณ 
 
 สมบัติทางเคมีพบวา ชุดดินปากชองมีคาปฏิกิริยาดินอยูในพิสัย 4.6-7.6 ชุดดินอาวลึกมีคา
ปฏิกิริยาดินอยูในพิสัย 5.3-6.5 สวนชดุดินโชคชัยและชุดดินทาใหมมีคาปฏิกิริยาดินอยูในพสัิย    
4.3-5.5 คาปฏิกิริยาดินทีว่ัดไดโดยสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดมีคาต่ํากวาวัดโดยใชน้ํา แสดงวา
ดินมีประจุรวมสุทธิที่ผิวเปนประจุลบเปนลักษณะเดน ทําใหดนิสามารถดูดซับแคตไอออนไดมาก 
กวาแอนไอออน 
 
 ปริมาณอินทรยีวัตถุในชุดดนิปากชองและชุดดินทาใหมมีปริมาณต่ําถึงสูง สวนชุดดินโชค
ชัยและชดุดินอาวลึกมีปริมาณต่ําถึงปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุมแีนวโนมลดลงในดินลาง สวน
ปริมาณของออกไซดและไฮดรอกไซดของเหล็กมีแนวโนมสูงขึ้นในดนิลาง 
 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของชุดดินปากชอง ชุดดนิอาวลึก ชุดดนิโชคชัยและชุดดนิทาใหม 
แสดงวาเมื่อดนิมีคาปฏิกิริยาสูงกวา 4 ดนิจะแสดงประจุถาวรเปนลักษณะเดนมากกวาประจุขึ้นกับ 
พีเอชเนื่องจากเสนกราฟมีลักษณะที่คอนขางจะคงที่ทั้งส่ีชุดดิน และเมื่อคาปฏิกิริยาดินมีคาต่ํากวา 4  
ดินมกีารเปลีย่นแปลงของปรมิาณประจุที่ผิวอยางรวดเร็ว จากลักษณะเสนแสดงคาความจแุลกเปลี่ยน 
แคตไอออนที่เปนดาง และความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนที่มีความลาดชันสูง ซ่ึงชี้บงวาเมื่อคา
ปฏิกิริยาดินต่ํากวา 4 ดินจะมปีระจุขึ้นกับพเีอชเปนลักษณะเดนทั้งประจบุวกและประจลุบ 
 
 จากลักษณะรอยพิมพประจขุองดิน แสดงจุดประจสุุทธิศูนยที่คาปฏิกิริยาดินมคีาความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดางเทากับคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออน เมื่อคาปฏิกิริยาดินมีคาสูง
กวาจดุประจุสุทธิศูนย ดินจะดูดซับไอออนบวกไดมากกวาไอออนลบ ในขณะทีค่าปฏิกิริยาดินต่ํา
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กวาจดุประจุสุทธิศูนยดินจะดูดซับไอออนลบไดมากกวาไอออนบวก จากผลการศึกษาพบวาจุด
ประจุสุทธิศูนยของชุดดินปากชองในชั้นดนิบน (Ap) มคีาปฏิกิริยาดินอยูในชวง 3.0-3.6 ในชั้นดนิ
ลาง (Bto1) มคีาปฏิกิริยาดินอยูในชวง 3.6-3.9 ชุดดนิอาวลึกในชัน้ดนิบน (Ap) มีจดุประจุสุทธิศูนย
ที่คาปฏิกิริยาดนิอยูในชวง 3.5-3.7 ในชั้นดนิลาง (Bto2) มีคาปฏิกิริยาดนิอยูในชวง 3.5-3.6 ชุดดิน
โชคชัยในชั้นดินบน (Ap) มีจุดประจุสุทธิศูนยที่คาปฏิกิริยาดินอยูในชวง 3.6-5.3 ในชั้นดนิลาง 
(Bto2) มีคาปฏิกิริยาดินอยูในชวง 3.7-3.8 ชุดดินทาใหมในชั้นดนิบน (Ap) มีจุดประจุสุทธิศูนยที่คา
ปฏิกิริยาดินอยูในชวง 3.0-3.5 ในชั้นดนิลาง (Bto2) มีคาปฏิกิริยาดินอยูในชวง 3.5-3.6 สวนใหญดนิ
บนจะมีประจสุุทธิศูนยต่ํากวาชั้นดนิลาง เนื่องจากในชั้นดินบนจะมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกวาชั้น
ดินลาง และในชั้นดนิลางจะมีปริมาณเหล็กออกไซดสูงกวาชั้นดินบน จึงทําใหช้ันดินบนมีประจุ
รวมสุทธิเปนศูนยต่ํากวาในชั้นดินลาง 
 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของดนิพบวา คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดางที่คาปฏิกิริยา
ดินเทากับ 7 ของชุดดินอาวลึก ชุดดินทาใหมและชุดดนิโชคชัยมีคาต่ําถึงต่ําปานกลาง และชุดดนิ
ปากชองมีคาต่ําปานกลาง สวนใหญคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนมีแนวโนมต่ําลงในดนิลาง 
เนื่องจากปริมาณของอินทรยีวัตถุมีปริมาณลดลงในดนิลาง สวนคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออน 
พบวามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในดินลางเนื่องจากปริมาณของเหล็กออกไซดที่เพิ่มขึ้นในดินลาง จาก
ลักษณะรอยพมิพประจุแสดงใหเห็นวาแตละชุดดินจะมคีาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนแตกตาง
กันตามปริมาณของอินทรียวัตถุ และปริมาณเหล็กออกไซดที่เปนองคประกอบในดนิ 
 
 ความแตกตางระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวมและคาความจุแคตไอออนที่เปน 
ดาง แสดงใหเห็นปริมาณของอะลูมินัมที่สกัดไดในดนิ พบวาปรมิาณอะลูมินัมในดินสามารถละ 
ลายไดเพิ่มขึน้ เมื่อดินมีคาปฏิกิริยาดินลดลง และปริมาณอะลูมินัมมแีนวโนมเพิ่มขึ้นในดนิลาง 
 
 ความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออน แสดงใหเห็นวาดินมปีระจุบวกที่ผิว ซ่ึงทําใหสามารถดูดซับ
ไอออนลบในสารละลายดินได และจะมีคาสูงขึ้นตามปริมาณเหล็กออกไซดที่เพิ่มขึน้ แตขึ้นอยูกบั
คาปฏิกิริยาของดิน พบวาคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนจะเพิ่มขึ้น เมื่อดินมีคาปฏิกิริยาดินต่ําลง 
และคาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนจะมคีาลดลงเมื่อดินมีคาปฏิกิริยาสูงขึ้น ซ่ึงเปนลักษณะผกผนั
กับคาความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออน 
 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของดินแสดงความสัมพันธของเสนแสดงคาความจุแลกเปลี่ยนแคต
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ไอออนรวม ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดางและคาความจุแลกเปลี่ยนแอนไอออนตาม
ระดับปฏิกิริยาดิน พบวาชุดดินปากชอง ชุดดินอาวลึก ชุดดินโชคชัยและชุดดินทาใหม มีคาความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดางต่ําถึงต่ําปานกลางทั้งดนิบนและดินลาง 
 
 ลักษณะรอยพมิพประจุของดินมีความสัมพันธกับชนิดและปริมาณของแรดินเหนยีวที่เปน
องคประกอบหลักของดิน โดยในชุดดนิปากชอง ชุดดินโชคชัย ชุดดินอาวลึกและชดุดินทาใหมมีแร
ดินเหนียวเคโอลิไนตและแรควอตซเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนแรที่มีอนุภาคขนาดใหญทําใหมี
พื้นที่ผิวในการดูดยึดไอออนไดนอย จึงทาํใหดนิมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยูในระดับต่ํา 
 
 ลักษณะรอยพมิพประจขุองดนิที่ทําการศกึษา มีลักษณะแตกตางกนัออกไปตามองคประกอบ  
ของดินในแตละชุดดิน แตมีบางตัวอยางดินที่ใหผลแตกตางกันภายในชุดดนิเดยีวกัน เกิดจากตัว 
อยางดินในบรเิวณทีต่างกัน อาจทําใหมีองคประกอบของดินแตกตางกนัตามกระบวนการเกดิดินใน
แตละสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนลักษณะของความแปรปรวนขององคประกอบของดินภายในชุดดิน
เดียวกัน  
  
 จากลักษณะรอยพิมพประจขุองชุดดินปากชอง อาวลึกและโชคชัย พบวาชั้นดนิลางในระ 
ดับกลุมดินยอย Rhodic จะมีประจุสุทธิศูนยสูงกวาชั้นดินลางในระดบักลุมดินยอย Typic และชวง
ระหวางประจสุุทธิศูนยกับพเีอชธรรมชาติของดิน ช้ันดนิลางในระดับกลุมดินยอย Rhodic จะมีชวง
ระหวางพีเอชธรรมชาติกับประจุสุทธิศูนยแคบกวาชั้นดินลางในระดบักลุมดินยอย Typic ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาในระดับกลุมดนิยอย Rhodic ดูดซับแคตไอออนไดนอยกวาในระดับกลุมดินยอย Typic 
ยกเวนในชุดดนิทาใหมที่มีคาแตกตางออกไปจากทั้งสามชุดดิน คือ ดินลางในระดับกลุมดนิยอย 
Typic จะมีชวงระหวางพีเอชธรรมชาติกับประจุสุทธิศูนยแคบกวาในระดับกลุมดนิยอย Rhodic ทํา
ใหในระดับกลุมดินยอย Typic ดูดซับแคตไอออนไดนอยกวาในระดับกลุมดินยอย Rhodic 
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ขอเสนอแนะ 
  
 ลักษณะรอยพมิพประจุของดินออกซิซอลสสีแดงที่ทําการศึกษา แสดงวาดินสามารถดูดซับ
ไดทั้งแคตไอออนและแอนไออน แตปริมาณการดดูซับขึ้นอยูกับองคประกอบของดิน และสภาพ 
แวดลอมในแตละบริเวณ สําหรับคาปฏิกิริยาดินตามสภาพธรรมชาติของดินที่ทําการศึกษาพบวาดนิ
สามารถดูดซับแคตไอออนไดดีกวาแอนไอออน จึงควรใชปุยในรูปแคตไอออนมากกวาแอนไอออน 
แตดินสามารถที่จะดดูซับแอนไอออนไดดวยแตไดในปรมิาณที่นอย 
 
 การใชปุยในการจัดการดินออกซิซอลสที่มีสีแดงควรคํานงึถึงรูปของปุยและปริมาณในการ
ใชใหเหมาะสมกับความสามารถในการดดูซับไอออนของดิน ถามีการใสปุยในรูปแคตไอออนหรอื
แอนไอออนอยางใดอยางหนึ่งในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหเกิดการสูญเสียออกไปจากดนิไดงาย 
ดังนั้นลักษณะรอยพิมพประจุของดินสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการดดูซับไอออนของดิน ตามคาปฏิกริิยาดินตามธรรมชาติ และนํามาใชในการเลือกรูปปุยให
เหมาะสมกับความสามารถในการดดูซับไอออนของแตละชุดดนิตามระดบัปฏิกิริยาดนิ ถาตามธรรม 
ชาติคาปฏิกิริยาดินสูงกวาจุดประจุสุทธิศูนย ดินจะสามารถดูดซับแคตไอออนไดดี ควรใสปุยในรปู
แคตไอออน เชน ปุยแอมโมเนียม (NH4

+) สวนปริมาณของปุยที่ใช ไดจากการคํานวณจากสูตรปุยให
มีคาความเขมขนเทากับคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปนดางของแตละชุดดินตามคาปฏิกิริยา
ตามธรรมชาติของดิน แตถาคาปฏิกิริยาดนิมีคาต่ํากวาจดุประจุสุทธิศนูย ดินจะสามารถดูดซับแอน
ไอออนไดดกีวา จึงควรใสปุยในรูปแอนไอออน เชน ปุยไนเตรต (NO3

-) และปริมาณของปุยที่ใช ได
จากการคํานวณจากสูตรปุยใหมีคาความเขมขนเทากบัคาความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออนของดนิ และ
เนื่องจากดินสวนใหญที่ทําการศึกษามีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยูในระดับต่ํา อาจทําใหดูด
ซับธาตุอาหารไดในปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของพืช จึงควรเลือกใชปุยในรูปของปุยละ 
ลายชาเพื่อลดการสูญเสียปุยออกไปจากดนิโดยไมเปนประโยชนตอพชื 
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พัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

 
กองสํารวจดนิและจําแนกดนิ. 2520. แผนที่ดินจังหวัดจนัทบุรีมามาตราสวน 1:100,000.  กรม

พัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

 
กองสํารวจดนิและจําแนกดนิ. 2515. แผนที่ดินจังหวัดชมุพรมามาตราสวน 1:100,000.  กรมพัฒนา

ที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

 
กองสํารวจดนิและจําแนกดนิ. 2529. แผนที่ดินจังหวัดกระบี่มามาตราสวน 1:100,000.  กรมพัฒนา

ที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 

 
คณะกรรมการจัดทําปทานกุรมปฐพีวิทยา.  2541.  ปทานกุรมปฐพีวิทยา.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   
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คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา.  2541.  ปฐพวีิทยาเบื้องตน.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ.   
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และดินเหลืองบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงใตและภาคใตของประเทศไทย.  วิทยานพินธ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

 
ประมวลพงษ สินธุเสน.  2527.  องคประกอบเชิงแรและคุณสมบัติทางเคมีของดินเหลืองและดิน 

แดงบางชนิดท่ีพบในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
กรุงเทพฯ. 

 
ผจงจิตต ศรีสุข.  2545.  สมรรถนะความอุดมสมบูรณของดินศิลาแลงในเขตชายฝงทะเลตะวันออก

เฉียงใตของประเทศไทย. วทิยานิพนธปริญญาโท มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
 
ไพบูลย ประพฤติธรรม.  2528.  เคมีของดิน.  ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย     

เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   
 
วนิดา วิริยะรัมภานนท.  2534. ความสัมพนัธระหวางการดูดซับฟอสเฟตกับสมบตับิางประการของ

ดินสีแดงและดินสีเหลืองในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย.  วิทยานิพนธปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

 
วันเพ็ญ วิริยะกิจนทกีุล.  2533.  แรวิทยาและเคมีของเหล็กออกไซดในศิลาแลง และดนิศิลาแลงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย.  วิทยานิพนธปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
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คําอธิบายหนาตัดดิน (soil profile description) 
 

 ชุดดินปากชองบริเวณที่ 1 (Pc-1) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Pc-1 
Soil name : Pak Chong series (Pc) 
Classification : Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : December 15, 2001  
Described by : Irb Kheoruenromne, Saowanuch Tawornpruek, Punyisa 

Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Patharodom Chainarong 
and Pornprom Promdecha 

Location : Fast growing tree plot adjacent to Olive in valley, National Corn and 
Sorghum Research Center, Tambon Pang Asok, Amphoe Pak Chong, 
Changwat Nakhon Ratchasima 

Elevation : Approximately 402 m (MSL)  
Map sheet number : 5238 II Coordination : 47Q 749960E, 1618856N

Landform 
1. Physiographic position : Karst corrosion flat footslope 
2. Surrounding land form : Gently undulating 
3. Slope on which profile site : 2%  Aspect : South-east 
Land use  : Fast growing tree, olive, corn, mango 
Annual rainfall : Approximately 1,200 mm  
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical savanna 
Others : Agricultural 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from limestone 
Drainage : Well drained  
Permeability : Moderate 
Runoff : Moderate 
Depth of ground water : Deeper than 210 cm at time of sampling  
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III Profile description   
 
Horizon Depth (cm) Description  

Ap1 0-8 Reddish brown (5YR 4/4); clay; strong fine and medium subangular blocky 
parting to strong fine and medium granular structure; slightly hard dry, firm 
moist, slightly sticky and moderately plastic; very few faint clay coats on ped 
faces; many very fine, fine vesicular pores; many very fine and fine roots; 
common traces of dead roots, common vertical cracks; neutral (field pH 7.0); 
abrupt, smooth boundary to Ap2. 

Ap2 8-35 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very 
fine, fine vesicular and few fine simple tubular pores; many very fine and fine 
roots; very few limestone fragments, some traces of dead roots, common 
vertical cracks; neutral (field pH 7.0); clear, smooth boundary to Bt1. 

Bt1 35-70 Dark red (2.5YR 4/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
many prominent clay coats on ped faces and pore walls; many very fine and 
fine, few medium vesicular and few fine simple tubular pores; common very 
fine and fine roots; few traces of dead roots, common vertical cracks; neutral 
(field pH 7.0); clear, smooth boundary to Bt2. 

Bt2 70-90 Dark red (2.5YR 4/8); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and slightly plastic; 
common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine and 
fine, few medium vesicular and few fine simple tubular pores; common very 
fine and fine roots; very few very fine sand grains; few small clay balls, 
common vertical cracks; moderately acid (field pH 6.0); gradual, smooth 
boundary to Bt3. 

Bt3 90-115 Red (2.5YR 5/8); clay; strong fine and medium semi-angular blocky structure; 
hard dry, very firm moist, slightly sticky and slightly plastic; common distinct 
clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, common fine vesicular 
and few fine simple tubular pores; common very fine and fine roots; some fecal 
pellets, few small clay balls; strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth 
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boundary to Bto1. 

Bto1 115-140 Dark red (2.5YR 4/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, moderately sticky and moderately plastic; 
common distinct fine clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
common fine vesicular pores; few very fine and fine roots; few traces of dead 
roots; strongly acid (field pH 5.5); gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 140-175 Dark red (2.5YR 3/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
common fine, few medium vesicular and simple tubular pores; few very fine 
and fine roots; few clay balls; strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth 
boundary to Bto3. 

Bto3 175-210 Dark red (2.5YR 3/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and slightly plastic; many 
distinct, few prominent clay coats on ped faces and pore walls; commom very 
fine and fine vesicular pores; few very fine and fine roots; very few sand 
grains; strongly acid (field pH 5.5). 
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ชุดดินปากชองบริเวณที่ 2 (Pc-2) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Pc-2 
Soil name : Pak Chong series (Pc) 
Classification : Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : December 14, 2001  
Described by : Irb Kheoruenromne, Saowanuch Tawornpruek, Punyisa 

Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Patharodom Chainarong 
and Tanapol Srisupha-olan 

Location : Plot E11, National Corn and Sorghum Research Center, Tambon Pang 
Asok, Amphoe Pak Chong, Changwat Nakhon Ratchasima 

Elevation : Approximately 354 m (MSL)  
Map sheet number : 5238 II Coordination : 47Q 749537E, 1620332N

Landform 
1. Physiographic position : Karst corrosion plain 
2. Surrounding land form : Gently undulating 
3. Slope on which profile site : 1%  Aspect : North-west 
Land use  : Corn production experimental plot 
Annual rainfall : Approximately 1,200 mm  
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical savanna 
Others : Agricultural 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from limestone 
Drainage : Well drained  
Permeability : Moderate 
Runoff : Moderate 
Depth of ground water : Deeper than 210 cm at time of sampling  
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III  Profile description  
 
Horizon Depth (cm) Description  

Ap 0-20 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; strong fine and medium subangular blocky 
partially to strong coarse granular structure; slightly hard dry, very firm moist, 
slightly sticky and moderately plastic; very few thin clay coats on ped faces; 
common very fine and fine vesicular pores; common very fine and fine roots; 
common vertical cracks, few small termite nests; moderately alkaline (field pH 
8.0); clear, smooth boundary to Bt1. 

Bt1 20-40 Dusky red (2.5YR 3/3); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; slightly hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; common very 
fine, fine vesicular and fine tubular pores; common very fine and fine roots; 
common vertical cracks, few fine clay ball; neutral (field pH 7.0); clear, smooth 
boundary to Bt2. 

Bt2 40-60 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
many distinct clay coats on ped faces and pore walls; common very fine, fine 
vesicular and few fine simple tubular pores; common very fine and fine roots; 
few vertical cracks; slightly acid (field pH 6.5); clear, smooth boundary to 
Bto1. 

Bto1 60-85 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; many distinct clay coats on ped faces and pore walls; common very 
fine, fine vesicular and few fine simple tubular pores; few very fine and fine 
roots; few vertical cracks; strongly acid (field pH 5.5); gradual, smooth 
boundary to Bto2. 

Bto2 85-105 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; many distinct clay coats on ped faces and pore walls; common very 
fine, fine vesicular and few fine simple tubular pores; few very fine and fine 
roots; few vertical cracks, some traces of dead roots; strongly acid (field pH 
5.5); gradual, smooth boundary to Bto3. 



69

Bto3 105-130 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; common very 
fine and fine vesicular pores; few very fine and fine roots; few vertical cracks, 
few fine clay balls; strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth boundary to 
Bto4. 

Bto4 130-150 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very 
fine, common fine vesicular pores; very few very fine and fine roots; few 
vertical cracks, few fine clay balls; strongly acid (field pH 5.5); gradual, 
smooth boundary to Bto5. 

Bto5 150-170 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very 
fine, common fine vesicular pores; practically no roots; few vertical cracks; few 
fine clay balls; moderately acid (field pH 6.0); gradual, smooth boundary to 
Bto6. 

Bto6 170-210 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; common very 
fine, fine vesicular pores; practically no roots; few fine clay balls; moderately 
acid (field pH 6.0). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



70

ชุดดินปากชองบริเวณที่ 3 (Pc-3) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Pc-3 
Soil name : Pak Chong series (Pc) 
Classification : Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : December 15, 2001  
Described by : Irb Kheoruenromne, Saowanuch Tawornpruek, Punyisa 

Trakoonyingcharoen, Suphicha Thanachit, Patharodom Chainarong 
and Pornprom Promdecha 

Location : North fringe lapies quarry, south side of Mitraparb road at km 153, 
Ban Yat Samakkhi, Tambon Pang Asok, Amphoe Pak Chong, 
Changwat Nakhon Ratchasima 

Elevation : Approximately 360 m (MSL)  
Map sheet number : 5238 II Coordination : 47Q 746799E, 1620010N

Landform 
1. Physiographic position : Karst corrosion plain on perimeter of buried lapies 
2. Surrounding land form : Slightly undulating 
3. Slope on which profile site : 2%  Aspect : South-west 
Land use  : Left idled under grass, bamboo 
Annual rainfall : Approximately 1,200 mm  
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical savanna 
Others : Engineering 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from limestone 
Drainage : Well drained  
Permeability : Moderate 
Runoff : Moderate 
Depth of ground water : Deeper than 210 cm at time of sampling  

 
III  Profile description  
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Horizon Depth (cm) Description 

Ap 0-12 Dark red (2.5YR 3/6); clay; strong fine and medium subangular blocky 
partially to strong coarse granular structure; slightly hard dry, firm moist, 
slightly sticky and moderately plastic; few faint clay coats on ped faces and 
pore walls; many very fine and fine vesicular pores; many very fine and fine, 
common medium roots; few rounded fine sand grains; moderately alkaline 
(field pH 8.0); clear, smooth boundary to A. 

A 12-30 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium subangular blocky 
structure; slightly hard dry, firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
few distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine and fine 
vesicular pores; common very fine and fine, few medium roots; moderately 
alkaline (field pH 8.0); clear, smooth boundary to Bt1. 

Bt1 30-50 Dusky red (10R 3/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
common fine distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
fine and few medium vesicular pores; common very fine and fine, few medium 
roots; common small sized clay balls; few traces of dead roots; neutral (field 
pH 7.0); clear, smooth boundary to Bt2. 

Bt2 50-80 Red (10R 4/8); clay; strong fine and medium semi-angular blocky structure; 
hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately plastic; common 
distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, fine and few 
medium vesicular and few fine simple tubular pores; common very fine and fine 
roots; few small sized clay balls, few traces of dead roots; moderately acid 
(field pH 6.0); gradual, smooth boundary to Bt3. 

Bt3 80-110 Dark red (2.5YR 3/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
structure; hard dry, very firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, fine 
and few medium vesicular and few fine simple tubular pores; common very fine 
and fine roots; few small sized clay balls, few traces of dead roots; moderately 
acid (field pH 6.0); clear, smooth boundary to Bt4. 

Bt4 110-140 Dark red (10R 3/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky parting 
to moderate fine granular structure; hard dry, slightly firm moist, slightly sticky 
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and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore 
walls; many very fine, fine vesicular and fine simple tubular pores; common 
very fine and fine roots; few small sized clay balls, few traces of dead roots; 
moderately acid (field pH 6.0); clear, smooth boundary to Bto1. 

Bto1 140-164 Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
parting to moderate fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm 
moist, slightly sticky and slightly plastic; common distinct clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, fine vesicular and fine simple tubular 
pores; few very fine, fine and medium roots; few small sized clay balls, few 
traces of dead roots; moderately acid (field pH 6.0); gradual, smooth boundary 
to Bto2. 

Bto2 164-194 Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
parting to moderate fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm 
moist, slightly sticky and slightly plastic; common distinct clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, fine vesicular and fine simple tubular 
pores; few very fine, fine and medium roots; few small sized clay balls, few 
traces of dead roots; moderately acid (field pH 6.0); gradual, smooth boundary 
to Bto3. 

Bto3 194-210 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; moderate fine and medium subangular 
blocky parting to moderate fine granular structure; slightly hard dry, slightly 
firm moist, slightly sticky and slightly plastic; common fine faint clay coats on 
ped faces and pore walls; many very fine, fine vesicular pores; few very fine 
and fine, few medium roots; few fine clay balls, few traces of dead roots; 
moderately acid (field pH 6.0). 
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ชุดดินอาวลึกบริเวณที่ 1 (Ak-1) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ak-1 
Soil name : Ao Luk series (Ak) 
Classification : Typic Kandiudox, very-fine, ferruginous, isohyperthermic 
Date of examination : September 23, 2002  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Sumitra Watana, Suphicha  Thanachit 
and Thanapol  Srisupha-olarn 

Location : Adjacent to Wang Tarn Tip Resort and Restaurant, 1.6 km from Ban 
Nai Sa-Ban Thung road (4033), Ban Nai Sa,  Tambon Kaotoug, 
Amphoe Muang, Changwat Krabi 

Elevation : Approximately 128 m (MSL)  
Map sheet number : 4725II Coordination : 47Q 477649E, 0902500N

Landform 
1. Physiographic position : Crestal slope of residual hill in Karst corrosion plain 
2. Surrounding land form : Rolling 
3. Slope on which profile site : 8%  Aspect : East 
Land use  : Rain forest species, para rubber, papaya, coconut, banana 
Annual rainfall : Approximately 2,400 mm   
Mean temperature : Approximately 28oC   
Climate : Tropical monsoonal 
Others : Agricultural and borrowing pit area 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived mainly from limestone 
Drainage : Well drained  
Permeability : Moderate 
Runoff : Moderate 
Depth of ground water : Deeper than 2 m at time of sampling  

 
III  Profile description  
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Horizon Depth (cm) Description  

Ap 0-10 Yellowish red (5YR 4/6); clay; strong fine and medium granular structure; soft 
dry, friable moist, slightly sticky and moderately plastic; many very fine, fine 
vesicular pores; many very fine, fine and common medium roots; present of 
some clay balls; neutral (field pH 7.0); clear, smooth boundary to Bto1. 

Bto1 10-30 Red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky parting 
to strong very fine and fine granular structure; slightly hard dry, friable moist, 
slightly sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces 
and pore walls; common very fine and fine vesicular and few fine simple and 
dendritic tubular pores; many very fine, fine and common medium roots; very 
few fine rounded rock fragments; slightly acid (field pH 6.5); gradual, smooth 
boundary to Bto2. 

Bto2 30-52 Red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky parting 
to strong very fine and fine granular structure; slightly hard dry, friable moist, 
slightly sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces 
and pore walls; common very fine, fine and few medium vesicular and few fine 
simple tubular pores; many very fine, fine and common medium roots; present 
of few fine clay balls; few termite nest; slightly acid (field pH 6.5); gradual, 
smooth boundary to Bto3. 

Bto3 52-80 Red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky parting to 
fine and medium granular structure; soft dry, friable moist, slightly sticky and 
moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; 
many very fine and few medium vesicular and few very fine simple tubular 
pores; many very fine, fine and common medium roots; present of few fine clay 
balls and few medium size (0.5 cm) of clay balls, few fine crack; moderately 
acid (field pH 6.0); gradual, smooth boundary to Bto4. 

Bto4 80-117 Red (2.5YR 4/6); clay; moderately weak fine and medium subangular blocky 
parting to fine and medium granular structure; soft dry, friable moist, slightly 
sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces and 
pore walls; common very fine, fine and very few medium vesicular and few 
fine simple and dendritic tubular pores; many very fine, fine and common 
medium roots; few fine black spot of unknown nature and very few fine 
rounded rock fragments; moderately acid (field pH 6.0); clear, smooth 
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boundary to Bto5. 

Bto5 117-148 Red (2.5YR 4/6); clay; weak fine and medium semi-angular blocky parting to 
mainly moderate very fine granular structure; soft dry, friable moist, slightly 
sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces and 
pore walls; many very fine, fine and medium vesicular and few fine simple 
tubular pores; common very fine, fine and few medium roots; few fine cracks, 
few very fine rounded unknown nature and present of 0.5 cm clay balls; 
moderately acid (field pH 6.0); gradual, smooth boundary to Bto6. 

Bto6 148-170 Red (2.5YR 4/6); clay; weak fine and medium subangular blocky parting to 
mainly fine, moderate fine and very fine granular structure; soft dry, friable 
moist, slightly sticky and very plastic; common faint clay coats on ped faces 
and pore walls; many very fine, fine and medium vesicular pores; common very 
fine, fine and few medium roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, smooth 
boundary to Bto7. 

Bto7 170-200 Red (2.5YR 4/6); clay; moderately weak fine and medium semi-angular blocky 
parting to mainly fine, moderate fine and very fine granular structure; soft dry, 
friable moist, slightly sticky and very plastic; common faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, fine and few medium vesicular and few 
fine simple tubular pores; few very fine and fine roots; present of very few fine 
(0.1-0.2 cm) clay balls; moderately acid (field pH 6.0). 

 

Remark:  Clay coats area are smaller in sizes from Bto1 to Bto5.  (Bto1=Bto2>Bto3>Bto4=Bto5) 
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ชุดดินอาวลึกบริเวณที่ 2 (Ak-2) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ak-2 
Soil name : Ao Luk series (Ak) 
Classification : Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : September 25, 2002  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Sumitra Watana, Suphicha  Thanachit 
and Thanapol  Srisupha-olarn 

Location : At 3.5 km, road to Ban Tam Singh from Petchakasem road (41) 
(Chumphon to Sawi), Ban Huay Non, Tambon Khun Krating Amphoe 
Muang, Changwat Chumphon 

Elevation : Approximately 78 m (MSL)  
Map sheet number : 4829 IV Coordination : 47Q 511129E, 1156948N

Landform 
1. Physiographic position : Karst corrosion plain 
2. Surrounding land form : Slightly undulating 
3. Slope on which profile site : 3%  Aspect : East-west 
Land use  : Tropical rain forest species, durian, pepper (Tropical orchards) 
Annual rainfall : Approximately 2,500 mm   
Mean temperature : Approximately 28oC   
Climate : Tropical monsoonal 
Others : Agricultural and sparse settlement 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from limestone 
Drainage : Well drained  
Permeability : Moderate 
Runoff : Slow 
Depth of ground water : Deeper than 2 m at time of sampling  

 
III  Profile description  
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Horizon Depth (cm) Description  

Ap 0-17 Red (2.5YR 4/6); clay; strong fine and medium subangular blocky partially 
parting to strong fine granular structure; hard dry, firm moist, slightly sticky 
and very plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many 
very fine, fine and few medium vesicular pores; many very fine, fine roots; few 
traces of charcoal fragments, few fine cracks, few fine quartz fragments and 
few traces of dead roots; neutral (field pH 7.0); clear, smooth boundary to Bto1. 

Bto1 17-42 Red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky structure; 
hard dry, firm moist, slightly sticky and moderately plastic; many prominent 
clay coats on ped faces and pore walls; common very fine, many fine and few 
medium vesicular and few fine simple tubular pores; common very fine, fine 
roots; few small concretions and nodules of Mn oxide; neutral (field pH 7.0); 
gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 42-70 Red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky structure; 
hard dry, firm moist, moderately sticky and moderately plastic; common 
distinct clay coats on ped faces and pore walls;  common very fine, fine 
vesicular and few fine simple tubular pores; few very fine, fine roots; very few 
small variegated sand, very few small concretions and nodules, traces of dead 
roots; very strongly acid (field pH 5.0); gradual, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 70-100 Red (2.5YR 4/6); red (2.5YR5/8) 3%, and reddish yellow (7.5YR6/8) 2% 
mottles; clay; moderate fine and medium subangular blocky structure; hard dry, 
firm moist, moderately sticky and moderately plastic; common distinct clay 
coats on ped faces and pore walls; common very fine, fine and few medium 
vesicular and few fine simple tubular pores; few very fine, fine roots; few fine 
cracks, few clay balls; traces of dead roots; very strongly acid (field pH 5.0); 
gradual, smooth boundary to Bto4. 

Bto4 100-135 Red (2.5YR 4/6); clay; moderately weak fine and medium subangular blocky 
readily parting to strong fine and very fine granular structure; slightly hard dry, 
friable moist, slightly sticky and moderately plastic; common faint clay coats 
on ped faces and pore walls; many very fine, common fine and few medium 
vesicular and few fine and medium simple tubular pores; very few fine, very 
fine and fine roots; few fine cracks, few clay balls, few fine nodules and 
concretions, traces of dead roots; strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth 
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boundary to Bto5. 

Bto5 135-170 Red (2.5YR 4/6); slightly gravelly clay; moderately weak fine and medium 
subangular blocky readily parting to strong fine and very fine granular 
structure; slightly hard dry, friable moist, slightly sticky and moderately plastic; 
common faint clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, fine and 
common medium vesicular pores; practically no roots; few fine cracks, few 
clay balls, common small nodules and concretions; strongly acid (field pH 5.0); 
clear, smooth boundary to Bto6. 

Bto6 170-200 Red (2.5YR 4/6); slightly gravelly clay; moderate fine and medium subangular 
blocky partially parting to strong fine granular structure; slightly hard dry, 
friable moist, slightly sticky and moderately plastic; common faint clay coats 
on ped faces and pore walls; many very fine, fine and common medium 
vesicular pores; practically no roots; common fine concretions (MnO2) 
(5YR3/2, 5YR 2.5/1) strongly acid (field pH 5.0). 

 

Remark:  Few clay balls throughout from Bto3 downward. 
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ชุดดินอาวลึกบริเวณที่ 3 (Ak-3) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ak-3 
Soil name : Ao Luk series (Ak) 
Classification : Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : October 2, 2002  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Sumitra Watana, Suphicha  Thanachit 
and Thanapol  Srisupha-olarn 

Location : Ban Thala Sub, Tambon Thala Sub, Amphoe Pathiu, Changwat 
Chumphon 

Elevation : Approximately 81 m (MSL)  
Map sheet number : 4830 III Coordination : 47Q 526529E, 1182434N

Landform 
1. Physiographic position : Rise crestal slope in karst corrosion plain 
2. Surrounding land form : Undulating 
3. Slope on which profile site : 1%  Aspect : East-west 
Land use  : Tropical rain forest species, durian, pepper (Tropical orchards) 
Annual rainfall : Approximately 2,500 mm   
Mean temperature : Approximately 28oC   
Climate : Tropical monsoonal 
Others : Agricultural and sparse settlement 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from limestone 
Drainage : Well drained  
Permeability : Rapid 
Runoff : Slow 
Depth of ground water : Deeper than 2 m at time of sampling  

 
III Profile description  
 



80

Horizon Depth (cm) Description  

Ap 0-18 Dark reddish brown (2.5YR 3/4); clay; strong fine and medium subangular 
blocky structure; slightly hard dry, firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; many distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
common fine and few medium vesicular and few fine simple tubular pores; 
many very fine, fine roots; few traces of dead roots, few small clay balls; 
strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth boundary to Bto1. 

Bto1 18-40 Dark reddish brown (2.5YR 3/4); clay; strong fine and medium semi-angular 
blocky structure; hard dry, firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
many prominent clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, fine 
and common medium vesicular, few fine simple and dendritic tubular pores; 
many very fine, fine roots; few traces of dead roots; very strongly acid (field 
pH 5.0); gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 40-60 Dark reddish brown (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-
angular blocky structure; slightly hard dry, firm moist, slightly sticky and 
moderately plastic; many prominent clay coats on ped faces and pore walls; 
common very fine, fine and medium vesicular, common fine simple and 
dendritic tubular pores; common very fine, fine roots; common clay balls 
(2mm), plasticity somewhat slightly sticky plastic; very strongly acid (field pH 
5.0); clear, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 60-90 Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
partially parting to moderate fine granular structure; slightly hard dry, slightly 
firm moist, slightly sticky and moderately plastic; common faint clay coats on 
ped faces and pore walls; many very fine, fine and medium vesicular, few fine 
simple and dendritic tubular pores; few very fine, fine roots; few fine clay balls 
(smaller than Bto2), plasticity somewhat slightly sticky plastic, small termite 
nest; very strongly acid (field pH 4.5); gradual, smooth boundary to Bto4. 

Bto4 90-123 Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
structure; slightly hard dry, slightly firm moist, slightly sticky and moderately 
plastic; common distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very 
fine, fine and common medium vesicular, few fine simple and dendritic tubular 
pores; few very fine, fine roots; few clay balls (2 mm), plasticity somewhat 
slightly sticky plastic; very strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth boundary 
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to Bo1. 

Bo1 123-155 Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderately weak fine and medium semi-angular 
blocky partially parting to mainly fine granular structure; soft dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; common faint clay coats on ped 
faces; many very fine, fine and common medium vesicular, common fine 
simple and dendritic tubular pores; few very fine, fine roots; few small clay 
balls; very strongly acid (field pH 5.0); gradual, smooth boundary to Bo2. 

Bo2 155-190+ Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderately weak fine and medium semi-angular 
blocky partially parting to mainly fine granular structure; soft dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; common faint clay coats on ped 
faces; many very fine, fine and common medium vesicular, common fine 
simple and dendritic tubular pores; very few very fine, fine roots; few small 
clay balls; very strongly acid (field pH 5.0). 
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ชุดดินโชคชัยบริเวณที่ 1 (Ci-1) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ci-1 
Soil name : Chok Chai series (Ci) 
Classification : Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : January 24, 2003  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Thanapol 
Srisupha-olarn and Wimolnan Kanket 

Location : Cassava field, 800 m, east of Nong kakae-Nonghin Kone road (at Km 
6.8), Ban Nong Hindat, Tambon Sawanphraya, Amphoe Khonburi, 
Changwat Nakhon Ratchasima 

Elevation : Approximately 266 m (MSL)  
Map sheet number : 5438 II Coordination : 48Q 0217709E, 1605290N

Landform 
1. Physiographic position : Lava corrosion plain 
2. Surrounding land form : Gently undulating 
3. Slope on which profile site : 1%  Aspect : West 
Land use  : Cassava field, kapok, mango, and local weed (corn) 
Annual rainfall : Approximately 1,300 mm  
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical savanna 
Others : Agricultural 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from weathered basalt 
Drainage : Well drained  
Permeability : Rapid 
Runoff : Slow 
Depth of ground water : Deeper than 200 cm at time of sampling  

 
III Profile description  
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Horizon Depth (cm) Description  

Ap1 0-10 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; strong fine and medium subangular  blocky 
structure; soft dry, slightly firm moist, moderately sticky and moderately 
plastic; many very fine, fine and common medium vesicular pores; many very 
fine and fine roots; few traces of dead roots, common narrow vertical cracks 
through the horizons; very strongly acid (field pH 4.5); clear, smooth boundary 
to Ap2. 

Ap2 10-27 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium semi-angular  
blocky structure; slightly hard dry, slightly firm moist, moderately sticky and 
moderately plastic; many very fine, fine and common medium vesicular pores; 
common very fine and fine roots; common clay balls, few rounded and sub-
rounded rock fragments, few narrow vertical cracks through the horizons; very 
strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth boundary to Bto1. 

Bto1 27-55 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium subangular  
blocky structure; slightly hard dry, slightly firm moist, moderately sticky and 
moderately plastic; few faint clay coats on pore walls; many very fine, fine and 
few medium vesicular and few fine simple tubular pores; few very fine, fine and 
medium roots; few fine rounded and sub-rounded rock fragments; strongly acid 
(field pH 5.5); gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 55-88 Very dusky red (2.5YR 2.5/4); clay; strong fine and medium subangular blocky 
partially parting to coarse  granular structure; slightly hard dry, slightly firm 
moist, moderately sticky and moderately plastic; few faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine and fine vesicular and few fine simple 
tubular pores; few very fine, fine and medium roots; few very fine rounded and 
sub-rounded rock fragments, few clay balls, few accommodations of clay as 
hollow clay balls; strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 88-110 Very dusky red (2.5YR 2.5/3); clay; strong fine and medium subangular blocky 
partially parting to fine  granular structure; slightly hard dry, friable moist, 
slightly sticky and moderately plastic; few faint very fine clay coats on pore 
walls; many very fine, fine and few medium vesicular and few fine simple 
tubular pores; very few very fine and fine roots; few fine rounded rock 
fragments, few clay balls, few traces of dead roots; strongly acid (field pH 5.5); 
gradual, smooth boundary to Bo1. 
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Bo1 110-132 Very dusky red (2.5YR 2.5/3); clay; moderate fine and medium subangular 
blocky partially parting to strong fine  granular structure; slightly hard dry, 
friable moist, slightly sticky and moderately plastic; practically no clay 
coatings; many very fine and few fine vesicular and few fine simple tubular 
pores; very few very fine and fine roots; few fine rounded rock embedded in the 
matrix, few clay balls; strongly acid (field pH 5.5); diffuse, smooth boundary to 
Bo2. 

Bo2 132-160 Very dusky red (2.5YR 2.5/3); clay; moderate fine and medium subangular 
blocky partially parting to strong fine  granular structure; slightly hard dry, 
friable moist, slightly sticky and moderately plastic; practically no clay coating; 
many very fine and few fine vesicular and simple tubular pores; practically no 
roots; few fine rounded rock fragments, few clay balls, few traces of burned 
roots; strongly acid (field pH 5.5); diffuse, smooth boundary to Bo3. 

Bo3 160-200 Very dusky red (2.5YR 2.5/3); clay; moderate fine and medium subangular 
blocky partially parting to strong fine  granular structure; slightly hard dry, 
friable moist, slightly sticky and moderately plastic; practically no clay coating; 
many very fine and few fine vesicular and simple tubular pores; practically no 
roots; few fine rounded rock fragments, few clay balls, few traces of burned 
roots; strongly acid (field pH 5.5). 
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ชุดดินโชคชัยบริเวณที่ 2 (Ci-2) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ci-2 
Soil name : Chok Chai series (Ci) 
Classification : Typic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : January 25, 2003  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Thanapol 
Srisupha-olarn and Wimolnan Kanket 

Location : 92 Moo 4, 5 Km from Khonburi-Senseng road (2119) (at Km 11), Ban 
Nong Hindat, Tambon Sawanphraya, Amphoe Khonburi, Changwat 
Nakhon Ratchasima 

Elevation : Approximately 265 m (MSL)  
Map sheet number : 5438 II Coordination : 48Q 0215712E, 1605259N

Landform 
1. Physiographic position : Lava corrosion plain 
2. Surrounding land form : Gently undulating 
3. Slope on which profile site : 1.5%  Aspect : West 

  Land use  : Cassava field, mango, bamboo, kapok, sugarcane, papaya, banana and 
tamarind 

Annual rainfall : Approximately 1,300 mm  
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical savanna 
Others : Agricultural and settlements 

II General information on the soil  
 

Parent material : Colluvium and residuum derived from weathered basalt 
Drainage : Well drained  
Permeability : Rapid 
Runoff : Slow 
Depth of ground water : Deeper than 200 cm at time of sampling  
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III  Profile description  
 
Horizon Depth (cm) Description  

Ap 0-10 Dark red (2.5YR 3/6); clay; strong fine and medium subangular blocky 
partially parting to strong coarse granular structure; slightly hard dry, slightly 
firm moist, moderately sticky and very plastic; many very fine and common 
fine vesicular pores; common very fine and fine roots; common clay balls and 
few fine rounded rocks fragments, common narrow vertical cracks cutting 
vertically through a horizon; slightly acid (field pH 6.5); gradual, smooth 
boundary to Bto1. 

Bto1 10-25 Dark red (2.5YR 4/6); clay; strong fine and medium subangular blocky partially 
parting to strong coarse granular structure; slightly hard dry, friable moist, 
moderately sticky and very plastic; common fine faint clay coats on ped faces; 
many very fine and fine vesicular pores; common very fine and fine roots; 
common clay balls and few fine rounded rocks fragments, common narrow 
vertical cracks cutting vertically through a horizon; moderately acid (field pH 
6.0); gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 25-52 Dark red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
partially parting to strong medium and coarse granular structure; slightly hard 
dry, friable moist, slightly sticky and moderately plastic; common fine faint 
clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, common fine and few 
medium vesicular and few fine simple tubular and dendritic pores; few very fine 
and fine roots; few clay balls and few fine sub-rounded rocks fragments, few 
vertical cracks across part of horizon, few traces of dead roots; moderately acid 
(field pH 6.0); clear, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 52-76 Dark red (2.5YR 4/6); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
partially parting to strong medium and coarse granular structure; slightly hard 
dry, friable moist, slightly sticky and moderately plastic; common fine faint 
clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, common fine and few 
medium vesicular and few fine simple tubular and dendritic pores; very few 
very fine and fine roots; few clay balls and few fine sub-rounded rocks 
fragments, some evidences of facal pellets and some volute powdery materials; 
very strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth boundary to Bo1. 
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Bo1 76-103 Dark red (2.5YR 4/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
partially parting to strong coarse granular structure; slightly hard dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; very few faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, fine and few medium vesicular pores; 
very few very fine and fine roots; few clay balls and few fine sub-rounded rocks 
fragments; very strongly acid (field pH 5.0); diffuse, smooth boundary to Bo2. 

Bo2 103-130 Dark red (2.5YR 4/6); clay; strong fine and medium semi-angular blocky 
partially parting to strong coarse granular structure; slightly hard dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; very few faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine and fine and common medium vesicular 
and few fine simple tubular pores; very few very fine and fine roots; few clay 
balls and few fine sub-rounded rocks fragments, some white powdery 
materials; very strongly acid (field pH 5.0); gradual, smooth boundary to Bo3. 

Bo3 130-167 Dark red (2.5YR 3/6); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
partially parting to strong very fine granular structure; slightly hard dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; very few faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine and fine vesicular and few fine simple 
tubular pores; practically no roots; few clay balls and few fine sub-rounded 
rocks fragments, few fine cracks, some white powdery materials; very strongly 
acid (field pH 5.0); abrupt, smooth boundary to Btc. 

Btc 167-192+ Dark red (2.5YR 4/6); very gravelly clay; weak coarse subangular blocky 
structure parting along nodule; slightly hard dry, firm moist, slightly sticky and 
moderately plastic; few faint clay coats on pore walls and nodule surface; 
practically no roots; nodule sizes range from 2 mm up to 15 mm diameter (rock, 
iron and manganese nodules), internal nodule colors 10R3/4 and  10YR2/1 ; 
very strongly acid (field pH 4.5). 
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ชุดดินโชคชัยบริเวณที่ 3 (Ci-3) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ci-3 
Soil name : Chok Chai series (Ci) 
Classification : Rhodic Kandiustox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : January 26, 2003  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Thanapol 
Srisupha-olarn and Wimolnan Kanket 

Location : Cassava field, Ban Pana Nong Hin, Tambon Chae, Amphoe Khonburi, 
Changwat Nakhon Ratchasima 

Elevation : Approximately 265 m (MSL)  
Map sheet number : 5438 II Coordination : 48Q 0205863E, 1616056N

Landform 
1. Physiographic position : Top of lava corrosion plain (Crest) 
2. Surrounding land form : Gently undulating 
3. Slope on which profile site : 0%  Aspect : - 
Land use  : Cassava field, jackfruit, mango 
Annual rainfall : Approximately 1,300 mm  
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical savanna 
Others : Agricultural  

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from weathered basalt 
Drainage : Well drained  
Permeability : Rapid 
Runoff : Slow 
Depth of ground water : Deeper than 200 cm at time of sampling  
 

II Profile description  
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Horizon Depth (cm) Description  

Ap1 0-15 Dusky red (10R 3/3); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
parting to strong fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, 
slightly sticky and moderately plastic; many very fine and fine vesicular pores; 
many very fine and fine roots; common fine clay balls, few traces of dead roots, 
few fine rounded rock fragments; very strongly acid (field pH 4.0); abrupt, 
smooth boundary to Ap2. 

Ap2 15-30 Weak red (10R 4/3); clay; strong coarse angular blocky structure; hard dry, 
firm moist, moderately sticky and moderately plastic; very few fine faint clay 
coats on ped faces and pore walls; many very fine, common fine and medium 
vesicular pores; many very fine and common fine roots; common fine clay balls, 
common fine rounded rock fragments; very strongly acid (field pH 4.0); clear, 
smooth boundary to Bto1. 

Bto1 30-51 Dusky red (10R 3/4); clay; strong medium and coarse angular blocky structure; 
slightly hard dry, slightly firm moist, moderately sticky and moderately plastic; 
common fine distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
common fine and few medium vesicular and few fine simple tubular pores; 
many very fine and common fine roots; few fine clay balls, few fine rounded 
rock fragments, few traces of dead roots; very strongly acid (field pH 4.0); 
gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 51-73 Dusky red (10R 3/4); clay; strong medium and coarse angular blocky structure; 
slightly hard dry, slightly firm moist, moderately sticky and moderately plastic; 
common fine distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
common fine and few medium vesicular and few fine simple tubular pores; 
many very fine and common fine roots; common fine clay balls, few fine 
rounded rock fragments, few traces of dead roots; very strongly acid (field pH 
4.0); gradual, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 73-100 Dusky red (10R 3/4); clay; strong medium and coarse angular blocky structure; 
slightly hard dry, slightly firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
common fine distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, 
common fine and few medium vesicular and few fine simple tubular pores; 
common very fine and fine roots; common fine clay balls, few fine rounded rock 
fragments, few traces of dead roots; very strongly acid (field pH 4.5); gradual, 
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smooth boundary to Bto4. 

Bto4 100-130 Dusky red (10R 3/4); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
partially parting to medium and coarse granular structure; slightly hard dry, 
slightly firm moist, slightly sticky and moderately plastic; common fine faint 
clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, common fine and few 
medium vesicular and few fine simple tubular pores; common very fine and fine 
roots; common fine clay balls, very few fine rounded rock fragments, few 
traces of dead roots; very strongly acid (field pH 4.5); clear, smooth boundary 
to Bo1. 

Bo1 130-160 Dusky red (10R 3/4); clay; moderate fine and medium subangular blocky 
parting to coarse granular structure; slightly hard dry, friable moist, slightly 
sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces and 
pore walls; many very fine, common fine and few medium vesicular and few 
fine simple tubular pores; few very fine and fine roots; common fine clay balls, 
very few fine rounded rock fragments; very strongly acid (field pH 4.5); 
gradual, smooth boundary to Bo2. 

Bo2 160-185 Dusky red (10R 3/4); clay; strong fine and medium subangular blocky partially 
parting to medium and coarse granular structure; slightly hard dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on 
ped faces and pore walls; many very fine and common fine vesicular and few 
medium simple tubular pores; few very fine and fine roots; common fine clay 
balls, very few fine rounded rock fragments; very strongly acid (field pH 4.5); 
clear, smooth boundary to Bto5. 

Bto5 185-205 Dusky red (10R 3/4); clay; strong fine and medium subangular blocky parting 
to very fine and fine granular structure; slightly hard dry, friable moist, 
moderately sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, common fine and few medium vesicular 
pores; practically no roots; common clay balls, very few fine rounded rock 
fragments; very strongly acid (field pH 5.0). 
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ชุดดินทาใหมบริเวณที่ 1 (Ti-1) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ti-1 
Soil name : Tha Mai series (Ti) 
Classification : Rhodic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : February 8, 2003  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Thanapol  
Srisupha-olarn and Tonglor Suttisong 

Location : At 3.5 km, road to Ban Tam Singh from Petchakasem road (41) 
(Chumphon to Sawi), Ban Cham Ko, Tambon Ploy Whan Amphoe 
Tha Mai, Changwat Chantaburi 

Elevation : Approximately 40 m (MSL)  
Map sheet number : 5434III Coordination : 48Q 0179202E, 1395764N

Landform 
1. Physiographic position : Upper dissected footslope of lava corrosion hill 
2. Surrounding land form : Slightly undulating 
3. Slope on which profile site : 3%  Aspect : North-west 
Land use  : Tropical orchards and settlement/ durian, langsat, mangosteen, banana, 

evergreen species 
Annual rainfall : Approximately 3,030+ mm 
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical monsoonal 
Others : Agricultural and sparse settlement 

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from weathered basalt 
Drainage : Well drained  
Permeability : Rapid 
Runoff : Slow 
Depth of ground water : Deeper than 2 m at time of sampling  
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III  Profile description  
 
Horizon Depth (cm) Description  

Ap1 0-12 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong fine and medium subangular 
blocky parting to strong very fine and fine granular structure; loose dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; few fine faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, fine vesicular pores; many very fine, fine 
and medium roots; common fine clay balls, few traces of dead roots, very few 
very fine rock fragments; slightly acid (field pH 6.5); clear, smooth boundary to 
Ap2. 

Ap2 12-27 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong fine and medium subangular 
blocky parting to strong very fine and fine granular structure; loose dry, friable 
moist, slightly sticky and moderately plastic; very few very fine faint clay coats 
on pore walls; common very fine, fine vesicular pores; many very fine, fine and 
medium roots; common fine clay balls, few traces of dead roots and charcoal 
fragment, few fine rock fragments; very strongly acid (field pH 5.0); clear, 
smooth boundary to Bto1. 

Bto1 27-52 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong medium and coarse semi-angular 
blocky partially parting to granular structure; slightly hard dry, slightly firm 
moist, slightly sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on 
ped faces and pore walls; many very fine, fine vesicular and common fine 
simple tubular pores; very few very fine and fine roots; common fine clay balls, 
few traces of dead roots, few fine rock fragments; very strongly acid (field pH 
5.0); gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 52-78 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; strong medium and coarse subangular blocky 
parting to granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, moderately 
sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on ped faces and 
pore walls; many very fine, fine vesicular and common fine simple tubular 
pores; few fine and medium roots; common fine clay balls, few fine rock 
fragments; very strongly acid (field pH 5.0); gradual, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 78-96 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; strong medium and coarse semi-angular blocky 
parting to medium and fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm 
moist, moderately sticky and moderately plastic; common distinct clay coats on 
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ped faces and pore walls; many very fine, fine and few medium vesicular and 
common fine simple and dendritic tubular pores; few fine and medium roots; 
common fine clay balls, few traces of dead roots, few fine rock fragment, 
faunal activities; strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth boundary to Bo1. 

Bo1 96-125 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, moderately 
sticky and moderately plastic; common fine faint clay coats on pore walls 
mainly; many very fine, fine and few medium vesicular pores; few fine and 
medium roots; common clay balls, very few rock fragment; strongly acid (field 
pH 5.5); clear, smooth boundary to Bo2. 

Bo2 125-160 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, moderately 
sticky and moderately plastic; common fine faint and few distinct clay coats on 
pore walls mainly; many very fine, common fine and few medium vesicular 
and few fine simple tubular pores; few fine and medium roots; common clay 
balls, very few rock fragment; very strongly acid (field pH 5.0); gradual, 
smooth boundary to Bo2. 

Bo3 160-200 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, moderately 
sticky and moderately plastic; common fine faint and few distinct clay coats on 
pore walls mainly; many very fine, fine and common medium vesicular and 
common fine simple tubular pores; very few fine and medium roots; common 
clay balls, very few rock fragment; very strongly acid (field pH 5.0). 
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ชุดดินทาใหมบริเวณที่ 2 (Ti-2) 

I Information on the site  
 

Profile symbol : Ti-2 
Soil name : Tha Mai series (Ti) 
Classification : Typic Kandiudox, very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Date of examination : February 8, 2003  
Described by : Irb Kheoruenromne, Piboon Kanghae, Saowanuch Tawornpruek, 

Punyisa Trakoonyingcharoen, Suphicha  Thanachit, Thanapol  
Srisupha-olarn and Tonglor Suttisong  

Location : Mr. Sakieum Sathandee’ orchards, Ban Moo 1, Tambon Si Phaya, 
Amphoe Tha Mai, Changwat Chantaburi 

Elevation : Approximately 30 m (MSL)  
Map sheet number : 5434III Coordination : 48Q 0179338E, 1393219N

Landform 
1. Physiographic position : Top of dissected lava corrosion plain 
2. Surrounding land form : Undulating 
3. Slope on which profile site : 3%  Aspect : North-east 
Land use  : Tropical orchards/ durian, longan langsat, papaya  
Annual rainfall : Approximately 3,030 mm 
Mean temperature : Approximately 26oC 
Climate : Tropical monsoonal 
Others : Agricultural  

II General information on the soil  
 

Parent material : Residuum derived from weathered basalt 
Drainage : Well drained  
Permeability : Rapid 
Runoff : Moderate 
Depth of ground water : Deeper than 2 m at time of sampling  

 
III Profile description  
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Horizon Depth (cm) Description 

Ap 0-14/16 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong medium and coarse subangular 
blocky partially parting to strong medium and coarse granular structure; 
slightly hard dry, slightly firm moist, slightly sticky and moderately plastic; 
few fine faint clay coats on pore walls; many very fine, fine and few medium 
vesicular pores; common very fine and fine roots; common clay balls, few traces 
of dead roots and charcoal fragments, few fine rounded rock fragments; slightly 
acid (field pH 6.5); clear, smooth boundary to Bto1. 

Bto1 16-40 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong fine and medium subangular 
blocky parting to fine granular structure; slightly hard dry, friable moist, 
moderately sticky and moderately plastic; few fine faint clay coats on pore 
walls; many very fine, fine and few medium vesicular pores; few very fine and 
fine roots; common clay balls, few traces of dead roots, few fine rounded rock 
fragments; strongly acid (field pH 5.5); gradual, smooth boundary to Bto2. 

Bto2 40-70 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; moderate medium and coarse semi-
angular blocky parting to medium and fine granular structure; slightly hard dry, 
friable moist, moderately sticky and moderately plastic; common faint clay 
coats mostly on pore walls; many very fine, fine and few medium vesicular and 
few fine simple tubular pores; few very fine, fine and medium roots; common 
fine clay balls, few charcoal fragments, few fine rounded rock fragments; 
strongly acid (field pH 5.5); gradual, smooth boundary to Bto3. 

Bto3 70-95 Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; strong medium and coarse semi-angular 
blocky parting to medium and fine granular structure; slightly hard dry, slightly 
firm moist, moderately sticky and moderately plastic; common faint and few 
distinct clay coats on ped faces and pore walls; many very fine, common fine 
and few medium vesicular and few fine simple tubular pores; very few very 
fine, fine and medium roots; common clay balls, few fine rounded rock 
fragments; very strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth boundary to Bo1. 

Bo1 95-125 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, 
moderately sticky and moderately plastic; few faint clay coats mostly on pore 
walls; many very fine, common fine and few medium vesicular and common 
fine simple and dendritic tubular pores; very few very fine, fine and medium 
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roots; common clay balls, few fine rounded rock fragments; strongly acid (field 
pH 5.5); clear, smooth boundary to Bo2. 

Bo2 125-150 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, 
moderately sticky and moderately plastic; common faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, common fine and few medium vesicular 
and common fine simple and dendritic tubular pores; very few very fine, fine 
and few medium roots; common clay balls, few fine rounded rock fragments; 
strongly acid (field pH 5.5); gradual, smooth boundary to Bo3. 

Bo3 150-175 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, 
moderately sticky and moderately plastic; common faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, common fine and few medium vesicular 
and common fine simple and dendritic tubular pores; very few very fine, fine 
and few medium roots; common clay balls, few fine rounded rock fragments; 
strongly acid (field pH 5.5); gradual, smooth boundary to Bo4. 

Bo4 175-200 Dusky red (2.5YR 3/4); clay; moderate fine and medium semi-angular blocky 
parting to fine granular structure; slightly hard dry, slightly firm moist, 
moderately sticky and moderately plastic; common faint clay coats on ped 
faces and pore walls; many very fine, fine and few medium vesicular and few 
fine simple and dendritic tubular pores; very few very fine, fine and few medium 
roots; common fine clay balls, very few fine rock fragments; strongly acid 
(field pH 5.5). 
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ตารางผนวกที่ 1 การแบงกลุมของเนื้อดิน (เอบิ, 2548; Soil Survey Division Staff, 1993) 
 

คําเรียกทั่วไป ลักษณะเนื้อดนิ 
ช้ันเนื้อดนิตางๆ 

(texture classes) 

ดินทราย 

(sandy soils) 

 
 

เนื้อหยาบ 

(coarse textured) 

ไดแก ทรายชนิดตาง ๆ  (ทรายหยาบ 
ทรายละเอียด ทรายละเอียดมาก) ทราย
ปนดินรวนชนดิตาง ๆ (ทรายหยาบปน
ดินรวน ทรายปนดนิรวน ทรายละเอียด
ปนดินรวน และทรายละเอียดมากปนดิน
รวน) 

 

ดินรวน 

(loamy soils) 
 

เนื้อหยาบปานกลาง 

(moderately coarse-textured) 

ไดแก ดินรวนปนทรายชนิดตาง ๆ ตั้งแต
ดินรวนปนทรายหยาบถึงดินรวนปน
ทรายละเอียด 

 

 เนื้อปานกลาง 

(medium-textured) 

ไดแก ดนิรวนปนทรายละเอียดมาก ดิน
รวนดินรวนปนทรายแปง และทรายแปง 

 

 เนื้อละเอียดปานกลาง 

(moderately fine-textured) 

ไดแก ดินรวนเหนยีว ดินรวนเหนียวปน
ทราย ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

 

ดินเหนียว 

(clayey soils) 

เนื้อดินละเอียด 

(fine textured) 

ไดแก ดินเหนียวปนทราย ดินเหนยีวปน
ทรายแปง  และดินเหนยีว 
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ตารางผนวกที่ 2  เกณฑการแบงระดับความหนาแนนรวมของดิน  

ระดับ (rating) ความหนาแนนรวม  
(Mg m-3)  

ต่ํา < 1.2  
คอนขางต่ํา 1.2-1.4  
ปานกลาง 1.4-1.6  
คอนขางสูง 1.6-1.8  
สูง 1.8-2.0  
สูงมาก > 2.0  

 
ตารางผนวกที่ 3  ระดับความเปนกรดเปนดางของดิน (เอิบ, 2548; Land Classification Division and 

FAO Project Staff, 1973; Soil Survey Division Staff, 1993)  
 

ระดับ (rating) พิสัย (range) 

กรดรุนแรงมากที่สุด (ultra acid) < 3.5 
กรดรุนแรงมาก (extremely acid)  3.5-4.4 
กรดจัดมาก (very strongly acid) 4.5-5.0  
กรดจัด (strongly acid) 5.1-5.5  
กรดปานกลาง (moderately acid)  5.6-6.0  
กรดเล็กนอย (slightly acid)  6.1-6.5  
กลาง (neutral)  6.6-7.3  
ดางเล็กนอย (slightly alkaline) 7.4-7.8  
ดางปานกลาง (moderately alkaline)  7.9-8.4  
ดางจัด (strongly alkaline)  8.5-9.0  
ดางจัดมาก (very strongly alkaline) > 9.0  
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ตารางผนวกที่ 4  เกณฑมาตรฐานความสูงต่ําคาวิเคราะหทางเคมีของดิน (เอิบ, 2542; Land 
Classification Division and FAO Project Staff, 1973; Soil Survey Division  
Staff, 1993)  

1.  อินทรียวัตถุ (Organic Matter)  

ระดับ (Rating) พิสัย (g kg-1)  

ต่ํามาก (VL) < 5  
ต่ํา (L) 5-10  
ต่ําปานกลาง (ML) 10-15  
ปานกลาง (M) 15-25  
สูงปานกลาง (MH) 25-35  
สูง (H) 35-45  
สูงมาก (VH) > 45  

2.  ปริมาณไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) 

ระดับ (Rating) พิสัย (g kg-1)  

ต่ํามาก (VL) < 1.0  
ต่ํา (L) 1.0-2.0  
ปานกลาง (M) 2.0-5.0 
สูง (H) 5.0-7.5  
สูงมาก (VH) > 7.5  

3.  อัตรารอยละความอิ่มตวัเบส (Bases Saturation)  

ระดับ (Rating) พิสัย (%)  

ต่ํา (L) < 35  
ปานกลาง (M) 35-75 
สูง (H) > 75  
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4.  ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange Capacity: CEC)  

          ระดับ (Rating) พิสัย (cmol kg-1) 

ต่ํามาก (VL) < 3  
ต่ํา (L) 3-5  
ต่ําปานกลาง (ML) 5-10   
ปานกลาง (M)  10-15   
สูงปานกลาง (MH)  15-20  
สูง (H)  20-30  
สูงมาก (VH) > 30  

5.  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) (Bray II)  

ระดับ (Rating) พิสัย (mg kg-1)  

ต่ํามาก (VL) < 3 
ต่ํา (L) 3-6 
คอนขางต่าํ (ML) 6-10 
ปานกลาง (M) 10-15 
คอนขางสูง (MH) 15-25 
สูง (H) 25-45 
สูงมาก (VH) > 45 

6.  ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) (NH4OAc)  

ระดับ (Rating) พิสัย (mg kg-1)  

ต่ํามาก (VL) < 30  
ต่ํา (L) 30-60  
ปานกลาง (M) 60-90  
สูง (H)   90-120  
สูงมาก (VH) > 120  
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ตารางผนวกที่ 5  แสดงคาปฏิกิริยาดินไมปรับปฏิกิริยาดินจากการวเิคราะหความจแุลกเปลี่ยน     
 แคตไอออนโดยวิธีการบังคับแลกเปลี่ยน (compulsive exchange method)  

ของชุดดินปากชอง ชุดดินอาวลึก ชุดดนิโชคชัย และชุดดินทาใหม 
 
 

Pak Chong Ao Luk Chok Chai Tha Mai No 
surface subsoil surface subsoil surface subsoil surface subsoil 

1 6.5 3.9 5.1 4.0 4.3 4.1 5.8 5.7 
2 6.4 4.0 5.7 4.1 5.0 4.2 4.8 4.2 
3 8.3 4.0 4.5 4.0 4.4 4.1 - - 
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ตารางผนวกที่ 6  แสดงคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนรวม ความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เปน       
ดาง ความจแุลกเปลี่ยนแอนไอออน และปรมิาณอะลูมินัมที่สกัดไดตามระดับ
ปฏิกิริยาดิน 

 
No. Pc-1 Pc-2 Pc-3 

CECb (cmol kg-1) of Pak Chong series in surface soil 
pH3 4.321 2.690 -0.875 
pH4 7.274 5.299 4.835 

5.755 5.265 
pH7 8.202 5.774 5.807 

pH soil 8.194 5.776 5.837 
CECt (cmol kg-1) of Pak Chong series in surface soil 

pH3 4.530 2.866 -0.859 
pH4 7.268 5.297 4.821 
pH5 7.646 4.958 4.738 
pH6 7.790 5.742 5.251 
pH7 8.185 5.760 5.793 

pH soil 8.193 5.760 5.822 
AEC (cmol kg-1) of Pak Chong series in surface soil 

pH3 -5.441 -9.071 -13.852 
pH4 -1.001 -1.088 -2.382 
pH5 -0.787 -1.029 -1.826 
pH6 -0.692 -0.262 -1.079 
pH7 -0.318 -0.283 -0.228 

pH soil -0.341 -0.274 -0.183 
Extractable Al (cmol kg-1) of Pak Chong series in surface soil 

pH3 0.209 0.176 0.016 
pH4 0.000 0.000 0.000 
pH5 0.000 0.000 0.000 
pH6 0.000 0.000 0.000 
pH7 0.000 0.000 0.000 

pH soil 0.000 0.000 0.000 
 

pH5 7.649 4.968 4.753 
pH6 7.799 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Pc-1 Pc-2 Pc-3 
CECb (cmol kg-1) of Pak Chong series in subsoil 

pH3 1.838 2.349 0.789 
pH4 6.626 3.988 4.993 
pH5 6.813 4.831 5.372 
pH6 6.712 5.799 5.981 
pH7 7.032 5.612 5.532 

pH soil 6.190 3.423 4.783 
CECt (cmol kg-1) of Pak Chong series in subsoil 

pH3 2.024 2.593 1.463 
pH4 6.631 3.972 4.994 
pH5 6.845 4.828 5.367 
pH6 6.724 5.846 5.994 
pH7 7.042 5.618 5.651 

pH soil 6.187 3.436 4.768 
AEC (cmol kg-1) of Pak Chong series in subsoil 

pH3 -12.730 -7.424 -13.955 
pH4 -1.490 -1.743 -2.897 
pH5 -1.213 -1.847 -1.037 
pH6 -1.389 -0.861 -0.854 
pH7 -0.541 -1.151 -0.880 

pH soil -2.342 -2.983 -2.762 
Extractable Al (cmol kg-1) of Pak Chong series in subsoil 

pH3 0.186 0.244 0.674 
pH4 0.005 0.000 0.001 
pH5 0.032 0.000 0.000 
pH6 0.012 0.047 0.013 
pH7 0.010 0.006 0.119 

pH soil 0.000 0.013 0.000 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Ak-1 Ak-2 Ak-3 
CECb (cmol kg-1) of Ao Luk series in surface soil 

pH3 -0.879 0.202 -0.049 
pH4 3.403 5.768 3.405 
pH5 4.184 5.744 4.142 
pH6 4.162 5.807 4.226 
pH7 3.983 5.759 4.000 

pH soil 3.824 5.812 4.003 
CECt (cmol kg-1) of Ao Luk series in surface soil 

pH3 -0.376 0.506 0.749 
pH4 3.384 5.745 3.430 
pH5 4.166 5.710 4.104 
pH6 4.142 5.778 4.186 
pH7 3.962 5.725 3.968 

pH soil 3.800 5.781 3.960 
AEC (cmol kg-1) of Ao Luk series in surface soil 

pH3 -10.485 -11.045 -7.434 
pH4 -0.700 -0.499 -1.415 
pH5 -0.597 -0.594 -0.686 
pH6 -0.594 -0.538 -0.608 
pH7 -0.700 -0.599 -0.798 

pH soil -0.787 -0.539 -0.767 
Extractable Al (cmol kg-1) of Ao Luk series in surface soil 

pH3 0.503 0.304 0.798 
pH4 0.000 0.000 0.025 
pH5 0.000 0.000 0.000 
pH6 0.000 0.000 0.000 
pH7 0.000 0.000 0.000 

pH soil 0.000 0.000 0.000 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Ak-1 Ak-2 Ak-3 
CECb (cmol kg-1) of Ao Luk  series in subsoil 

pH3 -1.969 0.219 1.183 
pH4 2.470 3.219 3.360 
pH5 2.605 3.306 3.374 
pH6 2.644 3.323 3.347 
pH7 2.644 3.283 3.323 

pH soil 2.650 3.279 3.357 
CECt (cmol kg-1) of Ao Luk series in subsoil 

pH3 0.312 0.486 1.806 
pH4 2.507 3.265 3.486 
pH5 2.585 3.330 3.455 
pH6 2.621 3.363 3.361 
pH7 2.631 3.246 3.374 

pH soil 2.699 3.337 3.596 
AEC (cmol kg-1) of Ao Luk series in subsoil 

pH3 -25.299 -8.922 -8.332 
pH4 -4.810 -0.794 -0.938 
pH5 -4.474 -0.769 -0.966 
pH6 -4.344 -0.765 -1.002 
pH7 -4.355 -0.825 -1.101 

pH soil -5.032 -0.784 -0.941 
Extractable Al (cmol kg-1) of Ao Luk series in subsoil 

pH3 2.281 0.267 0.623 
pH4 0.049 0.046 0.239 
pH5 0.000 0.024 0.081 
pH6 0.000 0.039 0.014 
pH7 0.000 0.000 0.051 

pH soil 0.037 0.058 0.126 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Ci-1 Ci-2 Ci-3 
CECb (cmol kg-1) of Chok Chai series in surface soil 

pH3 0.258 0.181 0.556 
pH4 3.617 4.536 3.940 
pH5 4.189 5.083 4.133 
pH6 4.595 5.112 4.732 
pH7 4.338 5.207 4.874 

pH soil 4.169 5.153 4.068 
CECt (cmol kg-1) of Chok Chai series in surface soil 

pH3 1.143 0.475 1.645 
pH4 3.611 4.501 4.062 
pH5 4.132 5.014 4.063 
pH6 4.535 5.130 4.662 
pH7 4.294 5.539 4.879 

pH soil 4.113 5.121 4.005 
AEC (cmol kg-1) of Chok Chai series in surface soil 

pH3 -4.122 -15.235 -9.812 
pH4 -1.190 -3.361 -5.094 
pH5 -1.014 -1.567 -4.555 
pH6 -0.855 -1.532 -2.171 
pH7 -0.896 -1.413 -1.920 

pH soil -1.092 -1.444 -4.711 
Extractable Al (cmol kg-1) of Chok Chai series in surface soil 

pH3 0.885 0.294 1.089 
pH4 0.000 0.000 0.122 
pH5 0.000 0.000 0.000 
pH6 0.000 0.019 0.000 
pH7 0.000 0.332 0.005 

pH soil 0.000 0.000 0.000 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Ci-1 Ci-2 Ci-3 
CECb (cmol kg-1) of Chok Chai series in subsoil 

pH3 0.977 0.822 -0.189 
pH4 2.511 3.709 3.755 
pH5 4.600 4.123 4.178 
pH6 4.168 3.998 4.133 
pH7 4.231 3.904 4.434 

pH soil 3.386 3.925 3.816 
CECt (cmol kg-1) of Chok Chai series in subsoil 

pH3 1.644 2.042 0.862 
pH4 2.607 3.925 4.047 
pH5 4.668 4.292 4.178 
pH6 4.228 4.009 4.308 
pH7 4.521 4.164 4.657 

pH soil 3.737 4.116 3.882 
AEC (cmol kg-1) of Chok Chai series in subsoil 

pH3 -8.022 -8.524 -16.533 
pH4 -2.944 -2.331 -2.970 
pH5 -1.107 -2.106 -1.535 
pH6 -1.523 -1.836 -1.127 
pH7 -1.417 -1.442 -0.747 

pH soil -1.035 -2.526 -2.806 
Extractable Al (cmol kg-1) of Chok Chai series in subsoil 

pH3 0.667 1.220 1.050 
pH4 0.096 0.216 0.292 
pH5 0.069 0.168 0.000 
pH6 0.060 0.011 0.175 
pH7 0.290 0.260 0.222 

pH soil 0.350 0.191 0.066 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Ti-1 Ti-2 
CECb (cmol kg-1) of Tha Mai series in surface soil 

pH3 3.761 1.620 
pH4 5.747 4.599 
pH5 5.806 4.638 
pH6 5.838 4.597 
pH7 6.952 4.625 

pH soil 6.921 4.602 
CECt (cmol kg-1) of Tha Mai series in surface soil 

pH3 3.961 2.228 
pH4 5.747 4.620 
pH5 5.803 4.629 
pH6 5.831 4.581 
pH7 6.941 4.606 

pH soil 6.911 4.590 
AEC (cmol kg-1) of Tha Mai series in surface soil 

pH3 -3.732 -6.261 
pH4 -0.557 -0.525 
pH5 -0.509 -0.463 
pH6 -0.512 -0.424 
pH7 -0.659 -0.505 

pH soil -0.617 -0.486 
Extractable Al (cmol kg-1) of Tha Mai series in surface soil 

pH3 0.200 0.608 
pH4 0.000 0.021 
pH5 0.000 0.000 
pH6 0.000 0.000 
pH7 0.000 0.000 

pH soil 0.000 0.000 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

No. Ti-1 Ti-2 
CECb (cmol kg-1) of Tha Mai series in subsoil 

pH3 2.201 0.926 
pH4 5.244 3.352 
pH5 5.758 3.399 
pH6 5.753 3.977 
pH7 5.816 4.145 

pH soil 5.779 3.340 
CECt (cmol kg-1) of Tha Mai series in subsoil 

pH3 2.630 2.213 
pH4 5.246 3.386 
pH5 5.747 3.384 
pH6 5.741 3.958 
pH7 5.802 4.125 

pH soil 5.767 3.333 
AEC (cmol kg-1) of Tha Mai series in subsoil 

pH3 -6.081 -8.023 
pH4 -1.588 -1.549 
pH5 -0.864 -1.368 
pH6 -0.864 -1.602 
pH7 -0.772 -1.480 

pH soil -0.788 -1.256 
Extractable Al (cmol kg-1) of Tha Mai series in subsoil 

pH3 0.429 1.286 
pH4 0.002 0.035 
pH5 0.000 0.000 
pH6 0.000 0.000 
pH7 0.000 0.000 

pH soil 0.000 0.000 
 
 

 




