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เราไดม้องหาขอ้มลูอา้งองิเพือ่เป็นแนวทางส าหรับดนิทีม่อียูใ่นเขตเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้าเป็นระยะเวลาหนึง่ และในอดตี
เราไดอ้าศยัขอ้มลูทีม่อียูเ่พยีงนอ้ยนดิเกีย่วกบัการจ าแนกประเภทของดนิทีม่อียูใ่นประเทศตา่งๆในเขตนี ้แนวทางจากขอ้มลู
เหลา่นัน้มกัจะรวบรวมเอาขอ้มลูเกา่และแน่นอนวา่ไมใ่ชแ่บบอนิเตอรแ์อคทฟี ในบทความนีค้ณุปีเตอร ์ไดท้ าการส ารวจแผน
ทีด่นิโลกแบบดจิทิัล (Digital Soil Map of the World) และพบวา่ในเขตเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตม้ดีนิหลกัอยู ่7 กลุม่ใหญ ่
ดนิถอืเป็นสว่นส าคญัและเป็นรากฐานของการเกษตรและการพัฒนาแบบยัง่ยนื การรูช้นดิของดนิในชมุชนส าคัญตอ่การเลอืก
ประเภทของพชืผลทีจ่ะเพาะปลกู รวมถงึรปูแบบการพัฒนาและวธิกีารใชท้ีด่นิทีม่อียู ่อยา่ลมืตรวจสอบขอ้มลูกลุม่ดนิ (เริม่จาก
หนา้ที ่7 เพือ่เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิ) หวังวา่แนวทางทีเ่ราน าเสนอนีจ้ะชว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้ณุส ารวจแผนทีด่นิแบบดจิทิลั 
และศกึษาหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัดนิในพืน้ที]่ 

ภาพรวม: ดนิในเขตพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

รายงานนีอ้ธบิายและวเิคราะหก์ารแบง่ประเภทและลักษณะของดนิกลุม่ใหญ่ๆ ในเขตเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ประกอบไปดว้ย

ประเทศกมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์ไทย และเวยีดนาม (แผนที ่1) 

สภาพภมูศิาสตร ์

พืน้ทีใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้ลีักษณะเป็นเทอืกเขาทางตอน

เหนอื เป็นทีร่าบขนาดใหญแ่ละทีร่าบสงูทางตอนใต ้โดยมรีะบบ

แมน่ ้าขนาดใหญท่ีไ่หลจากภเูขาลงมายงัทีร่าบเพือ่ออกสูท่ะเล 

ภเูขาตามเขตชายแดนทีต่ดิกบัประเทศจนีแผข่ยายจากทางตอน

เหนอืมายงัตอนใตท้ีค่วามสงูตัง้แต ่5,800 เมตร ภเูขาเหลา่นีเ้ป็นตน้

ก าเนดิของแมส่ายหลัก และทีส่ าคญัคอืแมน่ ้าโขงทีไ่หลผา่นหลาย

ประเทศ และยงัมแีมน่ ้าอริวดใีนประเทศเมยีนมาร ์แมน่ ้าทัง้สองสาย

แผข่ยายเป็นสามเหลีย่มปากแมน่ ้าขนาดใหญก่อ่นทีจ่ะไหลลงสู่

ทะเล สว่นแมน่ ้าสายส าคญัอืน่ๆคอืแมน่ ้าเจา้พระยาในประเทศไทย 

แมน่ ้าสาละวนิและแมน่ ้าสะโตงในเมยีนมาร ์แมน่ ้าแดงในเวยีดนาม 

ทีร่าบลุม่อนัอดุมสมบรูณ์ทีค่รอบคลมุเป็นบรเิวณกวา้งใหญต่ามแมน่ ้า

เหลา่นีเ้หมาะสมเป็นอยา่งยิง่กบัการเพาะปลกูขา้ว ทีใ่จกลางของ

ประเทศกมัพชูามลีักษณะของทีร่าบในทะเลสาบทีเ่กดิขึน้จากการ

ไหลบา่ของน ้าทีเ่ออ่ลน้จากโตนเลสาบ (ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ)่ 

แผนที ่1: แผนทีภ่มูปิระเทศพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(FAO 2007) 



 

สภาพภมูอิากาศ 

สภาพภมูอิากาศของเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้กัจะขึน้อยูก่บัลมมรสมุ โดยฤดแุลง้ทีอ่ากาศหนาวตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมถงึ

กมุภาพันธข์ึน้กบัลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนอื สว่นฤดฝูนทีอ่ากาศรอ้นตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมถงึกนัยายนขึน้อยูก่บัลมมรสมุ

ตะวันตกเฉียงใต ้สว่นฤดเูปลีย่นมรสมุในเดอืนมนีาคมและเมษายนจะรอ้นและแหง้แลง้มาก ปรมิาณฝนไดรั้บอทิธพิลจาก

ทศิทางของเทอืกเขาหลักๆเชน่ เทอืกเขาตะนาวศรใีนประเทศเมยีนมารแ์ละเทอืกเขาอนันัมในประเทศเวยีดนาม (FAO 1979) 

ซึง่หมายความวา่โซนทีเ่ป็นศนูยก์ลางของเมยีนมาร,์ ไทย และอนิโดจนีตอนใตต้ัง้อยูภ่ายในพืน้ทีเ่ขตเงาฝนและมภีมูอิากาศที่

แหง้กวา่ 

อณุหภมูโิดยเฉลีย่เกอืบจะเหมอืนกนั (ประมาณ 27°C) ตลอดทัง้ปีในตอนใตข้องเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(ตอนใตข้อง

ละตจิดูที ่17 องศาเหนอื) ในพืน้ทีต่อนเหนอืทีไ่กลจากทะเล ทีม่ลีะตจิดูเพิม่ขึน้มอีณุหภมูเิฉลีย่ประจ าปีจากชว่ง 20 ถงึ 30°C  

และพืน้ทีเ่หลา่นีย้งัมคีา่เฉลีย่อณุหภมูริะหวา่งวันทีแ่ตกตา่งกนัมาก ซึง่ขึน้อยูก่บัความหา่งไกลจากทะเล นอกจากนีล้ะตจิดูที่

เพิม่ขึน้ยงัท าใหอ้ณุภมูแิละความชืน้ในหนา้รอ้นทีส่งูอยูนั่น้ลดลงดว้ย เทอืกเขาหมิาลัยทางภาคเหนอืของเวยีดนาม ลาวและ

เมยีนมารม์ภีมูอิากาศ แบบกึง่รอ้นโดยอณุหภมูเิฉลีย่คอ่นขา้งหนาวคอืต า่วา่ 15°C ในฤดหูนาว (FAO 1979) 

ทีม่าของขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูทีม่อียู ่

แผนทีด่นิแบบดจิทิัล จากองคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) (2007) แสดงขอ้มลูทีค่รอบคลมุเกีย่วกบั

ดนิทีม่อียูใ่นโลกนี ้เวอรช์ัน่แรกของขอ้มลูนีต้พีมิพข์ึน้ในปี 1979 จากองคก์าร FAO โดยสถานทีต่ัง้, พืน้ที,่ และการจ าแนก

ประเภทดนิยงัคงเกอืบเหมอืนเดมิทกุอยา่ง มเีพยีงโครงสรา้งและขอ้มลูเทา่นัน้ทีม่กีารปรับปรงุเพิม่เตมิใหด้ขี ึน้ องคก์าร FAO 

ใชก้ารจ าแนกดนิทีอ่ธบิายไวใ้น “ฐานขอ้มลูอา้งองิทรัพยากรดนิของโลก” (World Reference Base for Soil Resources) 

หรอืชือ่ยอ่วา่ WRB (FAO 2014) ทีม่กีารปรับขอ้มลูครัง้ลา่สดุในปี 2015 โดย WRB ไดจ้ าแนกกลุม่ดนิอา้งองิ (Reference 

Soil Groups หรอืชือ่ยอ่ RSGs) เป็น 32 กลุม่ 

ค าอธบิายทีค่อ่นขา้งละเอยีด การจัดการและการใชป้ระโยชนข์องดนิสามารถคน้หาไดท้ี ่ “บนัทกึการศกึษาดนิหลกัของโลก 

(Lecture Notes on the Major Soils of the World)” (FAO 2001) รวมถงึที ่“ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัดนิในโลก (World 

Reference Base for Soil Resources)” (FAO 2014) 

แหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนม์ากอนัหนึง่ในการมองเห็นภาพและแสดงขอ้มลูของดนิและลักษณะของดนิอยูท่ีเ่ว็บไซทช์ือ่วา่ 

SoilGrids (https://www.soilgrids.org) ในโครงการ ISRIC-World Soil Information (ISRIC 2016) ซึง่เป็นโครงการที่

รวบรวมขอ้มลูจากทกุประเทศในโลก จากองคก์ารตา่งๆ แลว้น าเสนอในลกัษณะของแผนทีแ่บบอนิเตอรแ์อคทฟี โดยแผนที่

เป็นการคาดการณ์ต าแหน่งของชนดิดนิและคณุสมบตัดินิทีเ่ป็นโปรแกรมเรยีนรูจ้ากคอมพวิเตอรแ์ละเป็นรปูแบบจ าลองเชงิ

สถติขิองโลก ขอ้มลูบางอยา่งเกีย่วกบัแผนทีท่ีจ่ะกลา่วในชว่งตอ่ไปน ามาจากเว็บไซท ์SoilGrids 

Harmonized World Soil Database (HWSD) หรอืฐานขอ้มลูดนิโลกทีส่อดคลอ้งกนั (FAO et al. 2012) เป็นแหลง่ขอ้มลู

อกีแหง่หนึง่ โดย HWSD กค็อืผลทีเ่กดิจากความรว่มมอืกนัระหวา่งองคก์ร FAO และองคก์รอืน่ๆ ฐานขอ้มลูแบบภาพนี้

ประกอบไปดว้ยขอ้มลูคณุสมบตัขิองดนิทีเ่ลอืกไว ้(เชน่ คา่คารบ์อนชวีภาพ, คา่ pH, ความสามารถในการเก็บกกัน ้า, ความลกึ

ของดนิ, ความสามารถในการแลกเปลีย่นคารบ์อน) จากหน่วยแผนทีด่นิ 15,000 หน่วย ฐานขอ้มลู HWSD นี ้สามารถดาวน์

โหลดได ้พรอ้มกบัแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชแ้สดงขอ้มลู จากเว็บไซท ์FAO website 

ขอ้มลูและแผนทีด่นิทีม่กีารจ าแนกแบบอืน่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตก้็มอียูใ่หค้น้หาไดเ้ชน่กนั ทีห่ลายๆประเทศเคยใชแ้ละ

ยงัใชอ้ยูค่อือนุกรมวธิานดนิของ USDA (USDA Soil Taxonomy) เพือ่การส ารวจดนิ อนุกรมวธิานดนิของ USDA นีจ้ าแนกดนิ

ตามปัจจัยหลายอยา่ง (ทีน่ยิมทีส่ดุคอืตามคณุสมบตั)ิ และตามหลายๆระดับ ไดแ้ก ่ อนัดับ (Order), อนัดับยอ่ย (Suborder), 

กลุม่ดนิใหญ ่(Great Group), กลุม่ดนิยอ่ย (Subgroup), วงศ ์(Family), และ ชดุดนิ (Series) ขอ้มลูของ USDA และ WRB 

สามารถเทยีบเคยีงกนัไดใ้นบางสว่น นอกจากนัน้แผนทีด่นิและขอ้มลูทีใ่ชอ้นุกรมวธิานดนิของ USDA (และทีใ่ชแ้บบอืน่ทีอ่าจ

ไมค่อ่ยแพรห่ลาย ทีบ่างครัง้จ าแนกดนิตามลักษณะคณุสมบตัเิทา่นัน้) สามารถคน้หาไดใ้นระดบัประเทศ แมข้อ้มลูบางอยา่งมี

ความละเอยีดสงูและใหร้ายละเอยีดทีม่ากกวา่ แตก่็อาจยากทีจ่ะสรปุและเปรยีบเทยีบขอ้มลูกนั เนือ่งจากมกีารจ าแนกที่

ตา่งกนัและขอ้มลูดบิมกัท าความเขา้ใจไดย้ากกวา่ 

https://www.soilgrids.org/


การจ าแนกดนิทีม่กัพบไดท้ ัว่ไปในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ตอ่ไปนีเ้ป็นแผนทีด่นิทีม่กัพบไดท้ัว่ไป (แผนที ่2) และการค านวณพืน้ที ่(ตารางที ่1) ตามแผนทีด่นิโลกแบบดจิทิัล โดย

องคก์าร FAO (2007) แผนทีด่นิแบบดจิทิลัใชฐ้านอา้งองิของโลก (World Reference Base) (FAO 2014) เพือ่แบง่กลุม่ดนิ 

และจ าแนกพืน้ทีต่ามหน่วยดนิทีต่า่งกนั หน่วยดนิแตล่ะหน่วยประกอบไปดว้ยดนิทีพ่บไดท้ัว่ไป (ทีค่รอบคลมุพืน้ทีข่นาดใหญ)่ 

และดนิอกีหนึง่ชนดิหรอืมากกวา่ทีพ่บรว่มกนั เชน่ ดนิชนดิใดชนดิหนึง่ทางภาคเหนอืของประเทศไทยประกอบไปดว้ยกลุม่ดนิ

หลกัเอครสิซอล (Acrisols) 80%, กลุม่ดนิแคมบซิอล (Cambisols )10% และกลุม่ดนิลโิทซอล (Lithosols)10% (ทัง้สอง

กลุม่เป็นดนิทีพ่บรว่มกนั) แผนที ่2 แสดงแคด่นิหลกัในแตล่ะพืน้ที ่สว่นค าอธบิายคณุสมบตัขิองดนิหลักๆในเอเชยีตะวันออก

เฉียงใตอ้ยูใ่นตอนทา้ยของบทความ เริม่จากหนา้ 7 เป็นตน้ไป  

ตารางที ่1 แสดงพืน้ทีแ่ละเปอรเ์ซน็ตข์องกลุม่ดนิอา้งองิ (Reference Soil Groups หรอื RSGs) แตล่ะกลุม่ในประเทศ 5 

ประเทศ และทัว่ทัง้เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่ในพืน้ทีเ่อเชยีตะวันออกเฉียงใตน้ีม้กีลุม่ดนิอา้งองิอยู ่18 กลุม่ แตไ่มใ่ชท่กุ

กลุม่มอียูใ่นทกุประเทศ การค านวณพืน้ทีส่ าหรับกลุม่ดนิอา้งองิแตล่ะกลุม่จะรวมพืน้ทีต่ามสดัสว่นของกลุม่ดนิอา้งองิทัง้ดนิ

กลุม่หลกั (soil) และดนิทีพ่บรว่มกนั (Associated soil) ในหน่วยดนิทัง้หมด 

 

ตารางที ่1 : พืน้ทีก่ลุม่ดนิอา้งองิ (RSGs)ในประเทศตา่งๆของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

อา้งองิ: Calculated based on Digital Soil Map of the World (FAO 2007) 

 

ผลทีไ่ดจ้ากตารางที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในพืน้ที ่970,247 ตร.กม. (หรอืคดิเป็น 50.4% ของพืน้ทีใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต)้ 

เป็นดนิทีจ่ัดอยูใ่นกลุม่ดนิอครซิอล (Acrisols) ซึง่เป็นกลุม่ทีพ่บเกอืบทกุทีใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะทีล่าวมี

ดนิอครซิอลกวา่ 70%  โดยดนิชนดินีไ้มค่อ่ยพบตามหบุเขาแมน่ ้า พืน้ทีร่าบลุม่ และพืน้ทีต่ามล าน ้าใหญ่  

กลุม่ดนิเกลยซ์อล (Gleysols) ครอบคลมุพืน้ที ่190,261 ตร.กม, หรอื 9.9% ของพืน้ทีใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้พบมาก

ในพืน้ทีท่ีม่กีารเออ่ทว่มของน ้าทีท่ะเลสาบโตนเล (ทะเลาสาบใหญ)่ ในกมัพชูา และยงัพบไดใ้นหบุเขากวา้งตามแมน่ ้า ตาม

พืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแมน่ ้า และตามแนวชายฝ่ังทะเลของเวยีดนาม 

กลุม่ดนิ แคมบซิอล (Cambisols) ครอบคลมุพืน้ที ่185,086 ตร.กม หรอื 9.6% และพบไดม้ากทางตะวันตกของเมยีนมาร ์

สว่นพืน้ทีอ่ ืน่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดนิกลุม่นีจ้ะพบกระจายตวัเป็นวงกวา้งโดยเป็นดนิทีพ่บรว่มกบัดนิชนดิอืน่ ในสดัสว่น 

10-20% 

            กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์ ไทย เวยีดนาม เอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต ้

กลุม่ดนิ km2 % km 2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 
อครซิอล 87,929 48.2 162,924 70.7 279,145 41.9 279,081 54.2 161,167 48.9 970,247 50.4 
เกลยซ์อล 35,447 19.4 4,065 1.8 62,939 9.4 45,051 8.8 42,760 13 190,261 9.9 
แคมบซิอล 10,437 5.7 23,344 10.1 66,434 10 59,454 11.6 25,416 7.7 185,086 9.6 
ลโิทซอล 6,773 3.7 21,674 9.4 55,726 8.4 28,126 5.5 25,909 7.9 138,208 7.2 
ลวูซิอล 10,951 6 3,855 1.7 44,487 6.7 34,831 6.8 7,648 2.3 101,772 5.3 
ฟลวูซิอล 10,323 5.7 282 0.1 35,583 5.3 19,543 3.8 24,715 7.5 90,447 4.7 
นติซิอล 1,617 0.9 10,376 4.5 42,550 6.4 20,427 4 12,351 3.7 87,321 4.5 

เฟอรัลซอล 3,276 1.8 142 0.1 18,874 2.8 2,320 0.5 15,630 4.7 40,242 2.1 
เวอรต์ซิอล 5,846 3.2 1,797 0.8 17,305 2.6 6,658 1.3 5,115 1.6 36,721 1.9 
พลาโนซอล 3 0 8 0 19,785 3 3,625 0.7 203 0.1 23,624 1.2 
อารโีนซอล 2,560 1.4 51 0 - - 7,585 1.5 4,010 1.2 14,206 0.7 
โซลอนซคั 400 0.2 - - 10,680 1.6 6 0 920 0.3 12,005 0.6 
แรงเคอร ์ - - - - 8,823 1.3 - - - - 8,823 0.5 
โซโลเนท 3,467 1.9 1,075 0.5 - - 3,547 0.7 341 0.1 8,429 0.4 
ฮสีโตซอล - - - - 3,409 0.5 393 0.1 1,331 0.4 5,133 0.3 
เรโจซอล 200 0.1 - - 748 0.1 573 0.1 1,747 0.5 3,268 0.2 
เรนดซ์นัิส 265 0.1 945 0.4 - - 2,000 0.4 - - 3,209 0.2 
พอดซอล - - - - - - 190 0 429 0.1 619 0 

น ้า 2,944 1.6 - - 411 0.1 1,292 0.3 - - 4,647 0.2 
รวม 182,437 100 230,538 100 666,899 100 514,702 100 329,692 100 1,924,268 100 



มพีืน้ทีไ่มม่ากนักทีพ่บกลุม่ดนิลโิทซอล (Lithosols) ในพืน้ที ่138,208 ตร.กม หรอื 7.2% ของพืน้ทีใ่นเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้อยา่งไรกต็าม ดนิกลุม่นีเ้ป็นดนิทีพ่บรว่มกบัหน่วยดนิหลายๆชนดิ โดยมสีดัสว่น 10% 

กลุม่ดนิ ลวูซิอล (Luvisols) ครอบคลมุพืน้ที ่101,772 ตร.กม. หรอื 5.3% ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยสว่นใหญพ่บ

ในพืน้ทีร่าบและทีร่าบสงูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืในประเทศไทยและกมัพชูา  

กลุม่ดนิ ฟลวูซิอล (Fluvisols) ครอบคลมุพืน้ที ่90,447 ตร.กม. หรอื 4.7% ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และพบไดต้าม

ล าน ้าขนาดใหญแ่ละในพืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแมน่ ้า (แมน่ ้าอริวดแีละแมน่ ้าโขง) โดยสว่นใหญพ่บรว่มกนักบักลุม่ดนิเกลยซ์อล 

กลุม่ดนิ นติซิอล (Nitisols) ครอบคลมุพืน้ที ่87,321 ตร.กม. หรอื 4.5% ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้สว่นใหญพ่บใน

พืน้ทีภ่เูขาของประเทศเมยีนมาร ์ลาว และไทย และมกัจะพบในพืน้ทีเ่ดยีวกนักบักลุม่อคลซิอล 

แผนที ่2 แสดงถงึสถานทีต่ัง้และพืน้ทีค่รอบคลมุของกลุม่ดนิอา้งองิหลกั 7 กลุม่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

สว่นดนิอา้งองิกลุม่หลักอืน่ๆ แตล่ะชนดิทีพ่บจะครอบคลมุพืน้ทีไ่มเ่กนิ 50,000 ตร.กม. 

 

คณุสมบตัขิองกลุม่ดนิอา้งองิ (RSGs) ที่

พบในพืน้ที ่ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

คณุสมบตัขิองดนิแตล่ะชนดิ มสีว่นชว่ยใหเ้รารูถ้งึสขุภาพ

ของดนิ (soil health) และการใหผ้ลผลติของพชืที่

เพาะปลกู โดยคณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะถกูน ามาอธบิายและ

เปรยีบเทยีบกบัชนดิดนิหลกัอืน่ๆ 

ความอดุมสมบรูณ์ เป็นเครือ่งวัดความเป็นประโยชนข์อง

ดนิทีม่ตีอ่การเกษตรหรอืการสรา้งผลผลติในระบบนเิวศนใ์น

พืน้ทีนั่น้ๆ และเป็นขอ้มลูทีบ่อกถงึประโยชนข์องดนิหลายๆ

ดา้น ทัง้ดา้นกายภาพ (เชน่ เนือ้ดนิ, โครงสรา้งดนิ), ดา้น

ชวีภาพ (สิง่มชีวีติ) และดา้นเคม ี(เชน่ธาตอุาหารทีม่อียูใ่น

ดนิ, คา่ความสามารถในการแลกเปลีย่นไอออนบวก หรอื 

CEC, คา่ pH, และคา่อนิทรยีว์ัตถ)ุ (Chesworth 2008)  

โครงสรา้งดนิ พจิารณาจากรปูรา่งและขนาดของกลุม่

อนุภาคและการเรยีงตวัของดนิ โครงสรา้งดนิทีม่ัน่คงจะชว่ย

ลดการถกูกดัเซาะ เพิม่การแทรกซมึและการเกบ็กกัของน ้า 

และยงัชว่ยใหร้ากพชืแผข่ยายไดด้ ี(Foth 1990)   

ความสามารถในการอุม้น า้ คอื “ความสามารถของดนิใน

กา รเก็บและรักษาน ้าไว”้ โดยความสามารถนีข้ ึน้อยูก่บั

หลายปัจจัย ไดแ้ก ่“เนือ้ดนิ, อนิทรยีว์ตัถ,ุ ความพรนุ และ

การเชือ่มตอ่กนัของรพูรนุ” (Chesworth 2008) 

การระบายน า้ หมายถงึความสามารถในการแพรก่ระจาย

ของน ้าลงไปยงัชัน้ลา่งของดนิ (การซมึผา่น) โดยขึน้อยูก่บั

เนือ้ดนิและโครงสรา้งของดนิ รวมถงึลกัษณะของชว่งชัน้ดนิ

ดา้นลา่ง และระดับน ้าใตด้นิ 

สิง่มชีวีติในดนิ ไดแ้กส่ ิง่มชีวีติประเภทตา่งๆตัง้แตจ่ลุนิทรยี์

จนถงึสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม สิง่มชีวีติในดนิมบีทบาททีส่ าคัญในการยอ่ยสลายอนิทรยีว์ัตถ ุและยงัมอีทิธพิลตอ่การรวมตัวและ

โครงสรา้งของดนิ สิง่มชีวีติในดนิสว่นมากจะเป็นประโยชน ์แตม่บีางประเภททีเ่ป็นอนัตรายตอ่พชื (Chesworth 2008) 

สว่นคณุสมบตัทิางเคมขีองคา่ pH และคา่ CEC จะกลา่วในรายละเอยีดในสว่นตอ่ไป 

แผนที ่2: ดนิทีพ่บสว่นมากในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้จากแผน

ทีด่นิโลก (FAO 2007) 



การเปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองดนิทีส่ าคัญของกลุม่ดนิอา้งองิมอียูใ่นตารางที ่2 

ตารางที ่2: การเปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองกลุม่ดนิทีแ่สดงถงึสขุภาพของดนิและความสามารถในการปลกูพชืใหเ้จรญิเตบิโต 

กลุม่ดนิ

อา้งองิ 

ความอุดม

สมบูรณ์ 

pH CEC โครงสรา้ง

ดนิ 

การอุม้น า้ การระบายน า้ กจิกรรมของ

สิง่มชีวีติ 

อครซิอล ต า่ กรด ต า่ ไมเ่สถยีร ต า่ ชา้ ต า่ 

เกลยซ์อล ด ี กรดเล็กนอ้ย

ถงึกลาง 

สงู - - ชุม่น ้า ต า่ 

แคมบซิอล ด ี กรดเล็กนอ้ย

ถงึกลาง 

กลาง เสถยีร ด ี ระบายน ้าด ี สงู 

ลโิทซอล ต า่ กรดเล็กนอ้ย

ถงึกลาง 

กลาง เสถยีร ต า่ ระบายน ้าด ี ต า่ 

ลวูซิอล ด ี กรดเล็กนอ้ย

ถงึกลาง 

กลาง เสถยีร ด ี ระบายน ้าด ี - 

ฟลวูซิอล ด ี กลาง กลาง เสถยีร - น ้าใตด้นิขงัอยู่ - 

นติซิอล ต า่ กรด ต า่ เสถยีร ด ี ระบายน ้าด ี สงู 

อา้งองิจาก: Calculated based on Digital Soil Map of the World (FAO 2007) 

จากตารางที ่2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความแตกตา่งของดนิแตล่ะประเภทสามารถวดัไดด้ว้ยคณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมทีี่

แตกตา่งกนั ไมม่กีลุม่ดนิหลกัอา้งองิกลุม่ใดทีม่ลีักษณะหนา้ตัดเหมอืนกนั ความแตกตา่งของดนิไดม้กีารพัฒนามาเป็น

เวลานานตามสภาพทางภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ และสภาพทางธรณีวทิยาทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมาก 

อยา่งไรกต็าม ดนิกลุม่ใหญส่องกลุม่นีแ้มจ้ะคลา้ยกนัแตม่ขีอ้แตกตา่งดังนีค้อื: 

1) ดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ต า่ อครซิอล, นติซิอล, และลโิทซอล มกัมคีวามอดุมสมบรูณ์ต ่าเพราะมคีา่ pH และคา่ CEC 

ในระดับต า่ หรอืเป็นดนิทีอ่ยูใ่นทีต่ืน้ (ลโิทซอล) เนือ่งจากอครซิอลครอบคลมุพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต ้จงึถอืวา่พืน้ทีห่ลายแหง่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้คีวามอดุมสมบรูณ์ต ่า 

2) ดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ มคีณุสมบตัทิางเคมแีละทางชวีภาพทีด่ ีไดแ้กเ่กลยซ์อล, แคมบซิอล, ลวูซิอล, และฟลวูซิอล 

ซึง่ถอืวา่เป็นดนิทีถ่อืวา่มคีวามอดุมสมบรูณ์ แตก่ลุม่ดนิบางกลุม่ไมส่ามารถน าไปใชใ้นทางเกษตรกรดว้ยมขีอ้จ ากดั เชน่ เกลย์

ซอลและฟลวูซิอลทีม่กีารระบายน ้าทีไ่มด่ ี

ดนิในสองกลุม่นี ้มคีณุสมบตัทิางเคม ีคอืคา่ pH, ความสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออนหรอืไอออนบวก (CEC), 

คารบ์อนอนิทรยี,์ และคา่ความอิม่ตัวดว้ยดา่ง (มอีธบิายไวใ้นสว่นตอ่ไป) ทีค่ านวณจากฐานขอ้มลูดนิโลก (Harmonized 

World Soil Database) และสรปุไวใ้นตารางที ่3 (FAO et al. 2012) ค าจ ากดัความของคณุสมบตัเิหลา่นี ้ความส าคญั และ

เกณฑข์องความเหมาะสมตอ่การเกษตร สว่นใหญน่ ามาจากการบนัทกึขอ้มลูของฐานขอ้มลูดนิโลก (Harmonized World 

Soil Database) (FAO et al. 2012)  

คา่ pH วัดจากดนิทีล่ะลายน ้า เป็นคา่ความเป็นกรดหรอืดา่งของดนิ คา่ pH ของดนิมผีลอยา่งมากตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื 

คา่ pH ในดนิ 5 แบบใหญ่ๆ ทีส่ าคญัตอ่การเพาะปลกูพชื ไดแ้ก ่ 

ดนิทีม่คีา่ pH นอ้ยกวา่ 4.5 มสีภาพเป็นกรดสงู เชน่ดนิเปรีย้วจัด (Acid Sulfate Soils) หรอืดนิป่าชายเลน ไมเ่หมาะกบัการ

ปลกูพชื 

ดนิทีม่คีา่ pH ระหวา่ง 4.5 – 5.5 มสีภาพเป็นกรดมาก และมกัมปัีญหาจากความเป็นพษิของอลมูเินยีม สามารถปลกูพชื

บางอยา่งทีท่นตอ่สภาพกรดได ้เชน่ ชา และ สบัปะรด 

ดนิทีม่คีา่ pH ระหวา่ง 5.5 –7.2 ถอืวา่มสีภาพกรดถงึกลาง เป็นภาวะทีด่ทีีส่ดุส าหรับธาตอุาหารทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอ่

การปลกูพชืทกุชนดิ 



ดนิทีม่คีา่ pH ระหวา่ง 7.2 – 8.5 มสีภาพคารบ์อเนตสงู มกัไมค่อ่ยมปีระโยชนต์อ่การปลกูพชื 

ดนิทีม่คีา่ pH มากกวา่ 8.5 มสีภาพเป็นดา่ง และมกัมคีา่โซเดยีมทีม่ากจนถงึขัน้เป็นพษิ และมโีครงสรา้งดนิไมด่ ีคอืมี

โครงสรา้งแบบแทง่หวัมน (columnar structure) 

ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวก (CEC) จะบอกถงึความสามารถในการเก็บกกัธาตอุาหารทัง้หมดของดนิ คา่ 

CEC ต ่าแสดงคา่ความยดืหยุน่ทีต่ ่าและความสามารถต า่ในการเก็บกกัเก็บธาตอุาหาร ปรมิาณและชนดิของดนิเหนยีวและ

สว่นประกอบของอนิทรยีว์ัตถเุป็นตัวบอกถงึความสามารถของดนิในการกกัเก็บธาตอุาหารโดยรวม  ดนิทีม่ลีกัษณะเป็นทรายมี

คา่ CEC ต ่ากวา่ 4 cmol kg-1 สว่นดนิทีม่คีา่ CEC มากกวา่ 10 cmol kg-1 ถอืเป็นดนิทีเ่หมาะสมส าหรับพชืทกุชนดิ 

อนิทรยีว์ัตถ ุรวมกบัคา่ pH ถอืเป็นตวัวดัสขุภาพของดนิทีด่ทีีส่ดุและงา่ยทีส่ดุ คา่คารบ์อนอนิทรยีใ์นระดับกลางถงึสงูจะ

สมัพันธก์บัความอดุมสมบรูณ์และโครงสรา้งทีด่ขีองดนิ คา่อนิทรยีว์ตัถ ุ0.6% ถอืวา่ต ่าส าหรับดนิ ดนิทีม่คีา่คารบ์อนอนิทรยีต์ า่

มาก (นอ้ยกวา่ 0.2%) จะตอ้งใสปุ่๋ ยอนิทรยีห์รอืปุ๋ ยอนนิทรยีเ์พือ่จะสามารถปลกูพชืใหไ้ดผ้ลด ี

ตารางที ่3: คณุสมบตัทิางเคมขีองดนิผวิหนา้ของกลุม่ดนิอา้งองิ 

กลุม่ดนิ ตัวอยา่ง pH (H2O) CEC คารบ์อนอนิทรยี์

(Organic Carbon) 

คา่ความอิม่ตวัดว้ยดา่ง

(Base Saturation) 

 จ านวน  cmol kg-1 % % 

อครซิอล 1,456 5 7.6 1.3 37.6 

เกลยซ์อล 2,540 5.8 21 2.2 69.9 

แคมบซิอล 4,595 6.1 15.4 1.2 71.4 

ลโิทซอล  6,441 6.3 14.4 1.5 75.5 

ลวูซิอล 3,550 6.5 13 0.7 86.5 

ฟลกูวซิอล 1,459 6.5 15.7 1.3 78.7 

นติซิอล 482 5.5 14.8 1.7 53 

อา้งองิจาก: Calculated based on Harmonized World Soil Database (FAO et al. 2012) 

 

“คา่ความอิม่ตวัดว้ยดา่ง (Base Saturation) เป็นตวัวดัคา่รวมประจบุวกทีแ่ลกเปลีย่นได/้ธาตอุาหาร (Na, Ca, Mg, และ 

K) เป็นเปอรเ์ซน็ตข์องความสามารถในการแลกเปลีย่นโดยรวมของดนิ (รวมทัง้ประจบุวกหรอืแคตไอออนของ H และ Al) 

คา่ทีไ่ดแ้สดงความสมัพันธร์วมเกอืบเป็นเชงิเสน้กบัคา่ pH (FAO et al. 2012) ดนิทีม่คีา่ความอิม่ตวัดว้ยดา่ง: 

นอ้ยกวา่ 20% ถอืเป็นดนิทีไ่มม่คีวามอิม่ตวั มขีอ้จ ากดัคลา้ยกบัดนิทีม่คีา่ pH สงูมาก 

ระหวา่ง 20 – 50% เป็นดนิทีม่สีภาพเป็นกรด 

ระหวา่ง 50 – 80% เป็นกลางจนถงึคอ่นขา้งเป็นดา่ง และมสีภาพทีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของพชืทกุชนดิ 

มากกวา่ 80% ถอืเป็นดนิทีม่ลีักษณะเป็นหนิปนู ดนิดา่ง หรอืดนิเค็ม 

ตารางที ่3 แสดงคณุสมบตัเิคมเีฉลีย่ของกลุม่ดนิอา้งองิในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้จากฐานขอ้มลูของดนิโลก (Harmonized 

World Soil Database) (FAO et al. 2012) 

ตัวเลขในตารางที ่3 แสดงใหเ้ห็นวา่อครซิอลและนติซิอลเป็นดนิทีเ่ป็นกรดสงู เนือ่งจากอครซิอลกนิพืน้ทีถ่งึครึง่หนึง่ของ

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดังนัน้ดนิสว่นใหญท่ีพ่บจงึมคีวามเป็นกรดสงู หากดทูีค่า่ pH เพยีงอยา่งเดยีว ดนิชนดิอืน่

นอกเหนอืจากอครซิอลและนติซิอลกม็คีวามเป็นกรดหรอืเป็นกลางและเหมาะสมกบัการท าการเกษตร 



ในตารางที ่3 คา่เฉลีย่ CEC ของอครซิอลอยูต่ ่ากวา่ขดีเริม่ “ความเหมาะสม” ที ่7.6 cmol kg-1 จงึบอกไดว้า่พืน้ทีส่ว่นใหญ่

ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้คีา่ CEC ต ่า สว่นดนิชนดิอืน่มคีา่ CEC เหมาะสมกบัการเพาะปลกู ซึง่ความสามารถในการเกบ็

กกัธาตอุาหารจะดหีรอืไมนั่น้ขึน้อยูก่บัปัจจัยอืน่ๆอกีหลายอยา่งดว้ย รวมถงึธาตอุาหารทีพ่ชืน ามาใชไ้ดแ้ละคา่ pH 

โดยเฉลีย่แลว้ ดนิทัง้หมดในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตจ้ะมคีารบ์อนอนิทรยีม์ากกวา่ 0.6% (มดีนิลวูซิอลทีผ่า่นคา่จดุนี้

มาพอด)ี 

ความสมัพันธร์ะหวา่งคา่ความอิม่ตวัดว้ยดา่งและคา่ pH จะเห็นไดช้ดัจากขอ้มลูในตารางที ่3 ดนิทีเ่ป็นกรดมากทีส่ดุสองชนดิ

คอือครซิอลและนติซิอล มคีา่ความอิม่ตวัดว้ยดา่งต ่าสดุ สว่นดนิชนดิอืน่มคีา่ความอิม่ตัวดว้ยดา่งอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมตอ่

การเกษตร 

   

 

แผนที ่3, 4, และ 5 แสดงคา่ pH, คา่ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวก (CEC), และคารบ์อนอนิทรยีใ์นเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตจ้ากการอา้งองิขอ้มลูของ SoilGrids (ISRIC 2016) 

หากพจิารณาจากขอ้มลูทีว่า่กลุม่ดนิอครซิอลครอบคลมุพืน้ทีเ่กนิกวา่ครึง่ แสดงวา่พืน้ทีข่นาดใหญค่วรมคีา่ pH และคา่ CEC 

ทีต่ า่ อยา่งไรก็ตาม จากแผนที ่3 และ 4 แสดงถงึภาพทีน่่าพอใจและพืน้ทีม่คีณุสมบตัทิีด่กีวา่ทีค่าดคดิไว ้ดนิทีเ่ป็นกรดสูงพบ

มากแคใ่นพืน้ทีท่างเหนอืสดุและใตส้ดุของเมยีนมาร,์ ทางตอนใตข้องไทย และตามแนวเขาของลาวเทา่นัน้ (แผนที ่3) สว่น

ดนิทีม่คีา่ CEC ต ่ากวา่เกณฑท์ี ่10 cmol kg-1 พบเพยีงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคใตข้องไทยเทา่นัน้ (แผนที ่4) 

อยา่งไรกต็าม ทกุๆพืน้ทีท่ีม่มีคีา่ pH ต า่กวา่ 5.5 และคา่ CEC ตัง้แต ่4 -10 cmol kg-1 เป็นบรเิวณทีม่กีลุม่ดนิอครซิอล ใน

แผนที ่5 แสดงถงึดนิในบางพืน้ทีซ่ ึง่สว่นใหญอ่ยูใ่นเมยีนมารท์ีม่อีนิทรยีวตัถนุอ้ย 

เนือ่งจากขอ้มลูของ Soilgrids เป็นขอ้มลูจากการคาดการณ์ ตวัเลขทีแ่สดงจงึเป็นคา่เฉลีย่ของคณุสมบัตเิดน่ของดนิตา่งๆที่

อยูใ่นพืน้ที ่และอาจคาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิได ้

ช ัน้ดนิ (Soil Horizons) 

นอกจากคณุสมบตัขิองดนิทัง้ดา้นกายภาพและเคมแีลว้ กลุม่ดนิอา้งองิยงัถกูจ าแนกออกโดยคณุสมบตัขิองชัน้ดนิทีอ่ยูภ่ายใน

หนา้ตัดดนิดว้ย หนา้ตัดดนิ (Soil Profile) คอืภาคตดัตามแนวดิง่ของชัน้ดนิ (แสดงในภาพที ่1) โดยชัน้ดนิคอืชัน้ตา่งๆในดนิ

ทีว่างตวัขนานกบัผวิหนา้ดนิ ดนิชัน้หนึง่ๆจะตา่งกบัชัน้ดนิทีถ่ัดขึน้มาดา้นบนและชัน้ดนิทีถ่ดัลงไปดา้นลา่ง โดยขึน้อยูก่บั

แผนที ่3: คา่pH ของหนา้ดนิในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต ้จากขอ้มลูของ Soil 

Grids (ISRIC 2016) 

แผนที ่4: ความสามารถในการแลกเปลีย่น

ประจบุวกของหนา้ดนิในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต ้จากขอ้มลูของ Soil Grids (ISRIC 2016) 

แผนที ่5: คารบ์อนอนิทรยีข์องหนา้

ดนิในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้จาก

ขอ้มลูของ Soil Grids (ISRIC 2016) 



คณุสมบตัทิางกายภาพ เคม ีและชวีภาพ (Chesworth 2008) ชัน้ดนิหลกั (หรอืทีรู่จั้กวา่ Master Horizons) ทัง้ 7 ชัน้ มี

ความแตกตา่งกนัดังนี:้   

ช ัน้ H-horizon คอืชัน้อนิทรยีท์ีม่อีนิทรยีวตัถบุนหนา้ดนิและอิม่ตัวดว้ยน ้าเป็นระยะเวลานาน 

ช ัน้ O-horizon คอืชัน้อนิทรยี ์แตอ่ ิม่ตัวดว้ยน ้าเป็นเวลาสัน้ๆและมี

อนิทรยีวัตถอุยู ่35% หรอืมากกวา่ 

ช ัน้ A-horizon คอืชัน้แรท่ีผ่วิหนา้ทีม่สีว่นผสมของแรธ่าตตุา่งๆกบั

อนิทรยีว์ัตถทุีถ่กูยอ่ยสลายเป็นอยา่งดแีลว้ 

ช ัน้ E-horizon (ชัน้ถกูชะลา้ง) เป็นชัน้ทีอ่ยูใ่ตจ้ากชัน้แรแ่ละมคีวาม

เขม้ขน้ของทรายและดนิตะกอนสงู เนือ่งจากซลิเิกต เคลย,์ เหล็ก, หรอื

อลมูเินยีมถกูชะลา้งลงมา 

ช ัน้ B-horizon คอืชัน้ใตจ้ากชัน้แร ่มวีัตถตุน้ก าเนดิดนิทีส่ลายตวัและมี

คณุสมบตัติามการยอ่ยสลายของซลิเิกตเคลย,์ เหล็ก, อลมิเินยีม หรอื

ฮวิมสั (ชัน้สะสม) 

ช ัน้ C-horizon เป็นชัน้หนิรว่น („วัตถตุน้ก าเนดิดนิ‟) จากวตัถทุีด่นิกอ่ตวั

มา 

ช ัน้ R-horizon เป็นชัน้หนิ เชน่ แกรนติ บะซอลต ์หนิปนูหรอืหนิทราย  

ค าอธบิายกลุม่ดนิอา้งองิ (Main Reference Soil 
Groups) 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าอธบิายโดยละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะของกลุม่ดนิอา้งองิ 7 

กลุม่ในพืน้ทีเ่อเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(แผนที ่2) ค าอธบิาย คณุสมบตั ิและประโยชนข์องดนิมทีีม่าจากบนัทกึ “Lecture 

Notes on the Major Soils of the World” (FAO 2001) จากแหลง่ขอ้มลูดนิในโลก  “World Reference Base for Soil 

Resources” (FAO 2014), และจากสารานุกรมวทิยาศาสตรด์นิ “Encyclopedia of Soil Science” (Chesworth 2008) 

อครซิอล (Acrisols) 

อนุกรมวธิานดนิ ของ USDA : กลุม่ดนิออกซคิ (oxic) ของอนัดบั อลัฟิ

ซอล (Alfisols) และ อลัทซิอล (Ultisols); เอเชยีตะวันออกเฉียงใต:้ 

เรด-เยลโลว พอดโซล (Red-Yellow Podzols) 

อครซิอล (Acrisols) (จาก L. acris, ความหมาย „เป็นกรดสงู‟) เป็นดนิ

ทีม่กีรดทีส่ลายตวัแลว้เขม้ขน้และมกีารสะสมของดนิเหนยีวทีม่กีาร

เปลีย่นประจบุวกต ่า (Low Activity Clay หรอื LAC) ในชัน้ดนิ B-

horizon (ภาพที ่2) และมคีา่ความความอิม่ตวัดว้ยดา่งต า่ 

อครซิอลมกัปรากฏในผวิหนา้ทีม่กีารยอ่ยสลายหรอืถกูกดักรอ่นมานาน

แลว้ ในพืน้ทีม่ภีมูอิากาศชืน้, มมีรสมุ, กึง่เขตรอ้นหรอืมภีมูอิากาศอบอุน่ 

การพัฒนาของหนา้ตดัดนิสว่นใหญเ่ป็นรปูแบบ AEBtC (ชัน้ดนิ) อครซิอล

โดยมากจะมชีัน้ดนิ A-horizon สเีขม้ ตืน้ และมอีนิทรยีว์ตัถทุีเ่ป็นกรด 

สว่นชัน้ E-horizon มกัมสีเีหลอืงและดา้นบนของชัน้มสีเีหลอืงเขม้ถงึแดงไปจนถงึชัน้ Bt-horizon (ชัน้B-horizon ทีม่กีาร

สะสมของดนิเหนยีว) 

คณุสมบตั:ิ 

โครงสรา้งมคีวามเสถยีรต ่า – โครงสรา้งจลุภาคไมแ่ข็งแรง และโครงสรา้งมหภาคมขีนาดใหญม่าก 

ภาพที ่1: ชัน้ดนิ โดย Wilsonbiggs [CC BYSA 4.0 

(http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0)], 

via Wikimedia Commons 

ภาพที ่2: อครซิอลสเีหลอืงเขม้พบจากแกรนติใน

เทอีกเขาประเทศจนี ทีม่า: http://www. 

isric.org/about-soils/world-soil-

distribution/acrisols 



มคีวามสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออนต า่ , คา่ความอิม่ตวัดว้ยดา่งต ่า, ปรมิาณธาตอุาหารมนีอ้ย จงึถอืวา่มคีวามอดุม

สมบรูณ์ต ่า 

คา่ pH: นอ้ยกวา่ 4.5 บนชัน้ผวิหนา้ของดนิ, ตัง้แต ่4.5 - 5.5 ในชัน้ B-horizon 

ดดูยดึฟอสฟอรัส และ มพีษิความเป็นพษิจากอลมูเินยีม 

การจดัการและใชป้ระโยชน:์ 

การท าการเกษตรทีไ่ดผ้ลตอ้งมกีารป้องกนัการกดัเซาะเพือ่รักษาหนา้ดนิและอนิทรยีวัตถไุว ้

มกีารเพาะปลกูแบบหมนุเวยีนทีท่ าอยูอ่ยา่งแพรห่ลาย สามารถปรับใชท้ีด่นิอยา่งไดผ้ลโดยมรีะยะการใชง้านสัน้ๆและระยะการ

ฟ้ืนฟสูภาพนานๆ 

ควรใชร้ะบบวนเกษตร เพือ่รักษาดนิสลับกบัการเพาะปลกูแบบหมนุเวยีน 

ปรับระบบการเพาะปลกูพชืดว้ยหนิปนู, ปุ๋ ย และการจดัการอยา่งระมดัระวังส าหรับการท าการเกษตรแบบอยูก่บัที ่

สามารถปลกูพชืทีท่นตอ่กรด เชน่ ยาง, ปาลม์น ้ามนั และสบัปะรด เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีด่ ี

เกลยซ์อล (Gleysols)  

อนุกรมวธิานดนิ USDA : กลุม่ดนิ „อค‟ู (aqu-) ของอนัดับ เอนทซิอล 

(Entisols), อนิเซพทซิอล (Inceptisols), และมอลลซิอล (Mollisols) 

เกลยซ์อล (Gleysols) (จาก R. gley, ความหมาย „ดนิหรอืโคลนเหนยีว‟) 

เป็นดนิในพืน้ทีชุ่ม่น ้า มลีักษณะตามนัน้ คอืมคีวามอิม่ตวัของน ้าอยู่

ตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน มเีฉดสเีทาทีเ่ห็นจากหนา้ตัดดนิทีอ่ยูต่ า่

กวา่ระดับน ้า ซึง่เป็นสาเหตมุาจากการขาดไอรอนออกไซดแ์ละแมงกานสี

ออกไซด ์

เกลยซ์อล พบไดท้ัว่ไปโดยเฉพาะในทีลุ่ม่น ้าทีน่ ้าทว่มถงึทัง้ตามล าน ้า

และชายฝ่ังทะเลในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

หนา้ตัดดนิของเกลยซ์อลสว่นมากเป็นล าดบัของ A(Bg)Cr หรอื H(Bg)Cr 

สเีทาเขม้ของชัน้ Ah-horizon เปลีย่นเป็นสเีทาหรอืสเีขยีวในชัน้ Bg-

horizon (ชัน้สเีทามลีักษณะขน้เนือ่งจากสภาพขาดออกซเิจนจากการถกู

น ้าทว่มขงั) สว่นชัน้ Cr-horizon (ชัน้หนิทีถ่กูยอ่ยสลายหรอืออ่นตวั) มสีี

เทา เขยีว หรอืฟ้า และมสีภาพขาดออกซเิจน (ภาพที ่3) เมือ่เกลยซ์อ

ลถกูน ้าทว่มขงัตลอดทัง้ปี ผวิหนา้ของดนิ (ชัน้ H-horizon) จะประกอบ

ไปดว้ยอนิทรยีวตัถแุละแรผ่สมกนั (แฉะ) 

คณุสมบตั:ิ 

การถกูน ้าขงัอยูเ่ป็นเวลานานท าใหด้นิอยูใ่นสภาพขาดอากาศและไม่

เกดิผลดตีอ่สิง่มชีวีติในดนิและรากพชื 

การอยูใ่นสภาพเปียกและแหง้สลบักนัอยูต่ลอดเวลาอาจท าใหด้นิแน่น คอืโครงสรา้งของดนิอาจเสยีหายหากดนิถกูไถเมือ่อยู่

ในสภาพเปียกเกนิไป 

คอ่นขา้งมคีวามอดุมสมบรูณ์ในจดุทีเ่ป็นแอง่หรอืทีต่ ่า เนือ่งจากมเีนือ้ดนิทีล่ะเอยีดและมกีารยอ่ยอนิทรยีวตัถใุนอตัราทีช่า้ 

เมือ่เทยีบกบัดนิในทีส่งูทีอ่ยูข่า้งเคยีงกนั เกลยซ์อลจะมอีนิทรยีวัตถมุากกวา่ มคีวามสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออน

ดกีวา่, มคีา่ความอิม่ตัวดว้ยดา่งสงูกวา่ และมรีะดบัฟอสฟอรัสและโปตสัเซยีมสงูกวา่ 

การจดัการและการใชป้ระโยชน:์ 

เกลยซ์อลทีร่ะบายน ้าในระดบัทีเ่พยีงพอสามารถใชเ้ป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูได ้สามารถใชเ้ลีย้งวัวนม และปลกูพชืสวนได ้

ภาพที ่3: เกลยซ์อลกบัระดบัน ้าใตด้นิทีข่ ึน้ๆลงๆ 

ประเทศเยอรมัน ทีม่า: http://www.isric. 

org/about-soils/world-soil-

distribution/gleysols 



การใสป่นูขาวในดนิจะท าใหด้นิเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสิง่มชีวีติขนาดเล็กและขนาดกลางไดด้ยี ิง่ขึน้ ทัง้ยงัชว่ยเพิม่การยอ่ยสลาย

ของอนิทรยีวตัถใุนดนิเพือ่เป็นแหลง่อาหารใหก้บัพชืได ้

เกลยซ์อลเหมาะเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการเพาะปลกูขา้วในทีชุ่ม่น ้า 

สามารถปลกูพชืยนืตน้ไดห้ลังจากระดับน ้าต ่าลง หรอือาจปลกูบนสนัหรอืแนว

คันนา 

 แคมบซิอล (Cambisols) 

อนุกรมวธิานดนิ USDA : กลุม่ดนิ อนิเซพตซิอล (Inceptisols) 

แคมบซิอล (จากชือ่ L. cambiare, ความหมาย „เปลีย่น‟) เป็นดนิทีอ่ยูใ่น

ระยะการกอ่ก าเนดิมาไมน่าน แคมบซิอลโดยทั่วไปมกัมสีอีอกสนี ้าตาลในชัน้ 

B-horizon ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงทีส่มัพันธก์บัชัน้ทีอ่ยูต่ ่าลงไป 

แคมบซิอลพบไดใ้นพืน้ทีร่าบจนถงึภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขา ในทกุสภาพ

อากาศและเป็นดนิทีม่พีชืหลายชนดิเตบิโตอยู ่

หนา้ตัดดนิโดยทั่วไปของแคมบซิอลเป็นตามล าดับชัน้ ABC- horizon และมี

ชัน้ A-horizon ทีอ่ยูเ่หนอืชัน้ B-horizon ทีเ่ป็นสอีอกเหลอืงหรอืน ้าตาลแดง 

และคอ่นขา้งจะคลา้ยกนักบัชัน้ C-horizon (ภาพที ่4) 

คณุสมบตั:ิ 

เนือ้ดนิปานกลาง (รว่นถงึเหนยีว) มโีครงสรา้งทีม่คีวามเสถยีร 

มปีรมิาณดนิเหนยีวสงูสดุในชัน้ A-horizon 

มรีพูรนุมาก มคีวามสามารถในการอุม้น ้าไดด้ ีและมกีารไหลซมึภายในดนิทีด่ ี

มสีภาพดนิเป็นกลาง ถงึ เป็นกรดนอ้ย 

ความอดุมสมบรูณ์ระดับปานกลางดา้นเคมแีละสิง่มชีวีติในดนิ 

การจดัการและการใชป้ระโยชน:์ 

ใชเ้ป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูไดด้ ี

ใชใ้นการเกษตรแบบเขม้ขน้เพือ่การเพาะปลกูพชือาหารและพชืน ้ามนัใน

พืน้ทีร่าบลุม่แมน่ ้า 

ในภมูปิระเทศทีเ่ป็นเนนิเขา ใชป้ลกูพชืปีเดยีวหรอืพชืยนืตน้ หรอืใชเ้ป็นทุง่

หญา้เลีย้งสตัว ์

โดยทั่วไปมกัไมค่อ่ยมธีาตอุาหาร แตจ่ะมคีวามอดุมสมบรูณ์และคา่ CEC 

มากกวา่ดนิทีม่อีครซิอลหรอืเฟอราซอลพบรว่มกนัในเขตอากาศรอ้นชืน้ 

 

ลโิทซอล (Lithosols) หรอืเลปโตซอล (Leptosols) 

อนุกรมวธิานดนิ USDA : กลุม่ดนิ ลติกิ (Lithic) ของอนัดับเอนตซิอล 

(Entisols) 

ลโิทซอลถอืเป็นกลุม่เดยีวกบัดนิหลักอา้งองิเลปโตซอล ซึง่เลปโตซอลกค็อื

ดนิทีไ่มม่คีวามลกึมาก อยูบ่นกอ้นหนิและดนิทีม่ลีักษณะคลา้ยกบักอ้นกรวด 

และ/หรอืเป็นหนิ (ภาพที ่4) ลโิทซอลสามารถพบไดใ้นเขตภเูขา บนหนิ

แข็งหรอืบรเิวณทางลาดทีถ่กูกดักรอ่นงา่ย 

ลโิทซอลมกัมหีนา้ตัดดนิ A(B)R หรอื A(B)C และมชีัน้ A-horizon บางๆ 

ภาพที ่4: ดนิร่วนปนทราย จากพืน้ทีล่าดเอยีง

ทีม่วีัสดถุกูน ้าชะมา ประเทศจนี ทีม่า: 

http://www. isric.org/about-soils/world-

soil-distribution/cambisols 

ภาพที ่5: เลปโตซอล บนหนิปนูครเีตเซยีส 

ประเทศอติาล ีทีม่า: 

http://www.isric.org/aboutsoils/world-

soil-distribution/leptosols 



คณุสมบตั:ิ 

ไมเ่ก็บกกัน ้า ความสามารถในการอุม้น ้ามนีอ้ย  

มคีณุสมบตัทิางชวีภาพและเคมดีา้นวตัถตุน้ก าเนดิคอืเป็นดนิเนือ้ปนูซึง่ดกีวา่ดนิกลุม่อืน่ทีว่ตัถตุน้ก าเนดิไมใ่ชเ่ป็นดนิเนือ้ปนู 

การจดัการและการใชป้ระโยชน:์ 

ไมเ่หมาะส าหรับการท าการเกษตร อาจใชท้ าเป็นพืน้ทีใ่หส้ตัวเ์ล็มหญา้ชว่งฤดฝูนและใชเ้พือ่ปลกูป่า 

บางพืน้ทีใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้ชป้ลกูไมส้กัและไมม้ะฮอกกาน ี

ลวูซิอล (Luvisols) 

อนุกรมวธิานดนิ USDA : กลุม่ดนิ อลัฟิซอล (Alfisols) 

ลวูซิอล (จาก L. luere, ความหมาย „ลา้ง‟) เป็นดนิทีม่ดีนิเหนยีวทีม่คีวามจใุน

การแลกเปลีย่นประจบุวก (high activity clay) ถกูชะลา้งลงมาจากชัน้ผวิหนา้

และมาสะสมยงัชัน้ดนิทีต่ า่กวา่ 

ลวูซิอลพบไดม้ากทีส่ดุในพืน้ทีร่าบหรอืพืน้ทีล่าดเอยีงไมม่ากในเขตทีม่ฤีดฝูน

และฤดแูลง้ตา่งกนัอยา่งชดัเจน ในเขตกึง่รอ้นชืน้และเขตรอ้น ลวูซิอลมกัจะ

ปรากฏใหเ้ห็นในผวิหนา้ดนิทีเ่พิง่เกดิขึน้มาไมน่าน  

หนา้ตัดดนิโดยทั่วไปคอื ABtC โดยมชีัน้ดนิ A-horizon สนี ้าตาลถงึน ้าตาลเขม้

อยูเ่หนอืชัน้ Bt-horizon ทีม่กัมสีนี ้าตาลเทาถงึน ้าตาลเขม้หรอืแดง และเนือ้ดนิ

ในแตช่ัน้มคีวามแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัปรมิาณดนิเหนยีวทีต่า่งกนั (ภาพที ่6) 

คณุสมบตั:ิ 

มคีณุสมบตัทิางกายภาพทีด่ ีดนิผวิหนา้มลีกัษณะเป็นเมด็เล็กๆหรอืเป็นเมด็

ละเอยีด มรีพูรนุและอากาศถา่ยเทไดด้ ี

มคีณุสมบตัริะบายน ้าไดด้ ี

มคีวามสามารถในการอุม้น ้าทีด่ทีีส่ดุในชัน้ดนิ B-horizon 

ดนิผวิหนา้อาจงา่ยตอ่การถกูกดัเซาะ 

ดนิผวิหนา้มกัไมเ่หลอืแคลเซยีมแลว้หรอืเหลอืเป็นบางสว่น และมคีวามกรดนดิหน่อย สว่นชัน้ใตผ้วิหนา้ดนิมคีา่เป็นกลาง 

การจดัการและการใชป้ระโยชน:์ 

ดนิในกลุม่นีม้กัอยูใ่นระยะกลางของการถกูยอ่ยสลาย และมคีา่ความอิม่ตัวดว้ยดา่งสงู จงึท าใหด้นินีม้คีวามอดุมสมบรูณ์สงู 

เหมาะส าหรับการใชป้ระโยชนเ์พือ่การเกษตรไดห้ลายอยา่ง 

ลวูซิอลในพืน้ทีล่าดชนัตอ้งมวีธิกีารควบคมุการถกูกดัเซาะ 

ฟลวูซิอล (Fluvisols) 

อนุกรมวธิานดนิ USDA : กลุม่ดนิฟลเูวนท ์(Fluvents) 

ฟลวูซิอล (จาก L. fluvius, ความหมาย “แมน่ ้า”) ไดแ้กด่นิทีเ่กดิขึน้ไดไ้มน่านในกลุม่อโซนัล (Azonal) บนตะกอนทีถ่กูพัด

พามาจากแมน่ ้า ทะเลสาบ หรอืทะเล 

ฟลวูซิอลอาจพบไดเ้ป็นชว่งๆในพืน้ทีท่ีเ่กดิน ้าทว่มบนทีร่าบตะกอนน ้าพา, สามเหลีย่มปากแมน่ ้า (เชน่แมน่ ้าโขง, แมน่ ้า

เจา้พระยา), หบุเขา และแอง่น ้า (ทีม่นี ้าขึน้น ้าลง) ฟลวูซิอลทีด่นิเปรีย้วจัด (ดนิทีม่กีรดก ามะถัน) พบไดใ้นพืน้ทีต่ า่ตามแนว

ชายฝ่ังทะเลในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(เวยีดนามและไทย) 

ภาพที ่6: ลวูซิอลทีใ่ชใ้นการปลกูขา้ว 

ประเทศจนี ทีม่า: 

http://www.isric.org/aboutsoils/world-

soil-distribution/luvisols 



ฟลวูซิอล มชีัน้ดนิแยกจากกนัไมช่ดัเจน (สว่นมากหนา้ตดัดนิคอื AC) และมสีี

น ้าตาล (ดนิทีม่อีากาศ) และ/หรอื สเีทา (ดนิมนี ้าขงั) (ภาพที ่7) 

คณุสมบตั:ิ 

การตกตะกอนทีเ่กดิขึน้ไมน่านและความชุม่น ้าเป็นปัจจัยทีใ่ชพ้จิารณา

คณุสมบตัขิองฟลวูซิอล 

ลักษณะของเนือ้ดนิมตีัง้แตเ่ป็นทรายหยาบจนถงึดนิเหนยีวแน่น 

ดนิชุม่น ้าทัง้หมดหรอืเป็นบางสว่นเนือ่งจากน ้าทีข่งัอยูใ่ตด้นิและ/หรอืจากน ้า

ทว่ม 

ทีล่าดขัน้บนัไดและตลิง่ตามแมน่ ้าจะระบายน ้าไดด้กีวา่ดนิทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็น

ทีต่ า่ 

คา่ pH เป็นกลาง 

มกัมคีวามอดุมสมบรูณ์ (ขึน้อยูก่บัวัสดทุีถ่กูพัดพามา) 

การจดัการและการใชป้ระโยชน:์ 

เหมาะสมกบัการปลกูพชืตามฤด,ู ขา้วนาปี, และสวนผลไม ้หรอืส าหรับไวเ้ป็น

ทุง่เลีย้งสตัว ์ 

ควรมกีารควบคมุการเกดิน ้าทว่ม, การระบายน ้า และ/หรอืการชลประทาน 

พืน้ทีท่ีม่กีารขึน้ลงของน ้าเค็มควรปลอ่ยใหเ้ป็นป่าโกงกางจะดทีีส่ดุ 

นติซิอล (กลุม่ Nitosols) 

อนุกรมวธิานดนิ USDA : กลุม่ดนิแคนดคิ (Kandic)  อนัดับอลัฟิซอล (Alfisols) 

และ อลัทซิอล (Ultisols) 

นติซิอล (จาก L. nitidus  ความหมาย „เป็นเงา‟) เป็นดนิเขตรอ้นทีถ่กูยอ่ย

สลายเป็นอยา่งดแีลว้ มสีแีดง และระบายน ้าไดด้ ีนติซิอลมชีัน้ดนิผวิหนา้มี

ลักษณะเป็นดนิเหนยีว มโีครงสรา้งแบบกอ้นเหลีย่มทีแ่ตกตัวเป็นชิน้เล็กๆมี

หลายเหลีย่มและมลีักษณะเป็นเงา  

นติซิอลพบไดใ้นพืน้ทีร่าบจนถงึทีเ่ป็นเขาในป่าฝนเขตรอ้นหรอืพืน้ทีท่ีม่พีชืพันธุ์

ในเขตสะวันนา  

หนา้ตัดดนิสว่นใหญเ่ป็นตามล าดับ AB(t)C- horizon มสีแีดงหรอืน ้าตาลแดง 

ไปจนถงึความลกึกวา่ 150 ซม. (ภาพที ่8) 

 คณุสมบตั:ิ 

เป็นหนึง่ในดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทีส่ดุในเขตรอ้นชืน้ 

เป็นดนิทีม่คีวามเสถยีร ระบายน ้าไดด้ ีมโีครงสรา้งดนิทีด่ ีมรีพูรนุด ีมี

ความสามารถในการอุม้น ้าพอใช ้และพชืสามารถแผข่ยายรากไดด้มีาก 

คอ่นขา้งทนตอ่การกดัเซาะ 

มคีา่CEC สงูกวา่ดนิในเขตรอ้นอืน่ๆ (เฟอราซอล, ลซิซิอล, และอครซิอล) 

เพราะมปีรมิาณดนิเหนยีวและอนิทรยีวัตถมุาก 

คา่ pH ของดนิอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 6.5 

มฟีอสฟอรัสทีพ่ชืน าไปใชไ้ดใ้นระดับต า่ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารใสปุ่๋ ยฟอสฟอรัส

เพิม่ 

ภาพที ่7: ดนิเปรีย้ว ทีร่าบลุม่กรุงเทพฯ 

ทีม่า:http://www.isric.org/ about-

soils/world-soil-distribution/fluvisols 

ภาพที ่8: นติซิอลสแีดงเขม้ มโีครงสรา้งแบบ

กอ้นเหลีย่มทีเ่ห็นทางซา้ยของรูปภาพ 

ประเทศนคิารากวั ทีม่า: 

http://www.isric.org/ about-soils/world-

soil-distribution/nitisols 



การจดัการและการใชป้ระโยชน:์ 

โดยทั่วไปแลว้ สามารถใชป้ลกูพชืสวนหรอืพชืไร ่(ไดแ้ก ่โกโก,้ กาแฟ, ยาง และสบัปะรด) และใชป้ลกูพชืเพือ่เป็นอาหาร 

สรปุ 

โลกของเราไดผ้า่นชว่งเวลาของแผนทีท่ีเ่ป็นกระดาษจากสมยัเริม่แรกและเขา้สูแ่ผนทีแ่บบอนิเตอรแ์อคทฟีแลว้ รวมทัง้ยงัมี

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆทีจ่ดัท าขึน้โดย SoilGrids, Harmonized World Soil Database, และ Digital Soil Map of the World ดนิ

ถอืวา่เป็นสิง่จ าเป็นตอ่ชวีติของคนทีอ่าศัยบนโลกนี ้และจ าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราควรรูจ้ักดนิของเราวา่มคีวามอดุมสมบรูณ์และมี

ศักยภาพอยา่งไรเพือ่จะสามารถจัดการใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม เราหวังวา่ขอ้แนะน าทีอ่าจใชเ้ป็นแนวทาง ทีเ่รา

น าเสนอเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัชนดิของดนิทีพ่บในพืน้ทีข่องเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้จะมปีระโยชนก์บัทา่นในการท างานกบั

โครงการเกษตรและโครงการพัฒนาชมุชนทีท่า่นด าเนนิการอยู ่ 
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