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ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิ ซอลส์ในสวนลิน้ จี่
อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Soil Characteristics of Order Ultisols and Alfisols in Litchi Grove,
Fang District, Chiang Mai Province
วิษณุ เจียมใจ1*, นิวตั ิ อนงค์รักษ์1 และ สุนทร ค�ำยอง2
Witsanu Jiamjai1*, Niwat Anongrak1 and Soontorn Khamyong2
บทคัดย่อ: การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์ 3 บริเวณ และอันดับแอลฟิ ซอลส์
3 บริเวณในสวนลิน้ จี่ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน เพือ่
ประเมินความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมของดินในการปลูกลิน้ จี่ พบว่า ดินทุกบริเวณเป็ นดินลึกถึงลึกมาก
และมีการสะสมดินเหนียวในชัน้ ดินล่าง เนือ้ ดินบนเป็นดินทรายปนร่วนถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนเนือ้ ดินล่างเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียว พบปริมาณกรวดมากในชัน้ ดินบนของอันดับดินอัลทิซอลส์ ความหนาแน่นรวม
ของดินอัลทิซอลส์มคี า่ สูงกว่าดินแอลฟิ ซอลส์ในชัน้ ดินบนและต�ำ่ กว่าในชัน้ ดินล่าง ค่าปฏิกริ ยิ าดิน ปริมาณอินทรีย
วัตถุ ค่าความจุแลกเปลีย่ นแคตไอออน ค่าอัตราร้อยละความอิม่ ตัวเบส การกักเก็บธาตุอาหารในดิน และระดับความ
อุดมสมบูรณ์ของดินอัลทิซอลส์มคี า่ ต�ำ่ กว่าดินแอลฟิ ซอลส์ทงั้ ชัน้ ดินบนและชัน้ ดินล่าง อันดับดินอัลทิซอลส์ท่ีปลูก
ลิน้ จี่จดั เป็ นพืน้ ที่ท่ีไม่คอ่ ยเหมาะสม ขณะที่พืน้ ที่แอลฟิ ซอลส์มีความเหมาะสมมากกว่า
ค�ำส�ำคัญ: อัลทิซอลส์, แอลฟิ ซอลส์, ลิน้ จี่, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ความเหมาะสม
ABSTRACT: This research was conducted to compare soil characteristics of order Ultisols on 3
representative areas and order Alfisols on 3 representative areas in litchi grove, Fang district, Chiang
Mai province. These included soil morphology, physicochemical properties, soil fertility assessment
and evaluation of suitability for litchi cultivation. The results showed that most soils were deep to
very deep having clay accumulated layers in their subsoils. Soil textures were loamy sand to sandy
clay loam in top soils and sandy clay loam to clay in subsoils. The top soils of Ultisoils contained
high gravel contents. Bulk density in top soils of Ultisols was higher than Alfisols, and lower in
subsoils. Soil reaction, organic matter content, cation exchange capacity, base saturation percentage,
soil nutrient retention and fertility assessment in top soils and subsoils of Ultisols were lower than
Alfisols. The suitability assessment implied that litchi grove on Ultisols had poor suiltability, while
these on Alfisols were the better.
Keywords: Ultisols, Alfisols, litchi, soil fertility, suitability
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บทนำ�
ลิน้ จี่ (Litchi chinensis Sonn.) เป็ นไม้ผล
กึ่งเขตร้อน จัดอยูใ่ นวงศ์ Sapindaceae มีถ่ินก�ำเนิด
ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลิน้ จี่ท่ีปลูก
เป็ นการค้าโดยทั่วไปในประเทศไทยแบ่งออกตาม
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อม
ได้เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ พันธุล์ นิ ้ จี่ท่ีลมุ่ ซึง่ ไม่ตอ้ งการ
อากาศเย็นมากระตุน้ ในการออกดอก ปลูกกันใน
แถบภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัด
สมุทรสงคราม และกลุม่ พันธุล์ นิ ้ จี่ท่ีดอน จะสามารถ
ออกดอกได้ตอ่ เมื่อมีอณ
ุ หภูมิต่ำ� อยูใ่ นช่วง 10-20
องศาเซลเซียส นานติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์
ปลูกกันในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม่มีพืน้ ที่ปลูกมากที่สดุ
(ส�ำนัก
คุม้ ครองพันธุพ์ ืช, 2545)
จังหวัดเชียงใหม่มีพืน้ ที่ปลูกลิน้ จี่จำ� นวน
53,477 ไร่ โดยมีการปลูกมากที่อำ� เภอฝาง มีพืน้ ที่
ปลูก 22,547 ไร่ มีพืน้ ที่ปลูกที่ให้ผลผลิต 22,309 ไร่
(ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2561) ซึง่ สภาพ
พืน้ ที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกลิน้ จี่ควรเป็ นพืน้ ที่ราบ
หรือมีความลาดเทไม่เกินร้อยละ 15 เนือ้ ดินที่เหมาะ
สม คือ ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปน
ทราย ดินลึกมีการระบายน�ำ้ ดี การเจริญเติบโตของ
ลิน้ จี่ตอ้ งการอุณหภูมิต่ำ� ช่วง 20-30 องศาเซลเซียส
แต่ในช่วงก่อนออกดอกต้องการอุณหภูมิต่ำ� ช่วง 1020 องศาเซลเซียส (นิพฒ
ั น์, 2558) จากข้อมูลแผนที่
การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ในอ� ำ เภอฝางของกรม
พัฒนาที่ดนิ (กรมพัฒนาที่ดนิ , 2556) แหล่งปลูก
ลิน้ จี่พนั ธุจ์ กั รพรรดิซ่งึ จัดอยู่ในกลุม่ พันธุล์ ิน้ จี่ท่ีดอน
จะพบการปลูกมากในบ้านโป่ งถืบ
ต�ำบลเวียง
อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพืน้ ที่ปลูกประมาณ
7,000 ไร่ โดยพืน้ ที่ปลูกส่วนใหญ่อยูใ่ น 2 อันดับดิน
คือ อันดับดินอัลทิซอลส์ (Ultisols) ซึง่ มีชนั้ ดินล่าง
เป็ นชัน้ ดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก (argillic horizon) หรือ
แคนดิก (kandic horizon) ที่มีอตั ราร้อยละความอิ่ม
ตัวเบสน้อยกว่าร้อยละ 35 ส่วนอันดับดินแอลฟิ

ซอลส์ (Alfisols) มีชนั้ ดินล่างเป็ นชัน้ ดินวินิจฉัยอาร์
จิลลิก หรือแคนดิก ที่มีอตั ราร้อยละความอิ่มตัวเบส
ร้อยละ 35 หรือมากกว่า (Buol et al., 2003; Soil
Survey Staff, 2014) ซึง่ งานวิจยั ที่ศกึ ษาลักษณะ
และสมบัติของดินในพืน้ ที่ปลูกลิน้ จี่นัน้ มีนอ้ ยมาก
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ
ดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิ ซอลส์ในสวนลิน้ จี่ท่ี
มีอายุการปลูก 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี รวมทัง้ การจัด
ชัน้ ความเหมาะสมของดินส�ำหรับลิน้ จี่ตามเกณฑ์
ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของเกษตรกรส�ำหรับการปลูกลิน้ จี่ในพืน้ ที่
มีลกั ษณะดินคล้ายคลึงกับดินที่ทำ� การศึกษา
อุปกรณ์และวิธีการ
พืน้ ทีว่ จิ ยั
เลือกพืน้ ที่ปลูกลิน้ จี่พนั ธุจ์ กั รพรรดิ พืน้ ที่
อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอันดับดินอัลทิซอลส์
จ�ำนวน 3 บริเวณ ที่สวนลิน้ จี่มีอายุ 10 ปี 15 ปี และ
20 ปี และอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ 3 บริเวณ ที่สวน
ลิน้ จี่มีอายุ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ในสภาพพืน้ ที่ท่ีมี
ความคล้า ยคลึง กัน และการจัด การสวนลิน้ จี่ ท่ี ไ ม่
แตกต่างกัน โดยด�ำเนินการช่วงเดือนมกราคม 2560
ถึงเดือนมีนาคม 2560
วิธี ก ารเก็บ ตัว อย่ า งดิน ในภาคสนามและการ
วิเคราะห์สมบัตดิ นิ ในห้องปฏิบตั กิ าร
ขุดหลุมดินห่างจากทรงพุม่ ต้นลิน้ จี่ 0.5
เมตร ขนาดหน้าตัดดินกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.0
เมตร และลึก 2.0 เมตร หรือจนถึงชัน้ หินพืน้ แต่ง
หน้าดินพร้อมกับท�ำค�ำอธิบายหน้าตัดดิน และเก็บ
ตัวอย่างดินที่ ถูกรบกวนและไม่ถูกรบกวนที่ ระดับ
ความลึกตามสัณฐานวิทยา (เอิบ, 2547) ในช่วง
เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 น�ำ
ตัว อย่ า งดิ น วิ เ คราะห์ใ นห้อ งปฏิ บัติ ก ารตามวิ ธี
มาตรฐาน (National Soil Survey Center, 1996)
สมบัติทางกายภาพของดิน ประกอบด้วย วิเคราะห์
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หาการกระจายตัวของอนุภาคดิน (soil particle
size distribution; sand, silt, clay) ปริมาณกรวด
(gravel content) ความหนาแน่นรวม (bulk
density) โดยวิธี core method ความจุความชืน้ ที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ พืช (available water capacity)
โดยค�ำนวณจากผลต่างของค่าความจุความชืน้ ใน
สนาม (field capacity) และจุดเหี่ยวถาวร
(permanent wilting point) และสมบัตทิ างเคมีของ
ดิน ประกอบด้วย ปฏิกริ ยิ าดิน (soil reaction; pH)
อัตราส่วนดินต่อน�ำ้ 1:1 ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic
matter content) โดยใช้วธิ ี Walkey and Black titration
(Nelson and Sommers, 1996) ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ (available phosphorus) โดยใช้วธิ ี Bray
II ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็นประโยชน์ (available
potassium) สกัดด้วย 1N NH4OAc ทีเ่ ป็ นกลาง (pH
7.0) แล้ววัดปริมาณด้วยเครือ่ ง Atomic Absorption
Spectrometer (Pratt, 1965) ค่าความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน (cation exchange capacity) โดยการ
ชะแคตไอออน ด้วยสารละลาย 1N NH4OAc ที่
เป็ นกลาง (pH 7.0) และแทนที่แคตไอออนของ
แอมโมเนียมไอออนด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์
10% กลั่นหาแอมโมเนียมไอออน แล้วค�ำนวณหา
ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Summer and
Miller, 1996) และค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส
(base saturation percentage) โดยการค�ำนวณ
จากค่าเบสรวมที่สกัดได้ทงั้ หมด และค่าความจุแลก
เปลี่ยนแคตไอออน (National Soil Survey Center,
1996) ในช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 น�ำค่าวิเคราะห์ท่ีได้มาประเมิน
ระดับความอุดมสมบูรณ์ดนิ
ท�ำการจัดชัน้ ความ
เหมาะสมของดินส�ำหรับลิน้ จี่โดยใช้หลักเกณฑ์กรม
พัฒนาที่ดนิ (กองส�ำรวจและจ�ำแนกดิน, 2543) และ
น�ำผลค่าวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการในชัน้
ที่เป็ นดิน (solum) มาค�ำนวณปริมาณการกักเก็บ
ธาตุอาหารในดินต่อพื น้ ที่ โดยการคูณกับปริมาณ
มวลดิน (สุนทร, 2558)
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การเก็ บ ข้ อ มู ล การเติ บ โตของต้ น ลิ้ น จี่ แ ละ
วิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลการเติบโตของต้นลิน้ จี่ ทัง้ 6
บริเวณ ใช้แปลงสุม่ ตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร (1
ไร่) ที่มีระยะปลูกต้นลิน้ จี่ 8 ×10 เมตร บริเวณละ 20
ต้น แต่ละต้นท�ำการบันทึกขนาดเส้นรอบวงล�ำต้น
(stem girth) ที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากผิว
ดิน ขนาดความสูงทรงพุม่ (tree height) และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุม่ (crown width) ในช่วง
เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
วิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี Independent Sample
T-Test โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิตสิ ำ� เร็จรูปเพื่อ
เปรีย บเที ย บข้อ มูล การเติ บ โตของต้น ลิ น้ จี่ ท่ี ป ลูก
ระหว่างดิน 2 อันดับในแต่ละช่วงอายุ
ผลการศึกษาและวิจารณ์
สภาพแวดล้อมและสัณฐานวิทยาสนามของดิน
พีดอน 1, 2 และ 3 เป็ นดินอันดับดินอัลทิ
ซอลส์ในสวนลิน้ จี่ท่ีมีอายุ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
ส่วนพีดอน 4, 5 และ 6 เป็ นดินอันดับดินแอลฟิ
ซอลส์ในสวนลิน้ จี่ท่ีมีอายุ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
สภาพแวดล้อ มของดิ น ที่ ท �ำ การศึ ก ษา
ทั้ง 6 พีดอน มีสภาพพืน้ ที่เป็ นลูกคลื่นลอนลาด
(undulating) มีความลาดชัน 8-12 เปอร์เซ็นต์ อยู่
สูงจากระดับทะเลปานกลาง 475-580 เมตร มีวตั ถุ
ต้ น ก� ำ เ นิ ด จ า ก วั ส ดุ ต ก ค้ า ง จ า ก หิ น แ ก ร นิ ต
(residuum from granite) อันดับดินอัลทิซอลส์มีชนั้
พัฒนาการหน้าตัดดินแบบ A-BA-Bt-BC-C/Cr-R
จ�ำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินได้เป็ น fine,
kaolinitic, subactive, isohyperthermic, Typic
Haplustults และอันดับดินแอลฟิ ซอลส์มีชั้น
พัฒนาการหน้าตัดดินแบบ A-BA-Bt-BC จ�ำแนกได้
เป็ น fine, kaolinitic, subactive, isohyperthermic,
Ultic Paleustalfs (Soil Survey Staff, 2014 ( (Table
1 and Figure 1)
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Table 1. Environmental setting of litchi grove
Order

Ultisols
Ultisols
Ultisols
Alfisols
Alfisols
Alfisols

Pedon
(age-years)
1
(litchi 10 years)
2
(litchi 15 years)
3
(litchi 20 years)
4
(litchi 10 years)
5
(litchi 15 years)
6
(litchi 20 years)

Coordinate Elevation (m) Parent material
Soil profiles
Slope (%)
0529068 E
480
residuum from granite
A-BA-Bt1-Bt2-Bt3-BC-Cr-R
8/13-17/23-37-50-79-112/124-150/165-205+
2195959 N
10
0529054 E
480
residuum from granite
A-Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-BC-C1-C2
10/12-32/40-53-79-99-140-175-200+
2195894 N
8
0529132 E
475
residuum from granite
A-BA-Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-Bt5-Bt6-Cr
16-35/38-57-84-102-130-160-180/198-205+
2195951 N
12
0531350 E
580
residuum from granite
A-BA- Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-Bt5-Bt6-BC
8/10-20-32-52-68/80-99-126/130-158/170-203+
2193421 N
12
0529822 E
500
residuum from granite
A-BA- Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-Bt5-BC1-BC2
11/13-23-44/50-63/70-89/93-110/115-130/134-157-200+
2194169 N
12
0529925 E
510
residuum from granite
A1-A2-BA-Bt1-Bt2-Bt3-Bt4-BC1-BC2
13-27-40-68-88-115/120-155/165-184-200+
2194007 N
8

สมบัตทิ างกายภาพของดิน
ผลวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของดิน
(Figure 2) พบว่า การแจกกระจายอนุภาคดิน
ประกอบด้วย อนุภาคขนาดทราย (Figure 2a)
อนุภาคขนาดทรายแป้ง (Figure 2b) และอนุภาค
ขนาดดินเหนียว (Figure 2c) อันดับดินอัลทิซอลส์เนือ้
ดินบนเป็ นดินทรายปนร่วน (loamy sand) ถึงดิน
ร่วนปนทราย (sandy loam) เนือ้ ดินล่างเป็ นดินร่วน
เหนียวปนทราย (sandy clay loam) ถึงดินเหนียว
(clay) ส่วนอันดับดินแอลฟิ ซอลส์เนือ้ ดินบนเป็ นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย เนือ้ ดินล่างเป็ นดินร่วนเหนี ยว
ปนทรายถึงดินเหนี ยว โดยทุกพีดอนแสดงการ
เคลื่อนย้ายเชิงกล (lessivage) ของอนุภาคขนาด
เล็ก และกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุจากชัน้ ดินบน
(eluviation) ไปสะสมในชัน้ ดินล่าง ท�ำให้ดนิ ชัน้ บน
มีอนุภาคขนาดใหญ่เหลืออยูม่ าก ส่วนดินชัน้ ล่างจะ
มีอนุภาคขนาดเล็กโดยเฉพาะดินเหนียวเพิ่มขึน้ เข้า
เกณฑ์ของชัน้ วินิจฉัยอาร์จิลลิก (argillic horizon)
(Buol et al., 2003; Soil Survey Staff, 2014)

ปริมาณกรวดในชั้นดินบนของอันดับดิน
อัลทิซอลส์ 36.8-53.1% โดยน�ำ้ หนัก มีผลให้ชนั้ ดิน
บนของอันดับดินอัลทิซอลส์มีความหนาแน่นสูงกว่า
อันดับดินแอลฟิ ซอลส์ทม่ี ปี ริมาณกรวด 1.8-10.7%
โดยน�ำ้ หนัก ปริมาณกรวดทีป่ ะปนอยูใ่ นหน้าตัดดิน
จะเป็ นตัวก�ำหนดความเหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืช
เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและมีผลกระทบต่อ
ผลผลิตของพืช เนื่องจากถ้ามีปริมาณกรวดมากจะ
ท�ำให้มปี ริมาณเนือ้ ดินน้อย ท�ำให้มกี ารดูดซับธาตุ
อาหารและอุม้ น�ำ้ ได้ต่ำ�
และถ้ายิ่งพบก้อนกรวด
มากในระดับที่ตืน้ มาก จะท�ำให้ยากต่อการท�ำการ
เขตกรรม (กองส�ำรวจและจ�ำแนกดิน, 2543)
(Figure 2d)
ความหนาแน่นรวมของดิน อันดับดินอัลทิ
ซอลส์อยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง (1.4-1.8
Mg/m3) ทัง้ ชัน้ ดินบนและชัน้ ดินล่าง ส่วนอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์ชั้น ดิ น บนอยู่ใ นระดับ ค่อ นข้า งต�่ำ ถึ ง
ปานกลาง (1.3-1.5 Mg/m3) ชัน้ ดินล่างอยูใ่ นระดับ
ปานกลางถึงสูง (1.5-1.9 Mg/m3) (Figure 2e)
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Figure 1. Soil profiles of litchi grove
ความจุค วามชื น้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่ อ พื ช
(Figure 2f) โดยค�ำนวณจากผลต่างของความจุ
ความชืน้ สนาม (Figure 2g) และจุดเหี่ยวถาวร
(Figure 2h) ชัน้ ดินบนอันดับดินอัลทิซอลส์ความจุ
ความชืน้ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ พืช (4.8-7.7%) ต�่ำกว่า
อันดับดินแอลฟิ ซอลส์ (7.2-12.5%) แต่จะมีคา่ สูง
กว่าในชัน้ ดินล่าง โดยดินเนือ้ ละเอียดจะมีความจุ
ความชืน้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสูงกว่าดินเนือ้ หยาบ

แต่นอ้ ยกว่าดินเนือ้ ปานกลาง (Brady and Weil,
2002) ซึง่ สมบัตทิ างกายดินเป็ นปั จจัยส�ำคัญต่อการ
เติบโตของพืช โดยมีอิทธิพลต่อการอุม้ น�ำ้ ในดิน การ
ถ่ายเทอากาศและการชอนไชของรากพืช รวมถึง
ปริมาณอินทรียวัตถุ การอัดตัวของดิน และความ
ลึกของดิน มีผลต่อความความจุความชืน้ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อพืชเช่นเดียวกัน (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544; Fisher and Binkley, 2000)
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สมบัตทิ างเคมีของดิน
ผลวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างเคมี ข องดิ น
(Figure 3) พบว่า ปฏิกิรยิ าดินของอันดับดินอัลทิ
ซอลส์ชนั้ ดินบนปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงกรด
ปานกลาง (pH 4.6-5.8) ชัน้ ดินล่างเป็ นกรดรุ นแรง
มากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.3) ส่วนอันดับดินแอลฟิ
ซอลส์ ชัน้ ดินบนปฏิกิรยิ าดินเป็ นกรดจัดถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.3-5.7) ดินล่างเป็ นกรดจัดมากถึง
กรดปานกลาง (pH 4.9-5.8) (Figure 3a) ซึ่งเป็ น
ลักษณะเด่นของดินเขตร้อนที่มีพัฒนาการสูงเกิ ด
กระบวนการชะละลาย เบสต่างๆจึงเคลื่อนย้าย
ออกไปจากหน้าตัดดิน (Brady and Weil, 2002)

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินของอันดับดิน
อัลทิซอลส์ชัน้ ดินบนอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อน
ข้างสูง (21.9-30.5 g/kg) ชัน้ ดินล่างอยูใ่ นระดับต�่ำ
ถึงปานกลาง (3.1-19.2 g/kg) ส่วนอันดับดินแอลฟิ
ซอลส์ชนั้ ดินบนอยูใ่ นระดับสูง (35.9-50.1 g/kg) ชัน้
ดินล่างอยูใ่ นระดับต�ำ่ ถึงสูง (5.7-36.8 g/kg) (Figure
3b) เนื่องจากชัน้ ดินบนได้รบั อิทธิพลจากเศษซากพืช
ทีร่ ว่ งลงมาสลายตัว จึงท�ำให้ชนั้ ดินบนมีปริมาณอิน
ทรียวัตถุสงู กว่าชัน้ ดินล่าง (Brady and Weil, 2002)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ชนั้ ดิน
บนส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับต�่ำถึงปานกลาง (3.0-14.8
mg/kg) ยกเว้นชัน้ ดินบนของพีดอน 1 ที่อยูใ่ นระดับ

Figure 2. Distribution trend with depth of soil physical properties in litchi grove.
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สูง (65.7 mg/kg) และชัน้ ดินล่างส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับต�่ำ (0.4-4.9 mg/kg) (Figure 3c) เนื่องจากใน
พืน้ ที่เก็บตัวอย่างมีการปลูกพืชและอาจใช้ปุ๋ยเคมี
อย่างต่อเนื่องท�ำให้ฟอสฟอรัสตกค้างในดินปริมาณ
สูง ซึง่ ดินที่มี pH ต�่ำ ฟอสเฟตจะถูกตรึงโดย Fe2+,
Al3+ ส่งผลให้ความเป็ นประโยชน์ของฟอสฟอรัสใน
ดินลดลง (Sanchez et al., 2003)
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์อยูใ่ น
ระดับสูงตลอดหน้าตัดดินในทุกพีดอน (98.6-566.6
mg/kg) (Figure 3d) ซึง่ เป็ นผลมาจากวัตถุตน้ ก�ำเนิด
ดินเป็ นหินแกรนิตที่มีองค์ป ระกอบของแร่โ พแทส
เฟลด์สปาร์ (potash feldspars) เมื่อสลายตัวแล้ว
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จึงให้ธาตุโพแทสเซียมสูงแก่ดนิ
(คณาจารย์ภาค
วิชาปฐพีวิทยา, 2544)
ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนในอัน
ดับดินอัลทิซอลส์ชั้นดินบนอยู่ในระดับต�่ำถึงค่อน
ข้างต�่ำ(4.4-6.0 cmol(+)/kg) ชัน้ ดินล่างอยูใ่ นระดับ
ต�่ำถึงปานกลาง (2.8-10.2 cmol(+)/kg) ส่วนอันดับ
ดิ น แอลฟิ ซอลส์ชั้น ดิ น บนอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(10.7-11.8 cmol(+)/kg) ชัน้ ดินล่างอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างต�่ำ (6.8-9.9 cmol(+)/kg) ซึง่ ค่าความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนสอดคล้องกับปริมาณและ
ชนิดของขนาดอนุภาคดินเหนียว
และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินซึง่ มีประจุลบจ�ำนวนมากท�ำให้คา่

Figure 3. Distribution trend with depth of soil chemical properties in litchi grove.
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Table 2. Soil fertility assessment of litchi grove
Order

Pedon

Horizons

Depth
OM1/ Avail. P2/ Avail. K3/ CEC4/
B.S.5/
Sum of
(cm)
(g/kg) (mg/kg) (mg/kg) (cmol(+)/kg) (%)
score
6/
Ultisols
1
Topsoil
0-10
21.9 (3) 65.8 (5) 163.6 (5) 4.9 (1)
44.7 (3)
17
7/
Subsoil
10-118 9.2 (1) 4.6 (1) 161.3 (5) 8.7 (2)
10.9 (1)
10
Ultisols
2
Topsoil
0-11
22.1 (3) 3.0 (1) 222.2 (5) 4.4 (1)
57.3 (4)
14
Subsoil
11-140 8.5 (1) 0.7 (1) 252.5 (5) 7.5 (2)
11.5 (1)
10
Ultisols
3
Topsoil
0-16
30.5 (4) 14.8 (3) 229.2 (5) 6.0 (2)
46.5 (3)
17
Subsoil
16-189 11.1 (2) 2.0 (1) 298.5 (5) 6.1 (2)
15.6 (1)
11
Alfisols
4
Topsoil
0-9
50.1 (5) 3.0 (1) 566.6 (5) 11.8 (3) 51.3 (4)
18
Subsoil
9-203+ 13.0 (2) 0.8 (1) 200.7 (5) 7.8 (2)
39.7 (3)
13
Alfisols
5
Topsoil
0-12
38.7 (5) 4.6 (1) 367.0 (5) 10.7 (3) 50.4 (4)
18
Subsoil 12-200+ 10.3 (2) 1.2 (1) 185.8 (5) 7.6 (2)
47.0 (3)
13
Alfisols
6
Topsoil
0-27
30.4 (4) 8.8 (2) 315.9 (5) 11.1 (3) 54.9 (4)
18
Subsoil 27-200+ 11.6 (2) 1.2 (1) 234.4 (5) 7.5 (2)
36.8 (3)
13
Remarks: OM1/= organic matter, Avail. P2/= available phosphorus, Avail. K3/= available potassium, CEC4/= cation
exchange capacity, B.S.5/= base saturation percentage, Topsoil6/= A horizon, Subsoil7/= B horizon, Scoring is
used for the assessment of fertility level (the score is presented in blanket within the table) where score ≤7=
low(L), 8-12= moderately low(ML), 13-17= medium(M), 18-22= moderately high(MH), ≥23= high(H), (OM(g/
kg) : <10=1, 10-15=2, 15-25=3, 25-35=4, >35=5; Avail. P(mg/kg) : <6=1, 6-10=2, 10-15=3, 15-25=4, >25=5;
Avail.K(mg/kg) : <30=1, 30-60=2, 60-75=3, 75-90=4, >90=5; CEC(cmol(+)/kg) : <5=1, 5-10=2, 10-15=3, 1520=4, >20=5; B.S.(%) : <20=1, 20-35=2, 35-50=3, 50-75=4, >75=5; (1)= low, (2)= moderately low, (3)= medium,
(4)= moderately high, (5)= high)

ความจุ แ ลกเปลี่ ย นแคตไอออนสู ง ตามไปด้ว ย
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) (Figure 3e)
ค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบสในอัน
ดับดินอัลทิซอลส์ชนั้ ดินบนอยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนข้างสูง (44.7-57.3%) ชัน้ ดินล่างอยู่ในระดับ
ต�่ำถึงปานกลาง (6.2-36.3%) ส่วนอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์ชั้ น ดิ น บนอยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง
(50.4-58.3%) ชั้นดินล่างอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ
ถึงค่อนข้างสูง (32.8-53.8%) ในการพิจารณา
จะใช้ชนั้ ดินล่างวินิจฉัยอาร์จิลลิก ถ้ามีอตั ราร้อยละ
ความอิ่มตัวเบสน้อยกว่าร้อยละ 35 จัดเป็ นอันดับ
ดินอัลทิซอลส์ แต่ถา้ เท่ากับร้อยละ 35 หรือมากกว่า
จัดอยูใ่ นอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ (Soil Survey Staff,

2014) (Figure 3f)
การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์และการ
จัดชั้นความเหมาะสมของดิน
ผลการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดินโดยดัดแปลงจากกองส�ำรวจและจ�ำแนกดิน
(Table 2) (กองส�ำรวจและจ�ำแนกดิน, 2543) พบว่า
ชัน้ ดินบนของอันดับดินอัลทิซอลส์อยู่ในระดับปาน
กลาง (medium) ชัน้ ดินล่างอยูใ่ นระดับค่อนข้างต�่ำ
(moderately low) ส่วนชัน้ ดินบนของอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง (moderately
high) ชัน้ ดินล่างอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจาก
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ค่าความจุแลกเปลี่ยน

Soil
rating
M
ML
M
ML
M
ML
MH
M
MH
M
MH
M
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แคตไอออนในดิน และค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัว
เบสอั น ดั บ ดิ น อั ล ทิ ซ อลส์มี ค่ า ต�่ำ กว่ า อั น ดั บ ดิ น
แอลฟิ ซอลส์ทงั้ ชัน้ ดินบนและชัน้ ดินล่าง
ผลการจัดชัน้ ความเหมาะสมของดินตาม
คู่มือการจ�ำแนกความเหมาะสมของดินตามเกณฑ์
กรมพัฒนาที่ดนิ (กองส�ำรวจและจ�ำแนกดิน, 2543)
พบว่า อันดับดินอัลทิซอลส์ จัดอยูใ่ นชัน้ ความเหมาะ
สมที่ 4 ซึง่ เป็ นชัน้ ที่ไม่คอ่ ยเหมาะสม (soil poorly
suited) เนื่องจากมีปริมาณก้อนกรวดมากกว่า 35
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เปอร์เซ็นต์ในช่วงความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน
ซึง่ หากจะปลูกลิน้ จี่ใหม่ควรมีการขุดหลุมปลูก ขนาด
75×75×75 เซนติเมตร ดินในหลุมปลูกควรหาชัน้ ดิน
บนที่ไม่มีกรวดมาจากที่อ่ืนและผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ ย
อินทรีย ์ (กรมพัฒนาที่ดนิ , 2541) ส่วนอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์ จัดอยูใ่ นชัน้ ความเหมาะสมที่ 1 ซึง่ เป็ น
ชัน้ ที่มคี วามเหมาะสมดีมาก (soil very well suited)

Figure 4. Soil nutrient accumulation in litchi grove.
การกักเก็บธาตุอาหารในดิน
ผลการค�ำนวณการกักเก็บธาตุอาหารใน
ดิน (Figure 4) พบว่า การกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน
ตลอดหน้าตัดของอันดับดินอัลทิซอลส์ (พีดอน 1, 2
และ 3) มีปริมาณ 31.2, 34.1 และ 47.7 เมกกะ
กรัมต่อไร่ ส่วนอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ (พีดอน 4, 5
และ 6) มีปริมาณ 63.9, 56.8 และ 68.7 เมกกะ
กรัมต่อไร่ (Figure 4a)
การกักเก็บคาร์บอนในดินตลอดหน้าตัด
ของอันดับดินอัลทิซอลส์มีปริมาณ 18.1, 19.8 และ

27.7 เมกกะกรัมต่อไร่ ส่วนอันดับดินแอลฟิ ซอลส์มี
ปริมาณ 37.1, 33.0 และ 39.8 เมกกะกรัมต่อไร่
(Figure 4b)
ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ง หมดในดิ น ตลอด
หน้าตัดของอันดับดินอัลทิซอลส์มีปริมาณ 1,562.1,
1,705.1 และ 2,384.0 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์มีปริมาณ 3,195.1, 2,840.9 และ
3,433.7 กิโลกรัมต่อไร่ (Figure 4c)
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ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดิน
ตลอดหน้า ตัด ของอัน ดับ ดิ น อัล ทิ ซ อลส์มี ป ริม าณ
18.2, 4.0 และ 10.0 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์มีปริมาณ 4.0, 6.8 และ 10.6 กิโลกรัม
ต่อไร่ (Figure 4d)
ปริม าณโพแทสเซี ย มที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ น
ดินตลอดหน้าตัดของอันดับดินอัลทิซอลส์มีปริมาณ
509.8, 972.5 และ 1,154.4 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอันดับ
ดินแอลฟิ ซอลส์มปี ริมาณ 965.1, 943.2 และ 1,192.7
กิโลกรัมต่อไร่ (Figure 4e)
เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพการกับเก็บธาตุ
อาหารในดินทีอ่ ายุลนิ ้ จี่เท่ากันจะพบว่า อันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์มีศกั ยภาพการกักเก็บธาตุอาหารสูงกว่า
อันดับดินอัลทิซอลส์ทกุ ช่วงอายุของลิน้ จี่ ยกเว้น
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดินที่เกิดจาก
การตกค้างในชัน้ ดินบนของพีดอน 1 อันดับดิน
อัลทิซอลส์ท่ีปลูกลิน้ จี่อายุ 10 ปี
การเติบโตของลิน้ จีแ่ ละการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการเติบโตของลิน้ จี่และการวิเคราะห์
ข้อมูล (Table 3) พบว่า การเติบโตของลิน้ จี่มีความ
แตกต่างกัน ซึง่ ลิน้ จี่ท่ีมีอายุการปลูก 10 ปี 15 ปี
และ 20 ปี ในอันดับดินอัลทิซอลส์ มีขนาดเส้นรอบ
วงล�ำต้นและเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มน้อยกว่าลิน้ จี่
ที่ปลูกอายุ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ในอันดับดิน
แอลฟิ ซอลส์มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P ≤
0.05) ส่วนขนาดความสูงของลิน้ จี่ทกุ ช่วงอายุทป่ี ลูก
ในดินสองอันดับไม่มคี วามแตกต่างกัน เนื่องจาก
เกษตรกรมีการตัดแต่งกิ่งท�ำให้ขนาดความสูงของ
ลิน้ จี่ตำ่ � ลงเพือ่ ให้งา่ ยต่อการจัดการ เมือ่ พิจารณาร่วม
กับการจัดชั้นความเหมาะสมของดินส�ำ หรับ ลิ น้ จี่
ตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดนิ โดยอันดับดินอัลทิ
ซอลส์จดั อยูใ่ นชัน้ ที่ไม่คอ่ ยเหมาะสม เนื่องจากมี
ปริมาณก้อนกรวดมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ในช่วง
ความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน และมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินทั้งชั้นดินบนและชั้นดินล่างอยู่ใน

ระดับต�่ำกว่าอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ ท�ำให้ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและเส้นรอบวงล�ำต้นของต้น
ลิน้ จี่ท่ีปลูกในอันดับดินอัลทิซอลส์มีขนาดน้อยกว่า
ลิน้ จี่ท่ีปลูกในอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ท่ีจัดอยู่ในชั้น
ความเหมาะสมดีมาก ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลด้าน
ผลผลิตลิน้ จี่ในปี 2561 ด้วยวิธีสมั ภาษณ์เกษตรกร
เจ้าของพืน้ ที่ พบว่า ลิน้ จี่ท่ีปลูกในดินอันดับ
อัลทิซอลส์ อายุ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี มีผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 300, 600 และ 750 กิโลกรัมต่อไร่
น้อยกว่าลิน้ จี่ ท่ี ปลูกในดินอันดับแอลฟิ ซอลส์ซ่ึงมี
ผลิตเฉลี่ยประมาณ 500, 900 และ 1,200 กิโลกรัม
ต่อไร่
สรุ ป
ลั ก ษณะดิ น ในอั น ดั บ อั ล ทิ ซ อลส์ แ ละ
แอลฟิ ซอลส์ในสวนลิน้ จี่ อ�ำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า อันดับดินอัลทิซอลส์ เป็ นดินลึกถึง
ลึกมาก มีปริมาณกรวดมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ใน
ชัน้ ดินบน ส่วนอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ เป็ นดินลึก
มาก ทัง้ สองอันดับดินมีเนือ้ ดินบนเป็ นดินทรายปน
ร่วนถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนเนือ้ ดินล่างเป็ น
เป็ นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียว ความหนา
แน่นรวมของอันดับดินอัลทิซอลส์ชนั้ ดินบนมีค่าสูง
กว่าอันดับดินแอลฟิ ซอลส์แต่ชนั้ ดินล่างจะมีค่าต�่ำ
กว่า ค่าความจุความชืน้ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ พืชอัน
ดับ ดิ น อัล ทิ ซ อลส์ชั้น ดิ น บนมี ค่า ต�่ำ กว่า อัน ดับ ดิ น
แอลฟิ ซอลส์แต่ชนั้ ดินล่างจะมีคา่ สูงกว่า ส่วนสมบัติ
ทางเคมีของดินและการกักเก็บธาตุอาหารในดิน อัน
ดั บ ดิ น อั ล ทิ ซ อ ล ส์ มี ค่ า ต�่ ำ ก ว่ า อั น ดั บ ดิ น
แอลฟิ ซอลส์ทัง้ ชั้นดินบนและชั้นดินล่าง ยกเว้น
ปริ ม าณฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยมที่ เป็ น
ประโยชน์ทั้ง สองอัน ดับ ดิ น อยู่ใ นระดับ ใกล้เ คี ย ง
กัน ส่งผลให้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของอันดับ
ดิ น อัล ทิ ซ อลส์ต่ำ� กว่าอันดับดินแอลฟิ ซอลส์ทงั้ ชัน้
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ดินบนและชัน้ ดินล่าง ดินที่ปลูกลิน้ จี่ในอันดับดิน
อัลทิซอลส์จดั อยูใ่ นชัน้ ที่ไม่คอ่ ยเหมาะสม เนื่องจาก
มีขอ้ จ�ำกัดด้านปริมาณกรวดทีพ่ บในชัน้ ดินบน ส่วน
อันดับดินแอลฟิ ซอลส์จดั อยูใ่ นชัน้ ที่มคี วามเหมาะสม
ดีมาก
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