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ตารางภาคนวก 1 การแบ่งขนาดและปริมาณของรากพืชในชั้นดิน (เอิบ, 2542; Soil Survey 

Division Staff, 1993) 
 

ขนาด รายระเอียด 
เล็กมาก (very fine) เส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 มิลลิเมตร 
เล็ก (fine) เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1-2 มิลลิเมตร 
ปานกลาง (medium) เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-5 มิลลิเมตร 
ใหญ่ (coarse) เส้นผา่ศูนยก์ลาง 5-10 มิลลิเมตร 
ใหญ่มาก (very coarse) เส้นผา่ศูนยก์ลางเท่ากบัหรือมากกวา่ 10 มิลลิเมตร 
  

ปริมาณ รายละเอยีด 
นอ้ย (few) นอ้ยกวา่ 1 ราก ต่อหน่วยพื้นท่ี 
ค่อนขา้งมาก (common) มี 1-5 รากต่อหน่วยพื้นท่ี 
มาก (many) เท่ากบัหรือมากกวา่ 5 รากต่อหน่วยพื้นท่ี 
  

 
***ส าหรับรากขนาดเล็ก (very fine) และขนาดเล็ก (fine) ใชห้น่วยพื้นท่ี 1 ตารางเซนติเมตร ขนาด
ปานกลาง (medium) และขนาดใหญ่ (coarse) ใชห้น่วยพื้นท่ี 1 ตารางเดซิเมตร (10 ซม.2) และขนาด
ใหญ่มาก (very coarse) ใชห้น่วยพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 

 
ตารางภาคผนวก 2 เกณฑก์ารแบ่งระดบัความหนาแน่นรวมของดิน (นงคราญ,2529) 

 

ระดับ (rating) ความหนาแน่นรวม (Mg m-3) 
ต ่า < 1.2  

ค่อนขา้งต ่า 1.2-1.4  
ปานกลาง 1.4-1.6  
ค่อนขา้งสูง 1.6-1.8  

สูง 1.8-2.0  
2สูงมาก > 2.0  
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ตารางภาคผนวก 3 การแบ่งกลุ่มของเน้ือดิน (เอิบ, 2542 ; Soil Survey Division Staff, 1993) 

 

ค าเรียกทัว่ไป ลกัษณะเนือ้ดิน ช้ันเนือ้ดินต่างๆ 
 (texture classes) 

ดินทราย (sandy soils) เน้ือหยาบ (coarse textured) ได้แก่ทรายชนิดต่างๆ (ทราย
หยาบ  ท รายละ เอี ยด  ท ราย
ละเอียดมาก) ทรายปนดินร่วน
ชนิดต่างๆ (ทรายหยาบปนดิน
ร่วน ทรายปนดินร่วน ทราย
ละเอียดปนดินร่วน และทราย
ละเอียดมากปนดินร่วน) 

ดินร่วน (loamy soils) เน้ือหยาบปานกลาง 
(moderately coarse-textured) 

ได้แก่ ดินร่วนปนทรายหยาบ 
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายละเอียด 

 เน้ือปานกลาง  
(medium-textured) 

ไดแ้ก่ ดินร่วนปนทรายละเอียด
มาก ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
แป้ง และทรายแป้ง 

 เน้ือละเอียดปานกลาง 
(moderately fine-textured) 

ได้แก่ ดินร่วนเหนียว ดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง 

ดินเหนียว (clayey soils) เน้ือละเอียด  
(fine textured) 

ได้แก่ ดินเหนียวปนทราย ดิน
เหนียวปนทรายแป้ง และดิน
เหนียว 

   
 

 

 



 

139 
 

 

ตารางภาคผนวก 4 ขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมินระดบัของสมบติัทางเคมีและการประเมิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Land Classification Division และ FAO Project 
Staff, 1973; Soil Survey Division Staff, 1993) 

 

1. ปฏิกิริยาของดิน (soil reaction), pH (ดิน : น ้า = 1:1) 

ระดบั (rating) พิสัย (range) 
เป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุด (ultra acid) <3.5 
เป็นกรดรุนแรงมาก (extremely acid) 3.5-4.4 
เป็นกรดจดัมาก (very strongly acid) 4.5-5.0 
เป็นกรดจดั (strongly acid) 5.1-5.5 
เป็นกรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 
เป็นกรดเล็กนอ้ย (slightly acid) 6.1-6.5 
เป็นกลาง (neutral) 6.6-7.3 
เป็นด่างเล็กนอ้ย (slightly alkaline) 7.4-7.8 
เป็นด่างปานกลาง (moderately alkaline) 7.9-8.4 
เป็นด่างจดั (strongly alkaline) 8.5-9.0 
เป็นด่างจดัมาก (very strongly alkaline) >9.0 

 

2. อินทรียวตัถุ (organic matter) (% organic carbon x 1.724) 

ระดบั (rating) พิสัย (g kg-1) 
ต ่า (VL) <5 
ต ่า (L) 5-10 
ค่อนขา้งต ่า (ML) 10-15 
ปานกลาง (M) 15-25 
ค่อนขา้งสูง (MH) 25-35 
สูง (H) 35-45 
สูงมาก (VH) >45 
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ตารางภาคผนวก 4 (ต่อ) 

3. ปริมาณไนโตรเจนรวม (total nitrogen) (กองวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2535) 

ระดบั (rating) พิสัย (g kg-1) 
ต ่ามาก (VL) <1.0 
ต ่า (L) 1.0-2.0 
ปานกลาง (M) 2.0-5.0 
สูง (H) 5.0-7.5 
สูงมาก (VH) >7.5 

 

4. ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (Available P) (Bray II) 

ระดบั (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต ่ามาก (VL)  < 3  
ต ่า (L)  3-6  
ค่อนขา้งต ่า (ML)  6-10  
ปานกลาง (M)  10-15  
ค่อนขา้งสูง (MH)  15-25  
สูง (H)  25-45  
สูงมาก (VH)  > 45  

 

5. ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสามารถสกดัได ้(Extractable K) (NH4OAc) 

ระดบั (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต ่ามาก (VL)  <30 
ต ่า (L)  30-60 
ปานกลาง (M)  60-90 
สูง (H)  90-120 
สูงมาก (VH)  >120 
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6. ปริมาณแคลซียมท่ีสามารถสกดัได ้(Extractable Ca) (NH4OAc) 

ระดบั (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต ่ามาก (VL)  <400 
ต ่า (L)  400-1,000 
ปานกลาง (M)  1,000-2,000 
สูง (H)  2,000-4,000 
สูงมาก (VH)  >4,000 

 

7. ปริมาณแมกนีซียมท่ีสามารถสกดัได ้(Extractable Mg) (NH4OAc) 

ระดบั (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต ่ามาก (VL)  <36.45 
ต ่า (L)  36.45-121.5 
ปานกลาง (M)  121.5-364.5 
สูง (H)  364.5-972 
สูงมาก (VH)  >972 

 

8. ปริมาณโซเดียมท่ีสามารถสกดัได ้(Extractable Na) (NH4OAc) 

ระดบั (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต ่ามาก (VL)  <23 
ต ่า (L)  23-60 
ปานกลาง (M)  60-161 
สูง (H)  161-460 
สูงมาก (VH)  >460 
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ตารางภาคผนวก 5 ความเขม้ขน้เฉล่ียของธาตุอาหารในเน้ือเยือ่พืช (Tsutsumi et al., 1983) 
 

ธาตุอาหาร 
ความเข้มข้นเฉลีย่ของธาตุอาหารในเนือ้เยื่อพชื (%) 

ล าต้น กิง่ ใบ ราก 
คาร์บอน (Carbon) 49.90 48.70 48.30 48.12 
ไนโตรเจน (Nitrogen) 0.34 0.64 1.83 0.53 
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 0.05 0.08 0.13 0.02 
โพแทสเซียม (Potassium) 0.16 0.34 0.91 0.27 
แคลเซียม (Calcium) 0.74 1.26 2.12 0.88 
แมกนีเซียม (Magnesium) 0.08 0.27 0.92 0.08 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ- นามสกุล  นายชาญกิจ  หอมจนัทร์  
 

วนั เดือน ปีเกดิ  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2530 
 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2548  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียน พิริยาลัยจงัหวดั
แพร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

 

ปีการศึกษา 2553 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา
พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 
 


