
ช่วงพีเอช (pH)  ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ตารางท่ี 1 พืชเศรษฐกิจชนิดพืชไร่ และความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ของดินที่เหมาะสม 

ชนิดพืช พีเอชของดิน 

ข้าว 5.5-6.5 
อ้อย 5.5-7.0 

ปาล์มน ้ามัน 5.5-6.0 
มันส้าปะหลัง 6.5-7.0 

มันฝรั่ง 5.0-6.0 
มันเทศ 5.5-6.0 
เผือก 5.5-6.5 

ข้าวโพด 5.5-7.0 
ข้าวฟ่าง 5.0-7.5 
ยางพารา 4.0-5.5 
ถั่วลิสง 5.5-6.5 

ถั่วเหลือง 6.0-6.8 
ฝ้าย 5.5-6.4 
ยาสูบ 5.5-6.4 

ทานตะวัน 6.0-7.5 
กาแฟ 4.5-5.4 

สับปะรด 5.5-6.5 
กก 4.5-5.0 

ข้าวบาร์เลย ์ 6.5-8.5 
ข้าวไรย ์ 5.5-7.0 
ข้าวโอ๊ต 5.5-7.0 
งาขาว 5.5-6.5 
ถั่วเขียว 5.5-7.0 
ถั่วด้า 6.5-6.8 
ถั่วพุ่ม 6.0-7.0 
ถั่วลิสง 5.5-6.5 

ถั่วเหลือง 5.5-7.0 
ข้าวเหนียว 5.5-6.5 
ข้าวสาล ี 5.5-8.5 

อ้อยโรงงาน 5.5-7.0 
ข้าวโพดหวาน 5.5-6.8 

ข้าวโพดฝักอ่อน 5.5-6.8 
ปอแก้ว 4.5-6.5 
ปอคิวบา 4.5-6.5 
มันฝรั่ง 5.5-6.5 

ชา 4.5-5.5 
ปอเทือง 4.5-5.4 

มันหวานญี่ปุ่น 5.0-6.8 
หญ้าแฝก 3.3 

ละหุ่ง 5.0-6.5 



ตารางท่ี 2 พืชเศรษฐกิจชนิดพืชสวนกลุ่มพืชผัก และความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ของดินที่เหมาะสม 

ชนิดพืช พีเอชของดิน 
พริกไทย 6.5-7.0 

พริก 5.5-6.5 
ผักกาดเขียวปล ี 6.0-6.5 

ผักกาดหอม 6.0-7.0 
ผักกาดหัว 6.0-7.0 

กระเจี๊ยบเขียว 6.0-7.0 
กระเจี๊ยบ 6.0-6.5 
มะเขือเทศ 6.0-6.8 

มะเขือ 5.5-6.8 
กวางตุ้ง 6.0-6.5 

กะหล่้าปล ี 6.5-7.0 
คะน้า 6.0-7.0 

แตงกวา 5.5-7.0 
ถั่วฝักยาว 5.5-6.8 
ถั่วลันตา 6.0-7.5 
ผักบุ้ง 6.0-7.0 

หน่อไม้ฝรั่ง 6.5-7.5 
หอมใหญ ่ 6.5-7.0 
หอมแดง 5.0-6.5 
กระเทียม 5.5-6.8 
ฟักทอง 5.5-6.5 
ผักชี 6.5-7.0 
ข่า 6.0-6.5 
ขิง 6.0-6.5 

เห็ดฟาง 7.2-8.5 
เห็ดนางฟ้า 7.0 
หอมหัวใหญ ่ 5.0-6.5 

มะนาว 5.5-5.0 
สะระแหน ่ 5.5-6.0 
กระจับ 6.5-7.0 
แห้ว  6.9-7.3 

มะเขือพวง 5.5-6.5 
กะเพรา 5.5-6.5 
กุยช่าย 6.0-7.0 
แครอท 4.5-5.4 
ตั งโอ๋ 6.0-6.5 
บวบงู 5.5-7.2 
บัวสาย 5.5-5.8 
มะระ 5.5-5.6 
สะตอ 5.2-6.5 
ตะไคร ้ 6.0-7.0 

 



ตารางท่ี 3 พืชเศรษฐกิจชนิดพืชสวนกลุ่มพืชผล และความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ของดินที่เหมาะสม 

ชนิดพืช พีเอชของดิน 

ทุเรียน 5.5-6.5 
เงาะ 5.5-7.0 
มังคุด 5.5-6.5 
ลิ นจี ่ 5.0-7.0 
ล้าไย 5.5-7.0 
องุ่น 5.6-6.4 

ลองกอง 5.5-6.5 
น้อยหน่า 5.0-7.0 
กระท้อน 5.5-6.5 

ชมพู่ 5.5-6.5 
ฝรั่ง 4.5-8.2 

ส้มเขียวหวาน 5.5-6.0 
ส้มโอ 5.5-7.5 
มะม่วง 5.5-6.5 
แตงโม 5.5-6.5 

แคนตาลูป 6.0-6.5 
สตรอเบอรี ่ 4.5-5.4 
กล้วยไข ่ 4.5-7.0 
มะละกอ 6.0-7.0 
จ้าปาดะ 5.5-6.5 
ทับทิม 5.2-7.2 
พลับ 6.0-6.5 
พุทรา 6.0-6.5 
มะขาม 5.5-6.5 

มะปรางหวาน 5.5-7.5 
มะยงชิด 6.5-7.0 
ส้มเช้ง 5.5-6.0 

อโวคาโด 5.0-7.0 
แก้วมังกร 6.5 

มะขามป้อม 5.5-6.5 
มะพร้าว 6.4-7.0 
ละมดุ 5.5-6.5 
เสาวรส 5.5-7.0 
โกโก ้ 5.5-7.0 

มะม่วงหาวมะนาวโห ่ 6.5-8.0 
สาลี ่ 5.5-6.5 

แอปเปิ้ล 5.0-6.8 
มะคาเดเมยี 5.5 

หม่อน (มัลเบอรี่) 6.0 – 6.5 
 

 



ตารางท่ี 4 พืชเศรษฐกิจชนิดพืชสวนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ และความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ของดินที่เหมาะสม 

ชนิดพืช พีเอชของดิน 

กล้วยไม ้ 5.2-6.2 
ปทุมมา 6.5-7.0 
ดาวเรือง 6.2-7.5 

มะล ิ 6.5-7.5 
หน้าวัว 5.5-6.2 

เบญจมาศ 5.5-6.5 
กุหลาบ 5.5-6.5 
บัวหลวง 6.0-6.6 
เฟื่องฟ้า 5.5-6.5 
เยอบีร่า 5.5-6.5 

 

ตารางท่ี 5 พืชเศรษฐกิจชนิดพืชสวนกลุ่มไม้เศรษฐกิจ และความเป็นกรดด่าง (พีเอช) ของดินที่เหมาะสม 

ชนิดพืช พีเอชของดิน 

สะเดา 6.2-6.5 
ต้นสนประดิพัทธ ์ 6.5-7.5 

กระถินณรงค ์ 6.5-7.5 
กระถินเทพา 6.5-7.5 

ขี เหล็ก 6.5-7.5 
ไผ ่ 5.5-6.5 

หมาก 5.5-6.5 
ประดู ่ 6.5-7.5 
พยุง 6.5-7.5 

ที่มา : ส้านักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร 
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
         ส้านักส่งเสรมิและจัดการสนิค้าเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร 
         หนังสือ องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ สู่การเป็น smart officer พืชไร่ ธัญพืช 
         หนังสือ องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ สู่การเป็น smart officer ไม้ผล ไมย้ืนต้น 
         หนังสือ องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ สู่การเป็น smart officer ไม้ดอกไม้ประดับ 
         หนังสือ องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ สู่การเป็น smart officer สมุนไพรและเครื่องเทศ 
         หนังสือ องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ สู่การเป็น smart officer พืชผักและเหด็ 
         หนังสือคู่มือการพัฒนาท่ีดินส้าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร 
         คู่มือส้าหรับประชาชนการปลูกไมม้ีค่าทางเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ 
         ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกจิ 
         สภาเกษตรแห่งชาต ิ
         https://www.ldd.go.th/Web_Soil/acid.htm กรมพัฒนาที่ดิน 
         http://thesis.swu.ac.th/swufac/Sci/Kunawan_A_R363967.pdf 
        http://doipui.aerdi.ku.ac.th/index.php?option=com 
 

รวบรวมและจัดการข้อมูล โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

https://www.ldd.go.th/Web_Soil/acid.htm
http://thesis.swu.ac.th/swufac/Sci/Kunawan_A_R363967.pdf

