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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินของประเทศไทย สาหรับ
นาไปใช้ในการจัดทาแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติ
วิธีการศึ กษาได้ นาข้อมู ล จุดเก็ บตัวอย่ างดินภาคสนาม มาวิเ คราะห์ ร่วมกับ แผนที่ ก ลุ่มชุดดิ น
ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล ระหว่างวิธีการ
ซ้อนทับเชิงพื้นที่ กับวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่ ในการจัดทาแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินและแผนที่
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาปริมาณการกักเก็บอินทรีย์
คาร์บอนในดินและนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย มีการกักเก็บ อินทรีย์คาร์บอนในดิน อยู่ใน
ระดับต่าถึงปานกลาง (0-8 ตันต่อไร่) มีเนื้อที่รวม 182,974,428 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกักเก็บคาร์บอนในดิน อยู่ในระดับที่ต่ากว่าภาคอื่นๆ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีพืชพรรณน้อย ทาให้มีมวลชีวภาพน้อย จึงมีการสะสมอินทรียวัตถุในดิน
อยู่ ในปริม าณที่ น้อย ประกอบกับวัตถุต้นกาเนิดดินส่วนใหญ่ เกิดจากกลุ่มของหินทราย มีเนื้อดินเป็น
ดินทราย มีสมบัติการระบายน้าและอากาศดี ทาให้อินทรียวัตถุสูญเสียไปจากดินได้ง่าย นอกจากนี้สภาพ
ภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ยังทาให้กระบวนการสลายตัวของอินทรียวัตถุเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนพื้นที่ที่มีการ
กักเก็บอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด (มากกว่า 12 ตันต่อไร่) จะพบมากในภาคเหนือและ
ภาคใต้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้และบางแห่งเป็นพื้นที่ดินอินทรีย์ จากผลการศึกษานี้สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองของกรมพัฒนาที่ดิน และการจัดทาแผนอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดินระดับตาบล
สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบว่าวิธีการวิเ คราะห์โดยการซ้อนทับเชิงพื้นที่ด้วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมในการนามาใช้จัดทาแผนที่การกักเก็บคาร์ บอนในดินของ
ประเทศไทย และสามารถใช้ ข้อ มู ล ดัง กล่ าวมาเป็น แนวทางให้ คาแนะน าในการวางแผนพั ฒนาพื้ น ที่
การเกษตร ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ อินทรียวัตถุในดิน, การกักเก็บคาร์บอน, Soil organic carbon

Abstract
This research aims to study soil carbon sequestration levels in Thailand and
develop a soil organic matter conservation and restoration plan to further supports climate
change information at the international level.
Therefore, the soil sampling points and soil map were analyzed using geographic
information systems. The data analysis methods between the spatial overlay and spatial
estimation methods were compared, to evaluate the organic carbon residue in the soil.
The soil organic matter map will be created for further utilization in various fields.
The results showed that more than half of Thailand's area has a low to moderate
soil organic carbon sequestration (0-8 tons per rai) occupied about 182,974,428 rai or 57
percent of the total area. Especially in the Northeast region, the soil carbon sequestration
was very low compared to the other parts of Thailand. Hot and dry condition of the area
resulting materials decompose quickly and low soil organic carbon in soil profiles.
Moreover, the soil is developed from sandstone, resulting in a sandy soil texture with good
drainage and aeration properties. These cause the loss of organic matter from the soil
easily. While, the North and South regions of Thailand where have large area of forest and
found organic soil in some areas. Soils in both regions have high soil organic carbon
sequestration (more than 12 tons per rai). The results of this study will be used as a
guideline of hemp seeds distribution of the Land Development Department and prepared
for the soil organic carbon conservation and restoration plans at the sub-district level.
From the results of the study, it was revealed that the spatial overlay analysis
method is suitable for mapping soil carbon sequestration in Thailand. The analysis
conducted from this study can be used for developing agricultural areas as well as provide
accurate information for climate change available at the international level.
Keyword: Soil organic carbon, SOC map
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและปัญหำ
มนุษย์กำลังเผชิญหน้ำกับพิบัติภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงขึ้นทุกขณะ ดังเหตุกำรณ์ภัยแล้ง
เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ งหำคม ปี พ.ศ. 2562 ในพื้ น ที่ จั งหวั ด บุ รี รัม ย์ แ ละสุ ริ น ทร์ ท ำให้ ป ระชำชนขำดแคลน
น้ำประปำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ต้องหำซื้อน้ำจำกต่ำงพื้นที่มำใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้บริหำรต่ำงลง
พื้ น ที่ ติ ด ตำมเร่งรัด กำรแก้ ไขปั ญ หำและให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ โดยเร่งด่ ว น (หนั งสื อ พิ ม พ์ ไทยรั ฐ , 2562)
หลังจำกนั้นเพียง 1 เดือน ต่อมำในวันที่ 9 กันยำยน ปี พ.ศ. 2562 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้รับ
อิทธิพลของพำยุโซนร้อนโพดุลและคำจิกิ ได้ทำให้มีปริมำณน้ำมหำศำลไหลเข้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและ
ที่อยู่อำศัยอย่ำงหนัก โดยเฉพำะในพื้นที่ของ 5 จังหวัดของลุ่มน้ำมูล ประกอบด้วยจังหวัด อำนำจเจริญ
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี ประชำชนได้รับผลกระทบหลำยล้ำนครัวเรือน บ้ำนเรือนและ
พื้นที่เกษตรกรรมได้รับควำมเสียหำยคิดเป็นมูลค่ำหลำยพันล้ำนบำท (สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย,
2562; หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2562)
สำเหตุหลักของภัยธรรมชำติ นั้นเป็นผลจำกกำรกระทำของมนุษย์ที่มีกำรทำลำยสภำพแวดล้อม
ประเด็นหลักที่มีกำรกล่ำวถึงกันมำกและเป็นที่รับทรำบกันโดยกว้ำงขวำง คือ กำรที่นักวิทยำศำสตร์ได้
ค้นพบว่ำอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นในอัตรำที่ รวดเร็วกว่ำในอดีตเป็นอย่ำงมำก ก่อให้เกิดวิกฤตภำวะโลกร้อน
ทั้งนี้สืบเนื่องจำกปริมำณก๊ำซเรือนกระจก โดยเฉพำะก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยำกำศมีค่ำสูงมำก
ทำให้โลกไม่สำมำรถแผ่ควำมร้อนที่ได้รับจำกดวงอำทิตย์ออกสู่ภำยนอกได้ ควำมร้อนจึงถูกสะสมไว้ในชั้น
บรรยำกำศได้ ทำให้โลกมีสภำพคล้ำยกับเตำอบ (นิพนธ์, 2551)
มนุษ ย์ได้เปลี่ ยนแปลงสมดุล ของธำตุคำร์บอนของโลก จำกกำรนำอินทรียสำรใต้พื้นโลกที่ถูก
กักเก็บไว้ในรูปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งน้ำมันดิบและถ่ำนหิน ในยุคมีโซโซอิก เมื่อ 66-252 ล้ำนปีก่อน
มำใช้เป็นแหล่งพลังงำนในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมและกำร
ขนส่งสินค้ำ เกิดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และมลพิษสู่ชั้นบรรยำกำศ ทำให้สภำพแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง (Bruhwiler et al., 2018) นอกจำกนี้ในภำคกำรเกษตร ยังพบว่ำหลำยพื้นที่ในประเทศไทย
เกษตรกรมีกำรเผำเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรและทำไร่เลื่อนลอยอยู่เป็นจำนวนมำก เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเตรียมดินและกำจัดวัชพืช ควำมร้อนที่เกิดขึ้น จำกกำรเผำตอซังข้ำว ข้ำวโพด และอ้อยโรงงำน
นอกจำกจะทำลำยระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในดินแล้ว ยังเป็นกำรทำลำยอินทรียวัตถุ ที่มีส่วนสำคัญต่อ
คุณภำพของดินและทำให้เกิดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยำกำศ ซึ่งเป็นตัวกำรสำคั ญ
ของภำวะโลกร้อนอีกด้วย (สำนักข่ำวอินโฟเควสท์, 2564)
ที่ประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ ที่ประเทศไทยเข้ำร่วมเป็น ภำคีสมำชิกอยู่ด้วยนั้น ได้ให้
สัต ยำบั น ร่วมกั น รวม 184 ประเทศ ในควำมตกลงปำรีส ภำยใต้ อ นุ สั ญ ญำสหประชำชำติ ว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 มีควำมเห็นพ้องต้องกันที่จะลดกำรปลดปล่อย
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ก๊ำซเรือนกระจกให้ได้อย่ำงน้อย 7 เปอร์เซ็นต์ ภำยในปี 2563 และลดให้ได้ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ภำยในอีก
10 ปีข้ำงหน้ำ จึงเป็นข้อตกลงร่วมกันในระดับนำนำชำติที่จำเป็นต้องร่วมมือกันช่วยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรือ นกระจกที่ เป็ น สำเหตุ ของภำวะโลกร้อน รวมถึ งหั น มำใส่ใจกั บ กำรอนุ รัก ษ์ สิ่งแวดล้อ มและรัก ษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติให้มำกขึ้น (สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2562)
กำรดำเนินงำนของรัฐบำลไทยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องปรับโครงสร้ำงภำคกำรเกษตร
ทั้งระบบ โดยเน้นกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม ทั้ งนี้จะต้องมี ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรพื้นฐำนที่ครบถ้วนในทุกมิติ มีควำมถูกต้องและทันสมัย
เพื่อให้สำมำรถนำไปประมวลผล วิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ กำหนดนโยบำยต่ำงๆ ตลอดจนช่วย
ในกำรวำงแผนดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
กรมพัฒนำที่ดิน ในฐำนที่เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล
ทรัพยำกรดินให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน (กรมพัฒนำที่ดิน, 2554) รวมถึงมีข้อมูลดินที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุ ม ทั้ งประเทศ จะมี ส่ วนสำคัญ ยิ่งในกำรดำเนิ นงำนต่ อสู้กับ ภำวะโลกร้อน เนื่ องจำก
ผืนแผ่นดินเป็นแหล่งกักเก็บคำร์บอนที่สำคัญ ที่จะช่วยลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ในชั้นบรรยำกำศที่เป็น
สำเหตุหลักที่ทำให้ภูมิอำกำศโลกเปลี่ยนแปลง (FAO, 2019a)
กำรศึกษำและวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่ปริมำณคำร์บอนในดินของประเทศไทย จำกกำรจัดเก็บข้อมูล
ตัวอย่ำงดินเป็นจำนวนมำกและกำรวิเครำะห์ดินในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียด กระจำยครอบคลุมพื้นที่
เกษตรกรรมทั้ งหมดของประเทศไทย น ำมำวิเครำะห์ และประมวลผลร่วมกับ ข้อ มูล อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง
เพื่อจัดทำเป็นสถำนภำพของกำรกักเก็บคำร์บอนในดิน บนพื้นฐำนของแผนที่ทรัพยำกรดิน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรในพื้นที่ สำมำรถเข้ำใจ
สถำนภำพของทรัพยำกรดินและศักยภำพในกำรกักเก็บคำร์บอนของดินในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี้ ข้อมู ล แผนที่ ป ริม ำณคำร์บ อนในดิน ยังสำมำรถนำมำใช้เป็ นข้อมูลพื้ น ฐำนในกำร
กำหนดพื้นที่เป้ำหมำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำรปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยำกรดินของกรมพัฒนำ
ที่ดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินในพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุต่ำ ผ่ำนกิจกรรมกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรเพำะปลูก
และไถกลบพืชปุ๋ยสด ที่จะช่วยดึงก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในบรรยำกำศ มำกักเก็บไว้ในรูปของมวลชีวภำพ
ของต้นพืชและย่อยสลำยเป็นอินทรียวัตถุในดินเมื่อไถกลบ เป็นกำรเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ทำให้
เกิด เป็ น ประโยชน์ โดยตรงต่อ เกษตรกรและประเทศชำติ ตลอดจนสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนด้ ำนกำร
เปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศในระดับนำนำชำติ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำปริมำณอินทรีย์คำร์บอนและกำรกักเก็บคำร์บอนในดิน
2. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบวิธีกำรทำแผนที่ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน ด้วยเทคนิคกำรประมำณค่ำ
เชิงพื้นที่
3. เพื่อจัดทำแผนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
2.1 คาร์บอนในดิน
1. วัฏจักรคาร์บอน
ในระบบโลก คาร์บอนสะสมอยู่ในหิน ตะกอน มหาสมุทรและแหล่งน้าจืด ดินและบรรยากาศ
(Bruhwiler et al., 2018) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีธาตุคาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบหลัก การหมุนเวียน
ของธาตุคาร์บอนในระยะสัน เริ่มจากการสังเคราะห์แสงของพืชบนบก และพืชในน้า เช่น สาหร่ายและ
แพลงก์ตอน เป็นต้น โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบตังต้น ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ผลผลิต
ที่ได้จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพลังงานเคมี คือ คาร์โบไฮเดรต ในรูปของน้าตาล การเคลื่อนย้ายของ
คาร์บอนและพลังงานเป็นไปตามห่วงโซ่อาหาร กล่าวคือ เมื่อสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์ ต่อเนื่องกันเป็น
ล้าดับ เช่น กวางกินหญ้า และ สิงโตกินกวาง เป็นต้น เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการหายใจ ธาตุคาร์บอนที่อยู่ในรูป
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกปลดปล่อยกลับสู่บรรยากาศอีกครัง นอกจากนีเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงก็จะ
ถู ก ราและแบคที เรีย ย่ อ ยสลายกลายเป็ น ดิ น ในรูป ของอิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ อ ไป (Wall et al., 2013)
วัฏจักรคาร์บอนจึงเป็นกระบวนการถ่ ายโอนคาร์บอนระหว่างสิ่งมีชีวิตทังพืชและสัตว์ บรรยากาศ ดิน น้า
และมหาสมุทร คาร์บอนจึงเป็นพืนฐานส้าคัญของทุกชีวิต (Weil and Brady, 2017) ความเชื่อมโยงและ
ปริมาณของคาร์บอน (petagrams) ในส่วนต่างๆ ของโลก แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วัฏจักรคาร์บอนโลก
ที่มา: Weil and Brady (2016)
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2. การกาเนิดและจาแนกดิน
ค้าว่า ดิน (soil) ในทางปฐพีวิทยา หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจาก
การสลายตั ว ของหิ น และแร่ ต่ า งๆ ผสมคลุ ก เคล้ ากั บ อิ น ทรี ย วั ต ถุ ซึ่ งปกคลุ ม ผิ ว โลกอยู่ เป็ น ชั นบางๆ
เป็นวัตถุที่ค้าจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช ทรัพยากรดินเป็นส่วนส้าคัญในระบบธรรมชาติ
ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฏจักรและกระบวนการต่างๆ นอกจากนีทรัพยากรดินยังถูกน้ามาใช้เป็นพืนฐานที่ส้าคัญ
ในทางการเกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก)
วัสดุต่างๆ ที่ประกอบกันเข้าแล้วเป็นดิน ประกอบด้วย 1) อนินทรียสาร ที่มาจากหินและแร่
ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของเปลื อกโลก และ 2) อิน ทรีย สาร หรือ อิ น ทรียวัต ถุ จากซากพื ชซากสัต ว์และ
สิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งส่วนใหญ่พบในดินบนมากกว่าดินล่าง อย่างไรก็ตามในสภาพธรรมชาติ ก็จะมีน้าและ
อากาศ เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ตามช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน ทังนีสัดส่วนขององค์ประกอบดังกล่าวจะ
แตกต่ า งกั น ออกไปแล้ ว แต่ ช นิ ด ของดิ น และสภาพการใช้ ที่ ดิ น ทั งนี หากดิ น มี ป ริ ม าณอนิ น ทรี ย สาร
อินทรียสาร น้า และอากาศ ในสัดส่วน 45 ต่อ 5 ต่อ 25 ต่อ 25 เปอร์เซ็นต์ จัดว่ามีความเหมาะสมส้าหรับ
การปลูกพืชแทบทุกชนิด (เอิบ, 2548)
Jenny (1941) น้าเสนอ 5 ปัจจัยหลักด้านสิ่งแวดล้อม ที่ควบคุมการก้าเนิดดินและพัฒนาการ
ของดิน (soil forming factors) ที่ นักส้ารวจดิน ทั่ วโลกให้การยอมรั บ และน้ ามาใช้เป็น หลักพื นฐานใน
การศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรดิน (Weil and Brady, 2017) คือ
S = f (cl, o, r, p, t)

สมการ 1

เมื่อ S คือ ทรัพยากรดิน (soil) cl คือ ภูมิอากาศ (climate) o คือ สิ่งมีชีวิต
(organisms) รวมถึงมนุษย์ r คือ ความสูงต่้าของผิวโลก (relief) หรือสภาพภูมิประเทศ (topography)
p คือ วัตถุต้นก้าเนิดดิน (parent materials) และ t คือ ช่วงเวลา (time) ตังแต่เริ่มมีพัฒนาการทางดิน
ต่อมา McBratney et al. (2003) ศึกษาแนวความคิดของ Jenny (1941) แล้วน้ามาปรับปรุง
เพื่อเชื่อมโยงปัจจัยการก้าเนิดดินให้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลภูมิสารสนเทศทางดิน ดังนี
S = f (s, c, r, o, p, a, n)

สมการ 2

เมื่อ S คือ การจ้าแนกดินหรือสมบัติของดิน (soil class or properties) s คือ
สารสนเทศทางดิน (soil information) ได้แก่ ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดิน (soil profiles / soil sampling)
c คือ ข้อมูลภูมิอากาศ จากการตรวจวัด ณ ต้าแหน่งนันๆ หรือจากแบบจ้าลองภูมิอากาศ o คือ สิ่งมีชีวิต
(organisms) พืชพรรณและกิจกรรมของมนุษย์ ที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม r คือ ความสูงต่้าของ
ผิวโลก (topography) หรือ ภูมิทัศน์ (landscape) ได้จากข้อมูลแบบจ้าลองความสูงเชิงเลขและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง p คือ วัตถุต้นก้าเนิดดิน (parent material) ได้จากข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยา a คือ อายุ (age)
หรือ ปัจจัยด้านเวลา (time) n คือ ต้าแหน่งที่ตัง (spatial position) หรือ พืนที่ (space) (ส้านักงานราช
บัณฑิตยสภา, 2562)
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กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานเดียว ที่มีหน้าที่ในการศึกษาและส้ารวจดิน
ของประเทศไทย เพื่ อ การอนุรักษ์ แ ละพั ฒ นาทรัพ ยากรดินให้ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
ได้อย่างมีประสิ ท ธิภาพและยั่งยืน ทั งนี ได้ด้าเนินงานส้ารวจและจ้าแนกดินของประเทศไทย ออกเป็น
ชุดดิน (soil series) จ้านวน 346 ชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2564) บนพืนฐานของระบบการจ้าแนกดิน
หรือ Soil Taxonomy ของ United States Department of Agriculture ประเทศสหรัฐอเมริกา (Soil
Survey Staff, 2014) และ กลุ่มชุดดิน (soil groups) จ้านวน 62 กลุ่มชุดดิน ตามลักษณะทางสัณฐาน
ของดินและสมบัติดิน รวมถึงแนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548ก; 2548ข)
3. ความสาคัญของอินทรียวัตถุในดิน
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น เป็ น กุ ญ แจที่ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในด้ า นต่ า งๆ ของดิ น (Vargas, 2019)
ทังสมบัติของดินและเป็นดัชนีที่บ่งชีถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในฐานะที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและ
จุ ลิ น ทรี ย์ ดิ น จากการศึ ก ษาพบว่ า อิ น ทรี ย วั ต ถุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การท้ าหน้ าที่ ข องดิ น เป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากมีอิทธิพลต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน อนนท์ (2547); ยงยุทธ (2557) และ
พิทักษ์พงศ์ (2560) ได้รวบรวมและสรุปความส้าคัญของอินทรียวัตถุในดินไว้ดังต่อไปนี
1) กิจกรรม ความหลากหลายและจ้านวนของจุลินทรีย์ในดิน เนื่องจากอินทรียวัตถุเป็นแหล่ง
พลังงานและอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในดิน
2) การเกิ ด เม็ ด ดิ น ช่ ว ยท้ า ให้ เม็ ด ดิ น เกิ ด เป็ น ก้ อ น จากสารที่ เกิ ด จากการย่ อ ยสลายของ
จุลินทรีย์ในดินจะช่วยเชื่อมอนุภาคดินเข้าด้วยกัน
3) การเพิ่ม ช่องว่างในดิน ท้าให้ดินมีความพรุน สามารถกักเก็บความชืนและถ่ายเทอากาศ
ได้มากขึน นอกจากนี พบว่าอินทรียวัตถุสามารถอุม้ น้าได้ถึง 6-20 เท่าของน้าหนักอินทรียวัตถุ
4) การเป็นแหล่งธาตุอาหารส้าหรับพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ก้ามะถัน และธาตุ
อาหารเสริมหลายชนิด ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรียแ์ ล้วปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา
5) การดูดซับธาตุอาหาร ดินที่มีอินทรียวัตถุสูงจะช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชเพื่อส้ารองไว้ได้มาก
และค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์กับพืช ในระยะต่อไป
6) การเพิ่ ม ความสามารถในการละลายธาตุ อ าหารในดิ น โดยเฉพาะโพแทสเซี ย มและ
ฟอสฟอรัส จากการกรดอินทรีย์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจาการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ
7) การเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity, CEC)
ในการดูดซับธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปจากดินได้โดยง่าย
8) การช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดิน ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
9) การช่วยลดความเป็นพิษของธาตุบางตัว ที่มากเกินไปในดิน เช่น เหล็กและอะลูมินัม
10) ช่ ว ยเพิ่ ม ค่ า ความจุ บั ฟ เฟอร์ (buffering capacity) ของดิ น ในการต้ า นทานการ
เปลี่ยนแปลงระดับพีเอชของดิน (pH)
11) ช่วยเพิ่ ม ประชากรของสิ่งมี ชีวิตและจุลิน ทรีย์ดิ น ที่ อาศัยอิน ทรียวัตถุเป็ น อาหารและ
ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในดินให้มากขึนอีกด้วย
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12) การช่วยป้องกันดินแน่น โดยการแรงกระท้าของเม็ดฝนหรือการเขตกรรม
13) การลดการระเหยน้ าของดิ น จากอิ น ทรีย วัต ถุ ที่ ป กคลุ ม อยู่ บ นผิ วดิ น ท้ าให้ ดิ น ไม่ ถู ก
แสงแดดโดยตรง
14) การลดการชะล้างพังทลายดิน โดยน้าและลม จากการที่อนุภาคของดินเกาะกันเป็นก้อน
ท้าให้ถูกพัดพาได้ยาก
4. การสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน
อินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic Matter, SOM) ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตในดิน เศษพืชหรือ
สัตว์ที่ยังไม่สลายตัว ที่สลายตัวแล้วบางส่วน (Particulate Organic Matter, POM) หรือที่ย่อยสลายตัว
อย่างสมบูรณ์แล้วกลายเป็นฮิวมัส (humus) มีสีน้าตาลเข้มไปจนถึงด้า มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและคงทนต่อ
การสลายตัวมากส้าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการย่อยสลายของอินทรียวัตถุในดิน (ยงยุทธ และคณะ,
2541; ยงยุทธ, 2557; พิทักษ์พงศ์, 2560 และ Weil and Brady, 2017) มีดังนี
1) ชนิดและปริมาณของจุลินทรียในดิน เป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญที่สุดต่ออินทรียวัตถุในดิน
เนื่ อ งจากจุ ลิ น ทรี ย์ จ ะย่ อ ยสลายสารประกอบในอิ น ทรี ย วั ต ถุ (decomposition) เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบทางเคมีเป็นสารประกอบอนินทรีย์ (mineralization) และกระบวนการที่จุลินทรีย์น้า สาร
อนินทรีย์ที่มีขนาดเล็กเข้าสู่เซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานและสังเคราะห์เป็นสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน
ภายในเซลล์ (immobilization)
2) องค์ประกอบทางเคมีในอินทรียวัตถุ ซึ่ง โดยทั่วไปจะแบ่งออก 2 ส่วน คือ ส่วนของสาร
ฮิวมิก (humic substances) ซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนคงทนต่อการย่อยสลาย และส่วนของที่ไม่ใช่สารฮิวมิก
(nonhumic substances) ได้แก่ คาร์โบโฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน สามารถย่อยสลายได้ง่าย
ดังนันอินทรียวัตถุที่มีองค์ประกอบของสารฮิวมิกน้อย ก็จะถูกจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดินย่อยสลายได้
อย่างรวดเร็ว อาจเขียนผลจากการย่อยสลายเศษซากสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปได้ดังนี
เศษซากสิ่งมีชีวิต + ก๊าซออกซิเจน ---> ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ + น้า + แร่ธาตุ + เซลล์จุลินทรีย์
+ Intermediate products + สารฮิวมิก
สมการ 3
3) อัตราส่วนของสารประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ของพืช เนื่องจากจุลินทรีย์
ย่อยสลายเศษซากสิ่งมีชีวิต เพื่อให้น้าไปใช้เป็นส่วนประกอบของเซลล์ สร้างพลังงานและการเจริญเติบโต
จึงต้องการคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบส้าคัญของโปรตีน
ดั งนั น อั ต ราส่ วนระหว่างคาร์บ อนและไนโตรเจนที่ อ ยู่ ในสารอิ น ทรีย์ จึ งเป็ น อี ก หนึ่ งปั จ จั ย ที่ ค วบคุ ม
ประสิทธิภาพการสลายตัวของอินทรียวัตถุ โดย C:N ratio ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 20:1 ถึง 30:1 หาก
อินทรียวัตถุมี C:N ratio สูง กล่าวคือ มีคาร์บอนมากแต่มีไนโตรเจนน้อย เช่น ชานอ้อย หรือ ขีเลื่อย ก็จะ
ท้าให้จุลินทรีย์ไม่สามารถสลายอินทรียวัตถุได้รวดเร็วเท่าที่ควร อีกทังยังอาจดึงเอาไนโตรเจนจากดินไปใช้
ท้าให้ไนโตรเจนในดินลดลงได้ ในทางตรงกันข้าม หากอินทรียวัตถุมี C:N ratio ต่้า ในกลุ่มพืชตระกูลถั่ว
เช่น ปอเทือง หรือ โสนอัฟริกัน มี C:N ratio 19.96 แล 18.30 ตามล้าดับ ก็จะสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว
จนเมื่อมี C:N ratio ประมาณ 10:1 ซึ่งเป็นค่า C:N ratio ของจุลินทรีย์ พบว่าจะมีอัตราการสลายตัวคงที่
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4) ปริมาณออกซิเจนในดิน ซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจของจุลินทรีย์เพื่อสร้างพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ หากดินมีการระบายอากาศดี ท้าให้มีการถ่ายเทออกซิเจนได้มาก ก็จะท้าให้การย่อยสลาย
เป็นไปอย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว
5) ระดับอุณหภูมิ โดยทั่วไปพบว่า อุณหภูมิที่สูงขึนจะเร่งอัตราการสลายตัวของสารอินทรีย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณ หภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส จัดเป็นช่วงที่ที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์โดยทั่วไป อย่างไรก็ ตามในหากสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส จะท้าให้
จุลินทรีย์ชะงักการเจริญ เติบโต และหากมีอุณ หภูมิสูงติดต่อกันนานเกินไป จะมีผลท้าให้เชือจุลินทรีย์
ถูกท้าลาย
6) ระดับความชืน น้ามีส่วนส้าคัญในการด้ารงชีวิตของจุลินทรีย์ เป็นองค์ประกอบของเซลล์
และกระบวนการต่างๆ ตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยและช่วยในการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์ ความชืนที่เหมาะสม
ต่อการย่อยสลายควรอยู่ระหว่างร้อยละ 50-60
7) ความเป็ น กรดเป็ น ด่ าง โดยทั่ ว ไปความเป็ น กรดด่ างของดิ น จะไม่ มี ผ ลกระทบมากนั ก
ต่อกระบวนการย่อยสลาย ค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 5.5–8.0 เนื่องจากแบคทีเรียชอบ
ค่าความเป็นกรดด่างในช่วงที่เป็นกลาง ส่วนเชือราสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเป็นกรดได้
8) ขนาดของอินทรียวัตถุ เศษซากพืชผ่านการย่อยให้มีขนาดเล็กลง ท้าให้มี สัมผัสมาก จึงมี
โอกาสที่จุลินทรีย์เข้าย่อยสลายได้มากกว่า อย่างไรก็ตามจะท้าให้การระบายอากาศได้น้อยลง
นอกจากนีหากพิจารณาความสัมพันธ์ของอินทรียวัตถุตามปัจจัยการก้าเนิดดิน (บุญนะ, 2532;
ยงยุทธ์ และคณะ, 2541; เอิบ, 2542; อรรถและคณะ, 2548; วรนันท์, 2554; สมชาย และคณะ, 2555;
กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก; อรรณพ, 2559; อุเทน และภูวดล, 2559) สามารถสรุปได้ดังนี
1) ภูมิอากาศ ในเขตร้อนชืน เช่นประเทศไทย กระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย์
ท้างานได้ดี เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีอินทรียวัตถุค่อนข้างต่้า เมื่อเปรียบเทียบกับดินในเขตหนาวหรือ
เขตอบอุ่น ที่มีปริมาณความชืนและอุณหภูมิต่้ากว่า
2) พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกี่ยวข้องกับการเติมอินทรียวัตถุลงในดิน
จากพืชพรรณที่ปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ท้าให้เกิดและย่อยสลายมวลชีวภาพของพืชไว้ในดินได้
ในปริมาณมาก จากการศึกษาพบว่าพืนที่ป่าไม้จะมีอินทรียวัตถุในดินมากกว่าพืนที่เกษตรกรรม พืนที่
ป่าดิบจะพบว่ามีปริมาณอินทรียวัตถุในดินมากกว่าป่า เบญจพรรณและป่าเต็งรัง ส่วนพืนที่ปลูกไม้ผลหรือ
ไม้ยืนต้นจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินมากกว่าพืนที่ปลูกพืชไร่ ทังนีความแตกต่างกันของอินทรียวัตถุใน
ดินยังขึนอยู่กับความหนาแน่นของพืชพันธุ์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณมวลชีวภาพในแต่ละพืนที่อีกด้วย
นอกจากนีพืนที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุดคือพืนที่ป่าพรุ
3) ลักษณะภูมิประเทศ ส่งผลต่อการก้าเนิดและพัฒนาการของดิน โดยเฉพาะในเขตร้อนชื น
ที่มีฝนตกชุก จะเกิด การไหลบ่าของน้ามาก ท้าให้เกิดการชะล้างตะกอนดินพร้อมทังอินทรียวัตถุจาก
พืนที่สูงลงมาสะสมในที่ต่้า ท้าให้พบว่าดินในพืนที่ลุ่ม มักมีอินทรียวัตถุสูงกว่าดินบนพืนที่ดอน และดินใน
พืนทีล่ าดเทจะมีหน้าดินตืนกว่าดินในพืนที่ราบเรียบ
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4) วัตถุต้นก้าเนิดดิน เป็นปัจจัยส้าคัญที่ก้าหนดลักษณะและสมบัติของดินในแต่ละพืนที่ ดินที่
เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดประเภทตะกอนล้าน้า ที่เกิดจาการสะสมของธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ ท้าให้ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์และอินทรียวัตถุในดินมากกว่าดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินประเภทหิ นแกรนิตหรือ
หินทราย เนื่องจากหินแกรนิตเกิดจากการเย็นตัวของลาวาที่มีความร้อนจัดใต้ผิวโลกนันจะไม่มีอินทรียวัตถุ
เป็นองค์ประกอบ นอกจากนีอินทรียวัตถุในดินเนือหยาบ จะสลายตัวได้ รวดเร็วกว่าอินทรียวัตถุในดินที่มี
เนือละเอียด เนื่องจากอากาศถ่ายเทได้ดีกว่า ท้าให้จุลิ นทรีย์ท้างานได้ดี ในขณะที่ดินเนือละเอียด เช่น
ดินเหนียว จะมีความสามารถในการดูดจับสารประกอบโปรตีนของสารอินทรีย์ที่มีประจุบวกไว้ได้ ท้าให้มี
อินทรียวัตถุมากกว่าดินเนือหยาบ
5) บทบาทของมนุษย์ มีอิทธิพลในด้านของการจัดการดิน โดยเฉพาะการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วย
ปุ๋ย คอก ปุ๋ ยหมั ก ปุ๋ยพื ชสด รวมถึงปุ๋ ยน้าชีวภาพ ล้วนมีส่วนช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุให้ กับ ดิน ได้โดยตรง
ในทางตรงกันข้ามการท้าไร่เลื่อนลอย การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ที่ดินบางประเภท เช่น จากพืนที่ป่าชายเลนเป็นพืนที่เพาะเลียงกุ้ง ล้วนส่งผลให้อินทรียวัตถุในดินลดลง
การไถพรวนดิน การเพิ่มความชืนให้กับดินล้วนมีผลต่อสภาพแวดล้อมในการท้างานของจุลินทรีย์ในดิน
6) ระยะเวลา เป็นปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการและพัฒนาการทางดิน ส่งผลถึงสมบัติต่างๆ
ของดิน รวมถึงปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ท้าให้การสะสมอินทรียวัตถุในดินเพิ่มมากขึน โดยพบว่าใน
ช่วงแรกหลังจากเพิ่มเติมอินทรียวัตถุลงในดิน ดินจะมีอินทรียวัตถุในปริมาณมาก หลังจากที่อินทรียวัตถุ
ย่อยสลายตัวหมดแล้ว ก็จะมีปริมาณอินทรียวัตถุลดลง
5. วิธีการวิเคราะห์อินทรียวัตถุดนิ
การวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณคาร์ บ อนในดิ น (USDA, 2004) มี วิ ธี ก ารที่ ได้ รับ การยอมรั บ และ
ก้าหนดเป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ และใช้หลายหน่วยงานของประเทศไทย มี 2 วิธีหลัก คือ วิธี
Walkley-Black ใช้ส้าหรับการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (FAO, 2019b) และวิธีการ Dry combustion
ใช้ส้าหรับการหาปริมาณคาร์บอนทังหมดในดิน (FAO, 2019c)
1) วิ ธี Walkley-Black น้ า เสนอโดย Walkley and Black (1934) เป็ น วิ ธี ก ารมาตรฐาน
ส้าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (Soil organic carbon) ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส้าคัญ ดังนันการวิเคราะห์หาอินทรียวัตถุในดิน จึงสามารถวิเคราะห์ได้จากปริมาณคาร์บอน โดยการใช้
สารที่เป็น Oxidizing agent คือ Potassium dichromate (K2Cr2O7) ในที่ทราบความเข้มข้นในปริมาณที่
มากเกินพอ มาท้าปฏิกิริยากับคาร์บอนในอินทรีย วัตถุ ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) แล้วจึงใช้สารที่เป็น Reducing agent คือ Ferrous sulfate (FeSO4 .7H2O) หรือ Ammonium
ferrous sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O) มาไตรเตรทกับ Potassium dichromate ที่เหลือจากการท้า
ปฏิกิริยากับคาร์บอนก็จะท้าให้ทราบปริมาณของ Potassium dichromate ที่ใช้ไปในการท้าปฏิกิริยา
ซึ่งค่าที่ได้คือปริมาณของอินทรีย์คาร์บอน เมื่อน้าค่าอินทรีย์คาร์บอนนีมาคูณกับ Van Bemmelen factor
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.724 เพื่อแปลงค่าของอินทรีย์คาร์บอนไปเป็นปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ท้าให้เราทราบถึง
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ปริมาณอินทรียวัตถุในดินในที่สุด ทังนีอยู่ภายใต้ผลการศึกษาที่พบว่า อินทรียวัตถุในดินโดยทั่วไปจะมี
อินทรีย์คาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ (Nelson and Sommers, 1996) และมี
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ (อนนท์, 2547) นอกจากนีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี
ยังอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า 1) ไม่มี reducing agent อื่นที่เป็นอนินทรียวัตถุในดินเลย นอกจากอินทรีย์
คาร์บอนเท่านันที่ถูก oxidized ในการท้าปฏิกิริยานี 2) ถือว่า equivalent weight ของคาร์บอนที่ถูก
oxidized เท่ากับ 3 และ 3) ก้าหนดให้ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การได้กลับคืนมา (recovery) ของคาร์บอน
ในดินเท่ากับ 74-76 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้มาจากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับวิธี dry combustion
ที่สมมติให้ค่า recovery ของปฏิกิริยาเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์) = อินทรีย์คาร์บอน (เปอร์เซ็นต์) x 1.724

สมการ 4

ทังนี กรมพัฒนาที่ดิน (2553; 2558ก) ได้ก้าหนดเกณฑ์ในการจ้าแนกระดับของอินทรียวัตถุ
ในดินของประเทศไทย (ตารางที่ 1) ไว้ดังนี
ตารางที่ 1 การจ้าแนกระดับอินทรียวัตถุในดิน
ระดับอินทรียวัตถุในดิน
1. ต่้า

2. ปานกลาง
3. สูง

1. ต่้ามาก
2. ต่้า
3. ต่้าปานกลาง
4. ปานกลาง
5. สูงปานกลาง
6. สูง
7. สูงมาก

ปริมาณอินทรียวัตถุ
(เปอร์เซ็นต์)
< 0.5
0.5-1.0
1.0-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
3.5-4.5
>4.5

2) วิ ธี Dry combustion เป็ น วิ ธี วั ด ปริ ม าณอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนทั งหมดในดิ น (total soil
carbon) โดยตรง ซึ่งเป็นตัวชีวัดที่มีประโยชน์ส้าหรับการประเมินผลิตภาพของระบบทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถใช้ในการติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพในการกั ก เก็ บ คาร์บ อนของดิ น เพื่ อ รับ มื อกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (FAO, 2019c) หลักการของวิธี Dry combustion อยู่บนพืนฐานของการ
ออกซิไดซ์คาร์บอนอินทรีย์ด้วยการเผาอุณหภูมิประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่เต็มไปด้วยก๊าซ
ออกซิเจน เพื่อเปลี่ยนรูปของคาร์บอนให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วดูดซับด้วย Ascarite (NaOH)
หรือชุดดูดซับอื่นๆ แล้วน้ามาวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนต่อไป (ปวรีน, 2550) ทังนีกระบวนการท้างาน
ดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ในวิธีการดักจับก๊าซต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากการเผา ขึนอยู่กับชนิดของเครื่อง
วิเคราะห์แบบอัตโนมัติ (autoanalyzer) ทังนีวิธีการนีไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือเครื่องมือที่มีราคาแพงและใช้พลังงานในการเผา
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2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. ปัญหาสภาวะโลกร้อน
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ในระดับโลก มีความรุนแรง
และความถี่เพิ่มขึนมากในแต่ละปี ท้าให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างรุนแรง (Weil and Brady, 2017) เช่น
น้าท่วม ฝนแล้ง โรคและแมลงระบาด ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการด้ารงชีวิต
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก สาเหตุหลักเกิดจากการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก (greenhouse gas, GHG)
อันได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นต้น เข้าสู่
ชันบรรยากาศเพิ่ ม มากขึน โดยมี ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ เป็ น สาเหตุห ลักที่ มี การปลดปล่อ ยสูงที่ สุ ด
เมื่อเทียบกับก๊าชเรือนกระจกตัวอื่น ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนที่ ส้าคัญ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเพิ่มขึนของประชากรอย่างต่อเนื่อง จากการเผาไหม้น้ามันเชือเพลิงฟอสซิล ผลการศึกษาพบว่า อัตรา
การเพิ่มขึนของประชากรในปี 2543 ถึง 2553 ยังคงเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรง ในขณะที่อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึนรวดเร็วอย่างมีนัยส้าคัญ หากปราศจากความพยายามในการร่วมมือกันเพื่อลด
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะท้าให้อุณหภูมิพืนผิวโลกในปี
2643 จะเพิ่มขึนถึง 4.8 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับในยุคก่อนอุตสาหกรรม (IPCC, 2014)
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ สมั ย สามั ญ ครั งที่ 70 ณ นครนิ ว ยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2558 ประเทศสมาชิก รวมทังประเทศไทย ได้เห็นชอบในหลักการของเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals, SDGs) ประกอบด้ ว ย 17 ข้ อ คื อ 1) ขจั ด ความ
ยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความ
เท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพืนฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้า
11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรั พยากรทางทะเล 15) การใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน โดยประเทศต่างๆ จะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นาประเทศให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว โดยจะเห็นว่าประเด็น การรั บมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(climate action) ในเป้าหมายที่ 13 ได้ถูกก้าหนดไว้เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (United
Nations, 2015)
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นอกจากนีในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ครั งที่ 21
(Conference of the Parties, COP21) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ได้ร่วมกันจัดท้า
ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับอุณ หภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สู งเกิน
2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือความพยายามที่จะควบคุม
ไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ทังนีประเทศไทยได้แสดงเจตจ้านงที่จะลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากระดับที่คาดว่าจะปล่อยในปี 2573 ซึ่งได้คาดการณ์ว่าประเทศไทย
จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ้านวน 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) ดังนันประเทศไทย
จะต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 111-139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
ภายในปี 2573 (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)
3. การรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สืบเนื่องจากการน้าคาร์บอน ที่อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ มากักเก็บ
ไว้ในดิน (recarbonization) ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนบนภาคพืนดินที่ใหญ่ที่สุด เป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญ
ของการด้าเนินงานในภาคเกษตร (FAO, 2019a) เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมาก
เกิน ไปในชันบรรยากาศ ท้ าให้ ดิ น มี บ ทบาทส้าคั ญ ในการรับ มือ กับ การเปลี่ยนแปลงภู มิ อากาศเพราะ
นอกจากจะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วโดยตรงแล้ ว แนวทางการบริ ห ารการจั ด การดิ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Soil Management, SSM) เช่น การบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ลดการไถพรวนดิน ปลูกพืช
คลุมดิน ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชที่หลากหลาย เพิ่ มความหลากหลายของสิ่งมีชี วิตในดิน และอนุรักษ์
พืนที่ชุ่มน้า เป็นต้น (FAO, 2016b; 2017c) ดังภาพที่ 2 นอกจากนี ยังมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณคาร์บ อน
ในดินท้าให้ทรัพยากรดิน มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการเกษตร ท้าให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึน
ช่วยขจัดความยากจนและความหิ วโหย รวมถึงเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน การต่อต้านการ แปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยังการเสื่อมโทรมของดิน ฟื้นฟูสภาพดินและ
หยุดยังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง ในการนี
สมัชชาความร่วมมือ ทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership, GSP) ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขา คือ
1) การจัดการทรัพยากรดิน (soil management) 2) การสร้างความตระหนั กรู้ (awareness raising)
3) การวิจัย (research) 4) การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (information and data) และ 5) การจัดท้า
มาตรฐาน (harmonization) โดยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ภายใต้สมัชชาความ
ร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership, ASP) ได้ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
จัดท้าแผนปฏิบัติการสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย ปี พ.ศ. 2560-2564 (FAO, 2016a)
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรดิน ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ภาพที่ 2 แนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มา: FAO (2016b)
2.3. อินทรียวัตถุในดินของประเทศไทย
1. สถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย
บุญนะ (2532) ศึกษาปริมาณและการกระจายอินทรียวัตถุของดินในประเทศไทย จากข้อมูล
หลุ ม หน้ า ตั ด ดิ น (soil profiles) จ้ า นวน 631 ตั ว อย่ า ง (187 ชุ ด ดิ น ) ร่ ว มกั บ แผนที่ ดิ น มาตราส่ ว น
1:1,000,000 ผลการศึกษาของอินทรียวัตถุในชันดินบนและแผนที่มาตราส่วน 1:2,000,000 พบว่าในกลุ่ม
ดินอนินทรีย์ ที่ปริมาณอินทรียวัตถุต่้า (น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์) มีเนือที่ 98,734,630 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
30.79 ส่วนใหญ่เป็นดินดอน มีเนือดินเป็นดินทราย มีการระบายน้าดี เป็นพืนที่ปลูกพืชไร่และเป็นที่รกร้าง
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง (1.5–3.5 เปอร์เซ็นต์) มีเนือที่
109,641,340 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.19 มีลักษณะเนือดินเป็นดินเหนียว การระบายน้าเลว ปลูกข้าว พืชไร่
และเป็ น ที่ รกร้าง พบมากในภาคเหนื อ ดิ น ที่ มี ป ริม าณอิ น ทรีย วัต ถุ สู ง (3.5-5.0 เปอร์เซ็ น ต์ ) มี เนื อที่
10,029,070 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 3.13 ของเนือที่ทังประเทศ ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว ระบายน้าเลว
ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ ปลูกพืชไร่ และท้าไร่เลื่อนลอย พบมากในภาคเหนือ ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ
สูงมาก (5.0-7.0 เปอร์เซ็นต์) มีเนือที่ 3,148,140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.98 เป็นดินเหนียวจัด มีการะบาย
น้าดี ส่วนใหญ่ พ บในพื นที่ ป่ าโครงการ ในภาคเหนื อ ในส่วนของดิน อิ นทรีย์ ซึ่ งมี ป ริม าณอิน ทรียวัต ถุ
มากกว่า 20 เปอร์เซ็ นต์ มี เนื อที่ 505,180 ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 0.16 ของเนือที่ ทั งประเทศ พบในพื นที่
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ภาคใต้ แ ละภาคตะวั น ออก เมื่ อ แบ่ ง ตามระดั บ ภาค พบว่ า พื นที่ ที่ มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ต่้ า กว่ า 1.5
เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่พบในพืนที่นาข้าว พืชไร่ และที่รกร้างว่างเปล่า
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2558ก) ได้ เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ในพื นที่ เป็ น ตั ว แทนดิ น ของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น
ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน น้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหา
ปริม าณอิ น ทรีย วัต ถุในดิ น จ้านวน 76,146 จุ ด พบว่าตั วอย่ างดิ น ส่วนใหญ่ มี อิ น ทรีย วัต ถุ ในดิ น อยู่ ใน
ระดับต่้า (น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์) คิดเป็นร้อยละ 62.33 ของจ้านวนข้อมูลทังหมด ส่วนมากพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ดอน มีเนือดินเป็นดินทราย มักท้าการเกษตรแบบ
เชิงเดี่ยว ขาดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์ดินอย่างเพียงพอ ส่วนตัวอย่างดินที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุอยูใ่ นระดับปานกลาง (1.5-3.5 เปอร์เซ็นต์) มีร้อยละ 33.02 ในขณะที่พืนที่ที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่สูง (มากกว่า 3.5 เปอร์เซ็นต์) พบเพียงร้อยละ 4.65 เท่านัน ซึ่งส่วนใหญ่พบในพืนที่ลุ่ม
ของภาคกลาง
2. การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรม
การศึกษาการปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้ ในดิน จ้าแนกตามทรัพยากรดิน จ้านวน 20 ชุดดิน
ในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอรรณพ (2559) พบว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมีค่าอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0.01-2.0 ส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในระดับต่้ากว่าร้อยละ 0.5 เมื่อพิจารณาปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนในดิน ที่ความลึก 0-100 เซนติเมตร พบว่า มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนสะสมอยู่ในช่วง
3.2–13.7 ตันคาร์บอนต่อไร่ โดยพบสูงสุดในชุดดินกันทรวิชัย ซึ่งมีเนือดินเป็นดินเหนียว มีปริมาณ 13.7
ตันคาร์บอนต่อไร่ รองลงมาคือ ชุดดินธาตุพนม ซึ่งมีเนือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง มีปริมาณ 12.5
ตันคาร์บอนต่อไร่ ส่วนชุดดินที่มีปริมาณการสะสมอินทรีย์คาร์บอนต่้าที่สุดคือ ชุดดินบ้านไผ่ ซึ่งเป็นดินที่มี
เนือดินเป็นดินทราย มีปริมาณ 3.2 ตันคาร์บอนต่อไร่
การศึกษากักเก็บ คาร์บอนในดิน จัดการปรับปรุงบ้ารุงดิน และพลวัตของคาร์บอนในดิน ใน
แต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผู้ศึกษาวิจัยดังนี
1) การกักเก็บคาร์บอนในพืนที่ปลูกข้าว (ธาริณี, 2555) พบว่ามีการสะสมของคาร์บอนในดิน
อยู่ในช่วง 0.27–0.44 ตันคาร์บอนต่อไร่ โดยนาอินทรีย์จะมีการสะสมคาร์บอนในดินสูงกว่านาเคมี และ
ผลของการจัดการน้าท้าให้การสะสมคาร์บอนในดินลดลง
2) การกักเก็บคาร์บอนในพืนที่ปลูกพืชไร่ (สถาพร, 2555) ศึกษาพลวัตรของคาร์บอนในดิน
ภายใต้การไถกลบตอซังข้าวโพด พบว่า ปริมาณคาร์บอนในดินบนอยู่ระหว่าง 2-7 ตันคาร์บอนต่อไร่ โดยมี
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินเฉลี่ย 0.55-0.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปี
3) การกั ก เก็ บ คาร์บ อนในพื นที่ ไม้ ผ ล (มนต์ ส รวง และคณะ, 2557) พบว่าสวนส้ ม ที่ อ ายุ
1-25 ปี มีการกักเก็บคาร์บอนในดินอยู่ระหว่าง 7.12-12.67 ตันต่อไร่
4) การกักเก็บคาร์บอนในพืนที่ไม้ยืนต้น (ระวี และคณะ, 2555) พบว่ายางพาราที่อายุ 5-26 ปี
มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินอยู่ระหว่าง 8.93-9.40 ตันต่อไร่
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3. การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
แสงค้า (2552) ได้ศึกษาความหลากหลายของชนิดพืช ลักษณะดินและการใช้ประโยชน์ ใน
พืนที่ป่าชุมชน จังหวัดล้าพูน พบว่าป่าเต็งรังมีปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพเท่ากับ 3.76-9.46
ตัน คาร์บอนต่อไร่ และมี ป ริม าณสะสมในดิน 2.59-6.87 ตัน คาร์บ อนต่อไร่ ป่าเบญจพรรณมีป ริมาณ
คาร์บอนในมวลชีวภาพในมวลชีวภาพและในดินเท่ากับ 4.95-16.38 และ 6.48-13.78 ตันคาร์บอนต่อไร่
ตามล้าดับ
วสันต์ และคณะ (2553) ศึกษาการปริมาณกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง ณ สวนป่ามัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น พบว่า มี ป ริม าณการกักเก็ บ คาร์บ อนในมวลชีวภาพ 3.55 ตัน คาร์บ อนต่อไร่ และมี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน 5.79 ตันต่อไร่
วรนันท์ (2554) ท้าการศึกษาวิจัยสมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนภายใต้สภาพป่าชนิดต่างๆ
ในพืนที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการสะสมปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ใน
ดินของป่าเบญจพรรณทุติยภูมิ เท่ากับ 6.76 ตันคาร์บอนต่อไร่ ป่าเต็งรัง มีปริมาณสะสมในดิน 9.26 ตัน
คาร์บอนต่อไร่ ป่าดิบแล้งฟื้นฟู มีปริมาณสะสมในดิน 10.88 ตันคาร์บอนต่อไร่ ในส่วนของป่าดิบแล้ง
ที่ไม่ถูกรบกวนจะมีปริมาณสะสมในดิน 16.59 ตันคาร์บอนต่อไร่
4. หลักการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
โสฬส (2559) ได้แนะน้าหลักการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 3 วิธี คือ 1) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก วิธีนีสามารถก้าหนดอัตราการใส่ได้ 2) การปลูกพื ชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า
ถั่วพุ่ม และโสนอัฟริกัน เป็นต้น เพื่อท้าการสับกลบเป็น ปุ๋ยพืชสด วิธีนีไม่สามารถก้าหนดอัตราได้ เพราะ
ปริมาณของชีวมวลที่ได้แต่ละครังจะขึนอยู่กับชนิดและอายุพืชปุ๋ยสด และ 3) การไถกลบเศษพืช เช่น
การไถกลบตอซังข้าว หรือข้าวโพด วิธีนีไม่สามารถก้าหนดอัตราได้เช่นเดียวกัน เพราะปริมาณชีวมวลของ
เศษพืชที่ไถกลบแต่ละครังขึนอยู่กับชนิดของพืชและความมากน้อยของส่วนที่ตกค้างในแปลงหลังเก็บเกี่ยว
ดวงสมร และคณะ (2559) ได้ศึกษาทดลองการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของนาดินทราย
และการกักเก็บคาร์บอนในดินจากการสับกลบพืชปุ๋ยสด 2 ชนิด ได้แก่ โสนอัฟริกัน และถั่วนิวนางแดง
ในแปลงนาข้าวของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น พบว่า การสับกลบพืชปุ๋ยสดทัง 2 ชนิด ท้า ให้ดินมีสมบัติ
ทางเคมีดีขึน ปริมาณไนโตรเจนทังหมดและอินทรียวัตถุในแปลงที่มีการสับกลบพืชปุ๋ยสดจะมากกว่าแปลง
ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ โดยต้ารับการทดลองที่สับกลบโสนอัฟริกันอัตรา 2.5 ตันต่อไร่จะให้
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึนสูงสุด คือ 0.22 ตันคาร์บอนต่อไร่ (13.76 %) เมื่อเปรียบเทียบน้าหนัก
ของเศษวัสดุอินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยวพบว่าต้ารับที่มีการสับกลบโสนอัฟริกันจะเหลือน้า หนักของเศษวัสดุ
อินทรีย์สูงกว่าต้ารับที่ มีการสับกลบถั่วนิวนางแดงอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ โดยต้ารับที่มีการสับกลบ
โสนอัฟริกัน น้าหนักที่สูญหายไปอยู่ในช่วงระหว่าง 27.0-56.2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากส่วนใหญ่เป็นส่วน
ของล้าต้นซึ่งมีเซลลูโลสและลิกนิน เป็นองค์ประกอบที่ทนทานต่อการย่อยสลายสูง ในระยะยาวจึงอาจช่วย
ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้
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2.4. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
1. ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology) หมายถึง การบูรณาการความรู้
และเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) การรับรู้
ระยะไกล (Remote Sensing, RS) และระบบก้ า หนดต้ า แหน่ ง บนพื นผิ ว โลก (Global Positioning
Systems, GPS) เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ งานในด้ านต่ างๆ ให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ส้ านั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะในการรวบรวม จัดเก็บ
สืบค้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนียังสามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพืนที่ (spatial data) จากสิ่งที่มี
อยูใ่ นโลกแห่งความจริง (real-world things) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (Burrough and McDonnell,
1998) เช่น การประเมิน การคาดการณ์ การวางแผน และการสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น โดยข้อมูล
เชิ งพื นที่ โดยทั่ ว ไป มี อ งค์ ป ระกอบดั งนี 1) แบบจ้ าลองข้ อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ (geographic data model)
ที่ระบุต้าแหน่งที่แน่นอน 2) ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลตาราง
อรรถาธิบาย (attribute data) เอกสาร รูปภาพ และวีดีโอ เป็นต้น และ 3) ความสัมพั นธ์กันระหว่าง
ข้อมูล (Zeiler, 1999)
2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลดิบ (raw data) ที่จะน้ามาวิเคราะห์และประมวลผลต่อไปจ้าเป็นต้องท้าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนเป็นล้าดับแรก ทังนีจะต้องท้าความเข้าในถึงชนิดของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขมีความต่อเนื่องกัน (continuous) ข้อมูลที่เป็นชื่อเฉพาะ (nominal) ข้อมูลที่เป็นชื่อแต่บอกระดับ
ความแตกต่างได้ (ordinal) หรือข้อมูลที่มีค่าเพียงสองรูปแบบ (binary) เป็นต้น จากนันท้าการตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลที่สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ (missing values)
การตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ไม่ ส อดคล้ อ งหรือ เกิ น จากความเป็ น จริง (outlier detection) เป็ น
ขันตอนส้าคัญของงานตรวจสอบ เช่น ข้อมูลอายุของคน เท่ากับ 300 ปี ซึ่งอาจตรวจสอบโดยการน้าข้อมูล
มาแสดงจัดท้าในรูปกราฟเส้นตรงหรือแผนภูมิแท่ง (histogram) ในเบืองต้น นอกจากนี Baesens (2014)
ได้แนะน้าเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลที่มีค่ามากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง คือ
1) วิ ธี ก าร IQR (interquartile range) และกราฟ Boxplot โดย IQR มี ค่ า เท่ า กั บ ค่ า ของ
ผลต่างของข้อมูลในต้าแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 (Q3) และ ควอร์ไทล์ที่ 1 (Q1) ทังนีจะใช้ค่า 1.5 เท่าของ IQR
จากข้อมูลในต้าแหน่งที่ Q1 และ Q3 เป็นตัวก้าหนดขอบเขตข้อมูลที่มีค่าน้อยหรือมากกว่าความเป็นจริง
2) วิ ธี ก าร z-scores โดยพิ จ ารณ าความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า ของข้ อ มู ล กั บ ค่ า เฉลี่ ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) โดยหากมีค่ามากหรือน้อยกว่า 3 เท่าของ SD
จากค่ า เฉลี่ ย (mean) ถื อ ว่ า เป็ น ค่ า ที่ ผิ ด ปกติ ทั งนี ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล มี จ้ า นวนมาก Hair et al. (1998)
ได้แนะน้าให้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3-4 มาใช้ประกอบการพิจารณาข้อมูลที่อยู่นอกเกณฑ์
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการซ้อนทับเชิงพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมู ล ด้วยวิธีการซ้อนทั บ (Overlay analysis) เป็ นวิธีการพื นฐานของระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Burrough and McDonnell, 1998; Sutton, 2016; Chang, 2019) ที่ อ าศั ย
ข้อมูลต่างๆ ที่ในรูปแบบชันข้อมูลมาซ้อนทับกัน เพื่อวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบระหว่างชันข้อมูลตาม
ต้าแหน่งที่ตรงกันของระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือ อาจเรียกว่าวิธีการ Geo-matching analysis (FAO,
2017b) เช่น การวิเคราะห์ระหว่างทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม
กับศักยภาพของที่ดินและปัญ หาที่เกิดขึนในแต่ละพืนที่ หรือการซ้อนทับระหว่างแผนที่ดินและจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน เพื่อให้ทราบคุณสมบัติของดินในแต่ละหน่วยแผนที่ดิน เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประมาณค่าเชิงพื้นที่
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืนที่ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันและครอบคลุมทุก
ต้าแหน่งในพืนที่ศึกษา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิควิธีการที่เรียกว่า การประมาณค่าเชิง
พื นที่ (spatial interpolation) โดยเป็ น กระบวนการประมาณค่ า ของข้ อ มู ล ในบริ เวณที่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
โดยอาศัยข้อมูลจากจุดที่ทราบค่าของข้อมูลที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน (Burrough and McDonnell, 1998)
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่อย่างจ้ากัด โดยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์หรือวิธีการทางธรณีสถิติ (geostatistics) ที่พิจารณาข้อมูลในรูปแบบ 2 หรือ 3 มิติ ท้าให้การ
คาดการณ์ค่าของข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่ งขึน ซึ่งมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ Thiessen, Inverse Distance
Weighting (IDW), Spline และ Kriging โดย Phachomphon et al. (2005) ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
วิธีการประมาณค่าเชิงพืนที่ พบว่าวิธีการ IDW และ Kriging ให้ความถูกต้องมากกว่าวิธีอื่น แต่ต้องการ
ข้อมูลเป็นจ้านวนที่มากกว่าวิธีการ Kriging สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่าวิธีการ
Kriging เป็นวิธีการประมาณค่าเชิงพืนที่ที่ดีที่สุด (จุไรพร, 2541; Burrough and McDonnell, 1998)
หลักการของวิธีการ Kriging อยู่บนสมมติฐานที่ก้าหนดว่า สิ่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันย่อมมี
ความคล้ายคลึงกันมากกว่าสิ่งที่อยู่ห่างออกไป โดยการวิเคราะห์ จะค้านวณระยะห่างระหว่างจุดของข้อมูล
ทุกคู่ ภายในรัศมีที่ก้าหนด เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงพืนที่ของข้อมูล กับค่าอัตราความผันแปรระหว่างจุด
(semivariance, (h)) ดังสมการที่ 5 ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะทาง (lag distance, h) ด้วยแบบจ้าลอง
Variogram ดั งภาพที่ 3 (Isaaks and Srivastava, 1989; Oliver and Webster, 2015) ทั งนี ลั ก ษณะ
ของแบบจ้าลอง Variogram จะขึนอยู่กับรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ (model) ได้แก่ spherical,
exponential, linear และ gaussian เป็นต้น ที่น้ามาใช้ในการก้าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล
สมการ 5
เมื่อ (h) คือ ค่า semivariance, z (x) คือ ค่าของตัวแปร z ที่ต้าแหน่ง x, z (x+h) คือ
ค่าของตัวแปร z ที่ต้าแหน่ง x+h, m(h) คือ จ้านวนคู่ของการเปรียบเทียบ, h คือ ระยะทางที่มีทิศทาง
แน่นอน (lag distance) และ i คือ ล้าดับของข้อมูลแต่ละคู่
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ภาพที่ 3 แบบจ้าลอง Variogram
ที่มา: Oliver and Webster (2015)
แบบจ้าลอง Variogram ในกรณี ที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันเชิงพืนที่ (bounded variation)
จะมีค่าพารามิเตอร์ (parameter) ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังนี 1) Sill variance เป็น
ค่าขอบเขตบน ที่คู่ของข้อมูลมีความแปรปรวนสูงสุดและมีค่าคงที่ 2) Nugget variance เป็นค่าเริ่มต้น
ของความผั น แปรของข้ อ มู ล ซึ่ งก็ คื อ ค่ าต่้ าที่ สุ ด ของความผั น แปรของชุ ด ข้ อ มู ล และ 3) Range คื อ
ระยะห่างระหว่างต้าแหน่งของข้อมูลที่ มากที่สุด ที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องกัน (spatial dependent or
correlation)
รูปแบบ Kriging ที่เหมาะสมกับการประมาณค่าโดยไม่ทราบแนวโน้มของชุดข้อมูล นิยมใช้ใน
การประมาณค่าเชิงพืนที่ คือ รูปแบบของ Ordinary Kriging (Burrough and McDonnell, 1998)
5. การประเมินความถูกต้องของแผนที่
การตรวจสอบแผนที่เป็นขันตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์แผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับทราบ
ถึงความถูกต้องในการน้า แผนที่ไปใช้ประโยชน์ โดยการประเมินค่า ความคลาดเคลื่อนของแผนที่ ด้วย
ค่าชีวัดทางสถิติ (สัญชัย, 2554; FAO, 2017b) คือ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME) และ
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error, RMSE) ดังสมการที่ 6 และ 7
สมการ 6
สมการ 7
โดย O คือ ค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริง (observed value) P คือ ค่าที่ได้จาก
การประมาณค่า (predicted value) n คือ จ้านวนข้อมูลทังหมด และ i คือ ล้าดับที่ของข้อมูล
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ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (ME) เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างค่า ที่ได้จาก
การประมาณค่ าและค่ า ที่ ได้ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จริง หาก ME มี ค่ าเป็ น บวก แสดงว่า ค่ า ที่ ได้ จ ากการ
ประมาณค่าต่้ากว่าค่าจริง (under estimate) แต่ถ้าหาก ME มีค่าเป็นลบ แสดงว่า ค่าจากการประมาณ
ค่าสูงกว่าค่าข้อมูลจริง (over estimate) ดังนันยิ่ง ME มีค่าห่างจากศูนย์มาก คือ บวกมากๆ หรือ ลบ
มากๆ แสดงว่าแผนที่มีความคลาดเคลื่อนมาก
ค่ารากที่ สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (RMSE) เป็น การวัดค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูล จริงและค่าที่ได้จาการประมาณค่า หากผลการประเมินความคลาดเคลื่อนของ
แผนที่ พ บว่ า มี ค่ า RMSE น้ อ ย แสดงว่ า แผนที่ นั นมี ค วามคลาดเคลื่ อ นน้ อ ย แต่ ห ากมี ค่ า RMSE มาก
แสดงว่าแผนที่มีความคลาดเคลื่อนมาก
4. การจัดทาแผนทีค่ าร์บอนในดินในระดับนานาชาติ
FAO (2017b) โดย สมั ชชาความร่วมมื อทรัพ ยากรดิน โลก (GSP) เผยแพร่คู่มื อการจัดท้ า
แผนที่อินทรีย์คาร์บอนในดิน (soil organic carbon map) เพื่อให้แต่ละประเทศที่เข้าร่วมภายใต้กรอบ
ความร่วมมือดังกล่าว ได้น้ามาใช้ในเป็นแนวทางในการท้าแผนที่อินทรีย์คาร์บอนในดินของตน ส้าหรับการ
จัดท้าแผนที่อินทรีย์คาร์บอนในดินของโลกต่อไป ในการนี กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดท้าแผนที่อินทรีย์คาร์บอน
ในดินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ งของงานในการศึ ก ษานี ผลจากความร่ ว มมื อ ของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก ที่ มี อ งค์ ก ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ท้าให้สามารถรวบรวมข้อมูล
และจัดท้าเป็นแผนที่อินทรีย์คาร์บอนในดินโลก ที่ขนาดความละเอียด 1 กิโลเมตร (FAO 2017a, 2018)
และได้เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ GLOSIS-GSOC map (v1.5.0): Global Soil Organic Carbon Map (FAO,
2021) เพื่ อเป็ นข้อ มู ล พื นฐานของโลกที่ ท้ าให้ ท ราบถึงสถานะของการกักเก็บ คาร์บ อนในดิ นในแต่ล ะ
ประเทศ ส้าหรับน้ามาใช้ในการก้าหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาในระดับนานาชาติต่อไป
Hengl et al. (2017) นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา World Soil Information ของ International
Soil Reference and Information Centre (ISRIC) แห่ ง ราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ ายนั กวิชาการจาก 8 ประเทศ จั ดท้ าระบบแผนที่ ท รัพ ยากรดิ น โลก (SoilGrids) ที่ ข นาดความ
ละเอี ย ด 250 เมตร ประกอบด้ วยแผนที่ อิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อน ความหนาแน่ น ดิ น ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก ความเป็นกรดเป็นด่าง และเนือดิน บนพืนฐานของแผนที่ดินโลก ที่จ้าแนกตาม
ระบบ World Reference Base (WRB) และ USDA ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล 150,000 หน้ า ตั ด ดิ น และ 158
ชันข้อมูล แผนที่ ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ ทรัพ ยากรดิน ด้วยวิธี Machine Learning และได้เผยแพร่ข้อมู ล
ผ่านเว็ปไซต์ SoilGrids (ISRIC, 2021) เพื่ อตอบสนองความต้องการข้อมูลดินในระดับ โลก โดยเฉพาะ
อินทรีย์คาร์บอนในดินและการจ้าลองผลิตภาพทางการเกษตร

19

John et al. (2020) ได้ศึกษาการประมาณค่าของอินทรีย์คาร์บอนในดิน ที่สหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจี เรีย โดยการเปรีย บเที ย บวิ ธี ก ารของ Machine Learning (ML) ในรูป แบบต่ างๆ ได้ แ ก่ Artificial
Neural network (ANN) Support Vector Machine (SVM), Cubist Regression แ ล ะ Random
Forest (RF) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างอินทรียวัตถุในดินชันบนที่ความลึก 30 เซนติเมตร
ร่วมกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่ ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอิ่มตัวด้วยด่าง อัตราส่วนของแคลเซียมต่อแมกนีเซียม อัตราส่วนของ
โพแทสเซี ย มต่ อ แมกนี เซี ย ม อั ต ราส่ วนของโพแทสเซี ย มต่ อ แคลเซี ย ม ระดั บ ความสู งของพื นที่ ดั ช นี
ความชืนดิน เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Random Forest ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
5. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
เมธี และพฤกษ์ (2528) เป็นผู้บุกเบิกในการใช้แนวทางเชิงระบบ (systems approach) ใน
งานวิจัยและพัฒนาทางเกษตร โดยการบูรณาการองค์ความรู้ เครื่องมือ และวิธีการสหสาขาวิชาเพื่อระบุ
ปัญ หาและเสนอแนวทางแก้ไข ทั งในระดับแปลงปลูกพืช ลุ่มน้า จังหวัด หรือพื นที่กว้างขวางกว่านั น
นอกจากนีระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร (Decision Support Systems for
Agricultural Resource Management, DSSARM) ที่พัฒนาโดยเมธี และคณะ (2548) เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของงานของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบผลส้าเร็จในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกน้าไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างกว้างขวาง
ทังนีได้เริ่มด้าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2536 ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินและแผนที่ รวมถึงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดินอีกหลายโครงการ เพื่อ
สนับสนุนงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2548 ตัวอย่างของระบบ
ดังกล่าว ได้แก่ ระบบฐานข้อมู ล ดินและความเหมาะสมของดิน (SoilView 2.0) ระบบสนับ สนุ นแผน
จัดการทรัพยากรดิน (LandPlan 3.0) ระบบการประเมินคุณภาพที่ดิน (LandSuit 1.0) ระบบเรียกใช้
ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินระดับประเทศ (ErosView) ระบบสนับสนุนการวางแผนมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้า (ConsPlan 1.0) นอกจากนียังได้พัฒนาโปรแกรมเรียกใช้ระบบข้อมูลชุดดิน (ThaiPedon 1.0)
โปรแกรมสนับสนุนการก้าหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone 2.0 ) ระบบสนับสนุนการส้ารวจดิน
บนที่ สู ง แบบดิ จิ ต อล ระบบข้ อ มู ล เชิ งพื นที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารผลิ ต ทุ เรี ย นและมั งคุ ด
(MDSS1.0) ระบบสนับสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูง (พด.ที่สูง 1.0) เว็บไซต์ระบบภูมิ
สารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ดินล้านนา) และได้จัด ท้าเว็บองค์ความรู้ชุดดินไทยจากผลการ
จ้าแนกและวิเคราะห์ชุดดินจัดตัง ซึ่งเป็นตัวแทนของโปรไฟล์ชุดดินทังหมดเท่าที่มีการส้ารวจและจ้าแนกใน
ประเทศไทย รวมทังพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเขตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์ (AgZone 3.0) โดยระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักคือ ฐานข้อมูลเชิงพืนที่ องค์ความรู้
ด้านทรัพยากรดิน และวิธีการที่ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทังโปรแกรมที่พัฒนาขึน เพื่อเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้เข้ากับระบบวิเคราะห์และแสดงผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กรมพัฒนาที่ดิน,
2547ก; เมธี, 2549)

บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
3.1 สภาพพื้นที่
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
ประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดที่ 20 องศา
27 ลิ ป ดาเหนื อ และ ลองจิ จูด ที่ 97 องศา 22 ลิ ป ดาตะวัน ออก ถึ ง ลองจิ จูด ที่ 105 องศา 37 ลิ ป ดา
ตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 77 จังหวัด มีพื้นที่รวมทั้งหมด 320,696,887 ไร่ (513,115 ตาราง
กิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562ข) ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2. ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศไทยสามารถจาแนกออกเป็ น 5 ภาค (ภาพที่ 4) ตามลักษณะของสภาพภู มิป ระเทศ
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2562ข) ดังนี้
1) ภาคเหนือ
มีเนื้อที่รวม 106,027,680 ไร่ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์
กาแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ลาปาง ลาพูน
เชียงใหม่ และแม่ ฮ่องสอน สภาพภู มิ ประเทศทางตอนบนส่วนใหญ่ เป็ น เทื อกเขาสูงและที่ลาดเชิงเขา
สลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา และที่ราบตะกอนน้าพา มีความสูงจากระดับน้าทะเล 200–2,000 เมตร โดย
ทางทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ด้านทิ ศตะวัน ตกมี เทื อ กเขาถนนธงชัย และเทื อกเขาตะนาวศรี ตอนกลางของภาคมีเทื อกเขาผี ปั น น้ า
ส่วนทางด้านทิ ศตะวันออกมีเทือกเขาหลวงพระบาง กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกั บสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางตอนล่างของภาคส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอนและพื้นทีร่ าบเรียบ
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเนื้อที่รวม 105,533,963 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ หรือประมาณประมาณหนึ่งในสามของ
พื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ ประกอบด้ ว ย 20 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ นครพนม
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ
หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอานาจเจริญ ภูมิประเทศเกิดการยกตัวของแผ่นดิน
จากการชนกันของเปลือกโลก ทาให้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง โดยทิศตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และ
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ดงพญาเย็นทอดตัวในแนวเหนือใต้ ส่วนทางตอนใต้มีเทือกเขาสันกาแพงและพนมดงรัก กั้นเป็นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสูงจากระดับน้าทะเล ประมาณ 100-200 เมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนแบบลูกคลื่นลอนลาด ตอนกลางของพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
ประกอบด้วยแอ่งโคราช ในทางตอนใต้ และแอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือ โดยมีเทือกเขาภูพานกั้นกลาง
3) ภาคกลาง
มีเนื้อที่รวม 43,450,440 ไร่ ประกอบด้วย 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก
ราชบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ ราบลุ่ม มีระดับความสูงจากน้าทะเล ประมาณ 0-100 เมตร โดยทางด้านทิศ
ตะวันตกมีลักษณะเป็นภูเขาและเทือกเขาสูง ทอดยาวในแนวเหนือ -ใต้ ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย และ
เทือกเขาตะนาวศรี กั้นเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทางด้านทิศ
ตะวันออก มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ทอดตัวยาวต่อเนื่องจากเทือกเขาหลวงพระบาง มี เทือกเขาดงพญาเย็น
และเทือกเขาสันกาแพง เป็นแนวแบ่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางตอนใต้ของ
ภาคจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยา
4) ภาคตะวันออก
มีเนื้อที่รวม 21,487,812 ไร่ ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ลูกคลื่น เนินเขาและเทือกเขาสูง
ที่ ราบลุ่ ม แม่ น้ าแคบๆ และที่ ร าบชายฝั่ งทะเล โดยบริเวณตอนบนเป็ น ภู เขาสู งและแนวเทื อ กเขาสู ง
มีเทือกเขาสันกาแพงและเทือกเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตกไปตะวันออกกั้นภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านตะวันออกของภาคมีเทือกเขาบรรทัดทอดตัวในแนวเหนือ -ใต้เป็นพรมแดน
กั้นระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ถัดลงมาเป็นเทือกเขาจันทบุรี ส่วนทางตอนใต้ของภาค
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้าทะเลเข้าถึง ประกอบด้วยเกาะและหาดทราย
5) ภาคใต้
มีเนื้อที่ รวม 44,196,992 ไร่ ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
ระนอง พั งงา กระบี่ ภู เก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พั ท ลุ ง สตู ล สงขลา ปั ต ตานี ยะลา และนราธิวาส
มีสภาพภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช
ที่ทอดตัวในแนวเหนือ -ใต้ เป็นสันอยู่ตอนกลางของภาค และมีพื้นที่ลาดลงสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน ทางด้าน
ตะวันออกเป็นอ่าวไทย เกิดชายฝั่งยกตัว ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามัน เกิดชายฝั่งยุบตัว ทาให้
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของทั้งสองด้านจะเป็นที่ราบแคบๆ โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทยจะมีที่ราบกว้างและ
ใหญ่ ก ว่าด้ านทะเลอั น ดามั น มี เกาะในทะเลทั้ งสองด้ านของภาคใต้ บางพื้ น ที่ ในทางตอนใต้ ข องภาค
พบเทือกเขาหินปูนเตี้ยๆ โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ภาพที่ 4 สภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
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3. ลักษณะภูมอิ ากาศ
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น (Tropical climate) สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น
3 เขต ตามระบบจาแนกของ Köppen (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก) คือ
1) เขตภู มิ อ ากาศแบบสะวัน นา หรือ ภู มิ อ ากาศแบบเขตร้อ นมี ฝ นเฉพาะฤดู (Tropical
Savannah Climate Zone, Aw) ครอบคลุม พื้ น ที่ ส่วนใหญ่ ของประเทศไทย ได้แก่ บริเวณภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เขตภู มิ อากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon Climate Zone, Am) พบใน
บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น และภาคใต้ตอนกลางถึง
ตอนใต้
3) เขตภู มิ อ ากาศแบบฝนเขตร้ อ น (Tropical Rainforest Climate Zone, Af) พบเป็ น
ส่วนน้อยบริเวณตอนใต้สุดของคาบสมุทรภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ
1) ลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ยงใต้พั ด ปกคลุมประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือ น
ตุลาคม โดยมีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย เมื่อพัดข้าม
เส้นศูนย์สูตรจะนามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทาให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป
2) มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทยตั้ งแต่ เดื อ นตุ ล าคมจนถึ งเดื อ น
กุมภาพันธ์ โดยมีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน
จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกาเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทาให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศ
หนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดู ก าลของประเทศไทยโดยทั่ วๆ ไปสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 ฤดู (กรมพั ฒ นาที่ ดิ น , 2562ข;
กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564) ดังนี้
1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมี ฝนตกชุก
ทั่วไป จากอิท ธิพ ลของลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่า ที่ พ าดผ่านภาคใต้ของ
ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลาดับ จนถึงปลายเดือนมิถุนายน จะพาด
ผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทาให้อาจมีฝนทิ้งช่วง 1 – 2 สัปดาห์ จากนั้นร่องความกดอากาศต่าจะ
เคลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งและมักมีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่าน ทาให้เกิดฝนตกหนักและ
อาจเกิดน้าท่วมได้
2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยมีอุณหภูมิเย็น
ลง จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวจะมีอากาศ
แปรปรวนไม่แน่นอน
3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปมีอากาศร้อน
อบอ้าวและแห้งแล้ง บางช่วงเวลาอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศ
จีนปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทย
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จากข้อมูลสถิติลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2563 ของสถานี
ตรวจอากาศในประเทศไทย จานวน 129 สถานี มีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 สถิติภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ของประเทศไทย
ความชื้น ค่าศักยการ
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เดือน
สัมพันธ์ คายระเหย
สูงสุด ต่าสุด
เฉลี่ย
(%)
(มม.)
มกราคม
72
118
34.1
15.5
24.8
กุมภาพันธ์
69
127
35.9
17.0
26.5
มีนาคม
69
159
37.6
19.2
28.4
เมษายน
70
162
38.4
21.7
30.1
พฤษภาคม
77
149
37.5
22.7
30.2
มิถุนายน
79
129
35.9
23.0
29.5
กรกฎาคม
80
119
35.3
22.8
29.1
สิงหาคม
22.7
81
118
34.9
28.8
กันยายน
22.4
83
111
34.6
28.5
ตุลาคม
21.0
81
113
34.3
27.7
พฤศจิกายน
18.6
77
107
34.1
26.5
ธันวาคม
15.8
73
112
33.5
24.9
รวม/เฉลี่ย
20.2
76
1,651
35.6
27.9
ที่มา: กรมอุตุนยิ มวิทยา (2563)

ปริมาณ
น้าฝน
(มม.)
35.8
24.1
57.7
88.4
181.7
181.3
199.9
232.7
251.4
178.0
99.1
65.3
1,727.8

จานวน
วันฝนตก
(วัน)
3
3
5
8
15
16
18
19
19
14
7
4
131

1) อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย เท่ากับ 27.9 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่าสุด
เฉลี่ย ประมาณ 20.2 องศาเซลเซียส และ มีอุณ หภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.6 องศาเซลเซียส พบว่าในเดือน
มกราคมจะเป็นเดือนที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่าสุด 15.5 องศาเซลเซียส
2) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 76 เปอร์เซ็นต์ โดยในช่วงฤดูฝนจะมีความชื้นใน
อากาศมาก พอเข้าสู่ฤดูหนาวและฤดูร้อน ความชื้นในอากาศจะลดลงอย่างชัดเจน โดยในเดือนกันยายน
ประเทศไทยจะมีความชื้นเฉลี่ยสูงที่สุด 83 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณความชื้นต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์และ
เดือนมีนาคม
3) ปริมาณการคายระเหยน้ารวมตลอดปี เท่ากับ 1,651 มิลลิเมตร ซึ่งการคายระเหยน้าจะมี
ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ กล่าวคือ ในเดือนเมษายนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ก็จะมี
ปริมาณการคายระเหยน้าสูงสุด เฉลี่ย 162 มิลลิเมตรต่อเดือน และ ในเดือนพฤศจิกายน ที่มีอุณหภูมิต่า
และมีความชื้นสัมพัทธ์สูง จะมีปริมาณการคายระเหยน้าต่า เฉลี่ย 107 มิลลิเมตรต่อเดือน
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4) ปริมาณน้าฝนรวมตลอดปี ของประเทศไทย มีค่า 1,727.8 มิลลิเมตร สูงกว่าปริมาณการ
คายระเหยน้า 77 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีการกระจายของปริมาณฝน ตามฤดูกาลของประเทศไทย กล่าวคือ
จะมีปริมาณน้าฝนเพิ่มมากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน คือ เดือนพฤษภาคม มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 181.7 มิลลิเมตรต่อ
เดือน และจะมีปริมาณน้าฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 251.4 มิลลิเมตรต่อเดือน
และมีวันที่ฝนตก มากที่สุดในรอบปี จานวน 19 วัน จากนั้นปริมาณน้าฝนจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดู
หนาว และ ฤดูร้อน โดยพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีปริมาณน้าฝนน้อยที่สุด เฉลี่ย 24.1 มิลลิเมตร และ
มีฝนตกเพียง 5 วัน
4. ทรัพยากรดิน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2548ก, 2548ข, 2558ก) ได้ จั ด ท ารายงานสถานภาพทรั พ ยากรดิ น ของ
ประเทศไทย บนพื้นฐานของข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ในมาตราส่วน 1:25,000 ที่ได้ดาเนินการสารวจและ
จาแนกดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555 (ภาพที่ 5 และ ตารางที่ 3) โดยจัดกลุ่มของทรัพยากรดินตาม
ลักษณะของพื้นที่เขตภูมิอากาศและสมบัติของดินเป็นรายภาค พร้อมทั้งข้อมูลระดับของอินทรียวัตถุในดิน
ตามกลุ่มชุดดิน ไว้ดังนี้
1) ทรัพยากรดินภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ประกอบด้วย
(1) ดินในพื้นที่ราบ พื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่น้าขัง ส่วนใหญ่ พบบริเวณที่ราบตะกอนน้าพา
ตะพักลาน้า บางส่วนพบบริเวณที่ราบในหุบเขา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ซึ่งในช่วง
ฤดูฝนมีน้าแช่ขังแฉะหรือมีระดับน้าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดินเป็นเวลานาน สภาพการระบายน้าของดินมีการ
ระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว ดินมีเทาหรือเทาอ่อน มีจุดประสีตลอดหน้าตัดดิน ซึ่งบ่งบอกการมีน้าแช่ขัง
ในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดปานกลางจนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลางถึงสูง ประกอบด้วย 13 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 4 5 6 7 15 16 17 18 21 22
25 และ 59 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ร่วนเหนียวปนทรายแป้งถึง
ดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บางบริเวณอาจได้รับอิทธิพลของหินปูน
หรือหินอัคนี ทาให้มีเนื้อดินเหนียวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 4 5 6 และ 7 มีอินทรียวัตถุในดินปานกลาง
ถึงสูง เนื้อที่ 10,583,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.300
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15 16 17 18 21 22 และ 59 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงปานกลาง เนื้อที่ 6,319,724
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.971
ค. กลุ่มดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35
โดยปริม าตร ภายในความลึ ก 50 เซนติ เมตรจากผิ วดิ น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุด ดิ น ที่ 25 มี อิ น ทรีย วัต ถุ ในดิ น
ปานกลาง เนื้อที่ 50,858 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.016
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ตารางที่ 3 เนื้อที่กลุ่มเนื้อดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
กลุ่ม
เนื้อดิน

ภาคเหนือ

เนื้อที่ (ไร่)
ภาคกลาง
ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
29,625,915 12,033,288

1. พื้นที่ราบลุ่ม
16,954,310
3,853,167
หรือพื้นที่น้าขัง
1.1 ดินเลนเละ
173,026
165,528
1.2 ดินเหนียว
10,583,728 5,921,116 9,576,340 2,123,256
1.3 ดินร่วน
6,319,724 15,644,221 1,207,122 1,140,602
1.4 ดินทราย
521,122
34,690
198,806
1.5 ดินตื้น
50,858 5,338,918
207,294
1.6 ดินยกร่อง
987,466
17,681
1.7 ดินเค็ม
2,200,538
54,644
1.8 ดินอินทรีย์
2. พื้นที่ดอน
30,827,932 62,324,988 13,386,069 8,515,037
เขตดินแห้ง
2.1 ดินเหนียว
7,804,281 5,330,534 3,362,430 1,120,257
2.2 ดินร่วน
11,064,190 38,774,074 5,905,723 3,459,215
2.3 ดินทราย
259,478 8,013,695
829,776
697,565
2.4 ดินตื้น
11,030,139 7,148,633 3,081,048 3,217,853
2.5 พื้นที่หินโผล่
669,844 3,058,052
207,092
20,147
3. พื้นที่ดอน
708,950 3,618,894
เขตดินชื้น
3.1 ดินเหนียว
2,146
833,266
3.2 ดินร่วน
521,888 1,050,079
3.3 ดินทราย
143,461
99,865
3.4 ดินตื้น
25,302 1,635,684
3.5 พื้นที่หินโผล่
16,153
พื้นที่ภูเขาสูง
54,454,711 10,879,525 13,103,778 3,402,372
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
2,799,020
808,782 3,202,949 1,762,993
พื้นที่น้า
991,707 1,894,753 1,015,406
335,349
รวม
106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2558ก)

ภาคใต้

รวม

6,453,077

68,919,757

996,522
4,182,219
775,463
92,351
46,342
15,898
344,282

1,335,076
32,386,659
25,087,132
846,969
5,643,412
1,021,045
2,255,182
344,282
115,054,026

19,596,267

17,617,502
59,203,202
9,800,514
24,477,673
3,955,135
23,924,111

3,833,521 4,668,933
12,609,110 14,181,077
865,947 1,109,273
2,263,684 3,924,670
24,005
40,158
15,132,351 96,972,737
1,725,433 10,299,177
1,289,864 5,527,079
44,196,992 320,696,887
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(2) ดินบริเวณพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง ดินมีช่วงแห้งนานในรอบปี และแห้งติดต่อกัน
เกินกว่า 45 วัน หรือแห้งรวมกันมากว่า 90 วันในรอบปี การเพาะปลูกพืชจะทาได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน
เป็นการทาการเกษตรแบบอาศัยน้าฝน สภาพพื้นที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา พบตั้งแต่สันดินริมน้า
ตะพัก ลาน้าระดับกลางถึงสูง เนินตะกอนรูปพัด บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของหินและโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาที่มีกระบวนการกร่อนและการปรับระดับของพื้นที่ทั้งหินตะกอน หินแกรนิต หินบะซอลต์ และ
ภูมิประเทศคาสต์ จะมีระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร พื้นที่ราบมีการระบายน้าของดินดีปานกลางหรือดี
พื้นที่ดอนถึงพื้นที่สูงชัน มีการระบายน้าดีหรือดีมากเกินไป ดินส่วนใหญ่มีสีดา น้าตาล เหลือง หรือแดง
และอาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ในระดับค่อนข้างต่าถึงค่อนข้างสูง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน
ประกอบด้วย 22 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 28 29 30 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 48 49
52 54 55 56 60 และ 61 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ร่วนเหนียวปนทรายแป้งถึง
ดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 31 54
และ 55 มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลางถึงสูงมาก เนื้อที่ 7,804,281 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.43
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 33 35 36 37 38 40 56 และ 60 มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ าถึ ง ปานกลาง เนื้ อ ที่
11,064,190 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.450
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นทราย หรือ ดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงต่าปานกลาง เนื้อที่ 259,478 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.081
ง. กลุ่มดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ส่วนดิน
ล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ล ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุด
ดินที่ 46 47 48 49 52 และ 61 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงสูงมาก เนื้อที่ 11,030,139 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
3.439
(3) ดิ น บริเวณพื้ น ที่ ภู เขาสู ง มี ค วามลาดชั น มากกว่าร้อ ยละ 35 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 62
เนื้อที่ 54,454,711 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.980
2) ทรั พ ยากรดิ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า
ประกอบด้วย
(1) ดินในพื้นที่ราบ พื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่น้าขัง พบบริเวณที่ราบตะกอนน้าพา ตะพักลาน้า
ที่ราบระหว่างเนิน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีน้าแช่ขังแฉะหรือมีระดับ
น้าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดิน สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว ดิน มีสีเทาหรือเทา
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อ่อน มีจุดประสีตลอดหน้าตัดดิน ซึ่งบ่งบอกการมีน้าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรด
จัดจนถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่า ประกอบด้วย 14 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 4
6 7 15 16 17 18 19 20 22 24 25 และ 59 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บางบริเวณอาจได้รับอิทธิพลของ
หิ น ปู น หรือหิ น อั ค นี ท าให้ มี เนื้ อ ดิน เหนี ยวจัด ได้ แก่ กลุ่ ม ชุด ดิน ที่ 1 4 6 และ 7 มีอิ น ทรีย วัต ถุในดิ น
ปานกลางถึงสูง เนื้อที่ 5,921,116 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.846
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 15 16 17 18 19 21 22 และ 59 มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ าถึ ง ปานกลาง เนื้ อ ที่
15,644,221 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.878
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็น ดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 24 มีอินทรียวัตถุในดินต่า เนื้อที่ 521,122 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.162
ง. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่กับปนเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25 มีอินทรียวัตถุ
ในดินปานกลาง เนื้อที่ 5,338,918 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.665
จ. กลุ่มดินที่เป็นดินเค็ม พบในบริเวณที่มีหินเกลือรองรับ ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 มีอินทรียวัตถุ
ในดินต่ามาก เนื้อที่ 2,200,538 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.686
(2) ดินบริเวณพื้ น ที่ ดอนที่ อยู่ในเขตดิ นแห้ ง ที่ ดิน จะแห้ งติดต่อกัน มากกว่า 45 วัน หรือ
ดินแห้งรวมกันมากกว่า 90 วัน ในรอบปี หากไม่มีระบบชลประทาน การเพาะปลูกพืชจะทาได้เฉพาะ
ฤดู แ ล้ งเท่ า นั้ น สภาพพื้ น ที่ มี ตั้ งแต่ ร าบเรี ย บ ลู ก คลื่ น เนิ น เขา พบบริ เวณสั น ดิ น ริ ม น้ า ตะพั ก ล าน้ า
ระดับกลางและระดับสูง และบริเวณพื้นที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เกิดจากขบวนการปรับระดับของ
พื้ น ที่ มี ระดั บ น้ าใต้ ดิ น อยู่ ลึ ก กว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้ าของดิ น มี ก ารระบายน้ าดี ป านกลาง ดี
ไปจนถึงดีมากเกินไป ดินส่วนใหญ่มีสีน้าตาล เหลือง หรือแดง และอาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยา
ดิน มีตั้งแต่เป็ นกรดจัดจนถึงเป็น กรดเล็กน้อย มีความอุดมสมบูรณ์ ในต่า ประกอบด้วย ประกอบด้วย
กลุ่มชุดดินที่ 28 29 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 48 49 52 54 55 56 และ 60 จาแนกตาม
กลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 31 54 55
มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลางถึงสูงมาก เนื้อที่ 5,330,534 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.662
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ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 33 35 36 37 38 40 56 และ 60 มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ าถึ ง ปานกลาง เนื้ อ ที่
38,774,074 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.091
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 มีอินทรียวัตถุในดิน ต่าถึงต่าปานกลาง เนื้อที่ 8,013,695 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 2.499
ง. กลุ่มดินที่ เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ ดินร่วนเหนียว
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ล ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่
กลุ่มชุดดินที่ 46 47 48 49 และ 52 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงสูงมาก เนื้อที่ 7,148,633 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
2.229
(3) ดิ น บริเวณพื้ น ที่ ภู เขาสู ง มี ค วามลาดชั น มากกว่าร้อ ยละ 35 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 62
เนื้อที่ 10,879,525 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.392
3) ทรัพยากรดินภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย
(1) ดินในพื้นที่ราบ พื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่น้าขัง พบตั้งแต่ที่ราบชายฝั่งน้าทะเลท่วมถึง ที่ราบ
น้าทะเลเคยท่วมถึง ที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ตะพักลาน้า จนถึงที่ราบระหว่างเนินเขาและหุบเขา มีสภาพพื้นที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังแฉะหรือมีระดับน้าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดินเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝน
สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าค่อนข้างเลว เลว ถึงเลวมาก ดินมีสีเทาหรือเทาอ่อน มีจุดประสี
ตลอดหน้าตัดดิน แสดงถึงการมีน้าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่า ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดปานกลางจนถึง
เป็นด่างปานกลาง หากบริเวณใดมีอิทธิพลของดินเปรี้ยวจัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ปฏิกิริยาดินจะเป็นดินกรดจัด
มาก มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ประกอบด้วย 22 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดิน
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 และ 59 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดิน
อย่างกว้างๆ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเลนเละ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
ยังได้รับอิทธิพลจากน้าทะเลขึ้นลงเป็นประจา ประกอบด้วยดินที่มีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดและไม่มี
ศั ก ยภาพเป็ น ดิ น เปรี้ ย วจั ด ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 12 และ 13 มี อิ น ทรีย วัต ถุ ในดิ น สู งถึ งสู งมาก เนื้ อ ที่
173,026 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.054
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บางบริเวณอาจได้รับอิทธิพลของ
หินปูนหรือหินอัคนี ทาให้มีเนื้อดินเหนียวจัด ส่วนบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของตะกอนทะเลมักมีศักยภาพใน
การเป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 และ 11 มีอินทรียวัตถุในดิน ปานกลาง
ถึงสูง เนื้อที่ 9,576,340 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.986
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ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15 16 17 18 21 22 และ 59 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงปานกลาง เนื้อที่ 1,207,122
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.376
ง. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นทราย หรือทรายปนดิน
ร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 มีอินทรียวัตถุในดินต่าปานกลาง เนื้อที่ 34,690 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.011
จ. กลุ่ ม ดิ น ที่ เป็ น ดิ น ยกร่ อ ง ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง ดิ น บนและดิ น ล่ า งเป็ น ดิ น เหนี ย ว ได้ แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 8 มีอินทรียวัตถุในดินปานกลาง เนื้อที่ 987,466 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.308
ฉ. กลุ่มดินที่เป็นดินเค็ม มักพบในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้าทะเลในอดีต ดินบนเป็น
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่
20 มีอินทรียวัตถุในดินต่ามาก เนื้อที่ 54,644 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.017
(2) ดินในพื้นที่ดอน ที่อยู่ในเขตดินชื้น ดินมีช่วงแห้งติดต่อกันน้อยกว่า 45 วัน หรือดินแห้ง
รวมกันน้อยกว่า 90 วันในรอบปี พบเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดต่อกับ
จังหวัดชุมพรซึ่งมีฝนตกชุกและการกระจายของฝนดี สภาพพื้นที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา บริเวณ
สันดินริมน้า ลานตะพักลาน้า ลานตะพักที่เกิดจากการกัดกร่อน เชิงเขา และเนินเขา มีระดับน้าใต้ดิน
อยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป ดินมีสี
เทา น้าตาล เหลือง แดง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่ าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นกลาง
มีความอุดมสมบูรณ์ ในระดับค่อนข้างต่า ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน
ประกอบด้วย 8 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 32 34 39 43 45 50 และ 51 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดิน
อย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 มีอินทรียวัตถุ
ในดินปานกลาง เนื้อที่ 2,146 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.001
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 34 39 และ 50 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงต่าปานกลาง เนื้อที่ 521,888 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.163
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 43 มีอินทรียวัตถุในดินต่า เนื้อที่ 143,461 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.045
ง. กลุ่มดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35
โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้น ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 และ 51
มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลาง เนื้อที่ 25,302 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.008
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(3) ดินบริเวณพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง ดินมีช่วงแห้งนานติดต่อกันมากกว่า 45 วัน หรือ
ดินแห้งรวมมากว่า 90 วัน ในรอบปี จึงเป็นการทาการเกษตรแบบอาศัยน้าฝน สภาพพื้นที่มีตั้งแต่ราบเรียบ
ลูกคลื่น เนินเขา บริเวณสันดินริมน้า ลานตะพักลาน้า ลานตะพักที่เกิดจากการกัดกร่อน เชิงเขา และ
เนินเขา มีระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าดีปานกลาง ดี
ไปจนถึ ง ดี ม ากเกิ น ไป ดิ น ส่ ว นใหญ่ มี สี ด า น้ าตาล เหลื อ ง หรื อ แดง และอาจพบจุ ด ประสี เล็ กน้ อ ย
ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่าถึง ปานกลาง
ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน ประกอบด้วย 21 กลุ่มชุดดิน ได้แก่กลุ่ม
ชุดดินที่ 28 29 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 48 49 52 54 55 56 60 และ 61 จาแนกตาม
กลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 31 54
และ 55 มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลางถึงสูงมาก เนื้อที่ 3,362,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.05
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 33 35 36 37 38 40 56 และ 60 มี มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ าถึ งปานกลาง เนื้ อ ที่
5,905,723 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.842
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงต่าปานกลาง เนื้อที่ 829,776 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.259
ง. กลุ่มดินที่มีเป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็ นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ส่วนดิน
ล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่กับปนเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ล ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุด
ดินที่ 46 47 48 49 52 และ 61มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงสูงมาก เนื้อที่ 3,081,048 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
0.961
(4) ดิ น บริเวณพื้ น ที่ ภู เขาสู ง มี ค วามลาดชั น มากกว่าร้อ ยละ 35 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 62
เนื้อที่ 13,103,778 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.086
4) ทรัพยากรดินภาคตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่า ประกอบด้วย
(1) ดินในพื้นที่ราบ พื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่น้าขัง มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
พบตั้งแต่ที่ราบชายฝั่งน้าทะเลท่วมถึง ที่ราบน้าทะเลเคยท่วมถึง บริเวณที่ลุ่มต่าระหว่างสันทราย ที่ราบลุ่ม
น้าท่วมถึง ตะพักลาน้า จนถึงที่ราบระหว่างเนินเขาและหุบเขา ในช่วงฤดูฝนจะมีน้าแช่ขังแฉะหรือมีระดับ
น้าใต้ดินอยู่ใกล้ผิวดิน สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าค่อนข้างเลว เลว ถึงเลวมาก ดินมี สีพื้น
เป็นสีเทาหรือเทาอ่อน มีจุดประสีตลอดหน้าตัดดิน ที่แสดงถึงการมีน้าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดิน
ส่วนใหญ่ เป็ น กรดปานกลางจนถึงเป็ น ด่างปานกลาง หากบริเวณใดมี อิท ธิพ ลของดิ นเปรี้ยวจัดเข้ามา
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เกี่ยวข้อง ปฏิกิริยาดินจะเป็นดินกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่าถึงสูง
ประกอบด้วย 23 กลุ่ม ชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 21
22 23 24 25 และ 59 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเลนเละ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
เนื่ องจากยังได้รับ อิท ธิพ ลจากน้ าทะเลขึ้น ลงเป็ น ประจาทุ กวัน ดิน มี ศักยภาพเป็ น ดิน เปรี้ยวจัด ได้แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 13 มีอินทรียวัตถุในดินสูงมาก เนื้อที่ 165,528 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.052
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บางบริเวณอาจได้รับอิทธิพลของ
หินปูนหรือหินอัคนี ทาให้มีเนื้อดินเหนียวจัด ส่วนบริเวณที่ ได้รับอิทธิพลของตะกอนทะเลมักมีศักยภาพใน
การเป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 และ 14 มีอินทรียวัตถุในดินปานกลาง
ถึงสูง เนื้อที่ 2,123,256 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.662
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15 16 17 18 21 22 และ 59 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงปานกลาง เนื้อที่ 1,142,673
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.356
ง. กลุ่ ม ดิ น ที่ มี เนื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทราย มี เนื้ อ ดิ น ทั้ งบนและล่ างเป็ น ทราย หรือ ทรายปน
ดิ น ร่วน ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 23 และ 24 มี อิ น ทรีย วัต ถุ ในดิ น ต่ าถึ งต่ าปานกลาง เนื้ อ ที่ 198,806 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.062
จ. กลุ่ ม ดิ น ที่ เป็ น ดิ น ยกร่ อ ง ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง ดิ น บนและดิ น ล่ า งเป็ น ดิ น เหนี ย ว ได้ แ ก่
กลุ่มชุดดินที่ 8 มีอินทรียวัตถุในดินปานกลาง เนื้อที่ 17,681 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.006
ฉ. กลุ่มดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ส่วนดินล่าง
เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35
โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25 มีอินทรียวัตถุในดิน ปาน
กลาง เนื้อที่ 207,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.065
(2) ดินในพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น ดินมีช่วงแห้งติดต่อกันน้อยกว่า 45 วัน หรือดินแห้ง
รวมกันน้อยกว่า 90 วันในรอบปี พบบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
สภาพพื้นที่มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนินเขา บริเวณลานตะพักลาน้า ลานตะพักที่เกิ ดจากการกัดกร่อน
เนินตะกอนรูปพัด ที่ราบเชิงเขา และเนินเขา พื้นที่ที่เกิดจากหินเหลวเย็นตัว มีระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า
2 เมตร สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป ดินมีสีเทา น้าตาล
เหลือง แดง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริย าดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ในระดับต่า ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน ประกอบด้วย 11 กลุ่ม
ชุ ด ดิ น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 26 27 32 34 39 42 43 45 50 51 และ 53 จ าแนกตามกลุ่ ม เนื้ อ ดิ น
อย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
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ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 27 และ 53
มีอินทรียวัตถุในดินปานกลางถึงสูงปานกลาง เนื้อที่ 833,266 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.260
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่ ม ชุดดิน ที่ 32 34 39 และ 50 มีอิน ทรียวัต ถุในดิ น ต่าถึงต่าปานกลาง เนื้ อที่ 1,050,079 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.327
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42 และ 43 มีอินทรียวัตถุในดินต่า เนื้อที่ 99,865 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.031
ง. กลุ่มดินที่ เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ ดินร่วนเหนียว
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้น ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่
45 และ 51 มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลาง เนื้อที่ 1,635,684 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.510
(3) ดินบริเวณพื้ น ที่ ดอนที่ อยู่ในเขตดิ นแห้ ง ที่ ดิน จะแห้ งติดต่อกัน มากกว่า 45 วัน หรือ
ดินแห้งรวมกันมากกว่า 90 วัน ในรอบปี เป็นการเกษตรแบบอาศัยน้าฝน สภาพพื้นที่มีตั้งแต่ราบเรียบ
ลูกคลื่น เนินเขา บริเวณลานตะพักลาน้า ลานตะพักที่เกิดจากการกัดกร่อน เนินตะกอนรูปพัด ที่ราบ
เชิงเขา และเนิ นเขา มี ระดับน้ าใต้ดิน อยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้ าของดิ นมี การระบายน้ า
ดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดีมากเกินไป ดินส่วนใหญ่มีสีดา น้าตาล เหลือง หรือแดง และอาจพบจุดประสี
เล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัดจนถึงเป็นด่างปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่าถึง
ปานกลาง ซึ่งขึ้นกับกระบวนการทางดินและชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดิน ประกอบด้วย 20 กลุ่มชุดดิน
ได้ แก่ กลุ่ ม ชุ ดดิ น ที่ 28 29 31 33 35 36 37 38 40 41 44 46 47 48 49 52 55 56 60 และ 61
จาแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 31 และ
55 มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลางถึงสูงมาก เนื้อที่ 1,120,257 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.35
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 33 35 36 37 38 40 56 และ 60 มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ าถึ ง ปานกลาง เนื้ อ ที่
3,459,215 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.079
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงต่าปานกลาง เนื้อที่ 697,565 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.218
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ง. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน
เหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่กับปนเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ล ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 47 48 49 52 และ 61 มีอินทรียวัตถุในดิน ต่าถึงสูงมาก เนื้อที่ 3,217,853 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.003
(4) ดิ น บริเวณพื้ น ที่ ภู เขาสู ง มี ค วามลาดชั น มากกว่าร้อ ยละ 35 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 62
เนื้อที่ 3,402,372 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.061
5) ทรัพยากรดินภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ประกอบด้วย
(1) ดินในพื้นที่ราบ พื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่น้าขัง มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
บริเวณที่ราบน้าทะเลท่ วมถึง ที่ ราบน้าทะเลเคยท่วมถึง ที่ลุ่มต่าระหว่างสันทราย ที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง
ตะพักลาน้า จนถึงที่ราบระหว่างเนินเขาและหุบเขา ในช่วงฤดูฝนมีน้าแช่ขังแฉะหรือมีระดับน้าใต้ดินอยู่
ใกล้ผิวดิน สภาพการระบายน้าของดินมีตั้งแต่การระบายน้าค่อนข้างเลว เลว ถึงเลวมาก ดินมีจุดประสี
ตลอดหน้าตัดดิน สีพื้นเป็นสีเทาหรือเทาอ่อน ที่แสดงถึงการมีน้าแช่ขังในหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยาดินส่วน
ใหญ่เป็นกรดปานกลางจนถึงเป็นด่างปานกลาง หากบริเวณใดมีอิทธิพลของดินเปรี้ยวจัดเข้ามาเกี่ยวข้ อง
ปฏิกิริยาดินจะเป็นดินกรดจัดมาก มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ประกอบด้วย 19
กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 3 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18 22 23 25 57 58 และ 59 จาแนก
ตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเลนเละ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ยังได้รับ
อิทธิพลจากน้าทะเลขึ้นลงเป็นประจา ดินมีศักยภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 13 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงมาก เนื้อที่ 996,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.311
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง บริเวณที่ได้รับอิทธิพลของตะกอน
ทะเลมักมีศักยภาพในการเป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 3 5 6 7 10 11 และ 14 มีอินทรียวัตถุ
ในดินปานกลางถึงสูง เนื้อที่ 4,182,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.304
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่16 17 18 22 และ 59 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงปานกลาง เนื้อที่ 775,463 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.242
ง. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 มีอินทรียวัตถุในดินต่าปานกลาง เนื้อที่ 92,351 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.029
จ. กลุ่มดินที่เป็นดินยกร่อง เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 8
มีอินทรียวัตถุในดินปานกลาง เนื้อที่ 15,898 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.005
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ฉ. กลุ่มดินที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ ดินร่วนเหนียว
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25 มีอินทรียวัตถุในดินปานกลาง เนื้อที่ 46,342 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.014
ช. กลุ่มดินที่เป็นดินอินทรีย์ มีการสะสมของดินอินทรีย์เป็นชั้นหนา บางบริเวณมีตะกอน
ทะเลในชั้นดินล่างที่มีศักยภาพในการเป็น ดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58 มีอินทรียวัตถุใน
ดินสูงมาก เนื้อที่ 344,282 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.107
(2) ดินในพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้น ดิน มีช่วงแห้งติดต่อกันน้อยกว่า 45 วัน หรือดินแห้ง
รวมกันน้ อยกว่า 90 วัน ในรอบปี สภาพพื้ นที่ มีตั้งแต่ราบเรียบ ลูกคลื่น เนิน เขา บริเวณสันดินริมน้ า
ลานตะพั กล าน้ า ที่ ราบเชิงเขาและเนิ น เขา พื้ น ที่ ที่ เหลือค้างจากการกัดกร่อน และภู มิป ระเทศคาสต์
มีระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร สภาพการระบายน้าของดินมีการระบายน้าดีปานกลาง ดี ไปจนถึงดี
มากเกินไป ดินมีสีเทา น้าตาล เหลือง แดง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ค่าปฏิกิริยาดินมีตั้งแต่เป็นกรดจัด
จนถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่า ประกอบด้วย 12 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่
26 32 34 39 42 43 45 50 51 52 53 และ 60 จาแนกตามกลุ่มเนื้อดินอย่างกว้างๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ถึงดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 และ 53
มีอินทรียวัตถุในดินปานกลางถึงสูงปานกลาง เนื้อที่ 3,833,521 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.195
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 34 39 50 และ 60 มีอินทรียวัตถุในดินต่าถึงต่าปานกลาง เนื้อที่ 12,609,110 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 3.932
ค. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อดินทั้งบนและล่างเป็นดินทราย หรือดินทรายปน
ดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42 และ 43 มีอินทรียวัตถุในดินต่า เนื้อที่ 865,947 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.270
ง. กลุ่มดินที่ เป็นดินตื้น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ ดินร่วนเหนียว
ส่วนดินล่ างเป็นดินร่วน ร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ ปนกับเศษกรวด ลูกรัง ปะปนปริมาณเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ล ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 51 และ 52 มีอินทรียวัตถุในดินสูงปานกลางถึงสูงมาก เนื้อที่ 2,263,684 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.706
(3) ดิ น บริเวณพื้ น ที่ ภู เขาสู ง มี ค วามลาดชั น มากกว่าร้อ ยละ 35 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 62
เนื้อที่ 15,132,351 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.719
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5. ทรัพยากรน้้า
ทรัพยากรน้าในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า ลาธาร
ห้วย หนอง คลอง และบึงธรรมชาติ และ แหล่งน้าชลประทานที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้า
ฝาย และคลองชลประทาน
1) แหล่งน้้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่สาคัญในภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม แม่น้าน่าน แม่น้าอิง แม่น้า
กก และ กว๊านพะเยา
แหล่งน้าที่ สาคัญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้าชี แม่น้ามูล แม่น้าลาพระเพลิง
แม่น้าลาตะคอง แม่น้าลาปลายมาศ แม่น้าลาเซ แม่น้าลาโดมน้อย ลาปาว นอกจากนี้มีบึงน้าจืดหลายแห่ง
ได้แก่ หนองหาน จังหวัดสกลนคร หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และหนองญาติ จังหวัดนครพนม
แหล่งน้าที่สาคัญในภาคกลาง ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าแม่กลอง แม่น้าท่าจีน แม่น้าลพบุรี
แม่น้าสะแกกรัง แม่น้าป่าสัก แม่น้าแควน้อย แม่น้าแควใหญ่ แม่น้าแม่กลอง แม่น้าเมย แม่น้าเพชรบุรี
และแม่น้ าปราณบุ รี นอกจากนี้ มี บึ งน้ าจืด หลายแห่ ง ได้ แก่ บึ งบอระเพ็ ด จังหวัด นครสวรรค์ บึ งสีไฟ
จังหวัดพิจิตร บึงสรรพยา จังหวัดชัยนาท และทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
แหล่งน้าที่สาคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้าประแส แม่น้าเวฬุ แม่น้าจันทบุรี แม่น้าตราด
และแม่น้าระยอง
แหล่งน้าที่สาคัญ ในภาคใต้ ได้แก่ แม่น้าตานี แม่น้าปากจั่น แม่น้าตรัง แม่น้าหลังสวน แม่น้า
ปัตตานี แม่น้าคีรีรัฐ แม่น้าชุมพร และแม่น้าสายบุรี
2) แหล่งน้้าชลประทาน
จากข้ อ มู ล ของกรมชลประทาน (2562) พบว่ า ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ช ลประทาน รวม
32,763,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.95 ของพื้นที่การเกษตร ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่
17,966,566 ไร่ โครงการขนาดกลาง 7,043,927 ไร่ และ โครงการขนาดเล็ก 8,753,382 ไร่
ภาคเหนื อ มี เขื่ อ นและอ่ า งเก็ บ น้ าที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ เขื่ อ นภู มิ พ ล เขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ เขื่ อ นแม่ งั ด
สมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนแควน้อยบารุงแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขื่อนและอ่างเก็บน้าที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน้าอูน
เขื่อนน้าพุง เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลาปาว เขื่อนลาตะคอง เขื่อนลาพระเพลิง เขื่อนมูลบน
เขื่อนลาแชะ เขื่อนลานางรอง และเขื่อนสิรินธร
ภาคกลาง มีเขื่อนและอ่างเก็บน้าที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อน
กระเสียว เขื่อนวชิราลงกรณ์ และอ่างเก็บน้าทับเสลา
ภาคตะวันออก มี เขื่อนและอ่างเก็บน้าที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนนฤบดินทรจินดา เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล อ่างเก็บน้าคลองสียัด อ่างเก็บน้าบางพระ อ่างเก็บน้าประแสร์ และอ่างเก็บน้าหนองปลาไหล
ภาคใต้ มีเขื่อนและอ่างเก็บน้าที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนรัชชประภา
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6. สภาพการใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2561 (กรมพัฒนาที่ดิน , 2562ก; 2562ข) จากการ
สารวจโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง สามารถแบ่งตามสภาพการใช้ที่ดินหลักได้ 5 ประเภท
(ภาพที่ 6 และ ตารางที่ 4) ดังนี้
1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 18,744,001 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.84 ของ
เนื้อที่ประเทศ พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด คือ 6,095,420
ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด เท่ากับ 1,875,246 ไร่
2) พื้นที่เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากที่สุด โดยมีเนื้อที่ 178,737,674
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของเนื้อที่ประเทศ พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เกษตรกรรม
มากที่ สุ ด 74,052,057 ไร่ รองลงมาได้ แ ก่ ภาคเหนื อ 43,064,465 ไร่ และภาคตะวั น ออกมี พื้ น ที่
เกษตรกรรมน้อยที่สุด 13,329,202 ไร่ สามารถแบ่งประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 7 กลุ่ม คือ
(1) พื้นที่นาข้าว เป็นประเภทเกษตรกรรมที่มีพื้นที่มากที่สุด มีพื้นที่ 71,452,333 ไร่ โดย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการทานามากที่สุด 42,691,63 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ มีพื้นที่นาข้าว
16,404,039 ไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่นาข้าวน้อยที่สุด 1,470,501 ไร่
(2) พื้นที่พืชไร่ มีพื้นที่ 43,807,391 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.66 ของเนื้อที่ประเทศ
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ เป็ น ภาคที่ พื้ น ที่ พื ชไร่ม ากที่ สุด 19,079,601 ไร่ รองลงมาได้แ ก่ ภาคเหนื อ
มีเนื้อที่ 14,815,888 ไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่พืชไร่น้อยที่สุด 40,112 ไร่ โดยมีพืชไร่ที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(3) พื้นที่ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 44,593,479 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.91 ของเนื้อที่ประเทศ
ภาคใต้เป็นภาคที่มี เนื้อที่ไม้ยืนต้นมากที่สุด 23,011,950 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10,781,521 ไร่ และภาคกลางเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ยืนต้นน้อยที่สุด 1,847,018 ไร่ โดยมีพืชไม้ยืนต้นที่
สาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และ ปาล์มน้ามัน
(4) พื้ น ที่ ไม้ ผ ลมี เนื้ อที่ 10,421,629 ไร่ หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 3.25 ของเนื้ อที่ ป ระเทศ
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ผลมากที่สุด 3,761,711 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ 2,027,994 ไร่ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเนื้อที่ไม้ผลน้อยที่สุด 857,265 ไร่ โดยมีไม้ผลที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่
ลาไย ทุเรียน มังคุด มะม่วง และ มะพร้าว
(5) พื้นที่ไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ 3,842,071 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 ของเนื้อที่ประเทศ
ภาคเห นื อเป็ น ภาคที่ มี เนื้ อที่ ไร่ ห มุ นเวี ย น มากที่ สุ ด 3,837,644 ไร่ รองลงมา ได้ แ ก่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,427 ไร่ โดยพืชที่นิยมปลูกแบบไร่หมุนเวียนบนพื้นที่สูง ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ และ
กะหล่าปลี
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ภาพที่ 6 สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2561
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ตารางที่ 4 เนื้อทีก่ ารใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2561
เนื้อที่ (ไร่)
ประเภทการใช้ที่ดิน
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
2. พื้นที่เกษตรกรรม
- นาข้าว
- พืชไร่
- ไม้ยืนต้น
- ไม้ผล
- ไร่หมุนเวียน
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่น้า
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวม
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2562ก)

ภาคเหนือ
4,259,380
43,064,465
16,404,039
14,815,888
3,722,709
3,761,711
3,837,644
87,650
434,824
17,501,845
1,738,539
1,517,279
106,027,680

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
6,095,420
74,052,057
42,691,633
19,079,601
10,781,521
857,265
4,427
156,660
480,950
14,577,092
3,850,691
4,033,950
105,533,963

ภาคกลาง
4,408,831
21,244,118
8,316,323
7,134,796
1,847,018
1,928,396
1,223,649
793,936
4,839,833
1,547,658
1,672,741
43,450,440

ภาคตะวันออก
1,875,246
13,329,202
2,569,837
2,736,994
5,230,281
1,846,263
809,913
135,914
12,289,746
627,349
816,182
21,487,812

ภาคใต้
2,105,124
27,047,832
1,470,501
40,112
23,011,950
2,027,994
457,751
39,524
104,656,533
1,609,375
1,144,915
44,196,992

รวม
18,744,001
178,737,674
71,452,333
43,807,391
44,593,479
10,421,629
3,842,071
2,735,623
1,885,148
55,448,017
9,373,612
9,185,067
320,696,887
40
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(6) พื้นที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีเนื้อที่ 2,735,623 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของ
เนื้อที่ประเทศ ภาคกลางเป็น ภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามากที่สุด 1,223,649 ไร่ รองลงมาได้แก่
ภาคตะวันออก 809,913 ไร่ และภาคเหนือเป็ นภาคที่มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าน้อยที่สุด ประมาณ
87,650 ไร่ ตัวอย่างสัตว์น้าที่ทาการเพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลา และ กุ้ง
(7) พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอก ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้า
และพื้นที่เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 1,885,148 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของเนื้อที่ประเทศ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ มากที่สุด 480,950 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง
434,824 ไร่ และภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ น้อยที่สุดประมาณ 39,524 ไร่
(3) พื้ นที่ป่ าไม้ มีเนื้อที่ 104,656,533 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.63 ของเนื้อที่ประเทศ
พบว่ า ภาคเหนื อ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ม ากที่ สุ ด 55,448,017 ไร่ รองลงมาได้ แ ก่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
17,501,845 ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดประมาณ 4,839,833 ไร่
(4) พื้ น ที่แหล่ งน้้ า มี เนื้อที่ 9,373,612 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของเนื้อที่ประเทศ
พบว่ าในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื้ น ที่ แ หล่ งน้ ามากที่ สุ ด 3,850,691 ไร่ รองลงมาได้ แ ก่ ภาคใต้
1,609,375 ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่แหล่งน้าน้อยที่สุด ประมาณ 627,349 ไร่
(5) พื้ น ที่ เบ็ ด เตล็ ด ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ทิ้ งร้ าง พื้ น ที่ ลุ่ ม ทุ่ งหญ้ าธรรมชาติ ไม้ ล ะเมาะ เหมื อ ง
นาเกลือ ที่ทิ้งขยะ หาดทราย และพื้นที่ถม เป็นต้น มีเนื้อที่ 9,185,067 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของ
เนื้อที่ประเทศ พบว่าใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เบ็ดเตล็ดมากที่สุด 4,033,950 ไร่ รองลงมาได้แก่
ภาคเหนือ 1,517,279 ไร่ และภาคตะวันออกมีพื้นที่เบ็ดเตล็ดน้อยที่สุด ประมาณ 816,182 ไร่
3.2 จุดเก็บตัวอย่างอินทรียวัตถุในดิน
ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดิน ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน
ที่ดาเนินงานโดยสานักงานพัฒนาที่ดินและสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2552 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) โดยมีเป้าหมายในการประเมินสถานภาพของ
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ของประเทศไทย ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารวางแผนการก าหนดจุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยแผนที่ดินและมีการกระจายตัวของจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
ทั่ วทั้ งประเทศ โดยได้ นาตัวอย่างดิน มาวิเคราะห์ ในห้ อ งปฏิ บั ติการ เพื่ อ หาปริมาณอิน ทรีย วัตถุในดิ น
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
รวมถึงค่าการนาไฟฟ้าและความต้องการปูน ในกรณีที่เป็นดินเค็มหรือดินกรด รวมเป็นจานวน 76,263 จุด
(ภาพที่ 7 และตารางที่ 5) ประกอบด้ ว ยภาคเหนื อ จ านวน 15,877 จุ ด (ร้ อ ยละ 20.82) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 33,934 จุด (ร้อยละ 44.50) ภาคกลาง จานวน 12,894 จุด (ร้อยละ 16.91)
ภาคตะวัน ออก จ านวน 4,841 จุ ด (ร้อ ยละ 6.35) และภาคใต้ จ านวน 8,717 จุ ด (ร้อ ยละ 11.43)
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก)
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ภาพที่ 7 จานวนจุดเก็บตัวอย่างดินรายจังหวัด โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน
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ตารางที่ 5 จานวนจุดเก็บตัวอย่างดินรายจังหวัด โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน
จานวนจุดเก็บตัวอย่างดิน (จุด)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
จ.กาแพงเพชร
880 จ.กาฬสินธุ์
1,627 จ.กรุงเทพมหานคร
351
จ.เชียงราย
1,077 จ.ขอนแก่น
2,394 จ.กาญจนบุรี
1,002
จ.เชียงใหม่
2,204 จ.ชัยภูมิ
1,696 จ.ชัยนาท
591
จ.ตาก
563 จ.นครพนม
1,279 จ.นครนายก
465
จ.นครสวรรค์
1,339 จ.นครราชสีมา
3,827 จ.นครปฐม
985
จ.น่าน
685 จ.บึงกาฬ
660 จ.นนทบุรี
389
จ.พะเยา
582 จ.บุรีรัมย์
2,652 จ.ปทุมธานี
414
จ.พิจิตร
957 จ.มหาสารคาม
1,995 จ.ประจวบคีรีขันธ์
464
จ.พิษณุโลก
1,106 จ.มุกดาหาร
585 จ.พระนครศรีอยุธยา
1,540
จ.เพชรบูรณ์
1,510 จ.ยโสธร
936 จ.เพชรบุรี
707
จ.แพร่
564 จ.ร้อยเอ็ด
2,501 จ.ราชบุรี
828
จ.แม่ฮ่องสอน
478 จ.เลย
995 จ.ลพบุรี
1,078
จ.ลาปาง
1,083 จ.ศรีสะเกษ
2,647 จ.สมุทรปราการ
317
จ.ลาพูน
628 จ.สกลนคร
1,471 จ.สมุทรสงคราม
297
จ.สุโขทัย
849 จ.สุรินทร์
2,215 จ.สมุทรสาคร
340

ภาคตะวันออก
จ.จันทบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.ตราด
จ.ปราจีนบุรี
จ.ระยอง
จ.สระแก้ว
-

ภาคใต้
789
943
740
298
772
499
800
-

จ.กระบี่
จ.ชุมพร
จ.ตรัง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นราธิวาส
จ.ปัตตานี
จ.พังงา
จ.พัทลุง
จ.ภูเก็ต
จ.ยะลา
จ.ระนอง
จ.สงขลา
จ.สตูล
จ.สุราษฎร์ธานี
-

433
310
744
1,651
635
710
379
728
154
309
232
993
348
1,091
-
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ตารางที่ 5 จานวนจุดเก็บตัวอย่างดิน โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (ต่อ)
จานวนจุดเก็บตัวอย่างดิน (จุด)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
จ.อุตรดิตถ์
669 จ.หนองคาย
546 จ.สระบุรี
1,073
จ.อุทัยธานี
703 จ.หนองบัวลาภู
765 จ.สิงห์บุรี
441
จ.อานาจเจริญ
592 จ.สุพรรณบุรี
1,052
จ.อุดรธานี
1,800 จ.อ่างทอง
560
จ.อุบลราชธานี
2,751
รวม
15,877 รวม
33,934 รวม
12,894 รวม

ภาคตะวันออก
-

ภาคใต้
4,841 รวม

-

8,717
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บทที่ 4
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
4.1 อุปกรณ์
1. แผนที่ทรัพยากรดิน (กลุ่มชุดดิน) มาตราส่วน 1:25,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก)
2. แผนที่การใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562ก)
3. แผนทีแ่ ละข้อมูลการปกครอง (กรมการปกครอง, 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557)
4. ข้อมูลผลวิเคราะห์ดินโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึง่ จุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552)
5. ข้อมูลปริมาณคาร์บอนในดินของพื้นที่ป่าไม้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560)
6. สถิติภูมิอากาศประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563)
7. โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office
8. โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ArcGIS for Desktop และ QGIS Desktop
9. รายงานและเอกสารวิชาการ
4.2 วิธีการศึกษา
1. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน ทั้งปริมาณอินทรียวัตถุในดินและการกักเก็บ อินทรีย์
คาร์บอนในดิน โดยนาข้อมูลลักษณะและสมบัติเฉพาะของกลุ่มชุดดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ได้
จากการเก็บตัวอย่างดินทั่วประเทศ ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน มาวิเคราะห์โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคการซ้อนทับเชิงพื้นที่และการประมาณค่าเชิงพื้นที่ และ
แสดงข้อมูลในรูปของแผนที่ด้านอินทรีย์คาร์บอนในดิน ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์จากข้อมูล
ดังกล่าวในงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน
2. การศึกษา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ศึกษาข้อมูลดินของประเทศไทย จากแผนที่ทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1:25,000 ในรูปแบบ
ข้ อ มู ล กลุ่ ม ชุ ด ดิ น พร้ อ มค าอธิ บ ายสมบั ติ ข องดิ น ด้ า นกายภาพและเคมี ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ ร่วมกับข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง พร้อมทั้งเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและศึกษาข้อมูลผลการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน จากจุดเก็บตัวอย่างดินบน (0-30
เซนติเมตร) ในพื้นที่เกษตรกรรม พร้อมค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งประเทศ ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน ในปี พ.ศ. 2552 ดาเนินงานโดย
กรมพัฒนาที่ดิน จานวน 76,263 จุด ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ ได้รับ
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ความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณคาร์บอนในดิน ในพื้นที่ป่าชนิดต่างๆ จากงานศึกษาวิจัยของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข้อ มู ล จุ ด เก็ บ ตัว อย่า งดิน จะถู ก น าเข้ าสู่ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ เพื่ อ นามาตรวจสอบ
ความถูกต้องของตาแหน่งพิกัด ซึ่งอาจมีข้อ ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความคลาดเคลื่อน
จากเครื่องมือกาหนดตาแหน่งบนพื้นผิวโลกและกระบวนการนาเข้าข้อมูล เป็นต้น โดยการซ้อนทับกับ
ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครองทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล รวมถึงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หากตรวจสอบแล้วพบข้อมูลที่ไม่มีความสอดคล้องกันจะถูกตัดออก ไม่นามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
จากนั้นได้นาข้อมูลค่าผลการวิเคราะห์อินทรี ยวัตถุในดินของจุดเก็บตัวอย่าง มาวิเคราะห์
ความสอดคล้องกันของค่าผลการวิเคราะห์ดินกับสมบัติของดินตามกลุ่มชุดดิน ที่ 1-62 (กรมพัฒนาที่ดิน,
2548ก และ 2548ข) โดยการซ้อนทับกับแผนที่กลุ่มชุดดิน ร่วมกับการพิจารณาข้อมูลเชิงสถิติด้วยการ
สร้างกราฟฮีสโตแกรมและการคานวณค่าทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแต่ละกลุ่มชุดดินมากกว่า 3 เท่าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะถูกตัดออก (Hair et al., 1998) ไม่นามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้
4. การเลือกข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดิน ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสาหรับ
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่และข้อมูลสาหรับการประเมินความคลาดเคลื่อนของแผนที่
ในสัดส่วน 70:30 โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกข้อมูลตามสัดส่วนเนื้อที่ และจานวนจุดเก็บตัวอย่างของแต่ละ
กลุ่มชุดดิน
5. การประมาณค่าอินทรียวัตถุในดิน
เนื่องจากข้อมูลตัวอย่างดิน เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะตาแหน่งที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ทาให้ขาด
ข้อมูลในบริเวณพื้นทีอ่ ื่นที่ไม่ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จึงได้นาวิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
สถิติชั้นสูงมาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อประมาณค่าของอินทรียวัตถุในดิน โดยในการศึกษานี้ได้เปรียบเทียบ
การประมาณค่าด้วยวิธีการ 1) การซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geo-matching) ที่ซ้อนทับชั้นข้อมูลจุดเก็บตัวอย่าง
ดินที่มีผลวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กับชั้นข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดิน (FAO, 2017b) เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในแต่ละหน่วยแผนที่ดิน ร่วมกับข้อมูลสมบัติดินตามกลุ่มชุดดิน ในกรณีที่
ไม่ มี ข้ อ มู ล จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น กั บ 2) การประมาณค่ า เชิ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยวิ ธี Kriging (Burrough and
McDonnell, 1998)
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6. การประเมินความคลาดเคลื่อนของแผนที่
ผลจากการวิเคราะห์เพื่อประมาณค่า เชิงพื้นที่ของข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดิน เป็นแผนที่
ปริมาณอินทรียวัตถุ ในดินของทั้งสองวิธีการ จะนามาประเมินผลใน 2 แนวทาง คือ 1) การพิจารณา
เปรียบเทียบลักษณะการกระจายตัวและความสัมพันธ์ของข้อมูล ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกับสภาพพื้นที่
โดยใช้แผนที่ทรัพยากรดิน (กลุ่มชุดดิน) เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบ และ 2) การวิเคราะห์ความ
ถูกต้องของข้อมู ล โดยใช้ ค่าทางสถิติ ในการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไปจากข้อมูลจริง
(Burrough and McDonnell, 1998) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean Error, ME) และ
ค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น (Root Mean Square Error, RMSE) จากข้ อ มู ล จุ ด เก็ บ
ตัวอย่างดิน จานวน 30 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมด ที่ได้แบ่งไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูล
จริงในพื้นที่มาเปรียบเทียบความแตกต่างกับค่าที่ได้จากการประมาณค่าในแผนที่
7. การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดิน
แผนที่ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น (เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งสู ง กว่ า ซึ่ ง พิ จ ารณาจาก
ความสอดคล้องกันกับข้อมูลการจาแนกทรัพยากรดิน (กลุ่มชุดดิน) และมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติต่า
จะนามาหารด้วย 1.724 ตาม Van Bammelen factor (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) ในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพือ่ จัดทาเป็นแผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (เปอร์เซ็นต์)
8. การวิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน
แผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (เปอร์เซ็นต์) จะนามาวิเคราะห์ร่วมกับสมบัติของดินตาม
กลุ่มชุดดิน ประกอบด้วย ความหนาแน่นรวมของดิน (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) และปริมาณก้อนกรวด
ในดิน (เปอร์เซ็นต์) ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทาเป็นแผนที่การกักเก็บคาร์บอนในดิน
(ตัน คาร์บอนต่อไร่)
ในส่วนของพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ในกลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่งไม่มีข้อมูลตัวอย่างดินและสมบัติดิน
ตามกลุ่มชุดดิน จะใช้ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในดิน ในพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้แผนที่การกักเก็บคาร์บอนในดิน
มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นแผนที่สุดท้ายสาหรับการประเมิน สถานภาพของการกักเก็บคาร์บอนในดิน
ของประเทศไทย และศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ใ นการเพิ่ ม การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในดิ น เพื่ อ ลดปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ผ่านการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ต่อไป
9. การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอนิ ทรียวัตถุในดิน
ข้อมูลแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินและแผนที่การกักเก็บคาร์บอนในดิน จะนามาใช้ในการ
วางแผนโครงการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย ให้เป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์ (บุญนะ, 2532) เพื่อให้ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และการจั ด ท าแผนอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ระดั บ ต าบล
เป็นกรณีศึกษา
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ข้อมูลดิบจุดเก็บตัวอย่ำงดิน
ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่ำงอินทรียวัตถุในดิน

ข้อมูลสำหรับกำรวิเครำะห์แผนที่

ข้อมูลสำหรับกำรประเมินควำมถูกต้อง

ประมำณค่ำเชิงพื้นที่
แผนที่ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน
วิธี Kriging

แผนที่ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน
วิธี Geo-matching

แผนที่ดิน

ประเมินควำมคลำดเคลื่อนของแผนที่
แผนที่ปริมำณอินทรีย์คำร์บอนในดิน
วิเครำะห์กำรกักเก็บคำร์บอน
แผนที่กำรกักเก็บอินทรีย์คำร์บอนในดิน
วิเครำะห์โครงกำร
แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดในการศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินของประเทศไทย
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บทที่ 5
ผลการศึกษา
5.1 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินตามกลุ่มชุดดิน
1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จากการศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน ภายใต้โครงการหนึ่ง
หมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) จานวนทั้งสิ้น 76,263 จุด พบว่ามีข้อมูลที่มีพิกัด
ถูกต้องตามแผนที่ขอบเขตการปกครอง (กรมการปกครอง, 2553) และสอดคล้องกับข้อมูลอินทรียวัตถุ
ในดิน ตามลักษณะและสมบัติของกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548ก; 2548ข; 2558ก) สามารถนามาใช้
ในการวิเคราะห์และจัดทาแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จานวน 69,979 จุด คิดเป็นร้อยละ 91.76
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.1) กลุ่มชุดดินที่ 1 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่มี
เทือกเขาหินปูนหรือภูเขาไฟ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการ
ระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกใน
ฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินเป็นสีดา หรือสีเทาแก่ตลอด บางครั้งอาจพบสีน้าตาล จุดประมีสีน้าตาล
สีเหลือง และอาจพบสีแดงบ้างปะปนตลอดชั้นดิน ส่วนดินชั้นล่างมักมีก้อนปูนปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็ ก น้ อ ยถึ ง เป็ น ด่ า งเล็ ก น้ อ ย มี ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งประมาณ 6.5-8.0 ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ใน
กลุ่มชุดดินที่ 1 ได้แก่ ชุดดินบ้านหมี่ (Bm) ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo) ชุดดินช่องแค (Ck) ชุดดินโคกกระเทียม
(Kk) ชุดดินท่าเรือ (Tr) และชุดดินวัฒนา (Wa) ดังแสดงในภาพที่ 9

ชุดดินบ้านหมี่ (Bm)

ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo)

ชุดดินช่องแค (Ck)

ภาพที่ 9 รูปหน้าตัดชุดดิน ทีอ่ ยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 1

ชุดดินวัฒนา (Wa)

50

จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
1 พบว่าชุดดินท่าเรือ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.92 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินลพบุรี มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.35 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
1 มีค่าเท่ากับ 1.51 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.10–1.97 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.97 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 47.72 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 376 จุด
ตารางที่ 6 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 1
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.92

2.35

1.51

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
200
100

0.10

5.26

1.97

0.94

47.72

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 >5

1.2) กลุ่มชุดดินที่ 2 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมระหว่างตะกอน
ลาน้ าและตะกอนน้ าทะเล แล้ ว พัฒ นาในสภาพน้ากร่อ ย ในบริ เวณที่ ราบลุ่ มชายฝั่ งทะเล มีน้ าแช่ขั ง
ในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลว มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจ
แตกระแหงในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินส่วนมากจะเป็นสีเทาหรือสีเทาแก่ตลอด และมีจุดประสี
น้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน อาจพบผลึกยิปซั่มบ้างเล็กน้อย จะพบชั้นดินเหนียวสีเทา
ที่มีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซต์หรือชั้นที่แสดงถึงอิทธิพลของการเป็นดินกรดจัด ในระดับความลึก
ประมาณ 100 ถึง 150 เซนติเมตรทับอยู่บนชั้นดินเลนตะกอนน้าทะเลที่มีสีเทาปนเขียวซึ่งมีศักยภาพก่อให้
เกิดเป็นดินกรดกามะถัน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
4.0-5.5 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.50 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 2 ได้แก่ ชุดดินอยุธยา (Ay) ชุดดินบางเขน (Bn) ชุดดิน
บางน้าเปรี้ยว (Bp) ชุดดินมหาโพธิ (Ma) และชุดดินท่าขวาง (Tq) ดังแสดงในภาพที่ 10
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ชุดดินอยุธยา (Ay)

ชุดดินบางเขน (Bn)

ชุดดินบางน้าเปรี้ยว (Bp) ชุดดินมหาโพธิ (Ma)

ภาพที่ 10 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 2
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
2 พบว่าชุดดินท่าขวาง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.62 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินศรีสงคราม
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.70 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1.93 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 7)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–6.77 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.60 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.25 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 48.08 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,677 จุด
ตารางที่ 7 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 2
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.62

2.70

1.93

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.01

6.77

2.60

1.25

48.08

0
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1.3) กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมระหว่างตะกอน
ลาน้าและตะกอนน้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ากร่อย ในบริเวณที่ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ บริเวณชายฝั่ง
ทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มากนัก มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลว มีเนื้อดิน
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมี
สีดา ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือน้าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและสีน้าตาล บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดง
ปะปนหรือพบผลึกยิปซั่ม ส่วนดินชั้นล่างจะพบชั้นตะกอนทะเลสีเขียวมะกอก ที่ความลึกประมาณ 1.0-1.5
เมตร และพบเปลือกหอยปน ปฏิกิริยาดินเป็นเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 7.0-8.5 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.50 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุด ดินที่ 3 ได้แก่ ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินบางเลน (Bl)
ชุดดินบางแพ (Bph) ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) และชุดดินสมุทรปราการ (Sm) ดังแสดงในภาพที่ 11

ชุดดินบางกอก (Bk)

ชุดดินบางเลน (Bl)

ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc)

ชุดดินสมุทรปราการ (Sm)

ภาพที่ 11 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 3
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
3 พบว่าชุดดินสมุทรปราการ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.69 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินบางแพ
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.33 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 3 มีค่าเท่ากับ 1.62 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8 )
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.04–6.84 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.36 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.28 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 54.24 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,240 จุด
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ตารางที่ 8 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 3
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.69

6.27

1.62

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.04

6.84

2.36

1.28

54.24

0
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1.4) กลุ่ ม ชุ ด ดิน ที่ 4 เป็ นกลุ่มดิน ที่เกิดจากวัตถุ ต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าอายุน้อ ย
ในบริเวณที่ราบตะกอนน้าพา ที่เป็นที่ลุ่มหรือราบเรียบและได้รับอิทธิพลจากการท่วมของน้าจากแม่น้าได้
มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝนนาน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจมี รอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดา หรือ
เทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาน้าตาล น้าตาลอ่อนหรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีเหลือง
สีน้าตาลแก่ หรือสีแดง อาจพบก้อนปูน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.57 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่
ในกลุ่มชุดดินที่ 4 ได้แก่ ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินชัยนาท (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย
(Pm) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินท่าพล (Tn)
และชุดดินท่าเรือ (Tr) ดังแสดงในภาพที่ 12

ชุดดินบางมูลนาก (Ban)

ชุดดินราชบุรี (Rb)

ชุดดินสระบุรี (Sb)

ภาพที่ 12 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 4

ดินสิงห์บุรี (Sin)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
4 พบว่าชุดดินชัยนาท มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.50 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินท่าพล มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.14 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
4 มีค่าเท่ากับ 1.80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 9)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.03–6.05 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.01 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.00 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 49.75 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 4,233 จุด
ตารางที่ 9 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 4
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.42

3.14

1.80

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
2000
1000

0.03

6.05

2.01

1.00

49.75

0
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1.5) กลุ่มชุดดินที่ 5 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่
ราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือ
ดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้าตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือ สีแดง
ตลอดชั้นดิน มักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส ปะปนอยู่ และในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบ
ก้อนปูน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาค่อนข้างเป็น
กลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.45 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 5 ได้แก่ ชุดดิน หางดง (Hd) ชุดดินละงู (Lgu) และ
ชุดดินพาน (Ph) ดังแสดงในภาพที่ 13
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ชุดดินหางดง (Hd)

ชุดดินละงู (Lgu)

ชุดดินพาน (Ph)

ภาพที่ 13 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 5
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
5 พบว่าชุดดินพาน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.80 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินหางดง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.09 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
5 มีค่าเท่ากับ 2.09 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 10)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวั ตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.04–4.75 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.82 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 43.96 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,327 จุด
ตารางที่ 10 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 5
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.80

2.53

2.09

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.04

4.75

1.82

0.80

43.96

0
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1.6) กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวหรือค่อนข้าง
เลว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้าตาลอ่อน หรือสี เทา
มีจุดประสีน้าตาลสีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าหรือค่อนข้างต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.56 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 6 ได้แก่ ชุดดินบางนรา (Ba) ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดิน
สุไหงโกลก (Gk) ชุดดินแกลง (Kl) ชุดดินคลองขุด (Kut) ชุดดินมโนรมย์ (Mn) ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดิน
ปากท่อ (Pth) ชุดดินพะวง (Paw) ชุดดินพัทลุง (Ptl) ชุดดินสตูล (Stu) ชุดดินท่าศาลา (Tsl) และชุดดิน
วังตง (Wat) ดังแสดงในภาพที่ 14

ชุดดินบางนรา (Ba)

ชุดดินเชียงราย (Cr)

ชุดดินคลองขุด (Kut)

ชุดดินพัทลุง (Ptl)

ภาพที่ 14 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 6
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
6 พบว่าชุดดินปากท่อ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.80 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินสตูล มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 5.30 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
6 มีค่าเท่ากับ 1.50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 11)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.60 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.39 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 55.40 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,220 จุด
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ตารางที่ 11 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 6
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.29

6.70

1.50

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.01

4.60

1.39

0.77

55.40

0
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1.7) กลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้อย มีน้าแช่ขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้า
ค่อนข้างเลวจนถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ ดิ นล่างเป็นดินเหนียว
สีน้าตาลอ่อน มีสีเทาหรือสีน้าตาลปนเทา พบจุดประสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน
บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึ งเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 6.0-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.64 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 7 ได้แก่ ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินผักกาด (Pat) ชุดดินสุโขทัย
(Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt) และชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) ดังแสดงในภาพที่ 15

ชุดดินเดิมบาง (Db)

ชุดดินน่าน (Na)

ชุดดินนครปฐม (Np)

ภาพที่ 15 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 7

ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
7 พบว่าชุดดินเดิมบาง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.77 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินผักกาด มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.69 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดิน
ที่ 7 มีค่าเท่ากับ 1.52 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 12)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–6.07 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.41 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 60.99 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 3,636 จุด
ตารางที่ 12 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 7
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.77

3.69

1.52

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1500
1000
500

0.01

6.07

1.41

0.86

60.99

0
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1.8) กลุ่มชุดดินที่ 8 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นกลุ่มดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถม
เป็นชั้นๆ ของดินและอินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปน
อยู่ด้วย พบบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ทาการขุดยกร่องเพื่อทาการปลูกพืชผลต่างๆ ทาให้
สภาพผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.30
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 8 ได้แก่ ชุดดินดาเนินสะดวก (Dn) ชุดดิน
สมุทรสงคราม (Sso) และชุดดินธนบุรี (Tb) ดังแสดงในภาพที่ 16

59

ชุดดินดาเนินสะดวก (Dn) ชุดดินสมุทรสงคราม (Sso)

ชุดดินธนบุรี (Tb)

ภาพที่ 16 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 8
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
8 พบว่าชุดดินธนบุรี มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.09 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินดาเนิ นสะดวก
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 4.80 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 8 มีค่าเท่ากับ 2.39 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 13)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.11–8.13 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.34 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.10 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 47.01 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,018 จุด
ตารางที่ 13 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 8
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.09

4.80

2.39

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.11

8.13

2.34

1.10

47.01

0
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1.9) กลุ่มชุดดินที่ 9 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอน
ลาน้าและตะกอนน้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ากร่อย ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ที่อาจมีน้าทะเล
หรื อ น้ ากร่ อ ยท่ ว มเป็ น ครั้ ง คราว มี น้ าแช่ ขั ง ในช่ ว งฤดู ฝ น เป็ น กลุ่ ม ดิ น ลึ ก ที่ มี ก ารระบายน้ าเลวหรื อ
ค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และพบจุดปะสี
เหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์อยู่ในระดับตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมี
เศษพืชที่กาลังเน่าเปื่อยปะปนอยู่ด้วย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินชั้นบนเป็นกรด
รุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างเป็นดินเลนเป็นกลางถึงด่าง
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.07 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 9 ได้แก่ ชุดดินชะอา (Ca) ดังแสดงในภาพที่ 17

ชุดดินชะอา (Ca)
ภาพที่ 17 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 9
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
9 พบว่ามีเพียงชุดดินเดียวคือชุดดินชะอา มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 2.84 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 14)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.27–3.35 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.76 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 51.14 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 12 จุด
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ตารางที่ 14 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 9
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

2.84

2.84

2.84

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
10
5

0.27

3.35

1.76

0.90

51.14

0
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3-4

1.10) กลุ่มชุดดินที่ 10 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอน
ลาน้าและตะกอนน้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ากร่อย ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีน้าแช่ขังในช่วง
ฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดาหรือสีเทา
แก่ ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีแดง ปะปนตลอดชั้นดิน พบจุดปะสีเหลืองฟางข้าวของ
สารจาโรไซต์ภายในระดับความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน หรือมีชั้นดินเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็น
ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกามะถันระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า และ
เป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้อยกว่า 4.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.70 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 10 ได้แก่ ชุดดิ นเชียรใหญ่ (Cyi) ชุดดินมูโน๊ะ
(Mu) และชุดดินองครักษ์ (Ok) ดังแสดงในภาพที่ 18

ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi)

ชุดดินมูโน๊ะ (Mu)

ชุดดินองครักษ์ (Ok)

ภาพที่ 18 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 10
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
10 พบว่าชุดองครักษ์ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 3.35 เปอร์เซ็นต์ และชุดเชียรใหญ่ มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 13.13 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดิน
ที่ 10 มีค่าเท่ากับ 4.48 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 15)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.12–6.18 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.63 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.26 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 47.91 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 258 จุด
ตารางที่ 15 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 10
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

3.35

13.13

4.48

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
100
50

0.12

6.18

2.63

1.26

47.91

0
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1.11) กลุ่มชุดดินที่ 11 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมระหว่าง
ตะกอนลาน้าและตะกอนน้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ากร่อย ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีน้าแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด
หรือบางแห่งอาจเป็นดินร่วนละเอียด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน
ดินบนมีสีดาหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือ สีแดง ปะปนอยู่เป็นจานวน
มากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดปะสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ภายในระดับความลึก 50-100
เซนติเมตร จากผิวดิน อาจพบชั้นดินเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกามะถัน
ระหว่างความลึก 100-200 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ดินมีปฏิกิริยาเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ค่าการเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.60 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 11 ได้แก่ ชุดดินดอนเมือง (Dm) ชุดดินรังสิต (Rs)
ชุดดินเสนา (Se) และชุดดินธัญบุรี (Tan) ดังแสดงในภาพที่ 19
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ชุดดินดอนเมือง (Dm)

ชุดดินรังสิต (Rs)

ชุดดินเสนา (Se)

ชุดดินธัญบุรี (Tan)

ภาพที่ 19 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 11
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
11 พบว่าชุดดินดอนเมื อง มี ปริม าณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.36 เปอร์เซ็ นต์ และชุดดินธัญ บุรี
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.73 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 11 มีค่าเท่ากับ 2.24 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 16)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23–6.20 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.92 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.26 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 43.15 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,070 จุด
ตารางที่ 16 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 11
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.36

2.73

2.24

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.23

6.20

2.92

1.26

43.15

0
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1.12) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 12 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ เ กิ ด จากวั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น พวกตะกอนน้ าทะเล
ในบริเวณที่ราบน้าทะเลท่วมถึงและบริเวณชะวากทะเล เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวมาก เป็นดิน
เลนเละ ที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง และพบเศษรากพืชปะปนในดิน
เป็นจานวนมาก ดินบนมีสีดาปนเทา มีจุดประสีน้าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทา
ปนเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 0.90 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่
จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 12 ได้แก่ ชุดดินท่าจีน (Tc) ดังแสดงในภาพที่ 20

ชุดดินท่าจีน (Tc)
ภาพที่ 20 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 12
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
12 พบว่ามีเพียงชุดดินเดียว คือ ชุดดินท่าเรือ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3.90 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 17)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.78–8.84 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.70 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.89 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 70.00 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 25 จุด
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ตารางที่ 17 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 12
ข้อมูล

สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด
3.90

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน
3.90

3.90

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
15
10
5

0.78

8.84

2.70

1.89

70.00

0
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1.13) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 13 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ เ กิ ด จากวั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น พวกตะกอนน้ าทะเล
ในบริเวณที่ราบน้าทะเลท่วมถึงและบริเวณชะวากทะเล เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวมาก เป็นดิน
เลนเละ ที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีดาปนเทา มีจุดประสี
น้าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดินเป็น
จานวนมาก เป็นดินที่มีสารประกอบกามะถันปะปนอยู่มาก ตามปกติเมื่อดินจะเป็นกลางหรือเป็นด่างแต่
เมื่อมีการระบายน้าออกไปหรือทาให้ดินแห้ง สารประกอบกามะถันจะแปรสภาพปลดปล่อยกรดกามะถัน
ออกมา ท าให้ ดิ นเป็น กรดจัด มาก ดิ น กลุ่ มนี้ จั ดเป็น ดิ นเค็ม ที่ มีก รดแฝงอยู่ มีค วามอุด มสมบูร ณ์ต าม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
7.0-8.5 แต่เมื่อมีการระบายน้าออกหรือทาให้ดินแห้ง ค่าปฏิกิริยาจะลดลงเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรด
จัดมาก ค่าการเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 3.5-5.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.40 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 13 ได้แก่ ชุดดินบางปะกง (Bpg) และชุดดินตะกั่วทุ่ง (Tkt) ดังแสดงใน
ภาพที่ 21

ชุดดินบางปะกง (Bpg)

ชุดดินตะกั่วทุ่ง (Tkt)

ภาพที่ 21 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 13
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
13 พบว่าชุดดินบางปะกง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 3.82 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินตะกั่ วป่า
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 5.17 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 13 มีค่าเท่ากับ 4.50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 18)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.05–8.11 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.27 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 70.04 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 112 จุด
ตารางที่ 18 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 13
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

3.82

5.17

4.50

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
40
20

0.05

8.11

2.27

1.59

70.04

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 >5

1.14) กลุ่มชุดดินที่ 14 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอน
ลาน้าและตะกอนน้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ากร่อย ในบริเวณที่ลุ่มต่าชายฝั่งทะเล พื้นที่ลุ่มระหว่าง
สันทราย หรือบริเวณขอบพื้นที่ พรุ มี น้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าเลวมาก
มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดาหรือสีเทาปนดา ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง
ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้าตาลปะปนอยู่เล็กน้อย ดินตอนล่างระหว่างความลึก 50-100
เซนติเ มตร มี ลั ก ษณะเป็น ดิ นเลนสี เ ทาปนเขี ย วที่ มี สารประกอบก ามะถัน มาก ก่ อให้ เกิ ด เป็ น ดิน กรด
กามะถันหรือดินเปรี้ยวจัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้อยกว่า 4.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.11 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 14 ได้แก่ ชุดดินปัตตานี (Pti) ชุดดินระแงะ (Ra) และชุดดินต้นไทร (Ts)
ดังแสดงในภาพที่ 22
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ชุดดินปัตตานี (Pti)

ชุดดินระแงะ (Ra)

ชุดดินต้นไทร (Ts)

ภาพที่ 22 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 14
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
14 พบว่ า ข้ อ มู ล เพี ย ง 2 ชุ ด ดิ น คื อ ชุ ด ดิ น ต้ น ไทร และชุ ด ดิ น ระแงะ ซึ่ ง มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดินเท่ากัน คือ 2.53 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 19)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.26–7.53 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.05 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.46 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 71.22 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 227 จุด
ตารางที่ 19 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 14
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

2.53

2.53

2.53

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
100
50

0.26

7.53

2.05

1.46

71.22

0
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1.15) กลุ่มชุดดินที่ 15 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณ
ที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลว
หรือเลว เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีน้าตาล
ดินล่างมีสีน้าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่าง
มักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึง
ปานกลาง ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดจั ด ถึ ง เป็ น กลาง มี ค่ า ความเป็ นกรดเป็ น ด่ า งประมาณ 5.5-7.0
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 15 ได้แก่ ชุดดิน
หล่มสัก (La) ชุดดินแม่สาย (Ms) และชุดดินแม่ทะ (Mta) ดังแสดงในภาพที่ 23

ชุดดินหล่มสัก (La)

ชุดดินแม่สาย (Ms)

ชุดดินแม่ทะ (Mta)

ภาพที่ 23 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 15
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
15 พบว่าชุดดินเฉลียงลับ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.86 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินหล่มสัก
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.19 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 15 มีค่าเท่ากับ 1.37 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 20)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–5.17 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.17 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 66.67 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 3,131 จุด
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ตารางที่ 20 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 15
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.86

3.19

1.37

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
2000
1000

0.01

5.17

1.17

0.78

66.67

0
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1.16) กลุ่มชุดดินที่ 16 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้อย มีน้าแช่ขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดินสี
น้าตาลอ่อน หรือสีน้าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้าตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดงในดินชั้นล่าง ในบางพื้นที่
อาจพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึง
ค่อนข้างต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 16 ได้แก่ ชุดดินหิน
กอง (Hk) ชุดดินเกาะใหญ่ (Koy) ชุดดินลาปาง (Lp) ชุดดินพานทอง (Ptg) ชุดดินศรีเทพ (Sri) และชุดดิน
ตากใบ (Ta) ดังแสดงในภาพที่ 24

ชุดดินหินกอง (Hk)

ชุดดินเกาะใหญ่ (Koy)

ชุดดินลาปาง (Lp)

ภาพที่ 24 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 16

ชุดดินพานทอง (Ptg)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
16 พบว่าชุดดินศรีเทพ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.27 เปอร์เซ็นต์ และชุดหินกอง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 4.60 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
16 มีค่าเท่ากับ 1.45 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 21)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.11–4.33 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.26 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 57.14 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 423 จุด
ตารางที่ 21 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 16
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.27

4.36

1.45

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
300
200
100

0.11

4.33

1.26

0.72

57.14

0
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1.17) กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า และ/หรือ
การสลายตั วผุ พัง อยู่ กับ ที่ แ ล้ วถู กเคลื่ อนย้า ยมาในระยะทางไม่ไ กลนัก ของหิน เนื้ อหยาบ ในบริ เวณที่
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้อย มีน้าแช่ขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้า
ส่วนใหญ่ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง
ปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่า ง ดินมี
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 6.0-8.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.66 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ใน
กลุ่มชุดดินที่ 17 ได้แก่ ชุดดินบุณฑริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) ชุดดินโคกเคียน (Ko)
ชุดดินหล่ ม เก่า (Lk) ชุดดินสุ ไหงปาดี (Pi) ชุดดินปากคม (Pkm) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินเรณู (Rn)
ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินวิสัย (Vi) ดังแสดงในภาพที่ 25
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ชุดดินบุณฑริก (Bt)

ชุดดินเขมราฐ (Kmr)

ชุดดินร้อยเอ็ด (Re)

ชุดดินเรณู (Rn)

ภาพที่ 25 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 17
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
17 พบว่ า ชุ ด ดิ น บุญ ฑริ ก มี ป ริ ม าณอิน ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ นต่ าสุ ด คื อ 0.45 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น สงขลา
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.22 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 17 มีค่าเท่ากับ 0.97 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 22)
ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–4.46 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.98 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 68.37 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,374 จุด
ตารางที่ 22 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 17
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.45

2.22

0.97

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.01

4.46

0.98

0.67

68.37

0
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1.18) กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลวถึง
เลว เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วน
เหนียวมีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลง
อ่อนหรือก้อนสารเคมี ส ะสมพวกเหล็ กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่า ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่างจะเป็นกรดน้อยกว่า มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 18 ได้แก่ ชุดดินชลบุรี (Cb)
ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกสาโรง (Ksr) และชุดดินเขาย้อย (Kyo) ดังแสดงในภาพที่ 26

ชุดดินชลบุรี (Cb)

ชุดดินเขาย้อย (Cya)

ภาพที่ 26 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 18
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
18 พบว่าชุดดินเขาย้อย มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.68 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินโคกสาโรง
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.55 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 18 มีค่าเท่ากับ 0.79 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 23)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–4.11 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.00 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 75.00 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 2,575 จุด
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ตารางที่ 23 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 18
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.68

1.55

0.79

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
2000
1000

0.01

4.11

1.00

0.75

75.00

0
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1.19) กลุ่มชุดดินที่ 19 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้ อย มีน้าแช่ขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการ
ระบายน้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็ นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดิน
ล่างเป็นชั้นดานแน่นทึบที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวที่มีสีน้าตาลอ่อนและสีเทาจุด
ประสีเหลืองหรือสีน้าตาลแดง บางแห่งอาจมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วย หรือมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่า ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.49 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนก
อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 19 ได้แก่ ชุดดินมะขาม (Mak) และชุดดินวิเชียรบุรี (Wb) ดังแสดงในภาพที่ 27

ชุดดินมะขาม (Mak)

ชุดดินวิเชียรบุรี (Wb)

ภาพที่ 27 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 19
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
19 พบว่าชุดดินวิเชียรบุรี มี ปริม าณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.53 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินมะขาม
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.50 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 19 มีค่าเท่ากับ 1.02 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 24)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–2.74 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.71 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 80.28 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 550 จุด
ตารางที่ 24 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 19
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.53

1.50

1.02

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.01

2.74

0.71

0.57

80.28

0
0-1

1-2

2-3

1.20) กลุ่มชุดดินที่ 20 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า และมีชั้นหินเกลือ
รองรับอยู่ ในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่ มดินลึกที่มีการ
ระบายน้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดิน
ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้าตาล
สีเหลือง หรือสีแดงปะปน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ดินชั้นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.5-6.0 ส่วนดินชั้นล่างมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง หรือมีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 ตามปกติดินกลุ่ มนี้จะมีเกลือโซเดียมมาก และในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือ
เกิดขึ้นทั่วไปบนผิวดิน ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่ม
ชุดดินที่ 20 ได้แก่ ชุดดินกุลาร้องไห้ (Ki) ชุดดินหนองแก (Nk) ชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ (Tsr) และชุดดินอุดร (Ud)
ดังแสดงในภาพที่ 28
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ชุดดินกุลาร้องไห้ (Ki)

ชุดดินหนองแก (Nk)

ชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ (Tsr)

ชุดดินอุดร (Ud)

ภาพที่ 28 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 20
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
20 พบว่ าชุ ด ดิ นอุ ด ร มี ป ริ ม าณอิน ทรี ยวั ต ถุใ นดิ นต่ าสุด คือ 0.36 เปอร์เ ซ็ นต์ และชุ ดดิ น กุ ลาร้ องไห้
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 0.50 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 20 มีค่าเท่ากับ 0.40 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 25)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิ น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–2.75 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.80 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 65.00 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 849 จุด
ตารางที่ 25 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 20
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.36

0.50

0.40

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.01

2.75

0.80

0.52

65.00

0
0-1

1-2

2-3
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1.21) กลุ่มชุดดินที่ 21 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า หรือจาก
การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ ในบริเวณที่
ราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่ มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว เนื้อดินบนเป็นพวก
ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้าตาลปนเทา
มีจุดประสีน้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้าตาล และอาจพบมีศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-8.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.37 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนก
อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 21 ได้แก่ ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa) ดังแสดงในภาพที่ 29

ชุดดินเพชรบุรี (Pb)

ชุดดินสรรพยา (Sa)

ภาพที่ 29 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 21
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
21 พบว่าชุดดินเพชรบุรี มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.85 เปอร์เซ็ นต์ และชุดดินสรรพยา
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.10 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 21 มีค่าเท่ากับ 1.97 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 26)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.11–4.79 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.79 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 47.49 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 294 จุด
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ตารางที่ 26 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 21
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.85

3.10

1.97

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
150

-

100
50

0.11

4.79

1.79

0.85

47.49

0
0-1 1-2 2-3 3-4 >4

1.22) กลุ่มชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้อย มีน้าแช่ขังเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้าง
เลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรื อดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปน
ทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้าตาล และอาจพบ
มีศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่าง
เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่ างประมาณ 5.5-8.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.40 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 22 ได้แก่ ชุดดินน้ากระจาย (Ni) ชุดดินสันทราย (Sai) และ
ชุดดินสีทน (St) ดังแสดงในภาพที่ 30

ชุดดินน้ากระจาย (Ni)

ชุดดินสันทราย (Sai)

ชุดดินสีทน (St)

ภาพที่ 30 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 22
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
22 พบว่าชุดดินสีทน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.40 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินสันทราย มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.80 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
22 มีค่าเท่ากับ 0.73 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 27)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–4.09 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.68 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 79.41 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 2,491 จุด
ตารางที่ 27 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 22
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.40

1.80

0.73

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
6000
4000
2000

0.01

4.09

0.68

0.54

79.41

0
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1.23) กลุ่มชุดดินที่ 23 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุกาเนิดดินพวกตะกอนน้าทะเล หรือวัตถุต้น
กาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าที่ได้รับอิทธิพลของน้าทะเล ในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินชายฝั่ง
ทะเล บริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้า
ค่อนข้างเลวถึงเลว เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสี
น้าตาล สี เ หลื อ ง บางแห่ง มี เ ปลื อ กหอยปะปนอยู่ ในเนื้ อดิ น มี ความอุด มสมสมบู ร ณ์ต ามธรรมชาติ ต่ า
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือก
หอยปะปนอยู่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะอยู่ประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.50 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 23 ได้แก่ ชุดดินบางละมุง (Blm) ชุดดินทรายขาว
(Sak) และชุดดินวัลเปรียง (Wp) ดังแสดงในภาพที่ 31
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ชุดดินบางละมุง (Blm)

ชุดดินทรายขาว (Sak)

ชุดดินวัลเปรียง (Wp)

ภาพที่ 31 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 23
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
23 พบว่าชุดดินทรายขาว มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.33 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินวัล เปรียง
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.40 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 23 มีค่าเท่ากับ 1.37 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 28)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่า ง 0.22–3.31 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.30 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 55.38 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 62 จุด
ตารางที่ 28 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 23
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.33

1.40

1.37

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
40
20

0.22

3.31

1.30

0.72

55.38

0
0-1

1-2

2-3

3-4
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1.24) กลุ่มชุดดินที่ 24 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงดีปาน
กลาง เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีดินเป็นสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประ
สีน้ าตาล สี เ หลื อ งหรื อ สี เ ทา ในดิ น ชั้น ล่ า งบางแห่ งจะพบชั้ น ที่มี ก ารสะสมอิน ทรี ยวั ต ถุ เป็น ชั้ นบางๆ
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้ อย มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 5.5-6.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่ม
ชุดดินที่ 24 ได้แก่ ชุดดินบ้านบึง (Bbg) ชุดดินท่าอุเทน (Tu) และชุดดินอุบล (Ub) ดังแสดงในภาพที่ 32

ชุดดินบ้านบึง (Bbg)

ชุดดินท่าอุเทน (Tu)

ชุดดินอุบล (Ub)

ภาพที่ 32 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 24
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
24 พบว่าชุดดินบ้านบึง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.50 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินอุบล มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.21 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
24 มีค่าเท่ากับ 0.78 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 29)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–2.17 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.52 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 71.15 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 301 จุด
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ตารางที่ 29 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 24
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.50

2.21

0.78

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.01

2.17

0.52

0.37

71.15

0
0-1

1-2

2-3

1.25) กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าทับอยู่บนชั้นดิน/หิน
ตะกอนที่สลายตัวผุพังแล้ว ในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่ม
ดินตื้นที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือ
ดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก สีน้าตาลอ่อนถึงสีเทา และพบจุดประพวก
สีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานี สในดินชั้นล่าง ใต้ชั้น
ลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาเเลงอ่อนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก มีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.85 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 25 ได้แก่ ชุดดินกันตัง (Kat) ชุดดินอ้น (On)
ชุ ด ดิ น เพ็ ญ (Pn) ชุ ด ดิ น พะยอมงาม (Pym) ชุ ด ดิ น สะท้ อ น (Stn) ชุ ด ดิ น ทุ่ ง ค่ า ย (Tuk) และชุ ด ดิ น
ย่านตาขาว (Yk) ดังแสดงในภาพที่ 33

ชุดดินกันตัง (Kat)

ชุดดินอ้น (On)

ชุดดินเพ็ญ (Pn)

ภาพที่ 33 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 25

ชุดดินสะท้อน (Stn)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
25 พบว่าชุดดินเพ็ญ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.60 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินทุ่งค่ าย มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 4.34 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
25 มีค่าเท่ากับ 2.16 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 30)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–4.09 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.98 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 70.41 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,721 จุด
ตารางที่ 30 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 25
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.60

3.15

2.16

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
2000
1000

0.01

4.09

0.98

0.69

70.41

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

1.26) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 26 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินต้นกาเนิดชนิดต่าง ๆ แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อละเอียด ซึ่งมีทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร หรือเกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอน
ลาน้า ในบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพื้นที่เนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าดี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือ ดินเหนียว ส่วนดินล่างเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสี
น้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่า ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.39 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 26 ได้แก่ ชุดดินอ่าวลึก (Ak) ชุดดินห้วยโป่ง (Hp)
ชุดดินกระบี่ (Kbi) ชุดดินโคกกลอย (Koi) ชุดดินลาภูรา (Ll) ชุดดินปากจั่น (Pac) ชุดดินพังงา (Png) ชุดดิน
ภูเก็ต (Pk) ชุดดินปะทิว (Ptu) และชุดดินท้ายเหมือง (Tim) ดังแสดงในภาพที่ 34
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ชุดดินอ่าวลึก (Ak)

ชุดดินกระบี่ (Kbi)

ชุดดินลาภูรา (Ll)

ชุดดินท้ายเหมือง (Tim)

ภาพที่ 34 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 26
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
26 พบว่าชุดดินพังงา มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.05 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินภูเก็ต มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.75 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
26 มีค่าเท่ากับ 2.03 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 31)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.47 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.70 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 48.82 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,137 จุด
ตารางที่ 31 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 26
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.05

3.75

2.03

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.01

4.47

1.70

0.83

48.82

0
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1.27) กลุ่มชุดดินที่ 27 เป็นกลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออก
พบบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินภูเขาไฟ เช่น หินบะซอลต์ หรือพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่
ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดิน
เหนียวที่ร่วนซุย และมีโครงสร้างดี สีดินเป็นสีน้าตาลปนแดง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 27 ได้แก่ ชุดดิน
หนองบอน (Nb) และชุดดินท่าใหม่ (Ti) ดังแสดงในภาพที่ 35

ชุดดินหนองบอน (Nb)

ชุดดินท่าใหม่ (Ti)

ภาพที่ 35 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 27
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
27 พบว่าชุดดินท่าใหม่ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.90 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินหนองบอน
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.48 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 27 มีค่าเท่ากับ 2.19 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 32)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.08–4.65 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.29 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.03 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 44.98 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 36 จุด
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ตารางที่ 32 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 27
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.90

2.48

2.19

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
20
10

0.08

4.65

2.29

1.03

44.98

0
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1.28) กลุ่มชุดดินที่ 28 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากตะกอนลาน้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
และ/หรื อ ถู ก เคลื่ อ นย้ า ยมาในระยะทางไม่ ไ กลนั ก ของหิ น ต้ น ก าเนิ ด เช่ น บะซอลต์ หรื อ แอนดี ไ ซต์
พบบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ ในบริเวณพื้นที่ดอน บนสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหง
เป็นร่องลึกในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน ในชั้นดินล่างลึก ๆ อาจพบชั้นปูนมาร์ล หรือชั้นหินพื้น สีดิน
เป็นสีดา สีเทาเข้ม หรือสีน้าตาล อาจพบจุดประสีน้าตาลหรือสีแดงปนน้าตาล แต่พบเป็นปริมาณเล็กน้อย
ในช่วงดินชั้นบน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่จะเป็น
กลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.51 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 28 ได้แก่ ชุดดินชัยบาดาล (Cd) ชุดดินดงลาน (Dl)
ชุดดินลพบุรี (Lb) ชุดดินน้าเลน (Nal) และชุดดินวังชมพู (Wc) ดังแสดงในภาพที่ 36

ชุดดินชัยบาดาล (Cd)

ชุดดินดงลาน (Dl)

ชุดดินลพบุรี (Lb)

ภาพที่ 36 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 28

ชุดดินวังชมพู (Wc)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
28 พบว่ า ชุ ด ดิ น วั ง ชมพู มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่ าสุ ด คื อ 1.90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น น้ าเลน
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 4.50 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 28 มีค่าเท่ากับ 2.86 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 33)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.07–4.67 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.96 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 43.88 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 989 จุด
ตารางที่ 33 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 28
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.90

4.50

2.86

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.07

4.67

1.96

0.86

43.88

0
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1.29) กลุ่มชุดดินที่ 29 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณพื้นที่
ดอน ที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินส่วน
ใหญ่เป็นสีเหลืองถึงสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.43 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 ได้แก่ ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดิน
โชคชั ย (Ci) ชุ ด ดิ น แม่ แ ตง (Mt) ชุ ด ดิ น หนองมด (Nm) ชุ ด ดิ น ปากช่ อ ง (Pc) และชุ ด ดิ น สู ง เนิ น (Sn)
ดังแสดงในภาพที่ 37
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ชุดดินบ้านจ้อง (Bg)

ชุดดินเชียงของ (Cg)

ชุดดินโชคชัย (Ci)

ชุดดินปากช่อง (Pc)

ภาพที่ 37 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
29 พบว่าชุดดินหนองมด มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.55 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินเชียงของ
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุ ด คือ 4.00 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 29 มีค่าเท่ากับ 1.52 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 34)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.03–9.64 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.83 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.02 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 55.74 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 906 จุด
ตารางที่ 34 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 29
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.55

21.00

6.95

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.03

9.64

1.83

1.02

55.74

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 >5
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1.30) กลุ่มชุดดินที่ 30 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ในบริเวณพื้นที่
ดอน ที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าดีถึงค่อนข้างดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว
สีดินส่วนใหญ่เป็นสีเทา น้าตาล ถึงน้าตาลปนเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึง
ต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-7.0 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 1.17 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 30 ได้แก่ ชุดดินเชียงแสน (Ce)
และชุดดินดอยปุย (Dp) ดังแสดงในภาพที่ 38

ชุดดินเชียงแสน (Ce)

ชุดดินดอยปุย (Dp)

ภาพที่ 38 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 30
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
30 พบว่าชุดดินเชียงแสน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 2.61 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินดอยปุย
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 4.42 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 30 มีค่าเท่ากับ 3.51 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 35)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–2.73 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.01 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 35.82 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 26 จุด
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ตารางที่ 35 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 30
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

2.61

4.42

3.51

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
15
10
5

0.01

2.73

2.01

0.72

35.82

0
0-1

1-2

2-3

1.31) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 31 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ เ กิ ด จากการสลายตั ว ผุ พั ง อยู่ กั บ ที่ และ/หรื อ ถู ก
เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินภูเขาไฟ พวกบะซอลต์ แอนดีไซต์ หรือพวกหินตะกอนหรือหิน
แปรที่พบในบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า พบบริเวณพื้นที่ดอน
ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว ที่ค่อนข้างร่วน
ซุยและมีโครงสร้างดี สีดินเป็นสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกลางมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.30 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 31 ได้แก่ ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวังไห (Wi)
ดังแสดงในภาพที่ 39

ชุดดินเลย (Lo)

ชุดดินวังไห (Wi)

ภาพที่ 39 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 31
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
31 พบว่าชุดดินเลย มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 2.25 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินวังไห มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.47 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
31 มีค่าเท่ากับ 2.86 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 36)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–5.36 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.82 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.98 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 53.85 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,370 จุด
ตารางที่ 36 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 31
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

2.25

3.47

2.86

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000

-

500

0.01

5.36

1.82

0.98

53.85

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

1.32) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 32 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการทับถมของตะกอนลาน้าบริเวณสันดินริมน้า บนพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคลื่นลอดลาด เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน หรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายละเอียดสลับชั้นอยู่ และมักมีแร่ไมก้าปะปนในเนื้อดิน สีดินเป็นสี
น้าตาลหรือสีเหลืองปนน้าตาล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 32 ได้แก่ ชุดดินลาแก่น (Lam) ชุดดินรือเสาะ (Ro) และ
ชุดดินตาขุน (Tkn) ดังแสดงในภาพที่ 40

ชุดดินลาแก่น (Lam)

ชุดดินรือเสาะ (Ro)

ชุดดินตาขุน (Tkn)

ภาพที่ 40 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 32
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
32 พบว่าชุดดินตาขุน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.71 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินลาแก่น มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.72 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
32 มีค่าเท่ากับ 1.13 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 37)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.38 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.52 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 48.03 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 723 จุด
ตารางที่ 37 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 32
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.71

2.72

1.13

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.01

4.38

1.52

0.73

48.03

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

1.33) กลุ่มชุดดินที่ 33 เป็นกลุ่มดินที่มีวัตถุต้นกาเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาน้า พบบนสันดิน
ริมน้าเก่า เนินตะกอนรูปพัด หรือที่ราบตะกอนน้าพา บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็น
ลูกคลื่นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย
แป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดินเป็น สีน้าตาล หรือสีน้าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึกๆ มีจุด
ประสีเทาและสีน้าตาล อาจมีแร่ไมกาหรื อก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปาน
กลาง ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5
ส่วนดินล่าง ถ้ามีก้อนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 33 ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาแพงเพชร (Kp) ชุดดินกาแพงแสน (Ks) ชุดดินลาสนธิ (Ls)
ชุดดินน้าดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) ดังแสดงในภาพที่ 41
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ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาแพงเพชร (Kp) ชุดดินกาแพงแสน (Ks) ชุดดินตะพานหิน (Tph)
ภาพที่ 41 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 33
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
33 พบว่าชุดดินลาสนธิ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.34 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดดินตะพานหินและ
ชุ ด ดิ น ธาตุ พ นม มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น สู ง ที่ สุ ด คื อ 2.03 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่ 33 มีค่าเท่ากับ 1.72 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 38)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.03–4.72 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.59 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 53.46 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,935 จุด
ตารางที่ 38 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 33
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.34

2.03

1.72

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.03

4.72

1.59

0.85

53.46

0
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1.34) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 34 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินต้นกาเนิดชนิดต่าง ๆ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ ทั้งหินอัคนี หรือหินตะกอน หรือมาจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บริเวณพื้นที่
ดอน ที่มีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากที่มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง
มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.64 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ใน
กลุ่มชุดดินที่ 34 ได้แก่ ชุดดินฉลอง (Chl) ชุดดินฝั่งแดง (Fd) ชุดดินควนกาหลง (Kkl) ชุดดินคลองท่อม
(Km) ชุดดินคลองนกกระทุ ง (Knk) ชุดดินละหาน (Lh) ชุดดินนาท่าม (Ntm) และชุดดินท่าแซะ (Te)
ดังแสดงในภาพที่ 42

ชุดดินฝั่งแดง (Fd)

ชุดดินคลองท่อม (Km) ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) ชุดดินท่าแซะ (Te)
ภาพที่ 42 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 34

จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
34 พบว่ า ชุ ด ดิ น ละหาร มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่ าสุ ด คื อ 0.56 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น นาท่ า ม
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่ สุด คือ 2.60 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 34 มีค่าเท่ากับ 1.11 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 39)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.48 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.49 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 51.68 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,807 จุด
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ตารางที่ 39 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 34
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.56

2.60

1.11

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1500
1000
500

0.01

4.48

1.49

0.77

51.68

0
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1.35) กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดี เนื้อ ดินบนเป็นพวกดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-6.0 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 1.61 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 35 ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ (Dr)
ชุดดินด่ านซ้ า ย (Ds) ชุ ดดินห้า งฉั ตร (Hc) ชุด ดินโคราช (Kt) ชุดดิน มาบบอน (Mb) ชุ ดดินสตึก (Suk)
ชุดดินวาริน (Wn) และชุดดินยโสธร (Yt) ดังแสดงในภาพที่ 43

ชุดดินด่านซ้าย (Ds)

ชุดดินห้างฉัตร (Hc)

ชุดดินโคราช (Kt)

ชุดดินสตึก (Suk)

ภาพที่ 43 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 35
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
35 พบว่ า ชุด ดิ น โคราช มี ป ริ ม าณอิน ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ต่ าสุ ด คื อ 0.53 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ดดิ น ด่ า นซ้ า ย
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.94 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีค่าเท่ากับ 0.74 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 40)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.03 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.12 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 67.86 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 2,019 จุด
ตารางที่ 40 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 35
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.53

1.94

0.74

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1500

-

1000
500

0.01

4.03

1.12

0.76

67.86
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1.36) กลุ่มชุดดินที่ 36 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างดีถึงดี เนื้อดินบน
เป็นพวกดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่ว นเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีเทาหรือสี
น้าตาล และมักมีก้อนปูนปะปนในดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงปานกลาง
มักจะพบปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-7.0 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 1.49 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 36 ได้แก่ ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe)
ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีคิ้ว (Si) ดังแสดงในภาพที่ 44

ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe)

ชุดดินปราณบุรี (Pr)

ชุดดินสีคิ้ว (Si)

ภาพที่ 44 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 36
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
36 พบว่าชุดดินปราณบุรีและชุดดินสีคิ้ว มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.72 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุด
ดิ น เพชรบู ร ณ์ มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น สู ง ที่ สุ ด คื อ 3.81 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่ 36 มีค่าเท่ากับ 2.36 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 41)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่ งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–3.96 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.93 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 73.12 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,555 จุด
ตารางที่ 41 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 36
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.72

3.81

2.36

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1500
1000
500

0.01

3.96

0.93

0.68

73.12

0
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1.37) กลุ่มชุดดินที่ 37 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าทับอยู่บนชั้นหินผุหรือ
ชั้นดินเหนียว บริเวณพื้นที่ดอน ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดีป าน
กลาง เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นชั้นหินผุ สีดินบนเป็นสีน้าตาล ดินล่างเป็นสีน้าตาลปนเทา บางแห่งมี
จุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จานวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.48
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 37 ได้แก่ ชุดดินบ่อไทย (Bo) ชุดดินนาคู
(Nu) และชุดดินทับเสลา (Tas) ดังแสดงในภาพที่ 45
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ชุดดินบ่อไทย (Bo)

ชุดดินทับเสลา (Tas)

ภาพที่ 45 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 37
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
37 พบว่าชุดดินนาคู มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.52 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินทับเสลา มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.24 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
37 มีค่าเท่ากับ 0.76 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 42)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–3.08 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.72 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 66.67 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,949 จุด
ตารางที่ 42 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 37
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.52

2.24

0.76

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
2000
1000

0.01

3.08

0.72

0.48

66.67

0
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3-4
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1.38) กลุ่มชุดดินที่ 38 เป็นกลุ่มดินที่มีวัตถุต้นกาเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาน้า ที่มีลักษณะ
การทับถมเป็นชั้นๆของตะกอนลาน้าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมน้า หรือที่ราบตะกอนน้าพา บริเวณ
พื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นกลุ่มดินลึก มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็น
พวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด สีดินเป็นสีน้าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้าตาลในชั้น
ดินล่าง อาจมีแร่ไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.55 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 38 ได้แก่ ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินเชียงใหม่
(Cm) ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) ดังแสดงในภาพที่ 46

ชุดดินชุมพลบุรี (Chp)

ชุดดินเชียงใหม่ (Cm)

ชุดดินไทรงาม (Sg)

ชุดดินท่าม่วง (Tm)

ภาพที่ 46 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 38
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
38 พบว่าชุดดินเชียงใหม่ มีปริม าณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.46 เปอร์เซ็ นต์ และชุดดินท่าม่วง
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.20 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 38 มีค่าเท่ากับ 1.59 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 43)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.04–3.75 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.38 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 57.25 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,144 จุด
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ตารางที่ 43 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 38
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.46

2.20

1.59

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.04

3.75

1.38

0.79

57.25

0
0-1

1-2

2-3

3-4

1.39) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 39 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินต้นกาเนิดชนิดต่าง ๆ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ ทั้งหินอัคนี หรือหินตะกอน หรือมาจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บริเวณพื้นที่
ดอน ที่มีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึก ที่ มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.43 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 39 ได้แก่ ชุดดินคอหงส์ (Kh) ชุดดินนาทวี (Nat) ชุดดิน
สะเดา (Sd) และชุดดินทุ่งหว้า (Tg) ดังแสดงในภาพที่ 47

ชุดดินคอหงส์ (Kh)

ชุดดินนาทวี (Nat)

ชุดดินสะเดา (Sd)

ชุดดินทุ่งหว้า (Tg)

ภาพที่ 47 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 39
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
39 พบว่าชุดดินสะเดา มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.28 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินนาทวี มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.64 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
39 มีค่าเท่ากับ 0.91 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 44)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็ บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.02–3.57 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.34 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 50.00 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 633 จุด
ตารางที่ 44 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 39
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.28

1.64

0.91

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.02

3.57

1.34

0.67

50.00

0
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1.40) กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย
มีสีน้าตาล สีเหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
จั ด มาก มี ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่ น เฉลี่ ย 1.60 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 40 ได้แก่ ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบ
กะพง (Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุดดินยางตลาด (Yl) ดังแสดงในภาพที่ 48

ชุดดินจักราช (Ckr)

ชุดดินชุมพวง (Cpg)

ชุดดินสันป่าตอง (Sp)

ภาพที่ 48 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 40

ชุดดินยางตลาด (Yl)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
40 พบว่าชุดดินยางตลาด มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.34 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินหุบกะพง
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.00 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 40 มีค่าเท่ากับ 0.78 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 45)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–4.75 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.78 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 67.95 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 10,615 จุด
ตารางที่ 45 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 40
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.34

1.00

0.78

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
10000
5000

0.01

4.75
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67.95
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1.41) กลุ่มชุดดินที่ 41 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า ทับอยู่บนชั้นดินที่
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้น หรือดินที่เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดต่างชนิดต่างยุค ในบริเวณพื้นที่ดอน
ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงลูกคลื่นลอดลาด เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินช่วง
50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนชั้นดินถัดลงไปเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีดินเป็นสีน้าตาลอ่อน หรือสีเหลืองปนสีน้าตาล บางอาจพบจุดประ
ในดิ น ชั้ น ล่ า ง ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ต ามธรรมชาติ ต่ า ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดจั ด ถึ ง เป็ น กรดจั ด มาก
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ส่วนในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.52 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดิน
ที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 41 ได้แก่ ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi) ชุดดินคาบง (Kg) และชุดดินมหาสารคาม (Msk)
ดังแสดงในภาพที่ 49

102

ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi)

ชุดดินคาบง (Kg)

ชุดดินมหาสารคาม (Msk)

ภาพที่ 49 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 41
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
41 พบว่ามีข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงชุดดินเดียวคือ ชุดดินคาบง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.09
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 46)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–3.73 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.52 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 75.00 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 2,132 จุด
ตารางที่ 46 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 41
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.09

1.09

1.09

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
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1.42) กลุ่มชุดดินที่ 42 เป็นกลุ่มดินที่พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจาก
การตะกอนทรายชายทะเล บนพื้นที่ดอนที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นเล็กน้อย เป็นดินค่อนข้าง
ลึกมาก มีการระบายน้าดีปานกลาง เนื้อดินเป็นทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชั้นทรายสีขาว
ดินล่างเป็นชั้นสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้าตาล สีแดง ชั้นเหล่านี้มีการอัดตัวแน่นเป็น
ชั้นดาน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่
จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 42 ได้แก่ ชุดดินบ้านทอน (Bh) ดังแสดงในภาพที่ 50

ชุดดินบ้านทอน (Bh)
ภาพที่ 50 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 42
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
42 พบว่าเพียงชุดดินเดียวคือ ชุดดินบ้านทอน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.97 เปอร์ เซ็นต์
(ตารางที่ 47)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.03–3.41 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.26 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 57.94 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 150 จุด
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ตารางที่ 47 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 42
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.97

0.97

0.97

-

-

0.03

3.41

1.26

0.73

57.94

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
100
50
0
0-1

1-2

2-3

3-4

1.43) กลุ่มชุดดินที่ 43 เป็นกลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือ
บริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรืออาจเกิด
จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ บนพื้นที่ดอน
หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างมากเกินไป เนื้อดินเป็นดินทรายปนดิน
ร่วนหรือดินทราย ดินมีสีเทา สีน้าตาลอ่อน หรือเหลือง ถ้าพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอย
ปะปนอยู่ในเนื้อดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างปานกลาง (8.5)
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.47 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 43 ได้แก่ ชุดดิน
บาเจาะ (Bc) ชุดดินหัวหิน (Hh) ชุดดินหลังสวน (Lan) ชุดดินไม้ขาว (Mik) ชุดดินพัทยา (Py) ชุดดินระยอง
(Ry) และชุดดินสัตหีบ (Sh) ดังแสดงในภาพที่ 51

ชุดดินบาเจาะ (Bc)

ชุดดินหัวหิน (Hh)

ชุดดินระยอง (Ry)

ภาพที่ 51 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 43

ชุดดินสัตหีบ (Sh)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
43 พบว่ า ชุ ด ดิ น ระยอง มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่ าสุ ด คื อ 0.44 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น บาเจาะ
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.06 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 43 มีค่าเท่ากับ 0.79 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 48)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.11–2.75 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.11 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 53.15 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 219 จุด
ตารางที่ 48 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 43
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.47

1.06

0.79

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
150
100
50

0.11

2.75

1.11

0.59

53.15

0
0-1

1-2

2-3

1.44) กลุ่มชุดดินที่ 44 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บริเวณพื้นที่ดอน
ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าดีมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดิน
ทราย สีเทาหรือ สีน้าตาลอ่อน และในดินล่าง ที่ลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประในดินชั้นล่าง ดิ นมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
5.5-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.40 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 44
ได้แก่ ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินด่านขุนทด (Dk) และชุดดินน้าพอง (Ng) ดังแสดงในภาพที่ 52
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ชุดดินจันทึก (Cu)

ชุดดินด่านขุนทด (Dk)

ชุดดินน้าพอง (Ng)

ภาพที่ 52 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 44
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
44 พบว่าชุดดินจันทึก มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.80 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินน้าพอง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 0.81 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
44 มีค่าเท่ากับ 0.80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 49)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01–2.40 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 0.57 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 73.68 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,344 จุด
ตารางที่ 49 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 44
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.80

0.81

0.80

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1500
1000
500

0.01

2.40

0.57

0.42

73.68

0
0-1

1-2

2-3
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1.45) กลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิด
จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจาก
วัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บนพื้นที่ดอน ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่ มดิน
ตื้นมาก มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก
กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีน้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.5-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 45 ได้แก่ ชุดดินชุมพร (Cp) ชุดดินหาดใหญ่ (Hy) ชุดดินคลองชาก (Kc) ชุดดินเขาขาด (Kkt) ชุดดิน
หนองคล้า (Nok) ชุดดินท่าฉาง (Tac) และชุดดินยะลา (Ya) ดังแสดงในภาพที่ 53

ชุดดินชุมพร (Cp)

ชุดดินคลองชาก (Kc)

ชุดดินหนองคล้า (Nok)

ชุดดินท่าฉาง (Tac)

ภาพที่ 53 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 45
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
45 พบว่าชุดดินคลองซาก มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.33 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินหนองคล้า
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.88 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 45 มีค่าเท่ากับ 2.71 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 50)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.48 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.80 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 49.44 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 614 จุด
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ตารางที่ 50 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 45
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.33

3.88

2.71

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
300
200
100

0.01

4.48

1.80

0.89

49.44

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

1.46) กลุ่มชุดดินที่ 46 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มาจากหินเนื้อละเอียดหรือจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอน
ลาน้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้าดี เนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ และพบชั้นวัตถุต้นกาเนิดดินที่
ความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร ลงไป สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้ อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.66 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 46 ได้แก่ ชุดดิน
เชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) ดังแสดงในภาพที่ 54

ชุดดินเชียงคาน (Ch)

ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb)

ชุดดินโป่งตอง (Po)

ภาพที่ 54 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 46

ชุดดินสุรินทร์ (Su)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
46 พบว่าชุดดินเชียงคาน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.26 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินสุรินทร์
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 2.86 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 46 มีค่าเท่ากับ 2.05 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 51)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02–3.71 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.29 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 62.02 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 720 จุด
ตารางที่ 51 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 46
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.26

2.86

2.05

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
400
200

0.02

3.71

1.29

0.80

62.02

0
0-1

1-2

2-3

3-4

1.47) กลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มาจากหินเนื้อละเอียด บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีลักษณะเป็นลูก
คลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนี ยวหรือดินร่วนที่มีเศษหิน
ปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.5-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.52 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 47 ได้แก่ ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินนครสวรรค์ (Ns) ชุดดินโป่งน้าร้อน (Pon) ชุดดิน
สบปราบ (So) และชุดดินท่าลี่ (Tl) ดังแสดงในภาพที่ 55
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ชุดดินลี้ (Li)

ชุดดินมวกเหล็ก (Ml)

ชุดดินสบปราบ (So)

ชุดดินท่าลี่ (Tl)

ภาพที่ 55 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
47 พบว่าชุดดินนครสวรรค์ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.95 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินโป่งน้าร้อน
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 6.28 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 47 มีค่าเท่ากับ 3.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 52)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบั ติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.80 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.85 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 48.65 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,472 จุด
ตารางที่ 52 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 47
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.95

6.28

3.00

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.01

4.80

1.85

0.90

48.65

0
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1.48) กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มาจากหินเนื้อค่อนข้างหยาบ บนบริเวณพื้นที่ดอน ลักษณะ
เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้าดี เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ที่ก้อนกรวดส่ วนใหญ่ เศษหินต่างๆ หรือเป็นหินกลมมน
ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นพบหินพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.0-7.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 48 ได้แก่ ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) และชุดดินท่ายาง (Ty) ดังแสดงใน
ภาพที่ 56

ชุดดินแม่ริม (Mr)

ชุดดินน้าชุน (Ncu)

ชุดดินท่ายาง (Ty)

ภาพที่ 56 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 48
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
48 พบว่าชุดดินนาเฉลี ยง มี ปริม าณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.74 เปอร์เซ็ นต์ และชุดดินพะเยา
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.28 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 48 มีค่าเท่ากับ 1.13 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 53)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.44 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.44 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 55.56 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,497 จุด
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ตารางที่ 53 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 48
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.74

1.72

1.13

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1000
500

0.01

4.44

1.44

0.80

55.56

0
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1.49) กลุ่มชุดดินที่ 49 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มาจากหินเนื้อค่อนข้างหยาบหรือจากตะกอนลาน้า ทับอยู่
บนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้นหรือจากวัตถุต้นกาเนิดดิน ที่ต่างชนิ ดต่างยุคกัน บนพื้นที่
ดอน มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีการระบายน้าดีปาน
กลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว ปนลูกรังหรือเศษหินทราย สีดินเป็นสี
น้าตาล สีหรือสีเหลือง ถัดลงไปภายในความลึกระหว่าง 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประ
สีน้าตาล สีแดงมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จานวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวใน
ชั้นถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนก
อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 49 ได้แก่ ชุดดินบรบือ (Bb) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินสกล (Sk) และชุดดินสระแก้ว
(Ska) ดังแสดงในภาพที่ 57

ชุดดินบรบือ (Bb)

ชุดดินโพนพิสัย (Pp)

ชุดดินสกล (Sk)

ภาพที่ 57 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 49

ชุดดินสระแก้ว (Ska)
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จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
49 พบว่ า ชุ ด ดิ น บรบื อ มี ป ริ ม าณอิ นทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่าสุ ด คื อ 0.59 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น โพนพิ สั ย
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.80 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 49 มีค่าเท่ากับ 0.88 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 54)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–5.03 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.21 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 59.50 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 865 จุด
ตารางที่ 54 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 49
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.59

1.80

0.88

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.01

5.03

1.21

0.72

59.50

0
0-1 1-2 2-3 3-4 >4

1.50) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 50 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจาก
วัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า บนพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่ม
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้าดี เนื้อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย ในระดับความลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดิน
เป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริ ยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจั ด มี ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งประมาณ 5.0-5.5 ความหนาแน่ น เฉลี่ ย 1.40 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์
เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 50 ได้แก่ ชุดดินพะโต๊ะ (Pto) และชุดดินสวี (Sw) ดังแสดง
ในภาพที่ 58
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ชุดดินพะโต๊ะ (Pto)

ชุดดินสวี (Sw)

ภาพที่ 58 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 50
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
50 พบว่าชุดดินสวี มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 0.44 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินพะโต๊ะ มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.20 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
50 มีค่าเท่ากับ 0.82 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 55)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.06-3.78 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.41 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 51.06 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 459 จุด
ตารางที่ 55 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 50
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.44

1.20

0.82

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
300
200
100

0.06

3.78

1.41

0.72

51.06

0
0-1

1-2

2-3

3-4
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1.51) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 51 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มา
จากหินเนื้อหยาบ บนบริเวณพื้นที่ดอน บริเวณที่ลาดเชิงเขาต่า ง ๆ เป็นกลุ่มดินตื้นหรือตื้นมาก มีการ
ระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรายและควอร์ตซ์ หรือ
หินดินดาน สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.30 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 51 ได้แก่ ชุดดินห้วยยอด (Ho) ชุดดินคลองเต็ง
(Klt) ชุดดินระนอง (Rg) และชุดดินยี่งอ (Yg) ดังแสดงในภาพที่ 59

ชุดดินห้วยยอด (Ho)

ชุดดินคลองเต็ง (Klt)

ชุดดินระนอง (Rg)

ชุดดินยี่งอ (Yg)

ภาพที่ 59 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 51
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
51 พบว่าชุดดินยี่งอ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.72 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินระนอง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.15 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
51 มีค่าเท่ากับ 1.72 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 56)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01-3.83 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.61 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 44.72 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 310 จุด
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ตารางที่ 56 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 51
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.72

30.15

2.97

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
200
100

0.01

3.83

1.61

0.72

44.72

0
0-1

1-2

2-3

3-4

1.52) กลุ่มชุดดินที่ 52 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากตะกอนลาน้า ทับอยู่บนชั้นปูนมาร์ล พบบริเวณ
ที่ลาดเชิงเขาหินปูน ในบริเวณพื้นที่ดอน บนสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นเล็กน้อย เป็นกลุ่ม
ดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นปูนมาร์ล มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง ที่มีก้อนปูนหรือปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก สีดินเป็นสีดา สีน้าตาลหรือสีแดง มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 7.0-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดิน
ที่ 52 ได้แก่ ชุดดินบึงชนัง (Bng) และชุดดินตาคลี (Tk) ดังแสดงในภาพที่ 60

ชุดดินบึงชนัง (Bng)

ชุดดินตาคลี (Tk)

ภาพที่ 60 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 52
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
52 พบว่าชุดดินตาคลี มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 3.48 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินบึงชนัง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 6.84 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของกลุ่มชุดดินที่
52 มีค่าเท่ากับ 5.16 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 57)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.20–5.34 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 2.28 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.96 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 42.11 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 353 จุด
ตารางที่ 57 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 52
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

3.48

6.84

5.16

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
150
100
50

0.20

5.34

2.28

0.96

42.11

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 >5

1.53) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 53 เป็ น กลุ่ ม ดิ น ที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มา
จากหินเนื้อละเอียด บนบริเวณพื้นที่ดอน ที่เป็นลูกคลื่นหรือเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบาย
น้าดี เนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนดินล่างในระดับความลึกระหว่าง 50 -100
เซนติเมตรเป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ซึ่งเป็นพวกหินดินดาน สีดินเป็นสีน้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสี
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ใน
กลุ่มชุดดินที่ 53 ได้แก่ ชุดดินนาทอน (Ntn) ชุดดินโอลาเจียก (Oc) ชุดดินปะดังเบซาร์ (Pad) ชุดดินตราด
(Td) และชุดดินตรัง (Tng) ดังแสดงในภาพที่ 61
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ชุดดินนาทอน (Ntn)

ชุดดินโอลาเจียก (Oc)

ชุดดินตราด (Td))

ชุดดินตรัง (Tng)

ภาพที่ 61 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 53
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
53 พบว่าชุดดินปาดังเบซาร์ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าสุด คือ 1.19 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินโอลาเจียก
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 7.90 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 53 มีค่าเท่ากับ 2.83 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 58)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.02–3.64 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.72 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 47.67 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 244 จุด
ตารางที่ 58 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 53
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด
1.19

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน
7.90

2.83

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
150
100
50

0.02

3.64

1.72

0.82

47.67

0
0-1

1-2

2-3

3-4
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1.54) กลุ่มชุดดินที่ 54 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของหินต้นกาเนิด เช่น บะซอลต์ แอนดีไซต์ หรือเกิดจากตะกอนลาน้า ในบริเวณ
พื้นที่ดอน บริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นสอนชัน พบบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ
เป็นกลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นวัตถุต้นกาเนิดดิน ที่มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวถึงดินร่วนเหนียว โดยปกติจะมีก้อนปูนหรือเศษหินที่กาลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย
ในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบชั้นปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเข้มหรือสีน้าตาลหรือน้าตาลปนแดง ชั้นดินล่างอาจมี
จุดประสีเหลืองและสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่
จะเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 6.5-8.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย
1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ ในกลุ่มชุดดินที่ 54 ได้แก่ ชุดดินลาพญากลาง (Lg)
ชุดดินลานารายณ์ (Ln) และชุดดินสมอทอด (Sat) ดังแสดงในภาพที่ 62

ชุดดินลานารายณ์ (Ln)

ชุดดินสมอทอด (Sat)

ภาพที่ 62 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 54
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
54 พบว่ า ชุ ด ดิ น ล าพญากลาง มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่ าสุ ด คื อ 1.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น
ลานารายณ์ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.10 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิน ของกลุ่มชุดดินที่ 54 มีค่าเท่ากับ 2.53 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 59)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่ งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.26–4.13 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.90 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 37.37 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 170 จุด
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ตารางที่ 59 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 54
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

1.50

3.10

2.53

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
100
50

0.26

4.13

1.90

0.71

37.37

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

1.55) กลุ่มชุดดินที่ 55 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นกาเนิดดินที่มาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีปูนปน ในบริเวณพื้นที่ดอน
ที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดิน
เป็นดินเหนียว ในดินชั้นล่างที่ระดับความลึกประมาณ 50–100 เซนติเมตร พบชั้นหินผุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
หินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.39 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่
ในกลุ่มชุดดินที่ 55 ได้แก่ ชุดดินจัตุรัส (Ct) และชุดดินวังสะพุง (Ws) ดังแสดงในภาพที่ 63

ชุดดินจัตุรัส (Ct)

ชุดดินวังสะพุง (Ws)

ภาพที่ 63 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 55
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
55 พบว่ า ชุ ด ดิ น จั ตุ รั ส มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่ าสุ ด คื อ 0.92 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และชุ ด ดิ น วั ง สะพุ ง
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 3.81 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 55 มีค่าเท่ากับ 2.53 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 60)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–4.43 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.68 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 52.98 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,112 จุด
ตารางที่ 60 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 55
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.92

3.81

2.53

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.01

4.43

1.68

0.89

52.98

0
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1.56) กลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมา
ในระยะทางไม่ ไ กลนั ก ของวั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น ที่ ม าจากหิ น ตะกอนเนื้ อ หยาบ หรื อ หิ น อั ค นี เ นื้ อ หยาบ
บนบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินหรือ
ชั้นหินพื้น ดินมีการระบายน้าดี เนื้อดินตอนบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปน
เศษหิน ส่วนใหญ่พบชั้นหินพื้นระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ใน
กลุ่มชุดดินที่ 56 ได้แก่ ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินโพนงาม (Png) ดังแสดงใน
ภาพที่ 64
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ชุดดินลาดหญ้า (Ly)

ชุดดินภูสะนา (Ps)

ชุดดินโพนงาม (Png)

ภาพที่ 64 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 56
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
56 พบว่าชุด ดินภูส ะนา มี ปริม าณอินทรี ยวัตถุ ในดิน ต่าสุด คือ 0.60 เปอร์ เซ็ นต์ และชุ ดดินโพนงาม
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด คือ 1.79 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ของ
กลุ่มชุดดินที่ 56 มีค่าเท่ากับ 0.99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 61)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.01–3.94 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.22 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 61.48 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 1,007 จุด
ตารางที่ 61 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 56
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

0.60

1.79

0.99

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
600
400
200

0.01

3.94

1.22

0.75

61.48

0
0-1

1-2

2-3

3-4
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1.57) กลุ่มชุดดินที่ 57 เป็นกลุ่มดินที่พบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่าหรือพื้นที่พรุ ที่อยู่ไม่ไกลจากทะเล
มากนัก มีน้าแช่ขังอยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี เป็นดินลึก การระบายน้าเลวมาก มีเนื้อดินเป็นพวกดิน
อินทรีย์ ปกติเป็นชั้นอินทรียวัตถุหนามากกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร บางแห่งเป็นชั้น
อินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย์ สีดินเป็นสีดินหรือสีน้าตาลในชั้นดินอินทรีย์ ส่วนดินอนินทรีย์ที่เกิด
เป็นชั้นสลับอยู่ มีสีเป็นสีเทา ใต้ลงไปจะเป็นดินเลนตะกอนน้าทะเล ซึ่งมักพบอยู่ในระดับความลึกน้อยกว่า
100 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกามะถัน (ไพไรต์) อยู่มาก มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยา ดินเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้อยกว่า 4.5
ความหนาแน่นเฉลี่ย 0.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 57 ได้แก่ ชุดดิน
กาบแดง (Kd) ดังแสดงในภาพที่ 65

ชุดดินกาบแดง (Kd)
ภาพที่ 65 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 57
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่ อ การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ตามกลุ่ ม ชุ ด ดิ น (กรมพั ฒ นาที่ ดิ น , 2548ก) ในแต่ ล ะชุ ด ดิ น ของกลุ่ ม
ชุดดินที่ 57 พบว่ามีเ พียงชุดดินเดียวคือ ชุดดิน กาบแดง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 41.39 เปอร์เซ็นต์
(ตารางที่ 62)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) พบว่าไม่มีการเก็บตัวอย่างดินในกลุ่มชุดดินนี้ จึงจะใช้ค่า
มาตรฐานของชุดดินกาบแดง เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดิน สาหรับในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 62 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 57
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

41.39

41.39

41.39

-

-

-

-

-

-

-

1.58) กลุ่มชุดดินที่ 58 เป็นกลุ่มดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มดินที่ 57 คือ เป็นกลุ่มดินที่
พบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่าหรือพื้นที่พรุ ที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก มีน้าแช่ขังอยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี
เป็นดินลึก การระบายน้าเลวมาก มี เนื้อดินเป็นพวกดินอินทรีย์ แต่ชั้นดิน อินทรีย์ที่พบหนากว่า 100
เซนติเมตร และมีเนื้อหยาบกว่า อีกทั้งมีเศษพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปะปนอยู่ทั่วไป สีดินเป็นสีดินหรือ
สีน้าตาล ที่ความลึกมากกกว่า 200 เซนติเมตร อาจพบดินเลนตะกอนน้าทะเลสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และ
มีสารประกอบกามะถัน (ไพไรต์) อยู่มาก มีความอุด มสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้อยกว่า 4.5 ความหนาแน่นเฉลี่ย 0.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 58 ได้แก่ ชุดดินนราธิวาส (Nw) ดังแสดงในภาพที่ 66

ชุดดินนราธิวาส (Nw)
ภาพที่ 66 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 58
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่ อ การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ตามกลุ่ ม ชุ ด ดิ น (กรมพั ฒ นาที่ ดิ น , 2548ก) ในแต่ ล ะชุ ด ดิ น ของกลุ่ ม
ชุดดินที่ 58 พบว่ามีเพียงชุดดินเดียว คือ ชุดดินนราธิวาส มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 108.00 เปอร์เซ็นต์
(ตารางที่ 63)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) พบว่าพบว่าไม่มีการเก็บตัวอย่างดินในกลุ่มชุดดินนี้ จึงจะ
ใช้ค่ามาตรฐานของชุดดินนราธิวาส เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดิน สาหรับในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
ตารางที่ 63 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 58
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน

108.00 108.00 108.00
-

-

-

-

-

-

-

1.59) กลุ่มชุดดินที่ 59 กลุ่มดินนี้พบบริเวณที่ราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา
ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เกิดจากตะกอนลาน้าพัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของ
ตะกอนหลายชนิด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและสมบัติต่างๆ เช่น
เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดินในบริเวณนั้น ๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 59 ได้แก่ ดินตะกอน
ลาน้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้าของดินเลว (AC-pd) ดังแสดงในภาพที่ 67

ดินตะกอนลาน้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้าของดินเลว (AC-pd)
ภาพที่ 67 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 59

126

จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ก) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
59 พบว่าลักษณะของดินไม่แน่นอนทั้งเนื้อดิน สีของดิน ปฏิกิริยาของดิน รวมถึงปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
(ตารางที่ 64)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.11–4.12 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.82 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.92 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 50.55 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 174 จุด
ตารางที่ 64 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 59
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด
-

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน
-

-

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
100
50

0.11

4.12

1.82

0.92

50.55

0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

1.60) กลุ่มชุดดินที่ 60 กลุ่มดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้า บริเวณพื้นที่แนวตะกอน ที่มีสภาพ
พื้นที่ค่อนข้างเรียบ จนถึงลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากตะกอนลาน้าพัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของ
ตะกอนหลายชนิด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นพวก
ดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีชั้นกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุค
ของดินอันเป็นผลมาจากการเกิดน้าท่วมใหญ่ในอดีต ดินกลุ่มนี้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
และปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 6.0-7.0 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 60 ได้แก่ ดินตะกอนลาน้า
เชิงซ้อนที่มีการระบายน้าของดินดี (AC-wd) ดังแสดงในภาพที่ 68
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ดินตะกอนลาน้าเชิงซ้อนที่มีการระบายน้าของดินดี (AC-wd)
ภาพที่ 68 รูปหน้าตัดชุดดิน ที่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 60
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
60 พบว่าลักษณะและสมบัติของดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุต้นกาเนิดดิน ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของลา
น้าในยุคต่างๆ อันเป็นผลมาจากน้าท่วมในอดีต (ตารางที่ 65)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ ดิน, 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่ าง 0.10–3.66 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.21 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 59.50 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 89 จุด
ตารางที่ 65 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 60
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด
-

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน
-

-

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
60
40
20

0.10

3.66

1.21

0.72

59.50

0
0-1

1-2

2-3

3-4
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1.61) กลุ่มชุดดินที่ 61 กลุ่มดินนี้เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัว
ของหิ น ต้ น ก าเนิ ด ชนิ ด ต่ า งๆ หรื อ ถู ก เคลื่ อ นย้ า ยมาในระยะทางไม่ ไ กลนั ก ของวั ต ถุ ต้ น ก าเนิ ด ดิ น
พบบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้าดีถึง
ปานกลาง มีลุกษณะและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกาเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ส่วนใหญ่มักมี
เศษหิ น ก้ อ นหิ น และหิ น พื้ น โผล่ ก ระจั ด กระจายทั่ ว ไป ซึ่ ง เรี ย กบริ เ วณนี้ ว่ า ดิ น เชิ ง เขาเชิ ง ซ้ อ น
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ชุดดินที่จาแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 61 ได้แก่ ตะกอน
เศษหินเชิงเขาเชิงซ้อน (CC) ดังแสดงในภาพที่ 69

ตะกอนเศษหินเชิงเขาเชิงซ้อน (CC)
ภาพที่ 69 รูปสภาพพื้นทีข่ องกลุ่มชุดดินที่ 61
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่
61 พบว่าลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดิน เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน รวมถึงปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของหินที่เป็นวัตถุต้นกาเนิดดิน (ตารางที่ 66)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของ โครงการหนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2552) ร่วมกับค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ยอมรับได้ ตลอดจนสมบัติของอินทรียวัตถุตามกลุ่มชุดดิน พบว่า ข้อมูล
ปริมาณอินทรียวัตถุที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71–1.92 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.32 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 65.15 เปอร์เซ็นต์ รวมจานวน 2 จุด
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ตารางที่ 66 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน กลุ่มชุดดินที่ 61
ข้อมูล
สมบัติตาม
กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลจุดเก็บ
ตัวอย่างดิน

ค่า
ต่าสุด
-

อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด เฉลี่ย เบี่ยงเบน สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน ความแปรผัน
-

-

-

-

กราฟปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ของจุดเก็บตัวอย่างดิน
1.5
1
0.5

0.71

1.92

1.32

0.86

65.15

0
0-1

1-2

1.62) กลุ่ มชุ ดดินที่ 62 กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกาเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือ
พื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
หรื อ ป่ าดงดิ บ ชื้น เป็ นต้ น ชุ ดดิ น ที่ จ าแนกอยู่ใ นกลุ่ มชุ ด ดิ นที่ 62 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ดดิ น ที่ 62 ดั ง แสดงใน
ภาพที่ 70

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ (SC)
ภาพที่ 70 รูปสภาพพื้นทีข่ องกลุ่มชุดดินที่ 62
จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตามรายงานการจัดการทรัยพากรดินเพื่อ
การปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2548ข) ในแต่ละชุดดินของกลุ่มชุดดินที่ 62
พบว่ากลุ่มดินนี้ประกอบด้วยดินหลายชนิดเกิดขั้นปะปนกัน ยังไม่สามารถจาแนกออกเป็นชุดดินแต่ละชุด
ได้ เพราะมาตราส่วนของแผนที่ยังไม่อานวย จึงไม่มีข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม ของโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุด
เก็บตัวอย่างดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) พบว่าไม่มีการเก็บตัวอย่างดินในกลุ่มชุดดินนี้
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โดยสรุปผลการศึกษาข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดินของจุดเก็บตัวอย่างดิน ภายใต้โครงการ
หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจุดเก็บตัวอย่างดิน พบว่า ในภาพรวมข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อมูลสมบัติดิ นตามกลุ่ม
ชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก; 2558ข) และผลการวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดินของประเทศไทย
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก) สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) กลุ่มชุดดินในพื้นที่ราบ
ก. กลุ่ ม ดินที่ มี เ นื้อดินเป็นดินเลนเละ ได้แก่ กลุ่มชุ ดดินที่ 12 และ 13 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-4.50 เปอร์เซ็นต์
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 และ
14 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-4.48 เปอร์เซ็นต์
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15 16 17 18 21 22 และ 59
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.73-1.97 เปอร์เซ็นต์
ค. กลุ่ ม ดิ น ที่ มี เ นื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทราย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 23 และ24 มี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.78-1.37 เปอร์เซ็นต์
ง. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินตื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 เปอร์เซ็นต์
จ. กลุ่มดินที่เป็นดินยกร่อง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 8 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 เปอร์เซ็นต์
ฉ. กลุ่มดินที่เป็นดินเค็ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ใน
ระดับต่ามาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4 เปอร์เซ็นต์
ช. กลุ่มดินที่เป็นดินอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58 มีปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินอยู่ในระดับสูงมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 41.39-108.00 เปอร์เซ็นต์
(2) กลุ่มชุดดินในพื้นทีด่ อนที่อยู่ในเขตดินชื้น
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 27 และ 53 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.03-2.83 เปอร์เซ็นต์
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 34 39 และ 50 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่าถึงต่าปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.82-1.13 เปอร์เซ็นต์
ค. กลุ่ ม ดิ น ที่ มี เ นื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทราย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 42 และ 43 มี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.79-0.97 เปอร์เซ็นต์
ง. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินตื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 และ 51 มีปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู่ในระดับสูงปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.71-2.94 เปอร์เซ็นต์
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(3) กลุ่มชุดดินในพื้นทีด่ อนที่อยู่ในเขตดินแห้ง
ก. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 31 54 และ 55
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับสูงปานกลางถึงสูงมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.53-6.95 เปอร์เซ็นต์
ข. กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 33 35 36 37 38 40 56 และ
60 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.74-2.36 เปอร์เซ็นต์
ค. กลุ่ ม ดิ น ที่ มี เ นื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทราย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 41 และ 44 มี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่าถึงต่าปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.09-0.80 เปอร์เซ็นต์
ง. กลุ่ ม ดิน ที่ มี เนื้ อดิน เป็ นดิ นตื้น ได้แก่ กลุ่ม ชุดดิ นที่ 46 47 48 49 52 และ 61
มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่าถึงสูงมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.88-5.16 เปอร์เซ็นต์
เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลจากกราฟฮีสโตแกรม พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะ
เอียงซ้าย แสดงถึงปริมาณอินทรียวัตถุในดินส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่า บางกลุ่มชุดดินมีการกระจายตัว
ค่อนข้างดี เกือบอยู่ในรูปแบบปกติ คล้ายระฆังคว่า เช่น กลุ่มชุดดินที่ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 27
28 33 34 45 47 51 52 53 และ 55 เป็นต้น ในขณะที่บางกลุ่มชุดดิน การกระจายตัว เป็นแบบเส้นตรง
หรือแบบฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล (exponential function) เช่น กลุ่มชุดดินที่15 17 18 19 20 22 24
25 30 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 49 56 และ 60 เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกาเนิดดินในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินที่มีอิทธิพลทาให้
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินของแต่ละกลุ่มชุดดินมีความแตกต่างไปจากสมบัติพื้นฐานของกลุ่มชุดดิน จาก
ปัจจัยตามธรรมชาติ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าทางสถิติ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
ของปริมาณอินทรียวัตถุในแต่ละกลุ่มชุดดิน ในภาพรวมพบว่ามีค่าค่อนข้างสูง กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ย 57.01
เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 35.82-80.28 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากการกาหนดค่าในการยอมรับได้ของ
ข้อมูลที่จะนามาใช้อาจมากหรือน้อยเกินไปทาให้บางกลุ่มชุดดิน เช่น กลุ่มชุดดินที่ 12 13 และ19 ซึ่งมี
ปริมาณข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างค่อนข้างน้อย คือมีจานวน 25 112 และ 550 จุด ตามลาดับ มีการกระจาย
ของข้อมูลสูงมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มชุดดินที่ 3 4 และ 5 ที่มีการจัดเก็บตัวอย่างดินในปริมาณมาก คือมี
จานวน 1,240 4,233 และ1,327 จุด ตามลาดับ ทาให้การกระจายของข้อมูลค่อนข้างเกาะกลุ่มแม่นยาดี
2. การคัดเลือกข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดิน
การสุ่มเลือกข้อมูลจุดเก็บอย่างดิน ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จานวน 69,979 จุด
พบว่า ได้ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดินสาหรับการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนที่ด้วยวิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geomatching) และวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Kriging) จานวน 50,000 จุด และข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดิน
สาหรับการประเมินผลความคลาดเคลื่อนของแผนที่ ระหว่างสองวิธีการ จานวน 19,979 จุด โดยกลุ่ม
ชุดดินที่มีพื้นที่มากจะกาหนดให้มีจุดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มาก ดังแสดงในตารางที่ 67
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ตารางที่ 67 การกระจายของจุดเก็บตัวอย่างดิน ตามกลุ่มชุดดิน
กลุ่มชุดดิน
ตัวอย่างดิน (จุด)
เนื้อที่
สาหรับการ
สาหรับการประเมิน
ที่
ไร่
ร้อยละ วิเคราะห์เชิงพื้นที่ ความคลาดเคลื่อน
1
1,088,654
0.53
263
113
2
2,479,696
1.20
1,174
503
3
2,133,794
1.03
868
372
4
7,249,958
3.51
3,073
1,160
5
3,324,133
1.61
932
395
6
3,322,035
1.61
854
366
7
9,136,248
4.42
2,738
898
8
1,014,063
0.49
713
305
9
10,886
0.01
9
3
10
714,226
0.35
181
77
11
2,090,256
1.01
749
321
12
149,275
0.07
18
7
13
1,189,279
0.58
78
34
14
740,327
0.36
159
68
15
7,153,989
3.46
2,203
928
16
864,382
0.42
296
127
17
3,799,371
1.84
962
412
18
6,004,146
2.91
1,805
770
19
1,133,395
0.55
419
131
20
2,220,904
1.08
594
255
21
480,782
0.23
206
88
22
4,902,894
2.37
1,744
747
23
195,979
0.09
43
19
24
641,909
0.31
216
85
25
5,560,296
2.69
1,205
516
26
3,780,540
1.83
797
340
27
69,299
0.03
25
11
28
3,387,759
1.64
694
295
29
4,791,671
2.32
649
257
30
375,156
0.18
19
7
31
4,523,710
2.19
976
394

รวม
376
1,677
1,240
4,233
1,327
1,220
3,636
1,018
12
258
1,070
25
112
227
3,131
423
1,374
2,575
550
849
294
2,491
62
301
1,721
1,137
36
989
906
26
1,370
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ตารางที่ 67 การกระจายของจุดเก็บตัวอย่างดิน ตามกลุ่มชุดดิน (ต่อ)
กลุ่มชุดดิน
ตัวอย่างดิน (จุด)
เนื้อที่
สาหรับการ
สาหรับการประเมิน
ที่
ไร่
ร้อยละ วิเคราะห์เชิงพื้นที่ ความคลาดเคลื่อน
32
2,927,621
1.42
506
ผล 217
33
5,128,234
2.48
1,357
578
34
6,336,934
3.07
1,265
542
35
7,399,878
3.58
1,429
590
36
4,451,055
2.15
1,088
467
37
4,909,643
2.38
1,383
566
38
3,391,638
1.64
843
301
39
2,480,056
1.20
445
188
40
28,335,259
13.72
7,706
2,909
41
5,453,300
2.64
1,572
560
42
379,452
0.18
113
37
43
733,193
0.35
153
66
44
4,214,484
2.04
951
393
45
2,300,948
1.11
430
184
46
3,102,816
1.50
504
216
47
8,074,320
3.91
1,058
414
48
11,001,294
5.33
1,132
365
49
3,893,258
1.88
629
236
50
2,253,576
1.09
322
137
51
1,630,274
0.79
218
92
52
1,477,589
0.72
253
100
53
835,816
0.40
171
73
54
758,392
0.37
119
51
55
3,771,671
1.83
782
330
56
5,248,366
2.54
720
287
57
198,339
0.10
58
147,956
0.07
59
526,659
0.25
125
49
60
631,500
0.31
62
27
61
54,310
0.03
2
รวม
206,576,843
100.00
50,000
19,979

รวม
723
1,935
1,807
2,019
1,555
1,949
1,144
633
10,615
2,132
150
219
1,344
614
720
1,472
1,497
865
459
310
353
244
170
1,112
1,007

174
89
69,979
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5.2 การประมาณค่าอินทรียวัตถุในดินเชิงพื้นที่
ในการศึก ษานี้ ไ ด้เ ลื อกเปรี ย บเที ยบการประมาณค่ าอิ น ทรี ย วัต ถุ ในดิ นเชิ งพื้ น ที่ ในระบบภู มิ
สารสนเทศ 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geo-matching) และ 2) วิธีการประมาณค่าเชิง
พื้นที่ (Spatial Interpolation) ด้วยวิธีการ Kriging ดังนี้
1. วิธีการซ้อนทับเชิงพืน้ ที่ (Geo-matching)
การซ้อนทับระหว่างชั้นข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดินกับชั้นข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดิน (FAO, 2017)
โดยหาค่าเฉลี่ยของปริมาณอินทรียวัตถุในแต่ละหน่วยแผนที่ดิน ดังตัวอย่างในหน่วยแผนที่กลุ่มชุดดินหนึ่ง
ซึ่งแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองอ่อน มีจุดเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งตาแหน่งแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง มีค่า
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ได้แก่ 0.34, 0.14, 0.28, 0.63, 0.36 และ 0.74 รวม 8 จุด ดังนั้นค่าเฉลี่ยของ
อินทรียวัตถุในดินของหน่วยแผนที่ดินดังกล่าวจึงมีค่าเท่ากับ 0.42 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 71) ส่วนพื้นที่ที่ไม่มี
การเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58 จะใช้ค่าสมบัติดินมาตรฐานในการจัดทาแผนที่

ภาพที่ 71 การหาค่าเฉลี่ยของอินทรียวัตถุในดิน จากหน่วยแผนที่กลุ่มชุดดิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ พบว่า ประเทศไทยส่วนใหญ่ มีปริมาณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ าถึ ง ปานกลาง (น้ อ ยกว่ า 2.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ถึ ง ร้ อ ยละ 60 โดยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีปัญหาด้านอินทรียวัตถุในดินมากที่สุด มีพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่
ในระดับต่า (น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์) ถึง 65 ล้านไร่ เนื่องจากดินมีเนื้อดินเป็นดินทรายและสภาพอากาศ
มีอุณหภูมิสูง ทาให้อินทรียวัตถุย่อยสลายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง (1.5–2.5 เปอร์เซ็นต์) โดยพบว่าภาคกลางจะมี
ดินที่มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (2.5-3.5 เปอร์เซ็นต์) ถึง 5 ล้านไร่ มากกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจาก
ดินมีวัตถุต้นกาเนิดดินจากการทับถมของตะกอนลาน้าและมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ทาให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์และมีปริมาณอินทรียวัตถุมาก (ภาพที่ 72 ตารางที่ 68)
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ภาพที่ 72 แผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ด้วยวิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geo-matching)

49
[ดึ

ตารางที่ 68 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จากวิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geo-matching)
เนื้อที่
ระดับอินทรียวัตถุ
ต่ามาก
(< 0.5 เปอร์เซ็นต์)
ต่า
(0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างต่า
(1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์)
ปานกลาง
(1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างสูง
(2.5-3.5 เปอร์เซ็นต์)
สูง
(3.5-4.5 เปอร์เซ็นต์)
สูงมาก
(> 4.5 เปอร์เซ็นต์)
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
พื้นที่อื่นๆ
รวม

ภาคเหนือ
ไร่
%
981,145
0.93

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไร่
%
20,502,030 19.40

ภาคกลาง
ไร่
%
715,682
1.65

ภาคตะวันออก
ไร่
%
1,315,530
6.12

ภาคใต้

รวม

ไร่
356,428

%
0.81

ไร่
23,870,815

%
7.44

6,887,449

6.50

44,490,166

42.16

2,945,170

6.78

4,189,706

19.50

2,274,029

5.15

60,786,520

18.95

14,283,200

13.47

16,233,87.441

15.38

4,372,923

10.06

3,874,081

18.03

8,152,405

18.45

46,916,450

14.63

22,617,530

21.33

9,725,158

9.22

11,599,687

26.7

5,590,699

26.02

13,362,533

30.23

62,895,607

19.61

2,585,337

2.44

937,665

0.89

5,364,458

12.35

727,741

3.39

1,224,430

2.77

10,839,631

3.38

384,630

0.36

69,380

0.07

962,392

2.21

238,437

1.11

214,480

0.49

1,869,319

0.58

48,511

0.05

8,867

0.01

174,489

0.40

42,361

0.20

423,722

0.96

697,950

0.22

54,549,370 51.44
3,690,508
3.48
106,027,680 100.00

11,264,403 10.66
2,302,453
2.18
105,533,963 100.00

13,104,796 30.16
4,210,843
9.69
43,450,440 100.00

3,399,325 15.81
2,109,932
9.82
21,487,812 100.00

15,093,139 34.14 97,411,033 30.38
3,095,826
7.00 15,409,562
4.81
44,196,992 100.00 320,696,887 100.00
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2. วิธีการประมาณค่าเชิงพืน้ ที่ (Kriging)
การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติของข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดิน ที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์แผนที่
ทั้งประเทศ (50,000 จุด) ในรูปของกราฟ histogram (ภาพที่ 73) จะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีการกระจาย
ตัวไม่สม่าเสมอ โดยข้อมูลมีแนวโน้มเอียงไปทางซ้ายมือ เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุในดินต่า
สาหรับการประมาณค่าเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการ Kriging ได้กาหนดค่าปัจจัย (parameter) ในการ
วิเคราะห์ดังนี้ ใช้รูปแบบของ ordinary kriging จานวนจุดข้างเคียงที่ใช้ในการวิเคราะห์ อย่างน้อย 3 จุด
แต่ไม่เกิน 9 จุด แบบจาลอง Variogram ใช้รูปแบบ spherical โดยมีขนาดความละเอียดของหน่วยแผนที่
ผลลัพธ์ (pixel size) 100x100 ตารางเมตร
15,000

จานวน (ตัวอย่าง)

11666

10,000
5,000

11990

10716
8581
4611
1769

667

0
< 0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.5 2.5-3.5 3.5-4.5 > 4.5

ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์)
ภาพที่ 73 กราฟปริมาณอินทรียวัตถุในดินของจุดเก็บตัวอย่างดิน
ผลการประเมิ น ความคลาดเคลื่ อ นของแผนที่ เ บื้ อ งต้ น จากข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการประมาณค่ า
อินทรียวัตถุในดินกับค่าที่ได้จากสมการความสัมพันธ์ ตามค่าปัจจัยที่กาหนดของวิธีการ Kriging ที่แสดงถึง
ระดับของความแม่นยาของสมการในการประมาณค่า พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.1589
และมีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.7746
จากแผนที่ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ที่ ป ระมาณค่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร Kriging พบว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่า (น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์) เป็นพื้นที่ถึง
65 ล้านไร่ มากกว่าภาคอื่นๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่าในภาคตะวันตก
บริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เนื่องจากเนื้อดินเป็นดินทรายและมีวัตถุต้นกาเนิด
จากหินแกรนิต รวมถึงบริเวณที่ดอนทางตอนใต้ของภาคเหนือแถบจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ และ
กาแพงเพชร ซึ่งมีเนื้อดินเป็นดินทราย สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยพบว่าบริเวณที่ลุ่มภาคกลางของ
แม่น้าเจ้าพระยาจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับค่อนข้างสูง (2.5-3.5 เปอร์เซ็นต์) เด่นชัดกว่าภาคอื่นๆ มี
เนื้อที่ถึง 6 ล้านไร่ (ภาพที่ 74 และตารางที่ 69)
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ภาพที่ 74 แผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ด้วยวิธีประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Kriging)
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ตารางที่ 69 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ด้วยวิธีประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Kriging)
เนื้อที่
ระดับอินทรียวัตถุ
ต่ามาก
(< 0.5 เปอร์เซ็นต์)
ต่า
(0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างต่า
(1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์)
ปานกลาง
(1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างสูง
(2.5-3.5 เปอร์เซ็นต์)
สูง
(3.5-4.5 เปอร์เซ็นต์)
สูงมาก
(> 4.5 เปอร์เซ็นต์)
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
พื้นที่อื่นๆ
รวม

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไร่
ร้อยละ
ไร่
ร้อยละ
171,222
0.16
22,490,650 21.31

ภาคกลาง
ไร่
ร้อยละ
191,135
0.44

ภาคตะวันออก
ไร่
ร้อยละ
556,918
2.59

ภาคใต้

รวม

ไร่
ร้อยละ
40,339
0.09

ไร่
ร้อยละ
23,450,264
7.31

4,813,598

4.54

46,038,945

43.63

2,322,767

5.34

5,992,137

27.89

1,276,846

2.89

60,444,293

18.85

11,845,528

11.17

13,479,727

12.78

4,479,393

10.31

3,404,337

15.85

12,198,500

27.61

45,407,485

14.15

28,682,334

27.06

9,766,706

9.26

12,212,304

28.11

4,953,013

23.05

11,495,775

26.01

67,110,132

20.93

2,240,905

2.12

191,079

0.18

5,859,794

13.49

1,068,485

4.97

917,379

2.08

10,277,642

3.20

33,383

0.03

-

-

1,041,856

2.40

3,665

0.02

79,188

0.18

1,158,092

0.36

832

-

-

-

27,552

0.06

-

-

-

-

28,384

0.01

54,549,370 51.44
3,690,508
3.48
106,027,680 100.00

11,264,403 10.66
2,302,453
2.18
105,533,963 100.00

13,104,796 30.16
4,210,843
9.69
43,450,440 100.00

3,399,325 15.81
2,109,932
9.82
21,487,812 100.00

15,093,139 34.14 97,411,033 30.38
3,095,826
7.00 15,409,562
4.81
44,196,992 100.00 320,696,887 100.00
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โดยสรุปของการวิเคราะห์แผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ด้วยวิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geomatching) และวิธีการประมาณค่าด้วยวิธี Kriging ในภาพรวมของประเทศ พบว่ามีการกระจายของข้อมูล
ระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ บริเวณที่พบพื้นที่ดินมีอินทรียวัตถุต่า
ปานกลาง หรือ สูง เป็นบริเวณเดียวกัน แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
แผนที่อินทรียวัตถุในดินของทั้งสองวิ ธี กับผลการศึกษาเรื่องอินทรียวัตถุในดินของประเทศไทยที่ผ่านมา
พบว่ามีความสอดคล้องกันกับการศึกษาของบุญนะ (2532) และกรมพัฒนาที่ดิน (2558ก) โดยเฉพาะใน
บริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบพื้นที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่า (น้อยกว่า 1.5
เปอร์เซ็นต์) เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมเนื้อที่มาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน เนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินร่วน
ปนทราย มีการระบายน้าดี ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35 36 37 40 41 และ 44 นอกจากนี้ในพื้นที่ราบลุ่มของ
ภาคกลาง จะพบว่าดินมีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (2.5-3.5 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่
2 3 4 10 และ11
5.3 การประเมินความคลาดเคลื่อนของแผนที่
การประเมินผลของการจัดทาแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินระหว่างสองวิธีการ ประกอบด้วย
2 องค์ประกอบ คือ 1. การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงพื้นที่ (spatial precision) เพื่อศึกษาการกระจาย
ตัวและความสัมพันธ์ของข้อมูลอินทรียวัตถุในดินกับสภาพพื้นที่ และ 2. การเปรียบเทียบความถูกต้องของ
ข้อมูล (data accuracy) โดยศึกษาจากค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงพื้นที่ (spatial precision)
ผลการศึกษาเปรียบเทียบแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ที่ได้จากวิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่
(Geo-matching) กับ แผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ที่ได้จากวิธีการ Kriging (ภาพที่ 72 และ74) พบว่า
การกระจายตัวของปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากวิธีการ Geo-matching มีรายละเอียดและความแตกต่าง
ของปริมาณอินทรียวัตถุในแต่ละพื้นที่มากกว่าวิธีการ Kriging เนื่องจากวิธีการ Geo-matching ใช้แผนที่
กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ที่มีความละเอียดสูงมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตามหลักการของ
ปัจจัยการกาเนิดดิน (Jenny, 1994) ร่วมกับจุดเก็บตัวอย่างอินทรียวัตถุในดิน ในขณะที่วิธีการ Kriging จะ
มีรายละเอียดของข้อมูลน้อยกว่าเมื่อทาการขยายแผนที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามหากต้องการ
แสดงผลปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในภาพรวมระดับภาคหรือระดับประเทศ แผนที่ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการ
Kriging สามารถทาให้เป็นภาพเป็นโซนของระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
กว่าวิธีการ Geo-matching ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการ Kriging ใช้สมการความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และ
วิธีการทางสถิติ ประกอบกับการมีจุดตัวอย่างดินจานวนมาก ทาให้การวิเคราะห์ข้อมู ลทาได้อย่างแม่นยา
อย่างไรก็ตามการใช้วิเคราะห์ด้วยข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างดินเพียงตัวแปรอย่างเดียวเป็นข้อจากัด ที่อาจทาให้
รายละเอียดความแตกต่างของข้ อมู ล ในแต่ละพื้นที่อาจไม่ส มบูรณ์ โดยเฉพาะปั จจัยด้ านสภาพพื้นที่
ในบริเวณแนวรอยต่อที่ทาให้สมบัติของดินมีความแตกต่างกัน เช่น บริเวณพื้นที่ลุ่มที่วัตถุต้นกาเนิดดินเกิด
จากตะกอนลาน้ากับพื้นที่ดอนที่มีวัตถุต้นกาเนิดดินที่เกิดจากหิน พื้นที่ดอนซึ่งมักใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
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เพาะปลูกพืชไร่กับพื้นที่สูงที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ บริเวณพื้นทีท่ ี่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันซึ่งส่งผล
ต่อการชะล้างอินทรียวัตถุในดิน ตลอดจนบริเวณพื้นที่แคบๆ ที่ดินมีลักษณะเฉพาะเช่น สันดินริ มน้า หรือ
ร่องน้าขนาดเล็ก ซึ่งดินมีสมบัติต่างจากดินที่อยู่ข้างเคียง ประกอบกับตาแหน่งของจุดเก็บตัวอย่างดินที่อาจ
ไม่เหมาะสม และมักขาดข้อมูลในบริเวณดังกล่าว เนื่ องจากมีพื้นที่ขนาดเล็กและไม่ได้เป็นดินตัวแทนหลัก
ของหมู่ บ้ า น มี ผ ลท าให้ ข้ อ มู ล แผนที่ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Kriging มี ค วามคลาดเคลื่ อ น
เชิ ง ต าแหน่ ง จากลั ก ษณะของพื้ น ที่ จ ริ ง ในระดั บ มาตราส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ก าร
Geo-matching ที่ได้จาแนกหน่วยแผนที่ดินที่ตรงกับสภาพพื้นที่ไว้ในเบื้องต้นแล้วนาข้อมูลอินทรียวัตถุใน
ดิ น จากจุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ตามต าแหน่ ง ใดๆ ที่ อ ยู่ ภ ายในบริ เ วณหน่ ว ยแผนที่ นั้ น มาเป็ น ค่ า ตั ว แทน
อินทรียวัตถุในดินในแต่ละพื้นที่ ทาให้กาหนดความถูกต้องแม่นยา (precision) เชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
อย่ า งไรก็ ต าม การท าแผนที่ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร Kriging จะมี ค วาม
เหมาะสม ในกรณีที่พื้นที่ดาเนินงานไม่มีแผนที่ทรัพยากรดิน เช่นในบริเวณพื้นที่สูง รวมถึงในบางประเทศที่
ยังไม่มีแผนที่ดินในระดับละเอียด เนื่องจากการสารวจและจัดทาแผนที่เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้
ความชานาญและงบประมาณสูงมาก หรือในกรณีที่ต้องการทาแผนที่อินทรีวัตถุในดินในระดับละเอียดมาก
ส าหรั บ พื้ น ที่ โ ครงการหรื อ การบริ ห ารจั ด การแปลงสมั ย ใหม่ ด้ ว ยระบบเกษตรแม่ น ย า ( precision
agriculture) ซึ่งไม่ ค่อยมีความแตกต่างกันของสภาพพื้นที่ ดังนั้นความถูกต้องของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับ
จุดเก็บตัวอย่างดินเพียงอย่างเดียว
2. การเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูล (data accuracy)
ผลการประเมินความความคลาดเคลื่อนของแผนที่ ด้วยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Mean
Error, ME) และ ค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น (Root Mean Square Error, RMSE)
ดังตาราง 70 พบว่า วิธีการ Geo-matching มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (ME) เท่ากับ -0.0015 ซึ่งมีค่า
ต่ากว่า กล่าวคือมีค่าเข้าใกล้ 0 มากกว่าวิธีการ Kriging ที่มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ากับ -0.0253 ทั้งนี้
ผลการประเมินค่าทางสถิติพบว่ามีค่าเป็นลบ แสดงถึงแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ที่ประเมินจาก
ทั้งสองวิธีการให้การประมาณค่าข้อมูลสูงกว่าค่าปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่จริงในพื้นที่
ตารางที่ 70 ผลการประเมินความคลาดเคลื่อนของแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
วิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ วิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่
ค่าวิเคราะห์ทางสถิติ
(Geomatching
(Kriging)
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (ME)
-0.0015
-0.0253
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (RMSE)
0.6594
0.5897
ในขณะที่ ผ ลการประเมิ น ค่ า สถิ ติ ร ากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น (RMSE)
กลับพบว่าวิธีการ Kriging ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคือมีค่าเพียง 0.5897 ในขณะที่วิธีการ Geo-matching มีค่า
สูงกว่าเล็กน้อย คือ 0.6594 แสดงว่า การประมาณค่าที่ได้จากวิธีการ Kriging มีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลจริง
มากกว่า (high accuracy) เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (RMSE) ต่ากว่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
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สร้างสมการความสัม พันธ์ของข้อมูล เชิงพื้นที่ด้วยวิธีการสถิติ ของวิธีการ Kriging ทาได้ค่อนข้างดีกว่า
ในภาพรวม ในขณะที่วิธีการซ้อนทับเชิงพื้นที่ที่ใช้เพียงค่าเฉลี่ยของข้อมูลซึ่งเป็นค่าสถิติพื้นฐานมาพิจารณา
ประกอบกับข้อมูลอินทรียวัตถุในดินในแต่ละพื้ นที่มีความแปรปรวนมาก ทาให้ได้ผลลัพธ์ในการประมาณ
ค่าเชิงพื้นที่มีความคลาดเคลื่อนสูงกว่ากับวิธีการ Kriging เล็กน้อย อย่างไรก็ตามผลการเปรียบเทียบความ
ถูกต้องของข้อมูลของทั้งสองวิธีการพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันในภาพรวม
โดยสรุปการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่วิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Geo-matching และวิธีการ Kriging มีความใกล้เคียงกัน โดยในด้านความถูกต้องเชิงพื้นที่ วิธีการ
Geo-matching ให้ผลดีกว่า แต่ในความถูกต้องของข้อมูล วิธีการ Kriging ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า
ทั้งนี้แผนที่ทั้งสองวิธีมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ประโยชน์ต่างกัน สาหรับการศึกษานี้นอกจากต้องการ
ศึกษาภาพรวมในระดับประเทศแล้ว ยังต้องการข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดินไปใช้สาหรับการวางแผน
ในระดับจังหวัดด้วย จึงได้เลือกใช้แผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการ Geo-matching
สาหรับการนาไปวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
5.4 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์แผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (เปอร์เซ็นต์) จากแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิ น (เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ของดิ น ชั้ น บนที่ ค วามลึ ก 0-30 เซนติ เ มตร ที่ ไ ด้ จ ากวิ ธี ก ารซ้ อ นทั บ เชิ ง พื้ น ที่
(Geo-matching) แสดงดังภาพที่ 75 พร้อมตารางสรุปเนื้อที่จาแนกตามระดับของปริมาณคาร์บอนในดิน
รายภาค (ตารางที่ 71) โดยจาแนกปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน ออกเป็น 10 ระดับ ตามลักษณะการ
กระจายตัวของเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) บนพื้นฐานของมาตรฐานการแบ่งระดับของ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (กรมพัฒนาที่ดิน , 2553) เพื่อให้สามารถจาแนกความแตกต่างของปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 1. ระดับต่าสุด (<0.3 เปอร์เซ็นต์) 2.ระดับ
ต่ามาก (0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์) 3.ระดับต่า (0.5-0.7 เปอร์เซ็นต์) 4.ระดับค่อนข้างต่า (0.7-0.9 เปอร์เซ็นต์)
5.ระดับค่อนข้างต่าถึงปานกลาง (0.9-1.2 เปอร์เซ็นต์) 6.ระดับปานกลาง (1.2-1.5 เปอร์เซ็นต์) 7.ระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง (1.5-1.7 เปอร์เซ็นต์ ) 8.ระดับค่อนข้างสูง (1.7-2.0 เปอร์เซ็นต์) 9.ระดับสูง
(2.0-6.0 เปอร์เซ็นต์) และ 10.ระดับสูงมาก (> 6.0เปอร์เซ็นต์)
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ
ต่ามาก (0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่รวม 43,952,376 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.71 ของพื้นที่ประเทศไทย
พื้นทีส่ ่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 33,726,849 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.73 ของพื้นที่ที่มี
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในระดับต่าทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดิ นร่วนปนทราย
มีการระบายน้าดี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ พบในกลุ่มชุดดินที่ 35 36
37 40 41 และ 44 รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออก และภาคกลาง มี เ นื้ อ ที่ 4,175,327 ไร่
2,862,166 ไร่ และ 2,025,878 ไร่ ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 9.50, 6.51 และ 4.61 ของพื้นที่ที่มีปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนในระดับต่าทั้งประเทศ
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ภาพที่ 75 แผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย
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ตารางที่ 71 ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินของประเทศไทย
เนื้อที่
ระดับคาร์บอนในดิน
ต่าที่สุด
(< 0.3 เปอร์เซ็นต์)
ต่ามาก
(0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์)
ต่า
(0.5-0.7 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างต่า
(0.7-0.9 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างต่า ถึง
ปานกลาง
(0.9-1.2 เปอร์เซ็นต์)
ปานกลาง
(1.2-1.5 เปอร์เซ็นต์)

ภาคเหนือ
ไร่
ร้อยละ
1,124,280
1.06

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไร่
ร้อยละ
21,877,240
20.73

ภาคกลาง
ไร่
ร้อยละ
728,808
1.68

ภาคตะวันออก
ไร่
ร้อยละ
1,348,925
6.28

ภาคใต้

รวม

ไร่
ร้อยละ
404,670
0.92

ไร่
ร้อยละ
25,483,923
7.94

4,175,327

3.94

33,726,849

31.96

2,025,878

4.66

2,862,166

13.32

1,162,156

2.63

43,952,376

13.71

7,218,622

6.81

17,072,186

16.18

2,263,387

5.21

2,649,888

12.33

3,311,038

7.49

32,515,121

10.14

10,196,126

9.62

9,215,641

8.73

3,287,324

7.57

3,122,583

14.53

10,138,776

22.94

35,960,450

11.21

18,212,893

17.18

7,416,211

7.03

6,331,015

14.56

3,865,521

17.99

6,734,972

15.24

42,560,612

13.27

4,344,802

4.10

1,741,297

1.65

5,481,799

12.62

1,178,965

5.49

2,537,721

5.74

15,284,584

4.77
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ตารางที่ 71 ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินของประเทศไทย (ต่อ)
ระดับคาร์บอนในดิน
(เปอร์เซ็นต์)
ปานกลาง ถึง
ค่อนข้างสูง
(1.5-1.7 เปอร์เซ็นต์)
ค่อนข้างสูง
(1.7-2.0 เปอร์เซ็นต์)
สูง
(2.0-6.0 เปอร์เซ็นต์)
สูงมาก
(> 6.0 เปอร์เซ็นต์)
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
พื้นที่อื่นๆ
รวม

เนื้อที่
ภาคเหนือ
ไร่
ร้อยละ
1,240,431
1.17

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไร่
ร้อยละ
608,479
0.58

ภาคกลาง
ไร่
ร้อยละ
1,993,917
4.59

ภาคตะวันออก
ไร่
ร้อยละ
238,117
1.11

ภาคใต้

รวม

ไร่
ร้อยละ
614,244
1.39

ไร่
ร้อยละ
4,695,188
1.46

803,696

0.76

223,816

0.21

2,706,311

6.23

410,750

1.91

441,043

1.00

4,585,616

1.43

471,625

0.44

85,388

0.08

1,316,362

3.03

301,640

1.41

319,648

0.73

2,494,663

0.78

-

-

-

-

-

-

-

-

343,759

0.78

343,759

0.11

54,549,370 51.44
3,690,508
3.48
106,027,680 100.00

11,264,403
2,302,453
105,533,963

10.66
2.18
100.00

13,104,796 30.16
4,210,843
9.69
43,450,440 100.00

3,399,325 15.81
2,109,932
9.82
21,487,812 100.00

15,093,139 34.14 97,411,033 30.38
3,095,826
7.00 15,409,562
4.81
44,196,992 100.00 320,696,887 100.00
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อย่างไรก็ตามพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน อยู่ในระดับค่อนข้างต่าถึง
ปานกลาง เป็นจานวนมาก มีเนื้อที่ 42,560,612 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.27 ของเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด
โดยพบว่ า พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคเหนื อ จ านวน 18,212,893 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.79 ของพื้ น ที่
ประเทศไทยที่พบอินทรีย์คาร์บอนในระดับค่อนข้างต่าถึงปานกลาง มีทั้งพื้นที่ที่เป็นที่ดอน ใช้ประโยชน์
ที่ดินปลูกไม้ผล และพื้นที่ลุ่ม ที่ทานา ซึ่งมีเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงดินร่วนเหนียว รองลงมาคือภาคใต้และ
ภาคกลาง มีเนื้อที่ 6,734,972 ไร่ และ 6,331,015 ไร่ ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 15.82 และ 14.88 ของ
ของพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในระดับค่อนข้างต่าถึงปานกลางทั้งประเทศ
พื้นที่ที่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินอยู่ในระดับค่อนข้างสูง พบมากในพื้นที่ภาคกลาง มีเนื้อที่
2,706,311 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.02 ของพื้นที่ที่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนสูงทั้งประเทศ ส่วนใหญ่มีเนื้อ
ดินเป็นดินเหนียว มีการระบายน้าเลว ใช้ประโยชน์ที่ดินในการทานา จัด อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 2 3 4 10 และ
11 นอกจากนี้พื้นที่ที่มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินอยู่ในระดับสูงมาก จะพบเฉพาะในภาคใต้ มีเนื้อที่
343,759 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มดินอินทรีย์ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58
ดินบนมีวัสดุอินทรีย์หนา 40 -100 เซนติเมตร หรือมากว่า มีการระบายน้าเลวมาก เนื่องจากมีน้าท่วมขัง
ตลอดทั้งปี นับเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สาคัญของประเทศไทย
โดยสรุปข้อมูลจากแผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน ทาให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นพื้นที่ เป้าหมายที่มีความสาคัญเป็นลาดับแรก ในการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน รองลงมาคือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลาดับ ทั้งนี้ควรมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน
อย่างไรก็ตามจะต้องมีแนวทางจัดการดินและพื ชอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นดินทรายและมี
ภูมิอากาศร้อนชื้น ทาให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็ว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก)
5.5 การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย
การวิเคราะห์การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน (ตันคาร์บอนต่อไร่) ที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร
ใช้ข้อมูลปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (เปอร์เซ็นต์) ร่วมกับความหนาแน่นรวมของดิน (กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร) และปริมาณกรวด ตามกลุ่มชุดดิน (ตารางที่ 72) รวมถึงข้อมูลผลการวิจัยการกักเก็บอินทรีย์
คาร์บอนในพื้นที่ป่า ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ตารางที่ 73) ในระบบสารสนเทศทาง
ภู มิ ศ าสตร์ (GIS) น ามาจั ด ชั้ น ระดั บ ของปริ ม าณการกั ก เก็ บ อิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนในดิ น ของประเทศไทย
ที่ ป รั บ ปรุ ง จากมาตรฐานการก าหนดระดั บ ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2553)
ที่ความหนาแน่นของดินเฉลี่ย 1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ร่วมกับค่า สถิติการกระจายของข้อมูลเชิง
พื้นที่ โดยยุบรวมระดับการกักเก็บคาร์บอนในดินต่าและค่อนข้างต่า ซึ่งไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในพื้นที่
รวมถึงมีการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน และแยกระดับการกักเก็บคาร์บอนที่สูงมากๆ เนื่องจากพบในพื้นที่
เฉพาะดินอินทรีย์ ซึ่งมีวิธีการบริหารจัดการดินแตกต่างจากพื้นที่ป่าไม้ (ตารางที่ 74) โดยจาแนกปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอนในดิน ออกเป็น 7 ระดับ คือ 1. ระดับต่ามาก (0-2 ตันต่อไร่) 2. ระดับต่า (2-5 ตัน
ต่อไร่) 3. ระดับค่อนข้างต่า (5-8 ตันต่อไร่) 4. ระดับ ปานกลาง (8-12 ตันต่อไร่) 5. ระดับค่อนข้างสูง
(12-16 ตันต่อไร่) 6. ระดับสูง (16-24 ตันต่อไร่) 7. ระดับสูงมาก (มากกว่า 24 ตันต่อไร่)
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ตารางที่ 72 ความหนาแน่นรวมของดินตามกลุ่มชุดดิน
กลุ่ม
ชุดดิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ความหนาแน่นรวม
(กรัม/ลบ.ซม.)
1.55
1.50
1.50
1.57
1.45
1.56
1.64
1.30
1.07
1.70
1.60
0.90
1.40
1.11
1.42
1.50
1.66
1.42
1.49
1.55
1.37

กลุ่ม
ชุดดิน
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ความหนาแน่นดิน
(กรัม/ลบ.ซม.)
1.40
1.50
1.60
1.85
1.39
1.00
1.51
1.43
1.17
1.30
1.45
1.45
1.64
1.61
1.49
1.48
1.55
1.43
1.60
1.52
1.42

กลุ่ม
ชุดดิน
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
-

ความหนาแน่นดิน
(กรัม/ลบ.ซม.)
1.47
1.40
1.42
1.66
1.52
1.45
1.60
1.40
1.30
1.08
1.10
1.50
1.39
1.45
0.18
0.10
1.50
1.50
1.60
-

ที่มา สุวณีย์ และคณะ (2536); กรมพัฒนาที่ดิน (2547ข)
ตารางที่ 73 ปริมาณการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน ของพื้นที่ป่าไม้
ชนิดป่า
การกักเก็บคาร์บอน
ชนิดป่า
ในดิน (ตัน/ไร่)
1. ป่าดิบเขา
14.31
4. ป่าเบญจพรรณ
2. ป่าสนเขา
14.14
5. ป่าดิบแล้ง
3. ป่าเต็งรัง
4.72
6. ป่าดิบชื้น
ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2560)

การกักเก็บคาร์บอน
ในดิน (ตัน/ไร่)
8.22
9.18
8.89

148

ตารางที่ 74 การจาแนกระดับปริมาณอินทรียวัตถุและการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน
ระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ระดับปริมาณกักเก็บอินทรียค์ าร์บอนในดิน
1. ต่ามาก (< 0.5 เปอร์เซ็นต์)
1. ต่ามาก (0-2 ตันต่อไร่)
2. ต่า (0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์)
2. ต่า (2-5 ตันต่อไร่)
3. ค่อนข้างต่า (1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์)
4. ปานกลาง (1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์)
3 ปานกลาง (5-8 ตันต่อไร่)
5. ค่อนข้างสูง (2.5-3.5 เปอร์เซ็นต์)
4. ค่อนข้างสูง (8-12ตันต่อไร่)
6. สูง (3.5-4.5 เปอร์เซ็นต์)
5. สูง (12-16 ตันต่อไร่)
7. สูงมาก (> 4.5 เปอร์เซ็นต์)
6. สูงมาก (16-24 ตันต่อไร่)
7. สูงที่สุด (>24 ตันต่อไร่)
ที่มา ปรับปรุงจาก กรมพัฒนาที่ดิน (2553)
ผลการศึกษาการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย พบว่า ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย
มีการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง (0-8 ตันต่อไร่) มีเนื้อที่รวม 182,974,428
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของพื้นที่ ทั้ งประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับการกักเก็บ
คาร์บอนในดินต่ากว่าภาคอื่นๆ อย่างชัดเจน มีพื้นที่ อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง จานวน 90,625,885 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของพื้นที่ที่พบการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินในระดับต่าถึงปานกลางทั้งประเทศ
เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีการระบายน้าดี ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ให้อินทรียวัตถุสลายตัว
อย่างรวดเร็ว (บุญนะ, 2532; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก มีพื้นที่ 42,083,141 ไร่ (ร้อยละ 23.02) 21,651,438 ไร่ (ร้อยละ 11.84) 14,324,723 ไร่
(ร้อยละ 7.84) และ 14,109,241 ไร่ (ร้อยละ 7.72) ตามลาดับ
นอกจากนี้พบว่าภาคเหนือจะมีพื้นที่ที่มีการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในระดับสูง (12-16 ตันต่อไร่)
มากกว่ า ภาคอื่ น ๆ อย่ า งเด่ น ชั ด มี พื้ น ที่ 40,017,518 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.90 ของพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
กักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในระดับสูงทั้งประเทศ เนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้เป็นจานวนมาก ทาให้มีการสะสม
อินทรีย์คาร์บอนไว้ในดินเป็นจานวนมาก (แสงคา, 2552; วสันต์ และคณะ, 2553; วรนันท์, 2554)
จากการศึกษาของ สุวณี และคณะ (2536) พบว่าความหนาแน่นรวมของดิน ในที่ราบลุ่ม ดินที่มี
ปริมาณดินเหนียวมาก มีแนวโน้มที่จะมีความหนาแน่นรวมน้อยกว่าดินที่มีปริมาณดินเหนียวน้อย ส่วนใน
ที่ดอน พบว่าดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดินที่ใหญ่กว่า จะมีความหนาแน่นมากกว่าดินที่มีอนุภาคละเอียด
และจากตารางที่ 72 พบว่าค่าความหนาแน่นรวมของดินตัวแทนกลุ่มชุดดิน มีค่าค่อนข้างกว้าง อยู่ระหว่าง
0.10-1.85 เมื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (ภาพที่ 75) ทาให้มีความ
แตกต่างจากหน่วยแผนที่การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน (ภาพที่ 76) ในรายละเอียดของข้อมูลเชิงพื้นที่
และการนาแผนที่ไปใช้ประโยชน์ โดยแผนที่การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน (ตันต่อไร่) เป็นข้อมูลของ
คาร์บอนในเชิงปริมาณ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ตามวัฎจักรคาร์บอน (รูปที่ 1) และเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบและติดตามปริมาณของคาร์บอนที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศไทยและในระดับโลกได้
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ภาพที่ 76 แผนที่การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย
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ตารางที่ 75 ปริมาณการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดินของประเทศไทย
ระดับการกักเก็บ
คาร์บอนในดิน
ต่ามาก
(0-2 ตัน/ไร่)
ต่า
(2-5 ตัน/ไร่)
ปานกลาง
(5-8 ตัน/ไร่)
ค่อนข้างสูง
(8-12 ตัน/ไร่)
สูง
(12-16 ตัน/ไร่)
สูงมาก
(16-24 ตัน/ไร่)
สูงที่สุด
(>24 ตัน/ไร่)
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวม

เนื้อที่
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไร่
ร้อยละ
ไร่
ร้อยละ
985,013
0.93 17,990,341
17.05

ภาคกลาง
ไร่
ร้อยละ
666,377
1.53

ภาคตะวันออก
ไร่
ร้อยละ
1,243,012
5.78

ภาคใต้

รวม

ไร่
ร้อยละ
380,787
0.86

ไร่
ร้อยละ
21,265,530
6.63

14,862,355

14.02

56,712,577

53.74

4,876,580

11.22

6,176,021

28.74

4,947,630

11.20

87,575,163

27.31

26,235,773

24.75

15,922,967

15.09

8,781,766

20.21

6,690,208

31.13

16,323,021

36.93

73,953,735

23.06

7,507,878

7.08

3,158,262

2.99

7,838,177

18.04

1,404,100

6.54

3,824,671

8.65

23,733,088

7.40

40,017,518

37.74

6,359,740

6.03

10,971,680

25.25

1,716,708

7.99

752,779

1.70

59,818,425

18.65

118,225

0.11

14,128

0.01

798,203

1.84

115,631

0.54

269,085

0.61

1,315,272

0.41

12,610,410

11.89

3,073,495

2.91

5,306,814

12.21

2,032,200

9.46

14,603,193

33.05

37,626,112

11.73

3,690,508
3.48
2,302,453
106,027,680 100.00 105,533,963

2.18
100.00

4,210,843
9.69
43,450,440 100.00

2,109,932
9.82
21,487,812 100.00

3,095,826
7.00 15,409,562
4.81
44,196,992 100.00 320,696,887 100.00
150

151

แผนที่ปริมาณการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน เป็นข้อมูลสาคัญสาหรับการประเมินการกักเก็บ
คาร์ บ อนในดิ น ในระดั บ นานาชาติ อั น เนื่ อ งมาจากข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศภายใต้ ก รอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องดาเนินการตรวจวัด ประเมิน และติดตามผล
การดาเนินงาน ในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยแนวทางหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร คือการนาคาร์บอนในบรรยากาศมากักเก็บไว้ในดิน ผ่านกระบวนการจัดการ
ดินและพืชที่เหมาะสม โดยประเทศไทยจะต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ให้ได้
เป็นจานวน 111-139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2573 (สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)
5.6 แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอนิ ทรียวัตถุในดิน
การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเกษตรและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ในด้านของการอนุรักษ์ดินนั้น ดินที่มีระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยกว่า 1.5
เปอร์เซ็นต์ จัดว่าเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุต่า มีความจาเป็นต้องเพิ่มอินทรียวัตถุทันทีก่อนสิ่งอื่นๆ เนื่องจากมี
เนื้อดินเป็นดินทราย การระบายน้าดี ซึ่งนอกจากจะขาดอินทรียวัตถุแล้ว ก็ยังขาดธาตุอาหารอื่นๆ เช่นกัน
(บุญนะ, 2532) ในการศึกษานี้จึงได้กาหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ในการยกระดับ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งอยูใ่ นระดับต่าให้อยู่ในระดับปานกลางคือ 1.5 เปอร์เซ็นต์
ผลการจัดทาแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน นอกจากจะทาให้ทราบถึงสถานะของทรัพยากรดิน
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ล้ ว ยั ง สามารถน ามาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น
ผ่านโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้อีกด้วย โดยในการศึกษานี้จะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แผนที่ดังกล่าวเป็น กรณีศึกษาใน 2 เรื่อง คือ
1) การจัดทาแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทือง และ 2) การจัดทาแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน
1. แผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
ในกรณีที่ต้องการยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินของประเทศไทย ในพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุ
อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งต่ าถึ ง ต่ ามาก (0-1.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ให้ สู ง ขึ้ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ 1.5-2.0
เปอร์เซ็นต์ ตามแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (ภาพที่ 72) หรือเพิ่ม ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน
ให้อยู่ในระดับปานกลาง คือ 5-8 ตันต่อไร่ ตามแผนที่การกักเก็บคาร์บอน (ภาพที่ 76) เมื่อนามาวิเคราะห์
และจัดทาแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดของ
กรมพัฒนาที่ดิน ที่กาหนดให้ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจะให้น้าหนักสด 2,500–3,000
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อไถกลบแล้วจะให้น้าหนักแห้ง 500-840 กิโลกรัมต่อไร่ (โสฬส, 2559) โดยปอเทืองแห้ง
จะมีอินทรียวัตถุ 94.97 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินได้ประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่
(กรมพัฒนาที่ดิน , 2558ข) หากกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานที่ 20 ปี ภายใต้สมมติฐานที่
กาหนดให้อินทรียวัตถุในดินจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณปอเทืองที่ถูกไถกลบ
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ผลการประเมิ น ความต้ อ งการและการจั ด สรรเมล็ ด พั น ธุ์ ป อเทื อ ง ให้ กั บ หน่ ว ยงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 76) พบว่า สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่ดูแลจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีความ
ต้องการเมล็ดพันธุ์ปอเทืองมากที่สุด เป็นจานวน 16,521,408 ตัน หรือปีละ 826,070 ตัน รองลงมาได้แก่
สานักงานพัฒนาที่ ดิน เขต 5 ที่ ดูแ ลจังหวั ดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกั น ได้แก่ กาฬสินธุ์
ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภูและอุดรธานี มีความต้องการเมล็ดพันธุ์
ปอเทือง จานวน 12,794,891 ตัน หรือปีละ 639,745 ตัน ทั้งนี้สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ที่ดูแลพื้นที่ใน
ภาคกลาง ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ชั ย นาท ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง มีความต้องการปอเทืองน้อยที่สุด คือ
740,542 ตัน หรือ ปีละ 37,027 ตัน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ดินมีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางและสูง
ตารางที่ 76 แนวทางการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในระดับจังหวัด
จังหวัด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
1
กรุงเทพมหานคร
2
นครนายก
3
นครปฐม
4
นนทบุรี
5
ชัยนาท
6
ปทุมธานี
7
พระนครศรีอยุธยา
8
ลพบุรี
9
สระบุรี
10
สิงห์บุรี
11
สุพรรณบุรี
12
อ่างทอง
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
1
จันทบุรี
2
ฉะเชิงเทรา
3
ชลบุรี
4
ตราด
5
ปราจีนบุรี
6
ระยอง
7
สระแก้ว

น้าหนักแห้งปอเทือง
ทั้งหมด (ตัน)
3,702,712
1,188
138,157
31,610
3,813
1,280,625
24,222
2,924
733,960
82,165
8,166
1,387,710
8,171
18,458,373
779,375
3,138,316
4,261,291
129,192
2,358,675
3,031,105
4,760,418

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง (ตัน)
ทั้งหมด
ปีที่ 1 - 20
740,542
37,027
238
12
27,631
1,382
6,322
316
763
38
256,125
12,806
4,844
242
585
29
146,792
7,340
16,433
822
1,633
82
277,542
13,877
1,634
82
3,691,675
184,584
155,875
7,794
627,663
31,383
852,258
42,613
25,838
1,292
471,735
23,587
606,221
30,311
952,084
47,604

153

ตารางที่ 76 แนวทางการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในระดับจังหวัด (ต่อ)
จังหวัด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
1
ชัยภูมิ
2
นครราชสีมา
3
บุรีรัมย์
4
สุรินทร์
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
1
นครพนม
2
มุกดาหาร
3
ยโสธร
4
ร้อยเอ็ด
5
ศรีสะเกษ
6
อานาจเจริญ
7
อุบลราชธานี
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
1
กาฬสินธุ์
2
ขอนแก่น
3
บึงกาฬ
4
มหาสารคาม
5
สกลนคร
6
หนองคาย
7
หนองบัวลาภู
8
อุดรธานี
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
1
เชียงใหม่
2
แม่ฮ่องสอน
3
ลาปาง
4
ลาพูน
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
1
เชียงราย
2
น่าน
3
พะเยา
4
แพร่

น้าหนักแห้งปอเทือง
ทั้งหมด (ตัน)
59,366,245
7,237,008
24,708,533
14,657,872
12,762,832
82,607,042
8,145,139
5,555,434
7,803,486
15,615,974
14,418,028
5,540,755
25,528,226
63,974,457
9,591,224
13,216,030
2,099,949
10,623,262
8,816,945
1,890,940
3,865,773
13,870,334
4,020,465
2,019,502
77,367
1,217,571
706,025
2,801,716
1,064,945
507,982
624,853
603,937

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง (ตัน)
ทั้งหมด
ปีที่ 1 - 20
11,873,249
593,662
1,447,402
72,370
4,941,707
247,085
2,931,574
146,579
2,552,566
127,628
16,521,408
826,070
1,629,028
81,451
1,111,087
55,554
1,560,697
78,035
3,123,195
156,160
2,883,606
144,180
1,108,151
55,408
5,105,645
255,282
12,794,891
639,745
1,918,245
95,912
2,643,206
132,160
419,990
20,999
2,124,652
106,233
1,763,389
88,169
378,188
18,909
773,155
38,658
2,774,067
138,703
804,093
40,205
403,900
20,195
15,473
774
243,514
12,176
141,205
7,060
560,343
28,017
212,989
10,649
101,596
5,080
124,971
6,249
120,787
6,039
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ตารางที่ 76 แนวทางการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในระดับจังหวัด (ต่อ)
จังหวัด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
1
พิจิตร
2
พิษณุโลก
3
เพชรบูรณ์
4
เลย
5
อุตรดิตถ์
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
1
กาแพงเพชร
2
ตาก
3
นครสวรรค์
4
อุทัยธานี
5
สุโขทัย
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
1
กาญจนบุรี
2
ประจวบคีรขี ันธ์
3
เพชรบุรี
4
ราชบุรี
5
สมุทรสาคร
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
1
กระบี่
2
ชุมพร
3
นครศรีธรรมราช
4
พังงา
5
ภูเก็ต
6
ระนอง
7
สุราษฎร์ธานี

น้าหนักแห้งปอเทือง
ทั้งหมด (ตัน)
7,798,265
1,000,492
2,830,071
1,339,406
1,436,158
1,192,137
17,352,835
6,173,805
1,790,861
3,936,790
3,547,946
1,903,433
9,261,786
3,375,092
2,617,673
1,358,150
1,905,093
5,778
6,126,128
1,051,106
808,006
1,122,905
437,350
23,336
30,218
2,653,207

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง (ตัน)
ทั้งหมด
ปีที่ 1 - 20
1,559,653
77,983
200,098
10,005
566,014
28,301
267,881
13,394
287,232
14,362
238,427
11,921
3,470,567
173,528
1,234,761
61,738
358,172
17,909
787,358
39,368
709,589
35,479
380,687
19,034
1,852,357
92,618
675,018
33,751
523,535
26,177
271,630
13,581
381,019
19,051
1,156
58
1,225,226
61,261
210,221
10,511
161,601
8,080
224,581
11,229
87,470
4,374
4,667
233
6,044
302
530,641
26,532
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ตารางที่ 76 แนวทางการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในระดับจังหวัด (ต่อ)
จังหวัด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
1
ตรัง
2
นราธิวาส
3
ปัตตานี
4
พัทลุง
5
ยะลา
6
สงขลา
7
สตูล
รวมทัง้ ประเทศ

น้าหนักแห้งปอเทือง
ทั้งหมด (ตัน)
6,392,268
581,074
1,311,747
608,772
941,042
309,752
2,403,462
236,418
281,862,290

เมล็ดพันธุ์ปอเทือง (ตัน)
ทั้งหมด
ปีที่ 1 - 20
1,278,454
63,923
116,215
5,811
262,349
13,117
121,754
6,088
188,208
9,410
61,950
3,098
480,692
24,035
47,284
2,364
56,372,458
2,818,623

2. แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน
ผลศึกษาการจัดทาแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน กรณีศึกษา ตาบลกันจุ อาเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ อินทรีวัตถุในดิน (ภาพที่ 72) ร่วมกับแผนที่
สภาพการใช้ที่ดิน (ภาพที่ 6) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงดังภาพที่ 77 และตารางที่ 77
มีรายละเอียดและข้อเสนอแนะ (โสฬส, 2559; สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์, 2562; FAO, 2017c) ดังนี้
1) พื้ น ที่ มี ดิ น อิ น ทรี ย วั ต ถุ ต่ ามาก จ านวน 31 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 0.04 เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หา
รุนแรงมาก จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
1.1) พื้นที่นาข้าว จานวน 19 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นกลุ่มดินลึก
ที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 15)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ข. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก
ค. สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)
ง. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จ. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น โสนอัฟริกัน
ฉ. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม
ช. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ซ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ณ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ญ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
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ภาพที่ 77 แผนที่อนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน ตาบลกันจุ อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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ตารางที่ 77 พื้นทีอ่ นุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน ตาบลกันจุ อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
เนื้อที่
พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน
กลุ่มชุดดิน
ไร่
ร้อยละ
1. พื้นที่ดินอินทรียวัตถุต่ามาก
31
0.04 15, 55
1.1 นาข้าว
19
0.02 15
1.2 พืชไร่
13
0.02 55
2. พื้นที่ดินอินทรียวัตถุต่า
3,070
3.80 17, 47
2.1 นาข้าว
2,129
2.64 17
2.2 พืชไร่
907
1.12 17, 47
2.3 ไม้ผล
17
0.02 47
2.4 ไม้ยืนต้น
17
0.02 47
3. พื้นที่ดินอินทรียวัตถุค่อนข้างต่า
4,556
5.65 7, 15, 38, 48, 55
3.1 นาข้าว
1,852
2.30 7, 15
3.2 พืชไร่
2,418
3.00 7, 38, 48, 55
3.3 ไม้ผล
172
0.21 38, 48, 55
3.4 ไม้ยืนต้น
114
0.14 48
4. พื้นที่ดินอินทรียวัตถุปานกลาง
46,959 58.21 1, 7, 15, 28, 33, 47, 48, 54
4.1 นาข้าว
26,059 32.30 1, 7, 15
4.2 พืชไร่
17,748 22.00 28, 33, 47, 48, 54
4.3 ไม้ผล
1,384
1.72 7, 48
4.4 ไม้ยืนต้น
1,769
2.19 28, 47, 48
5. พื้นที่ดินอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง
3,010
3.73 28, 47
5.1 นาข้าว
326
0.40 28
5.2 พืชไร่
2,627
3.26 28, 47
5.3 ไม้ผล
58
0.07 47
6. พื้นที่ป่าไม้
5,030
6.24 47, 62
7. พื้นที่ชุมชน
14,730 18.25
8. พื้นที่แหล่งน้า
935
1.15
9. พื้นที่อื่นๆ
2,366
2.93
รวมทั้งประเทศ
80,687 100.00
-
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1.2) พื้นที่พืชไร่ จานวน 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ค่อนข้างราบเรียบ
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว ในดินชั้นล่าง
ที่ระดับความลึกประมาณ 50–100 เซนติเมตร พบชั้นหินผุ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่าง
เล็กน้อย (กลุ่มชุดดินที่ 55)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ข. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก
ค. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ง. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
จ. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
ฉ. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
ช. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ซ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ณ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ญ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
2) พื้นที่มีดินอินทรียวัตถุต่า จานวน 3,070 ไร่ หรือร้อยละ 3.80 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง
จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
2.1) พื้นที่นาข้าว จานวน 2,129 ไร่ หรือร้อยละ 2.64 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นกลุ่ม
ดินลึก ที่ มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (กลุ่มชุดดินที่ 17)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก
ข. สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)
ค. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ง. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น โสนอัฟริกัน
จ. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม
ฉ. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ช. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ซ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ณ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
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2.2) พื้นที่พืชไร่ จานวน 907 ไร่ หรือร้อยละ 1.12 มีสภาพพื้นที่พบทั้งในที่ราบและที่ดอน
โดยในที่ราบ จัดเป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วน
ปนทรายหรือดินร่วน ความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย
(กลุ่มชุดดินที่ 17) ส่วนในที่ดอน จะเป็นกลุ่มดินตื้น มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือ
ดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 47)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก
ข. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ค. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
ง. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
จ. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
ฉ. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ช. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ซ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ณ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
2.3) พื้ น ที่ ไ ม้ ผ ล จ านวน 17 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 0.02 มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ด อน จั ด เป็ น
กลุ่มดินตื้น มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้น
ตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 47)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก ปลูกแฝกรอบทรงพุ่ม และขวางความลาดเทของพื้นที่
ข. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ค. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ง. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
จ. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
ฉ. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
ช. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
2.4) พื้นที่ไม้ยืนต้น จานวน 17 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 มีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ดอน จัดเป็น
กลุ่มดินตื้น มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้น
ตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 47)
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ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก ปลูกแฝกขวางความลาดเทของพื้นที่
ข. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ค. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ง. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
จ. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
ฉ. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
ช. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
3) พื้นที่มีดินอินทรียวัตถุค่อนข้างต่า จานวน 4,556 ไร่ หรือร้อยละ 5.65 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
ค่อนข้างรุนแรง จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยด่วน
3.1) พื้นที่นาข้าว จานวน 1,852 ไร่ หรือร้อยละ 2.30 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นกลุ่ม
ดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียว
ปนทราย ความอุ ด มสมสมบู ร ณ์ ต ามธรรมชาติ ต่ าถึ ง ปานกลาง ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดจั ด ถึ ง เป็ น กลาง
(กลุ่มชุดดินที่ 7 และ 15)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ข. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น โสนอัฟริกัน
ค. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม
ง. ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว
จ. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ฉ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ช. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
3.2) พื้นที่พืชไร่ จานวน 2,418 ไร่ หรือร้อยละ 3.00 สภาพพื้นที่พบทั้งในที่ราบและที่ดอน
โดยในที่ ร าบ เป็ น กลุ่ ม ดิ น ลึ ก ที่ มี ก ารระบายน้ าค่ อ นข้ า งเลวหรื อ เลว เนื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น เหนี ย ว หรื อ
ดินร่วนเหนียว ความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง
(กลุ่มชุดดินที่ 7) ส่วนในที่ดอน เป็นกลุ่มดินลึกถึงดินตื้น มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวก
ดินเหนียว ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 7, 38, 48 และ 55)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
ค. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
ง. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
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จ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ฉ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
3.3) พื้นที่ไม้ผล จานวน 172 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 มีสภาพพื้นที่เป็นที่เป็นกลุ่มดินลึกถึงดิน
ตื้น มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดิน เหนียว ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 38, 48 และ
55)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ค. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
ง. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
จ. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
ฉ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
3.4) พื้นที่ไม้ยืนต้น จานวน 114 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน มีสภาพ
พื้นที่เป็นที่เป็นกลุ่มดินตื้น มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 48)
ข้อเสนอแนะ
ก. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ค. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
ง. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
จ. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
ฉ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
4) พื้นทีม่ ีดินอินทรียวัตถุปานกลาง จานวน 46,959 ไร่ หรือร้อยละ 58.21 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
น้อย จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
4.1) พื้นที่นาข้าว จานวน 26,059 ไร่ หรือร้อยละ 32.30 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นกลุ่ม
ดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทราย ความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึง สูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างเล็กน้อย
(กลุ่มชุดดินที่ 1, 7 และ 15)
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ข้อเสนอแนะ
ก. ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ค. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ง. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
จ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ฉ. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2) พื้นที่พืชไร่ จานวน 17,748 ไร่ หรือร้อยละ 22.00 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน เป็นกลุ่ม
ดินลึกมากถึงตื้น มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ
ดิ น ร่ ว นปนทรายแป้ ง อาจพบเศษหิ น ปะปนมาก หรื อ พบชั้ น หิ น พื้ น ตื้ น กว่ า 50 เซนติ เ มตร ดิ น มี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น ด่างปานกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 28,
33, 47 และ 48)
ข้อเสนอแนะ
ก. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
ค. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ง. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
จ. ส่งเสริมการงดเผาเศษซากพืช
ฉ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
4.3) พื้นที่ ไม้ผ ล จานวน 1,384 ไร่ หรือร้อยละ 1.72 มีสภาพพื้นที่พบทั้งในที่ราบและ
ที่ดอน โดยในที่ราบ เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้าค่อนข้างเลวหรือเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดิน
ร่วนเหนียว ความอุดมสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง
(กลุ่มชุดดินที่ 7) ส่วนในที่ดอน เป็นกลุ่มดินตื้น มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน
หรือ ดิน ร่วนปนทราย ดินมี ความอุ ดมสมบู รณ์ ตามธรรมชาติ ต่า ปฏิ กิริย าดิ นเป็ นกรดจั ดถึ งเป็ นกลาง
(กลุ่มชุดดินที่ 48)
ข้อเสนอแนะ
ก. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ข. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
ค. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
ง. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
จ. ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน
ฉ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
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ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4) พื้นที่ไม้ยืนต้น จานวน 1,769 ไร่ หรือร้อยละ 2.19 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน เป็นกลุ่ม
ดินตื้นถึงดินลึก ที่มีการระบายน้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย
ที่อาจมีเศษหินปะปนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ต่าถึงสูง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นด่างปานกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 28, 47 และ 48)
ข้อเสนอแนะ
ก. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ข. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
ค. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
ง. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
จ. ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน
ฉ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
5) พื้นที่มีดินอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง จานวน 3,010 ไร่ หรือร้อยละ 3.73 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
น้อยมาก ต้องได้รับการแนะนาและส่งเสริม
5.1) พื้นที่นาข้าว จานวน 326 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบหรือค่อนข้าง
ราบเรี ย บ เป็ น กลุ่ ม ดิ น ลึ ก ที่ มี ก ารระบายน้ าดี เนื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น เหนี ย วหรื อ ดิ น เหนี ย วจั ด ดิ น มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (กลุ่มชุดดินที่
28)
ข้อเสนอแนะ
ก. รณรงค์การงดเผาตอซังข้าว
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ค. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ง. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
จ. ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วในฤดูแล้ง
ฉ. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
5.2) พื้นที่พืชไร่ จานวน 2,627 ไร่ หรือร้อยละ 3.26 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน เป็นกลุ่ม
ดินตื้นถึงดินลึก ที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วน อาจพบเศษหินปะปนมาก มักพบ
ชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินเหนียวจัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงสูง ปฏิกิริยาของ
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 28 และ 47)
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ข้อเสนอแนะ
ก. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
ข. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
ค. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ง. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
จ. ส่งเสริมการลดการไถพรวน
ฉ. รณรงค์การงดเผาเศษซากพืช
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
5.3) พื้นที่ไม้ผล จานวน 58 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน จัดเป็นกลุ่ม
ดินตื้น มีการระบายน้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้น
ตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกลาง (กลุ่มชุดดินที่ 47)
ข้อเสนอแนะ
ก. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ)
ข. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า
ค. ส่งเสริมการใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
ง. ส่งเสริมการปลูกพืชแซมและพืชผสมผสาน
จ. ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน
ฉ. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
ช. อบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ซ. อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
6) พื้นที่ป่าไม้ จานวน 5,030 ไร่ หรือร้อยละ 6.24 เป็นพื้นที่ที่มีต้องได้รับการแนะนา ส่งเสริม
และอนุรักษ์
ข้อเสนอแนะ
ก. สงวนไว้เป็นป่าต้นน้าลาธาร
ข. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
ค. ส่งเสริมให้ราษฎรเห็นความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้
ง. บารุงรักษาสภาพป่าธรรมชาติตามหลักวิชาการ
7) พื้นที่ชุมชน จานวน 14,730 ไร่ หรือร้อยละ 18.25
8) พื้นที่แหล่งน้า จานวน 935 ไร่ หรือร้อยละ 1.15
9) พื้นที่อื่นๆ จานวน 5,030 ไร่ หรือร้อยละ 2.93

บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
1. การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดินของประเทศไทย
ผลการจัดทาแผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน แผนที่ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน และแผนที่
การกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในดิน ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ บนพื้นฐานขององค์ความรูท้ รัพยากรดิน พบว่าทั้งสามแผนที่มีลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล
เชิงพื้นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ประเทศไทยส่วนใหญ่มีการกักเก็บ อินทรีย์คาร์บอนในดิน
อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง (0-8 ตันต่อไร่) มีเนื้อที่รวม 182,974,428 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของพื้นที่
ทั้ งประเทศ โดยในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ร ะดั บ การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในดิ น ที่ ต่ ากว่ า ภาคอื่ น ๆ
อย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มี เนื้อที่ 42,083,141 ไร่
(ร้อยละ 23.02) 21,651,438 ไร่ (ร้อยละ 11.84) 14,324,723 ไร่ (ร้อยละ 7.84) และ 14,109,241 ไร่
(ร้อยละ 7.72) ตามลาดับ ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพืชพรรณน้อย จึงมี
มวลชีวภาพ (biomass) น้อย ท าให้มีการสะสมอินทรียวัตถุในดินน้อย ประกอบกับ วัตถุต้นกาเนิด ดิน
ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากเป็ น กลุ่ ม ของหิ น ทราย มี เนื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ทราย มี ก ารระบายน้ าและอากาศดี ท าให้
อินทรียวัตถุสูญเสียไปได้ง่าย นอกจากนี้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ทาให้อินทรียวัตถุสลายตัวอย่างรวดเร็ว
(บุญนะ, 2532; กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก)
พื้นที่ที่มีการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในระดับสูงถึงสูงที่สุด (มากกว่า 12 ตันต่อไร่) จะพบ
มากในภาคเหนือและภาคใต้ มีเนื้อที่ 52,746,153 ไร่ และ 15,625,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.41 และ
15.82 ของพื้นที่ที่มีการกักเก็บอินทรีย์คาร์บอนในระดับสูงทั้งประเทศ ตามลาดับ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าไม้ ซึ่งมีการสะสมอินทรีย์คาร์บอนไว้ในดินเป็นจานวนมาก (แสงคา, 2552; วสันต์ และคณะ, 2553;
วรนันท์, 2554) บางส่วนเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น นอกจากนี้ในภาคใต้จะมีพื้นที่ดินพรุหรื อดิน
อินทรีย์ซึ่งมีการสะสมอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุด
แผนที่ปริมาณการกักเก็บ อินทรีย์คาร์บอนในดิน เป็นข้อมูลสาคัญ สาหรับการประเมินการ
กักเก็บคาร์บอนในดินในระดับนานาชาติ อันเนื่องมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องดาเนินการตรวจวัด ประเมิน และติดตามผล
การดาเนินงาน ในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยแนวทางหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร คือการนาคาร์บอนในบรรยากาศมากักเก็บไว้ในดิน ผ่านกระบวนการจัดการ
ดินและพืชที่เหมาะสม โดยประเทศไทยจะต้องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ให้ได้
เป็นจานวน 111-139 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2573 (สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)
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2. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่กบั การซ้อนทับเชิงพื้นที่
วิธีการประมาณค่าทั้งสองวิธีล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน กล่าวคือ วิธีการวิเคราะห์
แบบซ้อนทับเชิงพื้นที่ (Geo-matching) เป็นวิธีการพื้นฐานที่ง่ายในการวิเคราะห์ แต่ความถูกต้องของ
ข้อ มู ลขึ้ น อยู่กั บ แผนที่ พื้ น ฐานที่ น ามาใช้เป็ น หน่ วยแผนที่ ส าหรับ การประเมิ น และจานวนของจุ ดเก็ บ
ตัวอย่าง หากแผนที่พื้นฐาน (แผนที่ดิน) มีความละเอียดสูงและมีจุดเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละ
หน่วยแผนที่มาก ก็จะทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาสูง
ในขณะที่ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ แ บบประมาณค่ าเชิ งพื้ น ที่ (Kriging) จะมี ค วามซั บ ซ้ อ นในการ
วิเคราะห์มากกว่า เนื่องจากใช้วิธีการทางสถิติและสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องเชิงสถิติสูงกว่า ไม่ จาเป็นต้องใช้จานวนจุดเก็บตัวอย่างมาก แต่การใช้ข้อมูลจุด
เก็บตัวอย่างดินเพียงชั้นข้อมูลเดียว ผลลัพธ์ที่ได้ในด้านการกระจายตัวของข้อมูลอินทรียวัตถุในดิน ยังไม่มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของพื้นที่มากนัก จึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการพิจารณาภาพรวมของ
ข้อมูลในระดับกว้าง หรือในกรณีที่ไม่มีข้อมูลแผนที่ ดิน รวมถึงในกรณีที่ต้องการทาแผนที่ขนาดใหญ่มาก
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันของสภาพพื้นที่และระบบการจาแนกดิน ทาให้ความถูกต้องของแผนที่จะขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลจากจุดเก็บตัวอย่างดินเพียงอย่างเดียว
การศึกษานี้ต้องการที่จะนาข้อมูลด้านทรัพยากรดิน ไปใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์ดินและ
ฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน ในระดับตาบล ซึ่งต้องการข้อมูลที่มีความละเอียดค่อนข้างสูง จึงได้เลือกใช้ข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์โดยการซ้อนทับเชิงพื้นที่ มาใช้ในการดาเนินงานขั้นต่อไป นอกจากนี้ การที่ประเทศ
ไทย มีข้อมูลดินที่ค่อนข้างละเอียดและมีความถูกต้องเชิงพื้นที่สูง เหมาะสมสาหรับการใช้งานวางแผน
ปฏิบัติการในระดับจังหวัด และการกาหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี
การเพิ่มความละเอียดและถูกต้องของแผนที่จากการประมาณค่าเชิงพื้นที่ สามารถกระทาได้
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่นวิธีการ Cokriging จากเดิมที่ใช้จุดเก็บตัวอย่างดินเป็นปัจจัย
เดียวในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน เช่น ข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ ความลาดชัน การใช้ที่ดิน และ ภาพถ่ายดาวเทียม มาประมวลผลร่วมด้วยจะทาให้แผน
ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
3. แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน
3.1 แผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
ในกรณีที่ต้องการยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุของประเทศไทย ในพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุอยู่
ในระดับค่อนข้างต่าถึงต่ามาก (0-1.5 เปอร์เซ็นต์) ให้สูงขึ้นจนอยู่ ในระดับปานกลาง ที่เหมาะสมสาหรับ
การเกษตรกรรม คือ ประมาณ 1.5-2 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน ให้อยู่ในระดับปานกลาง คือ ประมาณ 3 ตันต่อไร่
ผลการประเมินความต้องการเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้กับหน่วยงานของกรมพัฒ นาที่ดิน
พบว่า สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่ดูแลจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
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มากที่สุด รองลงมาได้แก่ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยสานักงานพัฒ นาที่ดินเขต 1 ที่ดูแลพื้นที่ใน
ภาคกลาง มี ค วามต้อ งการปอเทื องน้ อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ ที่ มีป ริมาณอิน ทรียวัต ถุที่ น้ อ ยกว่า 1.5
เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าในภาคอื่นๆ
ทั้งนี้การส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ โดยใช้ปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสด ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ นอกจากจะช่วยให้ดินมีความอุดสมสมบูรณ์เหมาะกับ
การเกษตรแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการช่วยดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่อ ยู่ในชั้นบรรยากาศจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
มาเก็ บ สะสมไว้ ในดิ น เพื่ อ รับ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ และแก้ ไขปั ญ หาโลกร้อ น ในระดั บ
นานาชาติ ต่อไป
อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทาแผนการอนุรักษ์
และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน เท่านั้น ในกระบวนการจัดทาแผนจะต้องพิจารณาข้อมูลอีกเป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะข้ อ จ ากั ด ของงบประมาณและกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น หน่ ว ยงานด้ า นภารกิ จ (Function
approach) ไม่ได้มีหน้าที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร แต่ต้องกากับดูแลพื้นที่เกษตรกรรมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จึงอาจต้องประสานกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
(Area approach) ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป อีกทั้งในสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
ยังมีปัจจัยที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ที่ไม่ได้นามาพิจารณาใน
การศึกษานี้ เช่น ชนิดของพืชที่ปลูก การจัดการดิน และอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน เป็นต้น
ทาให้ผลการประเมินความต้องการจะเป็นเพียงแนวทางในการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในเบื้องต้นเท่านั้น
3.2 แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน
กรณีศึกษาการวิเคราะห์และจัดทาแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดิน ตาบลกันจุ
อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า สามารถแบ่งพื้นที่ตามระดับของปริมาณอินทรีย วัตถุในดิน ใน
พื้นที่เกษตรกรรม ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) พื้นที่ดินอินทรียวัตถุต่ามาก เป็นพื้นที่ที่มีปัญ หารุนแรงมาก
จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยเร่ ง ด่ ว น 2) พื้ น ที่ ดิ น อิ น ทรี ย วั ต ถุ ต่ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หารุ น แรง
จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 3) พื้นที่ดินอินทรียวัตถุค่อนข้างต่า เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาค่อนข้าง
รุนแรง จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยด่วน 4) พื้นที่ดินอินทรียวัตถุปานกลาง เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้อย
จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม และ 5) พื้นที่ดินอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง เป็นพื้นที่ ที่มีปัญหา
น้อยมาก ต้องได้รับการแนะนาและส่งเสริม พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางในการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่ โดย
อ้างอิงจากหลักการพื้นฐานในการอนุรักษ์ดินและน้า รวมถึงกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก การสนับสนุนสาร
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เช่น โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม เป็นต้น การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน
เพื่ อใช้ปุ๋ยเคมี อย่างเหมาะสม การสนับ สนุนการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์น้า (ปุ๋ยชีวภาพ) การส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช การส่งเสริมการลดการไถพรวนดิน การอบรมถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบารุง
ดินด้วยอินทรียวัตถุ และการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม
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6.2 ข้อเสนอแนะ
1. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
เนื่องจากในระบบเกษตรกรรม มีปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตพื ชมากมาย ทาให้ ปริมาณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงตลอดเวลา ดั ง นั้ น การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณ
อิน ทรียวัต ถุในดิน อย่างต่อ เนื่ องเป็ น ประจาทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งสถานการณ์ ของปริม าณการกัก เก็ บ
คาร์บอนของประเทศไทย จึงมีความสาคัญ โดยใช้ข้อมูลปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่จัดเก็บในปี พ.ศ. 2554
และแผนที่ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ซึ่ ง เป็ น ผลจากการศึ ก ษานี้ เป็ น ข้ อ มู ล ปี ฐ านอ้ า งอิ ง ในตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ในการก ากั บ ดู แ ลด้ า นทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล ในการรายงาน
ความสามารถของประเทศไทยในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามพันธสัญญาระหว่าง
ประเทศ
2. การศึกษาวิจัยการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
แม้ว่า งานด้านการวิจัยด้านการปรับปรุงบารุงดิน จะมีการดาเนินงานมาแล้วหลายปีนับแต่
อดีต แต่เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมมีความหลากหลายและซับซ้อน ทั้งเรื่องของชนิด
ของพืช ทรัพยากรดิน การจัดการดิน น้า และพืช รวมถึงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ ตลอดจนระยะเวลาในการศึกษาวิจัยที่ต้องใช้เวลานาน ภายใต้กรอบของ Carbon sequestration
จึงขอเสนอให้กาหนดกรอบแนวทางและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถจึงจะ
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้
3. การใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีความละเอียดถูกต้องมากยิ่งขึ้น
สิ่งสาคัญในการจัดทาแผนที่ คือ ข้อมูลพื้นฐานที่นามาใช้วิเคราะห์ โดยเฉพาะวิธีการซ้อนทับ
เชิงพื้นที่ ต้องการแผนที่ ฐานที่ มี ความละเอียดมากขึ้น หากต้องการนาไปใช้ดาเนินงานในระดับตาบล
ร่วมกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ดั งนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งสร้ างหน่ วยของแผนที่ ที มี ค วามละเอี ย ดมากขึ้ น
โดยนอกจากจะใช้เพียงข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดิน (ชุดดิน) แล้ว ควรนาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน ในระดับ
ชนิดพืช หรือแปลงถือครองที่ดิน มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ก็จะสามารถทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา
แผนการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูอินทรียวัตถุในดินมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ Digital Soil Map และแบบจาลอง
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในทาง
การเกษตรได้ โดยเฉพาะระบบ Digital Soil Map ที่ได้ขยายความสามารถของวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่
ที่ใช้สมการความสัมพันธ์ของตัวแปรเดียว (ปัจจัยเดียว) มาสร้างความสัมพันธ์แบบหลายปัจจัย ซึ่งเรา
สามารถนาปัจจัยที่ ควบคุม การเกิดและพั ฒ นาการของดิน ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ปัจจัยทาง
ชีวภาพ ความต่างระดับของพื้นที่ห รือสภาพภูมิประเทศ วัตถุต้น กาเนิดดิน และ ระยะเวลาที่ต่อเนื่องใน
การเกิดดินหรือพัฒนาการของดิน ซึ่งส่งผลต่อลักษณะและสมบัติของดิน มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อจัดทา
แผนที่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่มีความละเอียดถูกต้องมากขึ้นได้ในอนาคต
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6.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการศึกษาทาให้ทราบสถานะของปริมาณอินทรียวัตถุ ในดินของประเทศไทย เพื่อใช้เป็น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนพั ฒ นาการเกษตรอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ อนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรดิ น
ตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการกาหนดพื้นที่และประเด็นศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงบารุงดิน
ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล ฐาน (baseline) ด้ านปริม าณการกั ก เก็ บ อิ น ทรีย์ ค าร์บ อนในดิ น ที่ ส ามารถน าไป
เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ สาหรับการประเมินศักยภาพของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อม ตรวจวัด
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ านการรับ มื อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อากาศ ตามข้อ ตกลงและ
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับนานาชาติ
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