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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทางการเกษตร ในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติของดินบางประการที่มีผลต่อคุณภาพ
และความอุดมบูรณ์ของดิน ประเมินคุณภาพดินตามระบบจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Fertility Capability Soil Classification System; FCC) ร่วมกับการประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัด
ทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) ท าการศึกษาใน 23 ชุดดินตัวแทนตามสภาพพ้ืนที่ 
แบ่งตามลักษณะภูมิสัณฐาน (landform) และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน (parent material) ได้แก่ 1) ที่ราบ
น้ าท่วมถึง (flood plain) 2) ตะพักล าน้ า (alluvial terrace) 3) พ้ืนที่เกือบราบ (peneplain) และ 4) หน่วยที่
รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน (rocks controlled landform and structural unit) ท าการ
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีตามวิธีมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าคิดเป็น
ร้อยละ 89.20 ของพ้ืนที่ และจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ทั้งหมด 67 หน่วย (FCC unit)  
โดยมีข้อจ ากัดที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องความชื้นส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง (d) ดินตื้นปนกรวดลูกรัง (r++)  
ความเค็ม (s) ดินเป็นกรด (a) ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่ า (e) มีธาตุโพแทสเซียม (k) ฟอสฟอรัส (p) 
ที่เป็นประโยชน์ต่ า และปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (m) และจากผลการประเมินคุณภาพที่ดินพบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ ่
จัดอยู่ในชั้นคุณภาพท่ีดินที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของพ้ืนที่ โดยมีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการ
กักเก็บธาตุอาหารต่ า รองลงมาคือ ชั้นคุณภาพดินที่ 4 และ 5 คิดเป็นร้อยละ 9.24 และ 6.47 ตามล าดับ 
สามารถสรุปชั้นคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ในบริเวณแอ่งสกลนคร จ าแนกตามชนิดของสภาพพ้ืนที่  
ได้ดังนี ้

1) ที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood plain) เป็นดินค่อนข้างใหม่ เกิดจากตะกอนน้ าที่ พัดพามาทับถม 
ประกอบด้วย (1) สันดินริมน้ า (levee) พบเป็นแนวขนานไปกับล าน้ า ดินมีการระบายน้ าดี จัดอยู่ในชั้นคุณภาพ
ที่ดินที่ 5 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับขาดความชื้นในฤดูแล้ง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินเล็กน้อยในการปลูกพืช และ (2) ที่ลุ่มหลังสันดิน (back swamp, basin) 
เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ าอยู่ถัดลงมาจากสันดินริมน้ า มักมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ดินมีการระบายน้ าเลว จัดอยู่ในชั้น
คุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการระบายน้ าเลว ดินมคีวาม
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช 

2) ตะพักล าน้ า (Alluvial terrace) เป็นพื้นที่ท่ีมีการปรับตัวของระดับพ้ืนที่ (denudation ) ท าให้เกิด
การลดระดับลงมาลดหลั่นกันไป เกิดเป็นตะพักระดับต่างๆ ประกอบด้วย (1) ตะพักล าน้ าระดับต่ า (low 
alluvial terrace) เป็นบริเวณที่อยู่ถัดมาจากที่ราบลุ่มหลังแม่น้ า มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ มักมีน้ าแช่ขังในฤดูฝน 
เป็นดินลึก มีการะบายน้ าค่อนข้างเลว จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช  
มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช 
ส่วนบริเวณพ้ืนที่ดินเค็ม จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 7 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเค็ม ดินมีศักยภาพต่ า 
ในการผลิตพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า มีข้อจ ากัดของดินมากส าหรับการปลูกพืช (2) ตะพักล าน้ า
ระดับกลางถึงสูง (middle–high alluvial terrace) เป็นบริเวณที่อยู่สูงถัดขึ้นมาเป็นที่ดอน มีการระบายน้ าดี
หรือดีปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 ดินมีศักยภาพ
ปานกลางในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า ความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า และมีข้อจ ากัดของดินปานกลางถึงมากส าหรับการปลูกพืช  



(1) (2) 

3) พ้ืนที่เกือบราบ (Peneplain) เป็นบริเวณท่ีเกิดจากกระบวนการกร่อนของดิน เป็นการกร่อนลงของ
พ้ืนที่จนเกือบราบ บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่อง จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลาง 
ในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีข้อจ ากัดของดิน
ปานกลางในการปลูกพืช ส่วนบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบถึงเป็นลูกคลื่น จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 
ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า และ
ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ความอุดมสมบูรณ์ของต่ าถึงปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช 
ส่วนบริเวณพ้ืนที่ที่มีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 5 และ 6 มีศักยภาพปานกลาง
ในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับขาดความชื้นในฤดูแล้ง และความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า 
ความอุดมสมบูรณข์องดินต่ าถึงปานกลาง และมีข้อจ ากัดของดินปานกลางส าหรับการปลูกพืช 

4) หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน (Rocks controlled landform and 
structural unit) เป็นบริเวณที่เกิดจากการสลายตัวของหินพ้ืน ลักษณะของดินจะขึ้นอยู่กับวัตถุต้นก าเนิด
โดยตรงตามชนิดของหินพ้ืนที่รองรับอยู่ด้านล่าง มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ลาดชันสูง ได้แก่ 
พ้ืนที่ที่พัฒนามาจากหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินแกรนิต หินไรโอไลต์ และแอนดีไซต์ ส่วนใหญ่ 
จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถใน
การกักเก็บธาตุอาหารต่ า ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงปานกลาง และมีข้อจ ากัดของดินปานกลางถึงเล็กน้อย
ต่อการปลูกพืช ส่วนบริเวณที่พัฒนามาจากหินดินดานซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินตื้นและมีปริมาณกรวดมาก จัดอยู่ใน
ชั้นคุณภาพดินท่ี 6 มีศักยภาพต่ าถึงปานกลางในการผลิตพืช มีปัจจัยข้อจ ากัดเรื่องความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า 
ความอุดมสมบูรณข์องดินปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางส าหรับการปลูกพืช 

จากผลการศึกษาคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ในแอ่งสกลนคร จะท าให้เกษตรกรสามารถวางแผน
ปรับปรุงฟ้ืนฟคูุณภาพดิน โดยการจัดการดินตามชั้นข้อจ ากัดและสมรรถนะของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัด
ในเรื่องความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินเป็นกรด และดินต้ืนปนกรวด
ชั้นลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตร ซึ่งนับว่าเป็นข้อจ ากัดส าหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช 
ดังนั้น ควรมีการจัดการในเรื่องธาตุอาหารพืช โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยเน้นการเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ในดินที่เป็นกรดควรใส่ปูนทางการเกษตร เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมต์  เพ่ือปรับพีเอชดิน (pH)  
ให้สูงขึ้น รวมถึงลดการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารจากชั้นรากพืช พร้อมกับการคลุมดินเพ่ือลดการสูญเสีย
ความชื้นในดินจากการคายระเหย รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคนิคในการให้น้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็น 
สิ่งส าคัญต่อการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  
 

จากสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อม 
ในการเร่งพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ปัญหาด้านคุณภาพดินนับเป็น
ประเด็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาดินเสื่อมโทรม
และขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ
สภาวะอากาศแล้ง การสูญเสียดินและการชะล้างพังทลายของดิน และการจัดการดินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการ
ใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะและคุณภาพของที่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตของดินและการ
ผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพดิน จึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการใช้ที่ดินทาง
การเกษตร เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดินได้อย่าง 
เหมาะสมและลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 

แอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon basin) ซึ่งอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขอบเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ถือว่า
เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านการเกษตร เนื่องจากมีปริมาณและการกระจายตัวของฝนค่อนข้างสูง 
เหมาะสมต่อการปลูกพืช แต่ก็ยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรดินทั้งสาเหตุจากธรรมชาติและจากการใช้ที่ดิน 
โดยเฉพาะปัญหาดินตื้นที่มีปริมาณกรวดลูกรังปะปนมาก ซึ่งพบกระจายตัวมากและเด่นชัดในพ้ืนที่บริเวณนี้ 
รวมถึงปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็มในพ้ืนที่เกษตรกรรม การจัดการดินที่ไม่เหมาะสม และการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกพืชอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกวิธี 
ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อคุณภาพของดินทั้งในส่วนของสมบัติทางกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน สะท้อนถึงศักยภาพและข้อจ ากัดของดินต่อการปลูกพืช ด้วยเหตุนี้ 
เพ่ือลดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และเพ่ือให้การประโยชน์ การจัดการ รวมถึงการรักษาและ
เพ่ิมคุณภาพของดินในพ้ืนที่แอ่งสกลนครให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ท าการศึกษาคุณภาพดิน
และข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทางการเกษตรในแอ่งสกลนคร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผน
ปรับปรุงคุณภาพดินโดยการจัดการดินได้อย่างหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพดิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน (Fertility Capability Soil Classification System; FCC) ร่วมกับระบบการประเมินคุณภาพทีด่ินจาก
ข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทาง 
ในการประเมินคุณภาพดินเพ่ือการจัดการทางการเกษตรของประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นการประเมินถึงข้อจ ากัด 
ที่ส าคัญของดินจากสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เป็นปัญหาต่อการเกษตร บ่งชี้ถึงข้อจ ากัดของดินที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ซึ่งสามารถน ามาใช้ก าหนดแนวทางการจัดการดินตามศักยภาพหรือสมรรถนะของดิน 
ดังนั้น การทราบถึงสถานภาพคุณภาพของดินและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ เป็นสิ่งทีส่ าคัญในการป้องกันและปรับปรุง
ฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมคุณภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน  
มีประสิทธิภาพ และสมดุล น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยให้เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งได้ระบุถึงความจ าเป็นในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมและปรับปรุง
คุณภาพของดินโดยมีเป้าหมายหลักคือ ต้องรักษาและท าให้ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพและมีการ
จัดการดินทีย่ั่งยืน  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติของดินบางประการ ที่มีผลต่อคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในพ้ืนทีแ่อ่งสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

2) เพ่ือประเมินคุณภาพดินโดยใช้ระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility 
Capability Soil Classification System; FCC)  

3) เพ่ือประเมินคุณภาพท่ีดินโดยใช้ข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses)  
 
1.3 กรอบกำรศึกษำ 
 

การศึกษาคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทางการเกษตรในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร  
ท าการศึกษาในชุดดินตัวแทน 23 ชุดดินที่พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ตามสภาพพ้ืนที่
แบ่งตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน รวมถึงครอบคลุมตามประเภทกลุ่มเนื้อดิน  
(ดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว) และสภาพปัญหาของพ้ืนที่ เช่น ดินตื้น ดินทราย และดินเค็ม โดยมี
รายละเอียดการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินตามชนิดของสภาพพ้ืนที่ ดังนี้  

1. ที่ราบน้ าท่วมถึง (Flood plain) ได้แก่ ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) และชุดดินศรีสงคราม (Ss) 
2. ตะพักล าน้ า (Alluvial terrace) ได้แก่ ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดิน

อุดร (Ud) ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) และชุดดินธาตุพนม (Tp) 
3. พ้ืนที่เกือบราบ (Peneplain) ได้แก่ ชุดดินสีทน (St) ชุดดินละหานทราย (Lh) ชุดดินร้อยเอ็ด 

(Re) ชุดดินค าบง (Kg) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินปลาปาก (Ppk) ชุดดินปักธงชัย (Ptc)  
ชุดดินเขมราฐ (Kmr) และชุดดินพล (Pho) 

4. หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน (Rocks controlled landform and 
structural unit) ได้แก่ ชุดดินภูพาน (Pu) ชุดดินสูงเนิน (Sn) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินเลย (Lo) และชุดดิน
เชียงของ (Cg)  

 
โดยท าการเก็บตัวอย่างดินจากหลุมหน้าตัดดินขนาดเล็ก (min–pit) วิเคราะห์สัณฐานวิทยาของดิน  

และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีตามวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ เพ่ือน าไปประเมินสถานภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) 

ส าหรับการประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) 
จะใช้ลักษณะบ่งชี้ที่เป็นข้อจ ากัดจากขั้นการจ าแนกดินในระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ชั้นความเครียดของดิน เพ่ือจัดชั้นคุณภาพที่ดิน และเสนอแนะแนวทางการจัดการดินตามข้อจ ากัด
และสภาพปัญหาให้สอดคล้องกับศักยภาพและสมรรถนะของดิน 
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บทที่ 2 
กำรตรวจเอกสำร  

 
2.1 กำรจ ำแนกดิน สภำพพื้นที่ และลักษณะภูมิสัณฐำน 
 

2.1.1 กำรจ ำแนกดิน (Soil classification) 
 

การจ าแนกดิน หมายถึง การจ าแนกและจัดเรียงดินออกเป็นกลุ่มหรือขั้นอย่างมีระบบบนพ้ืนฐาน
ของลักษณะดินนั้น การจัดกลุ่มอย่างกว้างๆ จะใช้ลักษณะทั่วไป เช่น อันดับใช้ลักษณะของภูมิอากาศ ชั้นดิน
วินิจฉัย และการจัดกลุ่มย่อยจะใช้ความแตกต่างในสมบัติที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น วงศ์ดินใช้ชั้นขนาด
อนุภาค ชนิดของแร่ ระบอบอุณหภูมิดิน ชั้นปฏิกิริยาดิน มาประกอบในการจ าแนก (คณะกรรมการจัดท า
พจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์, 2562) 

1) อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) เป็นระบบการจ าแนกดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
ที่ใช้สมบัติดินซึ่งเป็นลักษณะประจ าตัวของดินเป็นพ้ืนฐานในการจ าแนก มีเกณฑ์เชิงปริมาณที่ใช้ตรวจสอบได้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และให้ชื่อดินที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้ภาษาซึ่งส่วนใหญ่มีรากศัพท์แสดงถึงลักษณะ
ของดินนั้นๆ แบ่งเป็นการจ าแนกขั้นสูง 4 ขั้น การจ าแนกขั้นต่ า 2 ขั้น ระบบนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 (ค.ศ.
1975) (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์, 2562) 

2) ชุดดิน (soil series) เป็นระดับต่ าสุดของการจ าแนกดินในระบบอนุกรมวิธานดิน ในการจ าแนก
ชุดดินอาศัยลักษณะต่างๆ เช่น ความหนาของชั้นดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน โครงสร้างดิน สีดิน เนื้อดิน 
ปฏิกิริยาดิน การยึดตัว ปริมาณคาร์บอเนตและเกลือชนิดต่างๆ ฮิวมัส เศษหิน องค์ประกอบของแร่ในดิน วัตถุ
ต้นก าเนิดดิน เป็นต้น การให้ชื่อชุดดิน ใช้ชื่อสถานที่พบครั้งแรก เช่น ต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือบริเวณที่มี
ลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นต้น และต้องมีเนื้อที่มากกว่า 8 ตารางกิโลเมตร หรือ 5 ,000 ไร่ 
(คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

3) ดินคล้าย (soil variants) เป็นหน่วยแผนที่ดินที่มีลักษณะเดียวกับหน่วยดินเดี่ยว แต่มีลักษณะ
แตกต่างจากชุดดินที่เคยก าหนดไว้แล้ว มีลักษณะเฉพาะเด่นชัดพอที่จะก าหนดเป็นชุดดินใหม่ได้ตามระบบการ
จ าแนกดิน แต่เนื้อที่ที่พบจากการส ารวจยังน้อยกว่าพิกัดที่ก าหนดไว้ (น้อยกว่า 8 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,000 ไร่) 
จึงแยกให้เป็นอีกหน่วยหนึ่ง โดยให้ชื่อชุดดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดและก ากับด้วยลักษณะที่แตกต่าง
กับดินทีใ่ห้ (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

 
2.1.2 สภำพพื้นที่ (Relief) 
 

สภาพพ้ืนที ่หมายถึง ความสูงต่ าของพ้ืนที่หรือลักษณะความลาดชันของพ้ืนที่ (slope) ซึ่งความลาดชัน
ของพ้ืนที่จะบอกถึงความต่างระดับของพ้ืนที่ (slope gradient) ความสลับซับซ้อนของพ้ืนที่ (complexity) 
รูปร่างของความลาดชัน (configuration) ความยาวของความลาดชัน (length) และทิศทางของความลาดชัน 
(aspect) เป็นต้น สภาพพ้ืนที่ระบุโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของความลาดชัน (slope) (สถิระ, 2558) 
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ตำรำงท่ี 1  ชั้นความลาดชันและสภาพภูมิประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สถิระ (2558) 
 

สภาพพ้ืนที่จะมีผลโดยตรงต่อระดับน้ าใต้ดิน ความชื้นในดิน การระบายน้ า การกร่อนของผิวหน้าดิน 
การไหลบ่าของน้ าผ่านผิวหน้าดิน ความยากง่ายต่อการกักเก็บน้ าและการเขตกรรม ดังนั้น สภาพพ้ืนที่จึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ควบคุมลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งชนิดของสภาพพ้ืนที่สามารถน าไปใช้
ประเมินสมบัติและลักษณะของดินบางประการได้ เช่น ที่ราบตะกอนน้ าพา เนินเขา หรือที่ลาดชันสูง 
 

2.1.3 ลักษณะภูมิสัณฐำน (Landform) 
 

ภูมิลักษณ์ (landform) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนผิวโลกที่มีรูปพรรณสัณฐานต่างๆ กัน
ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ , 2562) ส่วน
การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (สถิระ, 2558) 

ภูมิทัศน์ (landscape) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งรวมทั้งที่เกิดตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ปฐพี
ศาสตร์, 2562) 

 

ร้อยละ ความลาดชันเชิงซ้อน ความลาดชันเชิงเด่ียว
ความลาดชัน (Complex slope) (Single slope)

A 0-2 พ้ืนทีร่าบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
(level to nearly level) (level to nearly level)

B 2-5 พ้ืนทีลู่กคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
(gently undulating) (very gently sloping)

C 5-12 พ้ืนทีลู่กคล่ืนลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
(undulating) (gently sloping)

D 12-20 พ้ืนทีลู่กคล่ืนลอนชัน ลาดชันสูง
(rolling) (strongly sloping)

E 20-35 พ้ืนทีเ่นินเขา สูงชันปานกลาง
(hilly) (moderately steep)

F 35-50 พ้ืนทีภู่เขา สูงชัน
(mountain) (steep)

G 50-75 พ้ืนทีภู่เขา สูงชันมาก
(mountain) (very steep)

H ชันกว่า 75 พ้ืนทีภู่เขา สูงชันทีสุ่ด
(mountain) (extremely steep)

สัญลักษณ์
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เอิบ (2548) ได้แบ่งภูมิสัณฐานของประเทศไทยในภาพใหญ่ๆ ได้แก่ ที่ราบ ที่ราบสูง เขา และภูเขา  
มีรายละเอียด ดังนี้  

1) ที่ราบ (plain) เป็นลักษณะภูมิประเทศท่ีราบเรียบหรือมีลูกคลื่นบ้างเล็กน้อย พิสัยของความสูงต่ า
ของพ้ืนที่ 150 เมตร โดยที่ราบที่เกิดจากการทับถมอิทธิพลของธารน้ าไหล (fluvial deposition landform) 
สามารถจ าแนกได้เป็น 

– ที่ราบน้ าท่วมถึง (flood plain) เป็นที่ราบที่พื้นท่ีมลีักษณะราบเรียบเป็นบริเวณกว้างเกิดขึ้นใน
บริเวณที่มีแม่น้ าไหลผ่าน เมื่อถึงฤดูน้ าหลากน้ าจะพาตะกอนมาตกทับถมในบริเวณที่น้ าท่วมถึง พ้ืนที่ราบน้ า
ท่วมถึงจะประกอบไปด้วยคันดิน  (levee) ที่ลุ่มน้ าขัง ซึ่งอาจเป็นที่ลุ่ มต่ าหลังล าน้ า (backswamp or 
backmarsh) หรือ บึงโค้ง (oxbow lake) และพ้ืนที่น้ าท่วมถึงขณะที่น้ าบ่า (flood plain)  

– ที่ราบเนินตะกอนรูปพัด (alluvial fan) เป็นที่ราบที่เกิดขึ้นบริเวณฐานของหุบเขา เกิดจากธาร
น้ าที่ไหลจากหุบเขาลงสู่ที่ราบ เมื่อตะกอนที่ถูกพัดพามาปิดกั้นทางน้ าท าให้ธารน้ าแยกออกไปเป็นสายและพา
เอาตะกอนไปทับถมแผ่ออกไปเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเกิดเป็นที่ราบที่มีลักษณะคล้ายพัด  

– ที่ราบเนินตะกอนเชิงเขา (piedmont alluvial) เป็นที่ราบที่เกิดบริเวณหุบเขาชันที่เรียงรายอยู่
ใกล้ๆ กัน แต่ละหุบเขามีเนินตะกอนรูปพัดอยู่ที่ปากหุบ เนินตะกอนรูปพัดของแต่ละหุบได้แผ่ขยายถึงกันเป็นที่
ราบเนินตะกอนเชิงเขา  

– ลานตะพักล าน้ า (river terrace) เป็นสัณฐานที่แสดงถึงระดับฐานของที่ราบระหว่างหุบเขาเก่า
หรือที่ราบลุ่มเก่า ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่อยู่สูงกว่าถัดจากที่ราบน้ าท่วมขึ้นไป เป็นสัณฐานที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของธารน้ า ท าให้ธารน้ าลดระดับลง เกิดเป็นที่ราบน้ าท่วมใหม่ และท่ีราบเดิมมีระดับสูงขึ้นเป็นลานตะพักล าน้ า 
อาจถูกกัดเซาะลดระดับไปเป็นที่ราบน้ าท่วมหมุนเวียนเป็นวงจรได้ต่อไป ลานตะพักล าน้ าอาจสามารถจ าแนก
ออกได้เป็น 3 ระดับตามความสูง เริ่มจากบริเวณที่ติดต่อกับที่ราบน้ าท่วมไปจนถึงพ้ืนที่ภูเขาคือ ลานตะพักล าน้ า
ระดับต่ า (low terrace) ลานตะพักล าน้ าระดับปานกลาง (middle terrace) และลานตะพักล าน้ าระดับสูง 
(high terrace)  

2) ที่ราบสูง (plateau) เป็นที่ราบเรียบที่เกิดบนพ้ืนที่สูงที่มีความสูงกว่าระดับพ้ืนที่โดยรอบตั้งแต่ 
300 เมตรขึ้นไป มักพบขอบผาชันหรือตลิ่งชันอย่างน้อยหนึ่งด้าน สามารถจ าแนกได้เป็น  

– ที่ราบสูงเชิงเขา (piedmont plateau) เป็นที่ราบสูงที่อยู่ระหว่างเชิงเขากับที่ราบ มีความสูง
มากกว่า 300 เมตร 

– ที่ราบสูงระหว่างเขา (inter–mountain plateau) เป็นที่ราบสูงที่มีเทือกเขาล้อมรอบขนาบอยู่  
– เนินเมซาหรือเนินยอดป้าน (mesa and butte) เป็นภูเขาที่มียอดราบมีขนาดเล็กประมาณ  

1–2 ตารางกิโลเมตร มีชั้นหินวางตัวในแนวระนาบด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  เป็นพ้ืนที่สูงชันเกิดจากการ 
สึกกร่อนของชั้นหินที่มีความทนทานต่างกัน  

– เควสตา (cuesta) เป็นที่ราบสูงที่เกิดในชั้นหินที่เอียงตัวเล็กน้อย ด้านหนึ่งมีความลาดชันและ
ด้านท้ายลาดเป็นมุมเอียงตามความเอียงของชั้นหิน 

3) เขา (hill) เป็นพื้นที่สูงที่มียอดเขา มีความสูงกว่าพื้นท่ีโดยรอบ 150–600 เมตร  
4) ภูเขา (mountain) เป็นพ้ืนที่ที่มีระดับสูงกว่าพ้ืนที่โดยรอบตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป มียอดเขาและ

มีสันเขาที่อาจประกอบด้วยหลายยอดเขา  
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สถิระ และคณะ (2558) ได้แบ่งชนิดของสภาพพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็น 4 ส่วน ตาม
ลักษณะภูมิสัณฐานและสภาพพ้ืนที่ที่พบร่วมกับลักษณะทางธรณีวิทยา ได้แก่ ที่ราบน้ าท่วมถึง ตะพักล าน้ า 
พ้ืนที่เกือบราบ และหน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ที่ราบน้ าท่วมถึง (flood plain)  
พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ  Qa (Alluvial deposit Quaternary) เป็นพ้ืนที่ได้รับ

อิทธิพลของแม่น้ า/ล าน้ าสาขา วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพา (alluvium) สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึง
ราบเรียบ ในหน้าฝนหรือหน้าน้ าหลากมักมีน้ าท่วมและมีการทับถมของตะกอนเพ่ิมมากขึ้นหลังน้ าท่วม 
ประกอบด้วยพื้นที ่2 ส่วน คือ 

(1) สันดินริมน้ า (levee) โดยทั่วไปจะเป็นพ้ืนที่สูง มีการระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี 
(2) ที่ลุ่มหลังสันดิน (back swamp, basin) เป็นบริเวณพ้ืนที่ต่ า มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว 

ดินมีพัฒนาการไม่มากนัก  
2) ตะพักล าน้ า (alluvial terrace)  

พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ Qa และ Qt (Terrace deposit quaternary) เป็นบริเวณ
ที่ได้รับอิทธิพลของแม่น้ า/ล าน้ าสาขา วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพา (alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ
เป็นขั้นๆ ข้างตลิ่ง เกิดจากทางน้ าที่ตะกอนตกจมทับถมกลายเป็นที่ราบลุ่มน้ า แล้วต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับฐาน กระแสน้ าไหลแรงและสามารถกัดเซาะที่ราบลุ่มน้ าจนต่ าลง จึงท าให้ที่ราบลุ่มน้ าส่วนที่เหลืออยู่สูง
กว่าท้องน้ าใหม่ นานๆ เข้าท้องน้ าก็จะยิ่งกว้างออกไปและอาจเกิดที่ราบลุ่มน้ าตรงท้องน้ าที่กว้างออกไปขึ้นอีก 
วนเวียนกันไปเรื่อยๆ จนเกิดที่ราบเป็นขั้นๆ ในบริเวณนั้น โดยตลิ่งแต่ละข้างอาจมีตะพักได้หลายระดับ ได้แก่ 
ตะพักล าน้ าระดับต่ า (low alluvial terrace) ตะพักล าน้ าระดับกลาง (middle alluvial terrace) ตะพักล าน้ า
ระดับสูง (high alluvial terrace)  

ลักษณะดินบริเวณตะพักล าน้ าจะเป็นดินที่มีพัฒนาการและมีความแตกต่างกันออกไป บริเวณ
ตะพักล าน้ าระดับต่ า (low terrace)  มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว สีดินเป็น
สีน้ าตาลปนเทา สีน้ าตาล มีจุดประสีต่างๆ เนื้อดินอาจเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย 
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน หรือดินที่ได้รับอิทธิพลจากหินอมเกลือ ส่วนบริเวณตะพักล าน้ าระดับกลาง
และระดับสูง (middle–high terrace) มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินมีการระบายน้ าดี ดิน
มีสีน้ าตาล เหลือง ไปจนถึงสีแดงเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายหรือทรายแป้ง และมักจะพบก้อนกรวดท้องน้ า
ลักษณะกลมมนหรือตะกอนทรายหยาบในหน้าตัดดินที่บ่งบอกถึงการเป็นตะกอนที่ถูกน้ าพัดพามา  

3) พื้นที่เกือบราบ (peneplain/planation)  
พ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบนี้จะเป็นผืนแผ่นดินที่การผุพังท าลายท าให้เขากร่อนลงๆ จน

เกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อยๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูงโดยความเคลื่อนไหวของ
เปลือกโลกจะถูกสายน้ ากัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่แต่เมื่อมองจากอากาศ
แล้วจะเห็นขอบเขตของพ้ืนราบในอดีตได้ บริเวณพ้ืนที่นี้จะครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ภาคฯ พบ
บริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาในกลุ่มหินโคราช ส่วนใหญ่เป็นหมวดหิน KTms และ Kkk วัตถุต้นก าเนิดดินเกิด
จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากหินตะกอน
ส่วนใหญ่เป็นพวกหินทราย แต่จะไม่ค่อยพบชิ้นส่วนหรือเศษหินของหินทรายในหน้าตัดดินหรือบริเวณผิวหน้าดิน 
นอกจากนี้ การที่วัตถุต้นก าเนิดดินบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้พัฒนามาจากหินตะกอน มีลักษณะ
การตกตะกอนทับถมเป็นชั้นๆ ตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งหินตะกอนจะประกอบด้วยอนุภาคท้ังเนื้อหยาบ เนื้อปานกลาง 
เนื้อละเอียด จึงอาจท าให้ดินเกิดความไม่ต่อเนื่องทางธรณี (lithologic discontinuities) ขึ้น โดยส่วนใหญ่มัก
เป็นชั้นดินทรายในตอนบน และเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือชั้นหินพื้นทันทีในตอนล่าง  
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4) หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน (rocks controlled landform and 
structural unit)  

พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบที่มีอายุในช่วงเวลาต่างๆ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา 
หุบเขา เนินหรือที่ราบเกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวในลักษณะที่แตกต่างกัน และมีสภาพคงทนต่อการกัดกร่อน
ของตัวการแบบต่างๆได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหินแต่ละชนิด และถูกควบคุมด้วยลักษณะของ
โครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่มักมีหินที่เป็นวัตถุต้นก าเนิดดินปะปนให้เห็นทั้งในหน้าตัดดินและลอยหน้า 
แบ่งออกได้ตามลักษณะและชนิดของหิน ดังนี้ 

(1) พัฒนาจากหินทราย  
พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ Kpp JTR รวมทั้งตอนบนของหน่วยทางธรณีวิทยา

แบบ Kkk ดินมีการระบายน้ าตั้งแต่ดีปานกลางถึงค่อนข้างมากเกินไป ดินมีสีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง เหลือง 
น้ าตาลปนแดง เหลืองปนแดง จนถึงสีแดง เนื้อดินมีทรายปนอย่างชัดเจน ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีการใช้ประโยชน์ในการพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บริเวณที่ภูเขา เนินเขา หรือพ้ืนที่ที่มี
หินพื้นโผล่หรือมีเศษหินปะปนส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์  

(2) พัฒนาจากหินทรายแป้ง  
พบเป็นส่วนใหญ่บริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ Kkk และตอนบนของ KTms ดินมีการ

ระบายน้ าดีปานกลางถึงดีดินมีสีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง น้ าตาลปนเหลือง เนื้อดินมีทรายแป้งปนอย่างชัดเจน  
ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง บางบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากปูน ดินจะท าปฏิกิริยากับ
กรดเกลือมีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บางบริเวณมีการดัดแปลงสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท านา  

(3) พัฒนาจากหินดินดาน  
พบเป็นส่วนใหญ่บริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ C Ps–1 Ps SD ดินมีการระบายน้ า 

ดีปานกลางถึงดี ดินมีสีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง น้ าตาลปนแดง เหลือง หรือแดง เป็นดินเหนียว  นอกจากนี้ 
อาจมีหินทรายหรือหินทรายแป้งแทรกอยู่เป็นหย่อมๆ ในบริเวณนี้ด้วย ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กลาง มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บางบริเวณเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้โตเร็ว 
ป่าปลูก หรือป่าตามธรรมชาติ บริเวณท่ีภูเขา เนินเขา หรือมีหินพื้นโผล่ ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์  

(4) พัฒนาจากหินปูน  
พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ P เป็นหินปูน ดินมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี ดินมี

สีด า สีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง ถึงสีแดง บางบริเวณพบชั้นหินปูนเป็นฐานในตอนล่างของหน้าตัดดิน ค่าปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง บางพ้ืนที่พบชั้นสะสมปูนมาร์ล มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่
ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือยังคงสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติหรือเป็นป่าปลูก  

(5) พัฒนาจากหินแกรนิต  
พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ PTRgr และ TRgr ดินมีการระบายน้ าดีถึงค่อนข้างมาก

เกินไป ดินมีสีเทา สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง หรือน้ าตาลปนแดง เนื้อดินมีทรายปนอย่างชัดเจน ค่าปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีการใช้ประโยชน์ในการพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บางบริเวณเป็น
พ้ืนที่ปลูกไม้โตเร็ว หรือเป็นป่าปลูก  
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(6) พัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดีไซต์ ทัฟฟ์ หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ  
พบบริเวณหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ PTRv หรือ PTR ดินมีการระบายน้ าดีปานกลางถึงดี 

ดินมีสีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง ถึงสีแดง เป็นดินร่วนถึงเหนียว ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง  
ใช้ปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือเป็นป่าปลูก บริเวณที่มี  
หินโผล่ยังคงสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ อาจพบชั้นลูกรังซึ่งเกิดจากการที่สารละลายเหล็กเคลือบบนเศษหิน
สะสมในหน้าตัดดิน  
 
2.2 คุณภำพดิน (Soil quality) 
 

คุณภาพดิน หมายถึง ศักยภาพของดินในการที่จะรักษาผลผลิตของทั้งพืชและสัตว์ให้ยั่งยืน รวมถึง
ศักยภาพในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้สภาพที่อยู่อาศัยและสุขภาพของมนุษย์ดีขึ้น (Karlen et al., 
1997)  

คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ (2562) ได้ให้นิยามคุณภาพดินว่า ความสามารถของ
ดินในการคงผลิตภาพของสิ่งมีชีวิตและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในระบบนิเวศหนึ่งๆ และเม่ือพิจารณา
จากมุมมองด้านการผลิตพืชทางการเกษตร คุณภาพดิน คือ ความสามารถของดินหรือสภาพที่เหมาะสมของดิน
ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช โดยไม่ส่งผลท าให้ดินเสื่อมโทรมหรือท าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
(ยงยุทธ, 2557) 

คุณภาพที่ดิน หมายถึง สมบัติของที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คุณภาพที่ดิน
อาจประกอบด้วยลักษณะที่ดิน (land characteristic) ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ เช่น ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรากพืช (oxygen availability to root) เป็นคุณภาพที่ดินซึ่งมีผลมาจากคุณลักษณะของที่ดิน
หลายตัว เช่น ชั้นการระบายน้ าของดิน (soil drainage class) ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน (depth of 
watertable) ระยะเวลาของน้ าท่วมขัง (period of waterlogging) เป็นต้น (บัณฑิต และค ารณ, 2542) 
 

2.2.1 คุณภำพดินสืบทอด (Inherent soil quality) 
 

คุณภาพดินสืบทอด คือ ลักษณะจ าเพาะ (attributes) ของคุณภาพดินบางลักษณะ เช่น แร่วิทยา 
การกระจายอนุภาคดิน เป็นลักษณะที่เกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยแม้จะมีในระยะ
เวลานาน คุณภาพของดินส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติจากกระบวนการก าเนิดดิน ซึ่งเป็นผลสืบทอดของ
องค์ประกอบของดินจากอิทธิพลของลักษณะทางธรณีวิทยาและปัจจัยในการเกิดดินอ่ืนๆ เช่น วัตถุต้นก าเนิด 
สภาพภูมิประเทศ (Carter et al., 1997) ลักษณะคุณภาพดินสืบทอดส าหรับการผลิตพืช นอกจากจะเป็นผล
โดยตรงจากดินแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการผลิตพืชอีกด้วย ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ 
เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ การระเหยน้ า สภาพภูมิประเทศและสภาพอุทกวิทยา ( Janzen et al., 1992; 
Gregorich and Carter, 1997) 
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2.2.2 คุณภำพดินเชิงพลวัต (Dynamic soil quality) 
 

คุณภาพดินเชิงพลวัต คือ สมบัติของดินบางชนิดเปลี่ยนแปลงภายใต้การใช้ที่ดินและการจัดการ
ดินของมนุษย์ โดยสมบัติของดินเหล่านั้นจะมีผลที่ส าคัญต่อคุณภาพของดิน ซึ่งเรียกว่า คุณภาพดินเชิงพลวัต 
ลักษณะจ าเพาะของคุณภาพดินพลวัตคือ มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาค่อนข้างสั้น เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุที่
อาจเปลี่ยนแปลงภายใต้การจัดการในระยะเวลา 1–10 ปี ในขณะที่ปฏิกิริยาดิน (pH) และสารอินทรีย์บางส่วน
ที่สลายค่อนข้างง่ายอาจเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพดินเชิงพลวัต
จะมีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยรวม เพราะเกี่ยวข้องกับสมบัติดินที่สามารถจัดการให้เปลี่ยนแปลง
ได้ในช่วงเวลาค่อนข้างสั้น ภายใต้การปฏิบัติเพ่ือการผลิตพืชในระบบการเกษตรที่ยั่งยืน (พิบูลย์ , 2554) วิธีการ
วัดคุณภาพดินในปัจจุบันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะของดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น คุณสมบัติ 
ของดินหรือตัวชี ้ว ัดที ่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของลักษณะดิน (Gregorich and 
Carter, 1997) 

 
2.2.3 ตัวช้ีวัดคุณภำพดิน (Soil quality indicator) 
 

สมบัติของดินมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ ซึ่งปกติแล้วเป็นการ
ยากที่จะวัดอัตราของกระบวนการเหล่านี้โดยตรงเพ่ือประเมินคุณภาพของดิน แต่สามารถวัดสมบัติของดิน
เฉพาะอย่างที่บ่งชี้ถึงอัตราของกระบวนการเหล่านั้น โดยสมบัติของดินที่ใช้วัดเพ่ือประเมินคุณภาพดินจะ
เรียกว่า ตัวชี้วัดคุณภาพดิน การเลือกใช้สมบัติของดินเป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินคุณภาพดินนั้น ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายของการจัดการดินในการใช้ที่ดิน โดยสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินหลายประการ 
สามารถก าหนดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพดินและใช้ในการก าหนดดัชนีคุณภาพดินส าหรับประเมินคุณภาพดินได้ 
(Gregorich, and Carter, 1997) 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ได้ก าหนดตัวชี้วัด ส าหรับใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (คณะท างานบริหารการจัดท าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2552) 
โดยก าหนดสมบัติของดินที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ได้แก่ 1) สมบัติทางกายภาพ 
ประกอบด้วย ความหนาของชั้นดินบน ความร่วนซุยของชั้นดินบน ความชื้นของดิน และการกร่อนของดิน  
2) สมบัติทางเคมี ประกอบด้วย ปฏิกิริยาดิน สภาพการน าไฟฟ้า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  ความอ่ิมตัวเบส ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน และปริมาณธาตุอะลูมินัมและเหล็กที่สกัดได้ (ในดินกรด) และ 3) สมบัติทางชีวภาพ ซ่ึงยังไม่มีการ
ก าหนดดัชนีเนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยรองรับ 
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2.2.4 สมบัติทำงเคมีบำงประกำรที่มีผลต่อตัวชี้วัดคุณภำพดิน 
 

1. ความเป็นพิษของอะลูมินัม (Aluminum toxicity) ในดินกรด 
อะลูมินัมเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการผลิตพืชของดินในเขตร้อน ซึ่งพบมากในดินที่ผ่านการผุพัง

สลายตัวมาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะดินในอันดับอัลทิซอลล์ (Ultisols) และออกซิซอลล์ (Oxisols) ซึ่งพบมากใน
เขตร้อนถึงร้อยละ 43 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (Sanchez et al, 1982) ดินดังกล่าวมคี่าปฏิกิริยาดิน (pH) ต่ ากว่า 5.5 
จึงท าให้อะลูมินัมละลายออกมามากและอยู่ในรูปที่เป็นพิษกับพืช จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิตของพืช (Kamprath, 1970) โดยทั่วไปปริมาณอะลูมินัมในดินแต่ละชนิดมีปริมาณแตกต่างกันตาม
การเปลี่ยนแปลงของค่าปฏิกิริยาดิน (pH) โดยค่าปฏิกิริยาดิน (pH) เป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยถึงสภาพความเป็น
กรดเป็นด่าง ระดับการผุพังอยู่กับที่ ปริมาณการชะละลาย ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชบางชนิด และ
สภาพความเป็นพิษของธาตุอาหารต่อพืช (Brady and Weil, 2002; Buol et al., 2003) การที่ดินมีปฏิกิริยา
เป็นกรดนั้น เป็นลักษณะดินทั่วไปในเขตร้อนที่มีพัฒนาการค่อนข้างสูงและมีการชะละลายสูง ซึ่งเป็นผลมาจาก
กระบวนการชะละลายประจุบวกที่เป็นด่างออกไปจากหน้าตัดดินแล้วมีไฮโดรเจนไอออนมาสะสมอยู่ที่ผิว
อนุภาคดิน ดินที่มีค่าปฏิกิริยาดิน (pH) เป็นกรดมากกว่าแสดงถึงมีการชะละลายที่มากกว่าและพัฒนาการ
ค่อนข้างสูงกว่าด้วย (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548; Brady and Weil, 2002) และค่าปฏิกิริยาดิน (pH) 
ที่ต่ ากว่า 5.5 ธาตุฟอสฟอรัสจะรวมตัวกับสารประกอบกับเหล็กและอะลูมินัมซึ่งละลายยากและไม่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช และธาตุอะลูมินัมจะละลายออกมามากอาจเป็นผลให้อะลูมินัมเป็นพิษต่อพืชได้ (Halvin et al., 
2005) 

การใช้ร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัมเพ่ือท านายความเป็นพิษประสบผลส าเร็จมากกว่า
อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ (Kamprath, 1984) เนื่องจากผลผลิตพืชที่เพ่ิมขึ้นจากการใส่ปูนเป็นสหสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับการลดลงของร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัม จากการรวบรวมข้อมูลของ Adams (1984) และ 
Kamprath (1984) เพ่ือก าหนดระดับวิกฤตของร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัม โดยค่าในพิสัย 0–25 ใช้เป็น
ข้อจ ากัดส าหรับการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง ซึ่งขึ้นอยู่ว่าเป็นดินประเภทใด และ Bruce (1986) ได้รวบรวม
ข้อมูลในลักษณะเดียวกันและก าหนดค่าระหว่างร้อยละ 50–70 เป็นค่าวิกฤตส าหรับข้าวโพดขึ้นอยู่กับชนิด 
ของดินเช่นเดียวกัน หากดินมีร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัมระหว่างร้อยละ 30–60 มีเพียงพืชที่อ่อนไหวต่อ 
ความเป็นพิษของอะลูมิเนียมเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ  ร้อยละ 60–85 มักเกิดอาการเป็นพิษโดยทั่วไป 
(Nye et al., 1961) ยกเว้นอ้อยที่ต้านทานที่ระดับร้อยละ 60 (Evans,1965) และ Kamprath (1984) ได้ท า
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดระดับวิกฤตของร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัมมากกว่าร้อยละ  85 จะมีเพียง
บางพืช เช่น ชา กาแฟ ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรด หญ้าเขตร้อนบางชนิด และถั่วต่างๆ ที่ต้านทาน
ปริมาณการอิ่มตัวของอะลูมินัมในระดับนี้ (Sanchez, 1976) 

 
2. อินทรีย์คาร์บอนในดิน (Organic carbon) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินกระจายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1–2.0 
(อรรณพ, 2559) ดินในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีอินทรีย์คาร์บอนในระดับต่ า (ร้อยละ 0.1–0.5) ส่วนใหญ่มีการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินในการท านาในที่ลุ่มและพืชไร่ในที่ดอน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินที่มีอยู่ในระดับต่ า 
อาจเนื่องมาจากสาเหตุ 1) ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวต่ า ดินมีความสามารถ 
ในการรักษาและเก็บกักอินทรีย์คาร์บอนได้ต่ า ประกอบกับสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนและอิทธิพลมรสุม
ส่งเสริมให้อัตราการย่อยสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  2) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจาก
ระบบนิเวศป่าไม้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ขาดการปรับปรุง



11 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์ดินอย่างเพียงพอ มีการจัดการพ้ืนทีโ่ดยการไถพรวนซึ่งส่งผลท าให้อินทรีย์
คาร์บอนในดินสูญหายไปได้ง่าย โดยผ่านกระบวนการสลายตัวอย่างรวดเร็ว  3) ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชที่
ให้ปริมาณของมวลชีวภาพตามธรรมชาติสู่ระบบดินน้อย มีความแห้งแล้ง อีกทั้ง ในบางพ้ืนที่มีการจัดการ 
เศษซากวัสดุอินทรีย์ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยวิธีการเผามาโดยตลอด เช่น การเผาตอซังข้าว  
การเผาซากใบอ้อย  4) พ้ืนที่ถูกปล่อยรกร้าง ไม่มีพืชหรือวัสดุคลุมดิน เกิดการกร่อนและชะล้างสูงส่งผลให้
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินลดลง  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของอินทรียวัตถุหรืออินทรีย์คาร์บอนในดินมีบทบาทต่อคุณภาพดิน  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบทบาทในระยะสั้นมุ่งเน้นที่มีผลต่อการปลดปล่อยและหมุนเวียนธาตุอาหาร  
ในดิน โดยการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ในดินท าให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ โดยเฉพาะธา ตุ
ไนโตรเจน และในขณะเดียวกันธาตุไนโตรเจนจะถูกดูดใช้โดยจุลินทรีย์ในดิน เพ่ือเพ่ิมมวลชีวภาพของจุลินทรีย์ 
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดควบคู่กันและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ส่วนบทบาทในระยะยาวมุ่งเน้นถึงความ
เสถียรภาพของโครงสร้างดิน และการเพ่ิมพ้ืนที่ในการรองรับการดูดซับธาตุอาหารให้กับดินเพ่ือประโยชน์ 
ในการปลดปล่อยธาตุอาหารในระยะยาว อินทรียวัตถุในดินท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในการรวมตัวของอนุภาคดิน
โดยพันธะไฮโดรเจน โดยเฉพาะการรวมตัวของอินทรียวัตถุกับอนุภาคขนาดดินเหนียวถือว่ามีความส าคัญในการ
สร้างเม็ดดินที่มีเสถียรภาพสูงซึ่งส่งผลต่อความคงทนของโครงสร้างดิน (Six et al., 2000) 
 
2.3 กำรประเมินคุณภำพดิน (Soil quality assessment) 
 

การประเมินคุณภาพดิน หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลงสมบัติจ าเพาะของดินที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ของ
ดิน เพ่ือให้ทราบว่าสมบัติจ าเพาะของดินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของดิน
เพียงใด เป้าหมายสุดท้ายของการประเมินคุณภาพดินคือ การทราบข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดการดินให้มี
ผลิตภาพสูงอย่างยั่งยืน (ยงยุทธ, 2557) 

การประเมินคุณภาพดินจะเน้นการผลิตพืชเป็นหลัก โดยเน้นไปที่การควบคุมการกร่อนดินและการลด
ผลกระทบของการกร่อนดินต่อการผลิตพืชโดยปรับปรุงดินให้มีผลิตภาพสูงขึ้น แต่ในระยะหลังได้ขยายความ
สนใจการประเมินคุณภาพดินให้ครอบคลุมการเกษตรที่ยั่งยืน และการป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
แนวคิดในการประเมินและการติดตามคุณภาพดินจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น เน้นการประเมินเพ่ือการปฏิบัติ
ในการจัดการดินมากขึ้น และค านึงถึงการท าหน้าที่ของดินหลายๆ ด้านที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืนของทรัพยากร 
สุขภาพของคนและสัตว์ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อม (พิบูลย์, 2554) การ
ประเมินคุณภาพดินท าได้ในหลายระดับ ทั้งประเมินเพ่ือท าความเข้าใจคุณภาพดินและประเมินเพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ซึ่งในแต่ละระดับของการประเมินจะมีลักษณะหรือพารามิเตอร์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดที่
แตกต่างกัน ปัจจุบันมีวิธีที่หลากหลายที่ใช้ในการใช้ประเมินคุณภาพดิน ซึ่งมีความแตกต่างกันในการเลือกใช้
ตัวชี้วัดส าหรับประเมินคุณภาพดิน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการประเมิน  

ลาวรรณ์ (2556) ได้ท าการประเมินคุณภาพดินเพ่ือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าป่าสักส่วนที่ 2 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) (Sanchez et al., 2003) 
ร่วมกับการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากสมบัติดินทางเคมีและทางกายภาพของดินที่เป็นข้อจ ากัด
ส าหรับการปลูกพืช เพ่ือเสนอแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการดินทางการเกษตรให้เหมาะสมตามศักยภาพ 
ของดินในพ้ืนที ่ 
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2.3.1 ระบบกำรจ ำแนกสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  (Fertility Capability Soil 
Classification System; FCC)  

 
เป็นระบบที่รวบรวมกลุ่มดินที่มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เป็นปัญหาต่อการจัดการด้าน

การเกษตร (เอิบ, 2548; Sanchez et al., 1982; Buol, 1987; Sanchez et al., 2003) หลักการที่ส าคัญของ
ระบบนี้ เน้นถึงคุณภาพของดินบนและดินล่างที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช วัตถุประสงค์
ของการจ าแนกระบบนี ้คือ ต้องการจ าแนกดินออกเป็นหมวดหมู่ โดยการรวบรวมชนิดของดินที่มีความต้องการ
หรือมีข้อจ ากัดในการจัดการทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ด้วยกัน การจ าแนกจะเน้น
ที่ชั้นดินบนเป็นหลักและชั้นดินล่างลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรหรือภายในเขตรากพืช  ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) มีข้อดี ดังนี้ 

(1) เป็นระบบสากลที่สามารถเชื่อมโยงการจ าแนกดินของระบบ FCC กับการจ าแนกดินของ
ระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ได้ ซึ่งเป็นการแปลผลข้อมูลด้านการส ารวจและจ าแนกดิน โดยเน้น
ไปในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

(2) หน่วยจ าแนกจะบอกถึงลักษณะเนื้อดินและข้อจ ากัดของดิน ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับการจัดการดินได้ง่าย เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร ให้ใช้ข้อมูลดินได้
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสามารถน าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้ง่ายขึ้น 

(3 ) ลักษณะของดินที่ ใช้ ในการจ าแนกสามารถวัดและตรวจสอบได้ทั้ ง ในสนามและ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นลักษณะของดินที่มีทั้งสมบัติดินที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและง่าย สามารถน าไปใช้เพ่ือ
ติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินได ้

(4) สามารถน าผลของการจ าแนกไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการดินตามชั้น
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพดินเพ่ือการจัดการดินและฟ้ืนฟู
คุณภาพดิน นอกจากนี้ ระบบ FCC ยังสามารถใช้ศึกษาความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เฉพาะอย่าง เช่น ข้าว อ้อย ยางพารา เป็นต้น เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการดินและธาตุอาหารพืชตามชั้น
ข้อจ ากัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ และเป็นแนวทางในการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม และตรงตาม
ศักยภาพของดิน 

การจ าแนกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ประเภท (type) ประเภทดินล่าง (substrata type) 
และตัวแปรขยาย (condition modifier) ดังแสดงตามตารางท่ี 2 

(1) การจ าแนกระดับประเภท ใช้เนื้อดินของชั้นดินไถพรวน หรือชั้นดินบนหนา 25 เซนติเมตร 
แล้วแต่ชั้นไหนจะตื้นกว่ากันก็ใช้ชั้นนั้นเป็นเกณฑ์ ประเภทของเนื้อดินใช้ตามระบบการจ าแนกเนื้อดินของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (Soil Survey Staff, 2014) 

(2) การจ าแนกประเภทของชั้นดินล่าง ใช้ลักษณะเนื้อดินของชั้นดินล่าง ใช้เฉพาะกรณีท่ีเนื้อดิน
ล่างแตกต่างจากเนื้อดินบนอย่างชัดเจน หรือมีชั้นแข็งที่ขัดขวางการเจริญของรากพืชเกิดขึ้นในระยะความลึก 
50 เซนติเมตร ถ้าดินบนและดินล่างมีเนื้อดินเหมือนกัน ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของเนื้อดินล่างลงไปในหน่วย
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC–unit) ส าหรับดินล่างที่ใช้ในการจ าแนกระดับประเภทดินล่างจะอยู่
ในช่วงความลึกระหว่างดินบนไปจนถึงความลึก 50 เซนติเมตร (Sanchez et al., 1982; Couto, 1988)  
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(3) การจ าแนกตัวแปรขยายหรือข้อจ ากัดของดิน เป็นการจ าแนกที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นโดยใช้
สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางแร่วิทยา และสภาพแวดล้อมบางประการที่แสดงถึงข้อจ ากัดในด้านความ  
อุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินมาประกอบกับลักษณะของเนื้อดิน ข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้จะเป็น 
ค่ากลางที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป ตัวแปรขยายที่ระบุหน่วยจะใส่ต่อจากประเภทหรือประเภทชั้นดินล่าง ซึ่งอาจมี 
ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นอยู่กับปัญหาของดินที่พบ โดยตัวแปรจะเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย
และใช้ตัวอักษรอังกฤษตัวเล็กเป็นสัญลักษณ์ตัวแปรต่างๆ 

ในแต่ละดินสามารถมีประเภทหรือประเภทดินล่างอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้น แต่สามารถมีตัวแปร
ขยายได้หลายตัว ระบบจ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกออกแบบมาเพ่ือการแปลผลในการใช้
ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น ระบบการจ าแนกที่ได้รับการพัฒนาโดย Sanchez และคณะ (Sanchez et al., 1982, 
Sanchez et al., 2003)  ระบบการจ าแนกสมรรถนะความสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย วิจิตร (2539) ได้น า
ระบบนี้มาใช้ในการจ าแนกชุดดินในประเทศไทยประมาณ 280 ชุดดิน ซึ่งได้รวบรวมคุณสมบัติของชุดดินต่าง ๆ 
ทั้งทางกายภาพ เคมี แร่ และอ่ืน ๆ ตามข้อก าหนดของระบบนี้ 

 
2.3.2 กำรแปลควำมหมำยชั้นสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

การแปลความหมายขั้นพ้ืนฐานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับประเภทและระดับประเภท
ดินล่าง ซึ่งจะเน้นการแปลความหมายด้านสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น การระบายน้ า ศักยภาพในการที่จะ
เกิดการไหลบ่าของน้ าบนผิวหน้าดินและการเกิดการกร่อนดิน และ2) ระดับตัวแปรขยาย จะเป็นการชี้เฉพาะถึง
ปัญหา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่มีผลต่อพืช ถ้ามีตัวแปรขยายเพียงตัวเดียวในระบบการจ าแนก
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการเพ่ือการแก้ไขข้อจ ากัดของดินจะกระท าได้ง่าย และเมื่อมีตัว
แปรขยายมากกว่า 1 ตัวแปร หรือเมื่อประเภทของเนื้อดินแตกต่างไปจากเดิม การแปลความหมายในระดับตัว
แปรขยายจะแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการจัดการก็จะแตกต่างกันด้วย และเมื่อการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณ
เดียวกัน เช่น ใช้เพ่ือการปลูกข้าว และใช้เพ่ือการปลูกพืชไร่อ่ืนๆ การแปลความหมายในระดับตัวแปรก็จะ
แตกต่างกัน (Sanchez et al., 1982; วิจิตร, 2539; เอิบ, 2548)  
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ตำรำงท่ี 2  สรุปหลักเกณฑ์ระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) 
 

องค์ประกอบ ลักษณะและสมบัติของดิน สัญลักษณ ์

1. ประเภท  ช้ันเนื้อดินอย่างหยาบของดินบน S, L, C, O 
2. ประเภทของ 
    ช้ันดินล่าง  

ช้ันเนื้อดินอย่างหยาบของดินล่าง S, L, C, R, R– 

3. ตัวแปรขยาย 1. ดินเป็นกรด/อะลูมินัมเป็นพิษ  (pH 1:1 H2O < 5.5; BS < 33%, Al Sat. > 60% ) a 

 2. ดินเป็นด่าง (pH 1:1 H2O  > 7.3) b 

 3. Cat clay (มีจาโรไซต์ และ pH 1:1 H2o < 3.5) c 

 4. 4.1 ดินแห้ง ความชื้นไม่เพียงพอในฤดูแล้ง (ระบอบความช้ืนดินแบบ ustic) d 

  
4.2 ดินแห้ง มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อการขังน้ า (ดินดอนที่ใช้ท านา) ดินที่มีจุดประสีเทา มี
การระบายน้ าค่อนข้างเลว (Aquic subgroup) มรีะบอบความช้ืนดินแบบ ustic  

d’ 

 5. ดินมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (CEC < 7 cmol kg–1) e 

 6. 6.1 ดินขังน้ า (ดินมีค่ารงค์ต่ า, ระบอบความช้ืนดินแบบ aquic) g 

  
6.2 ดินขังน้ า มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว (Aeric subgroup) มีระบอบความช้ืนดินแบบ 
aquic  

g’ 

 
7. ดินตรึงฟอสฟอรัสสูง มีดินเหนียวมากกว่า 35% และสีสัน 7.5YR หรือแดงกว่ามีโครงสร้าง

แบบก้อนกลม (oxisols, oxic group) 
i 

 8. ดินมีปริมาณโพแทสเซียมต่ า (exch. K < 0.2 cmol kg–1 ; avail K < 75 mg kg–1) k 

 
9. ดินมีอินทรีย์คาร์บอนต่ า (OC < 5 g kg–1) (OM < 0.86%)* 

Adhikary (2010), อรรณพ (2559) 
m 

 10. 10.1 ความเป็นโซดิก (ESP > 15%) n 

  10.2 ความเป็นโซดิก (ESP 6–15%) n– 

 
11. ดินมีปรมิาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (avail.P < 8 mg kg–1) 

Eiumnoh (1984), Kheoruenromne et al. (1998) 
p 

 12. ปริมาณกรวดในดิน (r)  

  12.1 ปริมาณกรวด 10–35 % โดยปริมาตร r+ 

  12.2 ปริมาณกรวด > 35 % โดยปริมาตร r++ 

  12.3 มีปริมาณหินพ้ืนโผล่ (rock outcrop) มากกว่า 15% r+++ 

 13. 13.1 ความเค็ม (EC ≥ 4 dSm–1) s 

  13.2 ความเค็ม (EC 2–4 dSm–1) s– 

 14. เวอร์ทิซอลล์ (มีดินเหนียว > 35% และ > 50% เป็นสเมกไทต์) v 

 15. ความลาดชัน (ใช้ % ความลาดชัน) % 

 16. มีความเสี่ยงการกร่อนดินสูง SC, LC, CR, LR, 
SR, > 30% 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Sanchez et al. (2003) 
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2.3.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 
การจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (เอิบ, 2548; Sanchez et al., 1982; Buol, 

1987, Sanchez et al., 2003) เป็นระบบที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้
ที่ดินทางด้านการเกษตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

พิเชษฐ และคณะ (2542) ได้ใช้ระบบจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือศึกษา 
ความเหมาะสมของดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินบนเป็นทราย 
มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า มีปริมาณเหล็กที่ตรึงฟอสฟอรัสได้สูง มีปริมาณโพแทสเซียม
และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า ส่วนดินล่างเป็นกรวด มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า และ 
มีกรวดในดินล่าง 15–35% โดยพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในการปลูกยางมากที่สุด  คือ จังหวัดสกลนคร และ 
Kheoruenromne et al. (1988) ไดท้ าการศึกษาและจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เป็นดินทรายที่อยู่ในอันดับเอ็นทิซอลส์ แอลฟิซอลส์ อัลทิซอลส์ และดินร่วน
เนื้อหยาบในอันดับอัลทิซอลส์ ซึ่งพัฒนามาจากตะกอนน้ าพาที่มีอนุภาคทรายเป็นหลัก อยู่บนสัณฐาน 
ภูมิประเทศแบบพ้ืนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด อยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน จ าแนกหน่วย
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็น Sdaekp, Sdhekp และ SLdhekp ในดินทรายที่ดอน และ Lgaekp 
Lghekp ในดินทรายที่ลุ่ม 

บรรณพิชญ์ (2551) ได้จ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สูง ในบริเวณเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน Chk, Lh, Ch, L’hk, LCak และ Cak พบว่า 
มีข้อจ ากัดของดิน คือ มีปฏิกิริยาเป็นกรด อะลูมินัมเป็นพิษ ขาดธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งอาจเลือกใช้
พ้ืนที่ท าการเกษตรได้แต่ต้องมีการจัดการเรื่องธาตุอาหารพืช และควรใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีร่วมกับ
การใส่ปูน สภาพการใช้ที่ดินที่เหมาะสม คือ ให้ดินอยู่ในสภาพป่าหรือท าการเกษตรระบบวนเกษตร และมาริสา 
(2559) ได้จ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรบนพ้ืนที่ลาดเขา : 
กรณีศึกษาบริเวณอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พบว่า สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันร้อยละ 2–30 ดินมีระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ต่ าถึงสูง จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ 23 หน่วย โดยหน่วยที่พบ
แจกกระจายในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Ldke Ldake และ L’’dke จะเห็นได้ว่า ทุกบริเวณ 
มีข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับสภาพความชื้นดินที่ไม่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง (d) ดินมีปริมาณธาตุอาหาร
ส ารองในดินต่ า (k) และมีการสูญเสียธาตุอาหารจากกระบวนการกร่อนดินได้ง่าย (e) แนวทางในการจัดการดิน
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและรักษาคุณภาพดินในที่ลาดเขา ควรมีการจัดการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น การใช้วัสดุ
คลุมดิน หรือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี พร้อมๆ ไปกับการจัดการด้านการอนุรั กษ์ดินและน้ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยที่มีเนื้อดินบนและดินล่างต่างกัน  

ลาวรรณ์ (2556) ได้ท าการประเมินคุณภาพดินเพ่ือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าป่าสักส่วนที่ 
2 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน จ านวน 6 ชุดดิน คือ ชุดดินหล่มสัก 
(La) ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินท่าพล (Tn) ชุดดินน้ าเลน (Nal) และชุดดินแม่ริม (Mr) 
ผลการศึกษาพบว่า ดินมลีักษณะเป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียวถึงดินเหนียว ส่วนใหญ่เกิดจากตะกอน
น้ าพา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงสูง มีหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน Cb และ Ldhkp หน่วยละ 
3 บริเวณ Lh, Ldp, Lbk, CLp และ Cdhp หน่วยละ 2 บริเวณ และ L, Lp, CL, Cp, Cbp, CLhp, Ldhp และ 
Lbkp หน่วยละ 1 บริเวณ พ้ืนที่ศึกษามีศักยภาพในการปลูกข้าวและพืชไร่ได้ดี โดยมีข้อจ ากัดเรื่องความชื้น
ส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง (d) ดินเป็นกรด (h) และดินเป็นด่าง (b) มีธาตุโพแทสเซียม (k) และฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ต่ า (p) 
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2.4 กำรประเมินคุณภำพที่ดิน (Land Quality Evaluation ) 
 

การประเมินค่าที่ดิน (land evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมินศักยภาพหรือความเหมาะสม
ของที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือชนิดใดชนิดหนึ่งให้
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและการรักษาศักยภาพการผลิตของที่ ดินให้ใช้ประโยชน์ได้
ยาวนาน (เฉลียว, 2533; ภูษิต, 2555) 

 
2.4.1 ระบบกำรประเมินคุณภำพที่ดินจำกข้อจ ำกัดทรัพยำกรที่ดิน (Major Land Resources 

Stresses)  
 

Vijarnsorn and Eswaran (2002) ได้ท าการประเมินข้อจ ากัดของทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย จากแผนที่มาตราส่วน 1:1,000,000 โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพที่ดินจาก
ข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) และจัดท าแผนที่ชั้นความเครียดดินและแผนที่
ชั้นคุณภาพท่ีดินพบว่า ในประเทศไทยมีชั้นความเครียดดินทั้งหมด 15 ชั้น (ตั้งแต่ชั้นที่ 2–23) และมีชั้นคุณภาพ
ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเครียดทั้งหมด 7 ชั้น (ตั้งแต่ชั้นที่ 2–8)  

ศรัญญา (2563) ไดป้ระเมินคุณภาพที่ดินในระดับชุดดินของประเทศไทย จากแผนที่มาตราส่วน  
1:25,000 โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources 
Stresses) (Eswaran et al., 1999) สามารถจัดชั้นความเครียดดินได้ทั้งหมด 13 ชั้น (ตั้งแต่ชั้นที่ 2–22)  
ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นความเครียดที่ 15 (ร้อยละ 22) รองลงมา คือ ชั้นความเครียดที่ 19 (ร้อยละ 13.24) 
และชั้นความเครียดที่ 10 (ร้อยละ 11.65) ตามล าดับ และจัดชั้นคุณภาพที่ดินที่ได้ทั้งหมด 6 ชั้น (ตั้งแต่ชั้น
คุณภาพที่ดินที่ 2–7) ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชั้นคุณภาพท่ีดินที่ 4, 5 และ 6 

หลักการการประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources 
Stresses) จะให้ความส าคัญกับคุณภาพท่ีดินที่มีความเหมาะสมส าหรับการผลิตพืช โดยศึกษาและวิเคราะห์จาก
สมรรถนะและการฟื้นฟูของดิน (ตารางท่ี 3) โดยสมรรถนะของดิน (soil performance) คือ ความสามารถของ
ที่ดินในการผลิตพืช โดยมีการจัดการดินร่วมด้วย เช่น มาตรการการอนุรักษ์ การใส่ปุ๋ย การควบคุมโรคพืชและ
แมลง โดยทั่วไปที่ดินที่มีสมรรถนะต่ าจะไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม ส่วนการฟ้ืนฟูของดิน (soil 
resilience) คือ ความสามารถของที่ดินในการผลิตพืชให้ได้ใกล้เคียงกับระดับเดิมถึงแม้ว่าจะเกิดการเสื่อมโทรม
โดยมีการจัดการดินร่วมด้วย ดินที่มีความสามารถในการฟ้ืนฟูต่ าจะเกิดการเสื่อมโทรมอย่างถาวร  

การประเมินคุณภาพที่ดินด้วยระบบนี้ เป็นการพิจารณาคู่ผสมของสมรรถนะของดิน และการ
ฟ้ืนฟูของดิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ า ส าหรับการพิจารณาปัจจัยข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรที่ดิน เพ่ือก าหนดชั้นคุณภาพที่ดินและชั้นความเครียดของดิน ซึ่งได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 25 ชั้น
ความเครียด (stresses class) และ 9 ชั้นคุณภาพท่ีดิน (land quality class) ดังแสดงตามตารางภาคผนวกที่ 8 
กรอบแนวคิดของวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินตามระบบนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) พิจารณาชั้นความเครียด
ของดินที่ส่งผลต่อการปลูกพืช โดยแบ่งออกเป็น 25 ชั้นความเครียด ซึ่งถูกก าหนดโดยการวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่
มีผลต่อความเครียดของดิน หรือพิจารณาจากลักษณะบ่งชี้ความเครียดของดินโดยใช้ฐานข้อมูลการจ าแนกดิน
ของประเทศไทย (taxonomic classsification) และ 2) จัดกลุ่มชั้นคุณภาพที่ดิน (ตารางที่ 4) เมื่อน าข้อมูลนี้
มาจัดท าเป็นแผนที่จะสามารถใช้เป็นตัวแทนแผนที่ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ (Vijarnsorn and 
Eswaran, 2002) 
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ตำรำงท่ี 3  เมทริกซ์อธิบายชั้นคุณภาพท่ีดิน 
 

สมรรถนะของดิน  
(soil performance) 

กำรฟื้นฟูของดิน (soil resilience) 

ต่ า ปานกลาง สูง 

ต่ า 9 8 6 
ปานกลาง 7 5 3 

สูง 4 2 1 
 
ตำรำงท่ี 4  คุณสมบัติของชั้นคุณภาพที่ดิน 
 
ชั้นคุณภำพที่ดิน คุณสมบัติ 

1 เป็นดินที่ดีที่สุด ให้ผลผลิตสูง อาจพบข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดการเล็กน้อย อุณหภูมิและ
สภาพความชื้นของดินมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช การจัดการที่ดีท าให้เกิดการ
กร่อนดินน้อย จึงมีความเสี่ยงในการผลิตพืชน้อยกว่าร้อยละ 20 

2, 3 เป็นดินดีและพบปัญหาส าหรับการผลิตพืชน้อย ส าหรับชั้นที่ 2 ต้องมีการดูแลเพ่ือช่วยลด
การเสื่อมโทรมของดิน เนื่องจากการฟ้ืนฟูของดินในชั้นคุณภาพที่ 2 มีค่าต่ าท าให้มีความ
เสี่ยงเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ดินกลุ่มนี้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงและมีการตอบสนอง
ต่อการจัดการสูงไปด้วย การไถแบบอนุรักษ์มีความจ าเป็น เช่น การท า buffer strips 
และต้องระมัดระวังในการใส่ปุ๋ย สภาพพ้ืนที่ของดินกลุ่มนี้ควรสงวนไว้เป็นอุทยาน
แห่งชาติและเป็นเขตที่มีความหลายหลายทางชีวภาพ มีความเสี่ยงในการผลิตพืชร้อยละ 
20–40 แต่สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการท าการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

4, 5, 6 ดินนี้มีศักยภาพส าหรับการผลิตพืช ไม่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ชั้นคุณภาพที่ 4 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับมาตรการอนุรักษ์ดินทั้ง 
3 ชั้นนี้ เนื่องจากเป็นดินที่มีธาตุอาหารต่ าส าหรับพืช จึงต้องมีการจัดการปุ๋ยที่ดี รวมทั้งมี
การจัดการและติดตามความเสื่อมโทรมของดินอย่างต่อเนื่อง อาจสงวนที่ดินนี้ไว้ เป็น
อุทยานแห่งชาติและเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น ในเขตกึ่งแห้ง
แล้งจะใช้พื้นที่นี้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยชั้นคุณภาพท่ีดินทั้ง 3 ชั้นนี้ มีความเสี่ยงในการ
ผลิตพืชร้อยละ 40–60 

7 เป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมของดิน ควรคงไว้ให้เป็น 
ป่าธรรมชาติ หรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีความเสี่ยงในการผลิตพืชร้อยละ 60–80 

8, 9 ดินนี้มีระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบาง จึงไม่คุ้มค่าหากน ามาใช้เพ่ือการเกษตร ควรสงวนไว้
ตามสภาพธรรมชาติ หากมีการน ามาใช้ประโยชน์ต้องมีการจัดการควบคุม มีความเสี่ยง
ในการผลิตพืชมากกว่าร้อยละ 80 
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บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 
3.1 ที่ตั้งและอำณำเขต  
 

บริเวณพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ทางด้านเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาภูพาน ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ 21,363,134 ไร่ หรือประมาณ 1 ใน 4 ของภาคฯ 
ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 16 องศา 46 ลิปดา ถึง 18 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 102 องศา ถึง 104 องศา 
49 ลิปดาตะวันออก และมีอาณาเขตติดต่อ (ภาพท่ี 1) ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวล าภู 

 
3.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 

พ้ืนที่แอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon basin) เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราช (Khorat plateau) เป็น
แอ่งแผ่นดินตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กั้นแยกจากแอ่งตอนล่างหรือแอ่งโคราชโดยเทือกเขาภูพาน  
มีความสูงของแอ่งโดยประมาณอยู่ในระดับเดียวกับแอ่งโคราชที่ระดับความสูง  160 เมตรจากระดับทะเล 
ปานกลาง (เฉลียว, 2540) (ภาพที่ 2) โดยแอ่งสกลนครมีใจกลางอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ลักษณะของพ้ืนที่ส่วน
ใหญมี่สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดและมีหมวดหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่าง  

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบต่ าสลับกับที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
และเป็นที่ลุ่มอยู่ทางตอนกลางของพ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของแอ่งสกลนครเอียงเล็กน้อยไปทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ าโขง มีความสูงประมาณ 150–300 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มีแม่น้ าสายหลัก
ที่ส าคัญ คือ แม่น้ าสงคราม ห้วยหลวง ล าน้ าก่ า และล าน้ าอูน ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าโขง บริเวณแอ่งสกลนครมี
ทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ คือ หนองหานในจังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ประมาณ 106,250 ไร่ (พรพรหม, 2544) 
และหนองหานกุมภวาปีในจังหวัดอุดรธานี โดยสรุปสภาพภูมิประเทศของแอ่งสกลนคร สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 กลุ่มใหญ ่คือ 1) บริเวณทิวเขาสูงทางด้านตะวันตก ซ่ึงทางตอนเหนือและตอนใต้ของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นแนว
แคบๆ 2) บริเวณพ้ืนที่เนินเขา มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดซึ่งจะปรากฏอยู่บริเวณรอบๆ ของพ้ืนที่ และ 3) 
บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ จะเป็นที่ราบที่เกิดจากอิทธิพลของธารน้ า  
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ภำพที่ 1  ที่ตั้ง อาณาเขต และสภาพภูมิประเทศของพ้ืนทีแ่อ่งสกลนคร   
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ภำพที่ 2  ความสูงจากระดับทะเลปานกลางของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร 

15 
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3.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
 

พ้ืนที่แอ่งสกลนครตั้งอยู่ในเขตละติจูดต่ า ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตามฤดูกาล ได้แก่ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงท าให้มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่มีปริมาณน้ าฝนน้อย 
(tropic low–rainfall) และแบบมรสุมที่มีความเปียกชื้นสลับกันหรือแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  (tropical 
savannah climate: Aw) ซ่ึงมีลักษณะชื้นกับแล้งสลับกันชัดเจน ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดมาจากบริเวณไหล่ทวีปเอเชียเกิดปกคลุมทั่วพ้ืนที่
ตอนบนของภาคฯ ท าให้มีอากาศหนาวแห้งแล้ง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
จะพัดเอาอากาศชื้นอบอุ่นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามา พ้ืนทีแ่อ่งสกลนคร มี 3 ฤดูกาล คือ  

1) ฤดูฝน เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ฝนที่
ได้รับส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจากพายุดีเปรสชัน  มักเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง 
โดยเฉพาะในปีทีฤ่ดฝูนเริ่มเร็ว ฝนอาจหยุดไประยะหนึ่งซึ่งจะท าให้พืชผลเสียหาย 

2) ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนตุลาคมเป็นระยะเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือลิ่มความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุม
โดยทั่วไปท าให้อุณหภูมิค่อยๆ ลดลง ซึ่งอุณหภูมิจะต่ ากว่าทางตอนกลางและตอนใต้ของภาคฯ เนื่องจากได้รับ
มวลอากาศเย็นหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 

3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เริ่มได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้
และจากอ่าวไทย แต่เนื่องจากภูมิภาคนี้อยู่ห่างไกลทะเล โดยทั่วไปอุณหภูมิจึงสูงและแห้งแล้ง 

 
จากข้อมูลสถิตลิักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2531–2560) ของสถานีตรวจวัดอากาศ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ภาพที่  3) จ านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดอากาศอุดรธานี  
หนองคาย สกลนคร นครพนม และสถานีอากาศเกษตรสกลนคร นครพนม (ตารางที่ 5) พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย
รายปีของพ้ืนที่บริเวณแอ่งสกลนคร มีค่าประมาณ 27 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีต่ าสุดประมาณ 
22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส 

ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนต่ าสุด พบในเดือนมกราคมประมาณ 17.2 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด พบในเดือนเมษายนประมาณ 36.1 องศาเซลเซียส  

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี มีค่าประมาณร้อยละ 74 โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีความชื้นสัมพัทธ์ 
เฉลี่ยต่ าสุดประมาณร้อยละ 42 และค่าสูงสุดประมาณร้อยละ 95 ในเดือนกันยายน ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ 
มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละเดือน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งมีค่า
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 76–84 

ปริมาณการคายระเหยของน้ ารวมตลอดปีมีค่าประมาณ 1,065 มิลลิเมตร โดยพบการคายระเหยของ
น้ าสูงสุดในเดือนเมษายนมีค่าประมาณ 114 มิลลิเมตร และต่ าสุดในเดือนธันวาคมมีค่าประมาณ 66 มิลลิเมตร 
โดยปริมาณการคายระเหยของน้ าในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 
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ตำรำงท่ี 5  สถิติลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2531–2560) 
 

เดือน ปริมำณ
น้ ำฝนเฉลี่ย 

(มม.) 

จ ำนวนวัน 
ที่ฝนตก 

ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย  
(% ) 

อุณหภูมิเฉลี่ย  
(oซ) 

ศักย์กำรคำยระเหยน้ ำ  
(มม.) 

สูงสุด ต่ ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ ำสุด เฉลี่ย ETo 0.5 ETo 

มกราคม 6.4 2 88 44 68 30.5 17.2 23.3 72 36.0 

กุมภาพันธ ์ 25.8 3 86 42 65 32.9 19.3 25.5 87 43.5 

มีนาคม 56.0 6 84 43 64 35.0 22.3 28.0 105 52.5 

เมษายน 85.7 9 86 46 67 36.1 24.4 29.5 114 57.0 

พฤษภาคม 233.6 17 91 56 76 34.6 24.8 28.9 108 54.0 

มิถุนายน 288.3 20 91 60 78 33.6 25.0 28.6 99 49.5 

กรกฎาคม 361.9 22 93 64 80 32.6 24.6 28.0 93 46.5 

สิงหาคม 377.5 23 94 66 82 32.2 24.4 27.7 87 43.5 

กันยายน 257.2 17 95 67 84 31.9 24.1 27.3 84 42.0 

ตุลาคม 81.5 8 93 61 79 31.6 22.8 26.6 78 39.0 

พฤศจิกายน 13.7 2 90 52 73 31.2 20.4 25.3 72 36.0 

ธันวาคม 6.1 1 88 47 69 29.9 17.6 23.2 66 33.0 

ผลรวม 1,793.7 131 – – – – – – 1,065 532.5 

เฉลี่ยตลอดป ี – – 90 54 74 33 22 27 – – 

ที่มา : ดัดแปลงจาก 6 สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดปีมีค่าประมาณ 1,793.7 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุด 
ในเดือนสิงหาคมมีค่าประมาณ 377.5 มิลลิเมตร และต่ าสุดในเดือนธันวาคมมีค่าประมาณ 6.1 มิลลิเมตร  
จะเห็นว่า ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนั้นมีปริมาณน้ าฝนสูงมีค่าอยู่ในช่วง 233.6–377.5 
มิลลิเมตร ส่วนช่วงที่ปริมาณน้ าฝนตกน้อยมากอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และเม่ือพิจารณา
ปริมาณน้ าฝนในแต่ละเดือนจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนวันที่ฝนตก  โดยจ านวนวันที่ฝนตกรวมตลอดทั้งปี 
มีประมาณ 130 วัน ซึ่งมีจ านวนวันที่ฝนตกสูงอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ส่วนในเดือนธันวาคม
มีจ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายเดือนน้อยมากเพียง 1 วัน 

โดยเมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ าฝน ศักย์การคายระเหย และครึ่งหนึ่งของศักย์การคายระเหยในแต่ละเดือน 
(ภาพที่ 4) สามารถระบุถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชและช่วงเวลาขาดน้ า โดยระหว่างช่วงต้นเดือน
มีนาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับการปลูกพืช ส่วนระหว่างช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงขาดน้ า หากท าการเพาะปลูกในช่วงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ 
การเจริญเติบโตของพืชท าให้ผลผลิตมีปริมาณลดลง และหากมีผลกระทบรุนแรงมากอาจท าให้พืชเหี่ยวเฉา 
และแห้งตายได ้
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ภำพที่ 3  เส้นชั้นน้ าฝนในพื้นท่ีแอ่งสกลนคร (พ.ศ. 2531–2560) 

18 
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ภำพที่ 4  ศักย์การคายระเหยน้ าเฉลี่ยในพื้นทีแ่อ่งสกลนคร  
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3.4 ธรณีวิทยำและธรณีสัณฐำนวิทยำ 
 
3.4.1 ลักษณะทำงธรณีวิทยำ 
 

แอ่งสกลนครเป็นแอ่งที่ราบทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเทือกเขาภูพานตัดผ่าน 
แบ่งกั้นแอ่งสกลนครออกจากแอ่งโคราช มีลักษณะทางธรณีที่ไม่ซับซ้อนประกอบด้วยหินตะกอนเกิดในมหายุค 
มีโซโซอิค เรียกว่า กลุ่มหินโคราช (Khorat group) ซึ่งเป็นชั้นหินสีแดงมหายุคมีโซโซอิกสะสมตัวบนภาคพ้ืน
ทวีปเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินทราย หินโคลน และหินกรวดมน วางทับอยู่บนพ้ืนผิวที่เกิด
จากการผุกร่อนของหินมหายุคพาลีโอโซอิก โดยที่ชั้นหินเอียงลาดเล็กน้อยสู่ใจกลางแอ่งสกลนคร  สภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบจนถึงภูเขาสูง บริเวณตอนกลางและตอนบนเป็นพ้ืนที่ราบและลูกคลื่นลอนลาด
ที่รองรับด้วยหมวดหินมหาสารคามและหมวดหินภูทอก บริเวณที่ราบลุ่มด้านตะวันออกของพ้ืนที่มีแม่น้ า
สงคราม ท าให้เกิดตะกอนล าน้ าซึ่งเกิดในยุคควอเตอร์นารี ทางตอนล่างประกอบด้วยพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด 
ที่รองรับด้วยหมวดหินโคกกรวด และลูกคลื่นลอนชันจนถึงภูเขาสูงของเทือกเขาภูพานที่รองรับด้วยหมวดหินที่
มีอายุมากกว่าหมวดหินโคกกรวด สภาพภูมิประเทศมีลักษณะลาดเอียงจากทางใต้ลงทางตอนกลางและด้าน 
ทิศตะวันออกของพ้ืนที ่

ธรณีวิทยาบริเวณแอ่งสกลนคร (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) ประกอบด้วยหินและตะกอนที่มีอายุ
และลักษณะต่างๆ (ภาพที่ 5) ดังนี้  

1) หินมหายุคมีโซโซอิก กลุ่มหินโคราชในแอ่งสกลนคร แบ่งออกเป็น 8 หมวดหิน โดยมีล าดับหมวด
หินจากล่างไปหาบน ดังนี้  

(1) หมวดหินน้ าพอง (TRnp) ประกอบด้วยหินทรายสีน้ าตาลปนแดง หินกรวดมน หินทรายแป้ง  
สีน้ าตาลปนแดงถึงน้ าตาล และหินดินดาน 

(2) หมวดหินภูกระดึง (Jpk) มีอายุ 190–150 ล้านปี ประกอบด้วยหินโคลนและหินทรายแป้งใน
ตอนล่าง ส่วนตอนบนจะเป็นหินทรายและมีสีเทามากขึ้น เกิดจากการสะสมของตะกอนในที่ราบลุ่มในร่องน้ าและ
หนองน้ าในตอนต้นของยุคจูแรสสิค ซึ่งเป็นร่องน้ าติดต่อกับทะเลในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บางช่วงมี 
น้ าทะเลท่วมเข้ามา เพราะพบฟันสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเล และท าให้เชื่อว่าในหมวดหินนี้อาจมีการสะสม
ของแร่เกลือต่างๆ แทรกอยู่ด้วย 

(3) หมวดหินพระวิหาร (Jkpw) มีอายุ 140 ล้านปี หมวดหินนี้เป็นหินทรายสีขาวและเหลืองอ่อน  
มีหินกรวดมนเป็นชั้นบางๆ แทรกสลับอยู่ มีอายุอยู่ในยุคจูแรสซิก อายุประมาณ 180 ล้านปี พบอยู่ในแนวหิน
ชั้นนอกสุดต่อจากหมวดหินเสาขรัว ช่วงบนของหินดังกล่าวมีกรวดปนและมีหินดินดานแทรกสลับ มีอายุอยู่ในยุค 
จูแรสซิค พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาของเทือกเขาภูพาน หมวดหินพระวิหาร ประกอบด้วยหินทรายสีขาวเป็นชั้นและมี
การเรียงชั้นเฉียงระดับ นอกนั้นเป็นหินดินดานสีน้ าตาลปนแดง สีเทาและหินกรวดมนสลับบ้างเล็กน้อย  

(4) หมวดหินเสาขรัว (Ksk) หมวดหินนี้เป็นหินทรายและหินทรายแป้งสีน้ าตาลแกมแดง เนื้อปูนปน
บางส่วน มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียส อายุประมาณ 130 ล้านปี หมวดหินเสาขัว (Ksk) บางแห่งพบชั้นหินปูนหนา
ประมาณ 20–100 เซนติเมตร มีซากหอยที่อาศัยในเขตน้ ากร่อย มีฟันสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเล แสดงว่า
ในขณะที่เกิดการสะสมตะกอนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าและหนองน้ าเกิดเป็นหินหมวดนี้นั้นจะมีน้ าทะเลไหลบ่าท่วม
เข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นช่วงสั้นๆ หมวดหินนี้เกิดจากตะกอนสะสมตัวในยุคจูแรสสิคตอนปลาย และ
หินมลีักษณะคล้ายกับหมวดหินภูกระดึงมาก ถูกปิดทับโดยหมวดหินภูพานและวางอยู่บนหมวดหินพระวิหาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81
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(5) หมวดหินภูพาน (Kpp) อายุประมาณ 120 ล้านปี หมวดหินนี้เป็นหินทรายและหินกรวดมน  
สีเทาแกมเขียวและขาว มีรอยชั้นขวางของหินทรายเป็นสีน้ าตาลแกมแดง และหินปูนกรวดมนแทรกสลับ มีอายุอยู่
ในยุคครีเทเชียส พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาของเทือกเขาภูพาน 

(6) หมวดหินโคกกรวด (Kkk) อายุประมาณ 100 ล้านปี หมวดหินนี้เป็นหินทรายและหินทรายแป้ง 
สีน้ าตาลแกมเทา น้ าตาลแกมม่วง และน้ าตาลแกมแดง เนื้อปูนปน บางส่วนมีชั้นหินปูนกรวดมนเป็นชั้นบางๆ  
และหินทรายแป้งปนเม็ดปูนแทรกสลับ พบบริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดทางตอนล่างของพ้ืนที่ มีอายุอยู่ในยุค 
ครีเทเชียส  

(7) หมวดหินมหาสารคาม (KTms) เป็นหินทรายและหินทรายแป้ง สีแดง มีการเรียงตัวของชั้นหิน
ชัดเจน และบางแห่งมีคราบเกลือบนพ้ืนผิว พบบริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดทางตอนบนของพ้ืนที่มีอายุอยู่ในยุค 
ครีเทเชียสตอนบนถึงเทอร์เธียรีตอนล่าง อายุประมาณ 135–63 ล้านปี 

(8) หมวดหินภูทอก (KTpt) มีอายุในช่วงประมาณ 145–65 ล้านปี ประกอบด้วยหินทรายเนื้อ
ละเอียดสีแดง มีชั้นเฉียงสลับขนาดใหญ่ และหินทรายสีแดง พบชั้นเฉียงสลับขนาดเล็ก ความหนาของหมวดหินนี้
ไม่ต่ ากว่า 200 เมตร โดยที่บริเวณชั้นหินแบบฉบับที่เขาภูทอกน้อย อ าเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย มีความหนา
ประมาณ 139 เมตร หมวดหินภูทอกโผล่กระจายตัวทั่วไปตามกลางแอ่งที่ราบสูงโคราชในบริเวณที่ไม่มีดินปกคลุม 
หินทรายนี้เกิดจากการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบตะกอนพัดพาจากน้ าและลม 

2) หินมหายุคซีโนโซอิก ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่ามีหินยุคเทอร์เชียรี  ซึ่งเป็นส่วนล่างของ
มหายุคซีโนโซอิกในบริเวณแอ่งสกลนคร นอกจากอนุมานจากชั้นหินที่ไม่แข็งตัวเหนือชั้นเกลือของหมวดหิน
มหาสารคามยุคครีเทเชียส และอยู่ใต้ชั้นกรวดยุคควอเทอร์นารีที่พบไม้กลายเป็นหิน 

3) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี ในแอ่งสกลนครของที่ราบสูงโคราช พบตะกอนยุคควอเทอร์นารีอยู่ใต้
ระดับผิวดิน มีอายุเริ่มต้นตั้งแต่ 1.8 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน ยุคนี้แบ่งย่อยออกเป็น 2 สมัย คือ สมัยไพลสโตซีน 
(Pleistocene) มีอายุประมาณ 1.8 ล้านปีจนถึง 10 ,000 ปี และสมัยโฮโลซีน (Holocene) มีอายุประมาณ
ตั้งแต่ 10,000 ปีจนถึงปัจจุบัน 

(1) ตะกอนธารน้ าพาในยุคควอเทอร์นารี (Qa) มีอายุประมาณ 10,000 ปี โดยเกิดจากกระบวนการ
พัดพาและสะสมโดยทางน้ าของอนุภาคขนาดกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ตามร่องน้ าและที่ราบน้ าท่วม
ถึง พบมากบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ 

(2) ตะกอนตะพักในยุคควอเทอร์นารี (Qt) มีอายุประมาณ 1.8 ล้านปี เกิดจากกระบวนการพัดพา
และสะสมของตะกอนต่างๆ โดยทางน้ าในอดีต ที่ปัจจุบันถูกยกตัวขึ้นเป็นตะพัก พบมากบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ 

4) หินอัคนี หินอัคนีในพื้นที่ประกอบไปด้วย 
(1) หินอัคนีแทรกซอน (intrusive rocks) ชนิดหินแกรนิต–แกรโนไดออไรต์ โดยแทรกดันเข้าไปใน

ชั้นหินปูนซึ่งมีอายุมากกว่า โดยหินแกรนิตเป็นตัวน าพาความร้อนที่ท าให้หินปูนเกิดการแปรสภาพเป็นหินอ่อน 
(2) หินอัคนีพุ (extrusive rocks) ประกอบไปด้วย หินไรโอไลต์ แอนดีไซต์ ทัฟฟ์ หินกรวดเหลี่ยม

ภูเขาไฟ ปรากฏบริเวณขอบของแอ่งสกลนคร  
5) หินแปร เป็นหินแปรที่เกิดจากการแปรสัมผัส เนื่องจากอิทธิพลการแทรกดันของหินอัคนีเข้าไปใน

หินที่มีอายุแก่กว่า ท าให้หินเดิมเกิดการแปรสภาพไป เช่น หินชนวนที่แปรสภาพมาจากหินดินดานเดิม บริเวณ
เขาบันไดม้า และหินอ่อนที่แปรสภาพมาจากหินปูนเดิม นอกจากนี้ ยังพบหินแปรพวกหินฟิลไลต์ ควอร์ตไซต์
เชิร์ท และหินชิสต์ หรือการพบหินปูนในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี 
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3.4.2 ลักษณะทำงธรณีสัณฐำน 
 

ลักษณะทางธรณีสัณฐานที่สัมพันธ์กับวัตถุต้นก าเนิดดินแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม (สถิระ และคณะ, 2558) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) บริเวณที่ราบตะกอนน้ าพา (alluvial plain) ได้แก่ บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าสายหลักและล าน้ าสาขา 
ซึ่งในช่วงฤดูฝนน้ าจากแม่น้ าจะไหลบ่าท่วมพ้ืนที่ดังกล่าว วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากตะกอนที่แม่น้ าพัดพามาทับถม 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ระดับค่อนข้างต่ า แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกเป็นสันดินริมฝั่งแม่น้ าซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ มีเนื้อดินละเอียดปานกลางและเป็นตะกอนใหม่ ลักษณะหน้าตัดของดินเกิดขึ้นยังไม่ดี มักเป็นชั้นของ
ตะกอนที่ถูกน้ าพัดพามาทับถมกันเป็นชั้นๆ ใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก
ต่างๆ และอีกลักษณะจะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ซึ่งมีลักษณะต่ ากว่าสันดินริมฝั่งแม่น้ า ตะกอนจะมีเนื้อละเอียดเป็นพวก
ดินเหนียว พ้ืนที่ส่วนนี้ใช้ในการท านา  

2) บริเวณลานตะพักล าน้ า (river terrace) ได้แก่ บริเวณที่สูงถัดขึ้นไปจากพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง วัตถุ
ต้นก าเนิดดินในบริเวณดังกล่าว เป็นตะกอนที่ถูกน้ าพัดพามาทับถมในอดีตและมีการเปลี่ยนแปลงระดับของพ้ืนที่
โดยกรรมวิธีของแม่น้ าหรือทางน้ า และกระบวนการกัดกร่อนที่ท าให้เกิดพ้ืนที่ที่มีระดับแตกต่างกัน โดยที่ตะกอนที่
ถูกกัดกร่อนออกไปจะถูกพาไปทับถมในพ้ืนที่ราบลุ่มกว่า ดินมีลักษณะหน้าตัดหรือชั้นดินเกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน 
ตามปกติน้ าจากแม่น้ าจะไม่ท่วมถึงในฤดูน้ าหลาก แต่อาจท่วมถึงได้โดยเฉพาะบริเวณตะพักล าน้ าระดับต่ าเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ อาจมีตะกอนถูกพัดพามาทับถมเป็นชั้นบางๆ ใช้ประโยชน์ในการท านา ส่วนลานตะพักล าน้ า
ระดับกลางและระดับสูง มีลักษณะเป็นลูกคลื่นถึงเป็นเนินเขา เป็นดินที่มีพัฒนาการ มีสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสี
น้ าตาลปนเหลืองจนถึงสีแดง การระบายน้ าดี  

3) บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน (erosional terrain) บริเวณนี้เกิดจากกระบวนการปรับ
ระดับของพ้ืนที่ หินส่วนที่อ่อนหรือผุได้ถูกกัดกร่อนออกไปท าให้เหลือพ้ืนที่ที่เป็นดิน เป็นเขาเตี้ย ลักษณะเป็นลูก
คลื่นและพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มักพบหินพ้ืนอยู่ในระดับตื้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชั้นดินตอนบนไม่หนานัก อาจ
เกิดจากทั้งการสลายตัวจากหินพ้ืนเป็นดิน หรือมีการเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของตะกอนที่มี
ความสัมพันธ์กับหินพ้ืนนั้นๆ ดินที่พบในบริเวณนี้เป็นทั้งดินตื้นจนถึงลึกมาก ลักษณะของดินขึ้นอยู่กับชนิดของหิน 
ที่เป็นวัตถุต้นก าเนิดของดิน เช่น หินทราย จะให้เนื้อดินหยาบพวกดินทรายหรือร่วนปนทราย ส่วนหินเนื้อละเอียด 
เช่น หินดินดาน หินปูน และหินทรายแป้ง จะให้ดินเนื้อละเอียดและมักมีสีแดงหรือเหลืองแดง การใช้ประโยชน์ของ
ทีด่ินส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ และยังคงสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติอยู่  

4) บริเวณภูเขา (mountainous area) ประกอบไปด้วย กลุ่มหินโคราชที่เป็นพวกหินตะกอน พบในเขต
เทือกเขาภูพานอยู่ตอนใต้ของพ้ืนที่แอ่งฯ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (slope complex) ระดับ 
ความสูงของภูเขามีตั้งแต่ 200–567 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ทางด้านตอนล่างของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ภูเขาของ
หมวดหินที่มีอายุแก่กว่าหมวดหินโคกกรวด ได้แก่ หมวดหินภูพาน หมวดหินเสาขรัว หมวดหินพระวิหาร หมวดหิน 
ภูกระดึง หมวดหินน้ าพอง และหมวดหินห้วยหินลาด เป็นต้น  ลักษณะของภูเขาเป็นแนวเทือกเขาภูพานที่ต่อ
เนื่องมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ราบสูง ที่ราบระหว่างหุบเขา 
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และภูเขาผาชัน ลักษณะของเทือกเขาวางตัวในแนวทิศตะวันออกและ
ตะวันตก เป็นแนวแบ่งขอบเขตระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร 
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ภำพที่ 5  ธรณีวิทยาของพ้ืนทีแ่อ่งสกลนคร (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 
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3.5 สภำพทำงน้ ำและแหล่งน้ ำ 
 
3.5.1 แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 

ทางน้ าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแอ่งสกลนครจะไหลขึ้นไปทางเหนือแล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเพ่ือ
ไหลลงสู่แม่น้ าโขง แหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านบริเวณแอ่งสกลนครซึ่งมีความส าคัญต่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร โดยแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าโขง แม่น้ าสงคราม ล าน้ าอูน ล าน้ ายาม และล าน้ าก่ า 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แม่น้ าโขง เป็นแม่น้ าที่มีต้นก าเนิดจากดินแดนของธิเบต ซึ่งเป็นพรมแดนของประเทศไทยกับลาว 
เป็นแม่น้ าที่มีสาขาเกิดจากแม่น้ าในประเทศหลายสายทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
แม่น้ ามูล แม่น้ าชี และแม่น้ าสงคราม โดยไหลผ่านจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี 

2) แม่น้ าสงคราม เกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่านจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี เป็นพรมแดน
ระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร แล้วไหลลงไปแม่น้ าโขงท่ีอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แม่น้ านี้
ในฤดูฝนมีน้ ามาก แตใ่นฤดูแล้งน้ าแห้งเป็นตอนๆ มีความยาว 420 กิโลเมตร 

3) ล าน้ าอูน เป็นล าน้ าขนาดกลาง ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลลงสู่เขื่อนน้ าอูนซึ่งเป็นเขื่อน
ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคร สามารถเก็บกักน้ าได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร และบางส่วนที่เป็นล าน้ าสาขา
ไหลลงสู่หนองหานซึ่งเป็นล าน้ าที่ได้พัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากมีน้ าไหลผ่าน
พ้ืนที่ราบปริมาณมาก 

4) ล าน้ ายาม เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
แล้วไหลไปบรรจบล าน้ าสงคราม มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 

5) ล าน้ าก่ า เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ต้นน้ าเกิดจากหนองหานไหลไปทางด้านทิศตะวันออกของหนองหาน 
แล้วไปบรรจบล าน้ าโขงที่อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

 
3.5.2. แหล่งน้ ำชลประทำน  
 

การพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ าต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการด าเนินงานโดย
หลายหน่วยงาน ซึ่งพ้ืนที่แอ่งสกลนครมีโครงการเขื่อนเก็บกักน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ส าคัญ (วีระพล, 
2542) ดังแสดงดังตารางที่ 6 
 
ตำรำงท่ี 6  ลักษณะอุทกวิทยาของโครงการเขื่อนเก็บกักน้ าที่ส าคัญของพ้ืนทีแ่อ่งสกลนคร 
 

เขื่อน จังหวัด 
พ้ืนที่รับน้ ำ 

ปริมำณน้ ำ 
ไหลเข้ำรำยปีเฉลี่ย 

ควำมจุ 
ที่ระดับเก็บกัก 

ควำมจุ 
ที่ระดับต่ ำสุด 

ควำมจุใช้งำน 

(ตร.กม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) 

1. เขื่อนน้ าพุง สกลนคร 297.00 116.09 165.48 8.68 156.8 
2. เขื่อนน้ าอูน สกลนคร 1,100.00 415.68 520.00 45.00 475.00 
3. เขื่อนห้วยขวาง อุดรธาน ี 666.40 156.50 113.00 5.25 107.75 

รวม   2,063.40 688.27 798.48 58.93 739.55 
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3.6 สภำพกำรใช้ท่ีดิน 
 

จากข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2558–2559 สามารถแบ่งสภาพการใช้ที่ดินของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ได้ 5 ประเภท 
(ตารางที่ 7 และภาพที ่6) ดังนี้  

1) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 1,166,520 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของพ้ืนที ่
2) พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นประเภทที่มีการใช้ที่ดินที่มีเนื้อที่มากที่สุด โดยมีเนื้อที่  14,464,327 ไร่ หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 67.71 ของพ้ืนที่ และเมื่อพิจารณาประเภทการใช้ที่ดินของพ้ืนที่เกษตรกรรม สามารถแบ่ง 
ได้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ พ้ืนที่นาข้าว ในที่นี้รวมถึงพ้ืนที่นาร้าง และพ้ืนที่ลุ่มที่มีการท านาในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นประเภท
การท าเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่มากที่สุด โดยมีพ้ืนที่ 8,056,292 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.71 ของพ้ืนที่ รองลงมา 
คือ ไม้ยืนต้น พืชไร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พืชสวน และพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน  
คิดเป็นร้อยละ 18.18, 10.57, 0.51, 0.32, 0.24, 0.15 และ 0.03 ตามล าดับ 

3) พ้ืนที่ป่าไม ้มีเนื้อที่ 3,264,824 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.28 ของพ้ืนที ่
4) พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที ่1,039,250 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.86 ของพ้ืนที ่
5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที ่1,428,212 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.69 ของพ้ืนที ่
 

ตำรำงท่ี 7  สภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนทีแ่อ่งสกลนคร  
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน สัญลักษณ ์
เนื้อที ่  

ไร่  ร้อยละ  

1. พ้ืนที่เกษตรกรรม  A        14,464,327     67.71  

    เกษตรผสมผสาน  A0                6,400       0.03  
 นาข้าว  A1           8,056,292     37.71  
 พืชไร่  A2           2,258,331     10.57  
 ไม้ยืนต้น  A3           3,883,052     18.18  
 ไม้ผล  A4             107,891       0.51  
 พืชสวน  A5               32,538       0.15  
 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  A7               67,955       0.32  
 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  A9               51,868       0.24  

2. พ้ืนที่ป่ำไม้ F         3,264,824     15.28  

3. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  M         1,428,212       6.69  

4. พ้ืนที่ชมุชนและสิ่งปลกูสร้ำง  U         1,166,520       5.46  

5. พ้ืนที่แหล่งน้ ำ W         1,039,250       4.86  

                        รวมเนื้อที่ทั้งหมด       21,363,134    100.00  
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3.7 ทรัพยำกรดิน 

ทรัพยากรดินในบริเวณแอ่งสกลนคร ครอบคลุมพ้ืนทีจ่ังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินในพ้ืนที่ดอน และดินบริเวณพ้ืนที่ 
ลาดชันสูงซึ่งมลีักษณะและสมบัติแตกต่างกัน จากข้อมูลแผนที่ดินในระดับชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 พบว่ามี
หน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 143 หน่วยแผนที่ (ตารางภาคผนวกที่ 1) โดยชุดดินที่พบบริเวณแอ่งสกลนคร 
มีทั้งหมด 57 ชุดดิน (ตารางที ่8 และภาพที่ 7)  

 
ตำรำงท่ี 8  ชุดดินที่พบในบริเวณแอ่งสกลนคร  
 

ชุดดินที่พบในบริเวณแอ่งสกลนคร จ านวน 57 ชุดดิน 
1) ชุดดินเชียงของ (Cg) 20) ชุดดินนาแขม (Nak) 39) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) 

2) ชุดดินเชียงคาน (Ch) 21) ชุดดินนาอ้อ (Nao) 40) ชุดดินเรณู (Rn) 

3) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 22) ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) 41) ชุดดินสีคิ้ว (Si) 

4) ชุดดินจักราช (Ckr) 23) ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) 42) ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) 

5) ชุดดินช านิ (Cni) 24) ชุดดินน้ าพอง (Ng) 43) ชุดดินสกล (Sk) 

6) ชุดดินชุมแพ (Cpa) 25) ชุดดินหนองกุง (Nkg) 44) ชุดดินสูงเนิน (Sn) 

7) ชุดดินชุมพวง (Cpg) 26) ชุดดินนครพนม (Nn) 45) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) 

8) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) 27) ชุดดินหนองญาติ (Noy) 46) ชุดดินสีทน (St) 

9) ชุดดินแก่งคอย (Kak) 28) ชุดดินอ้น (On) 47) ชุดดินสตึก (Suk)  

10) ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 29) ชุดดินพล (Pho) 48) ชุดดินธวัชบุรี (Th) 

11) ชุดดินค าบง (Kg) 30) ชุดดินภูทอก (Pht) 49) ชุดดินท่าลี่ (Tl) 

12) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 31) ชุดดินพิมาย (Pm) 50) ชุดดินธาตุพนม (Tp) 

13) ชุดดินคง (Kng) 32) ชุดดินเพ็ญ (Pn) 51) ชุดดินท่าอุเทน (Tu) 

14) ชุดดินโคราช (Kt) 33) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) 52) ชุดดินท่ายาง (Ty) 

15) ชุดดินละหานทราย (Lah) 34) ชุดดินปลาปาก (Ppk) 53) ชุดดินอุบล (Ub) 

16) ชุดดินเลย (Lo) 35) ชุดดินภูผาม่าน (Ppm) 54) ชุดดินอุดร (Ud) 

17) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) 36) ชุดดินภูสะนา (Ps) 55) ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) 

18) ชุดดินแม่ริม (Mr) 37) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) 56) ชุดดินวังสะพุง (Ws) 

19) ชุดดินมหาสารคาม (Msk) 38) ชุดดินภูพาน (Pu) 57) ชุดดินยางตลาด (Yl) 
ที่มา: สถิระ และคณะ (2558) 
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ลักษณะและสมบัติในแต่ละชุดดิน ซึ่งมคีวามสัมพันธ์กับลักษณะภูมิสัณฐาน สภาพพ้ืนที่ และลักษณะ
ทางธรณีวิทยาบริเวณแอ่งสกลนคร (ภาพที่ 8) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชุดดินเชียงของ (Cg) 

Very–fine, kaolinitic, hyperthemic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่
กับท่ีหรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินอัคนีที่เป็นกลางหรือเป็นด่างพวกแอนดิไซท์ บริเวณพ้ืนที่ที่
เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินภูเขาไฟ ส่วนใหญ่พบบริเวณที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางมากกว่า 
360 เมตรขึ้นไป พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 0–20 % การระบายน้ าดี 
การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลปนแดงเข้มถึงสี
น้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0–6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) มีข้อจ ากัดเสี่ยงต่อการขาดน้ าเล็กน้อยถึงปานกลางหากฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูงดินจะเกิดชะล้างพังทลายได้ง่าย 

2) ชุดดินเชียงคาน (Ch) 

Clayey–skeletal, kaolinitic, isohyperthemic Typic Kandiustults เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น 
หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลต์ บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหิน
ตะกอนเนื้อละเอียด พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 0–20 % การระบายน้ าดี 
การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแน่น ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนลูกรังเล็กน้อย สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหนาแน่นมาก สีแดงหรือสีแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) ลูกรังส่วนใหญ่เป็นเศษหินที่ถูกเคลือบด้วย
สารประกอบออกไซด์ของเหล็ก (pseudo–laterite) มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแน่น ดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมีความเสี่ยงเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

3) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 

Coarse–loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic (Oxyaquic) Dystrustepts เกิดจาก
ตะกอนน้ าพาบริเวณสันดินริมน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาด
ชัน 0–5 % การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนถึง 
ดินทรายปนดินร่วน ขึ้นอยู่กับตะกอนที่น้ าพามาทับถมในแต่ละปีท าให้เนื้อดินและสีดินมีความแตกต่างกันใน 
แต่ละชั้นภายในหน้าตัดดิน มีสีน้ าตาล น้ าตาลเข้มหรือน้ าตาลซีด พบจุดประสีน้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็น  
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0–5.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5–6.5) ในดินล่าง  
มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชอาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

4) ชุดดินจักราช (Ckr) 

Coase–loamy, siliceous, isohyperthermic Typic (Oxyaquic Kandic) Paleustalts เกิดจาก
การทับถมของตะกอนน้ าบริเวณตะพักล าน้ าระดับกลาง พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 0–12 % การระบายน้ าดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายในตอนบนและอาจพบดินร่วนเหนียวปน
ทรายในตอนล่าง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง จะพบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน 
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ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดินล่าง 
มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าส าหรับพืชในฤดูเพาะปลูก
และเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

5) ชุดดินช านิ (Cni) 

Fine–silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Aquic (Plinthic) Haplustalfs เกิดจากการ
สลายตัวอยู่กับที่หรือตะกอนของหินทรายแป้งที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  
ภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1–2 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
แป้ง สีน้ าตาลอ่อนหรือสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่ หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินร่วน หรือ
ดินร่วนปนทรายแป้ง และเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งในดินล่างลึกลงไป สีน้ าตาลอ่อนหรือสีเทาปนชมพู และมี
สีเทาอ่อนในชั้นดินล่างลึกลงไปมีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง และมีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงใน
ดินชั้นล่าง พบศิลาแลงอ่อนปริมาณ 2–20 % โดยปริมาตรภายในความลึก 150 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกลางในชั้นดินบน (pH 5.0–7.0) และเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5–7.0) ในชั้นดิน
ล่าง และอาจพบชั้นวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินทรายแป้งภายในความลึก 150 เซนติเมตร มีข้อจ ากัดเนื้อดินเป็น
ทรายแป้ง ดินแน่นทึบ และความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

6) ชุดดินชุมแพ (Cpa) 

Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Epiaqualfs เกิดจากตะกอนน้ าพาทับ
อยู่บนหินตะกอนบริเวณตะพักล าน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 % 
การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย 
หรือดินร่วนเหนียว สีน้ าตาล น้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ส่วนดินล่างเป็นดิน 
ร่วนเหนียว ร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาอ่อน น้ าตาลปนเทาอ่อนหรือเทา มีจุดประสีแดง และ
พบศิลาแลงอ่อนปริมาณ 2–20 % โดยปริมาตรภายในความลึก 150 เซนติเมตร อาจพบก้อนเหล็กและ
แมงกานีสสะสมในดินล่าง อาจพบชั้นหินตะกอนพวกหินทรายแป้งที่มีปูนปนในชั้นดินตอนล่าง ปฏิกิริยาดิน  
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ในดินบน และเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5–8.5)  
ในดินล่าง ข้อจ ากัดมีโอกาสขาดแคลนน้ าในช่วงเพาะปลูกพืช 

7) ชุดดินชุมพวง (Cpg) 

Coarse–loamy, siliceous, isohyperthemic Typic Kadiustults เกิดจากตะกอนล าน้ า เก่า
บริเวณตะพักล าน้ าระดับสูง พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2–35 %  
การระบายน้ าดีถึงค่อนข้างมากเกินไป การซึมผ่านของน้ าเร็ว เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ 
ดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนแดง ดินล่างตอนบนเป็นร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่าง
ตอนล่าง สีแดงหรือสีแดงเข้ม ปฏิกิริยาเป็นดินกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5–7.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก 
(pH 4.5–5.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินค่อนข้างเป็นทราย และอาจขาดน้ าในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูก 
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8) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) 

Corase–loamy, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults เกิดจากการสลายตัว
ผุพังอยู่กับที่หรือตะกอนของหินเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  
ภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 0–12 %  
การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 
สีน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างลึกลงไป สีน้ าตาลหรือ 
สีน้ าตาลเหลือง พบจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนน้ าตาลที่ความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดิน
ล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก 

9) ชุดดินกันทรวิชัย (Ka) 

Fine, mixed, active, nonacid, isohyperthemic Aeric (Plinthic) Endoaquepts เ กิ ด จ า ก
ตะกอนน้ าพาบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1 % 
การระบายน้ าเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอด หน้าดินมีสีเทาเข้มหรือ 
สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีน้ าตาล น้ าตาลปนเทา หรือสีเทา พบจุดประสีน้ าตาลแก่ น้ าตาลปนเหลือง 
น้ าตาลปนแดง หรือแดงปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน พบศิลาแลงอ่อนประมาณ 2–20 % ฤดูแล้งหน้าดิน
แตกระแหงกว้างและลึก พบรอยไถล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5–6.0) ตลอด 
หน้าตัดดิน มีข้อจ ากัดเป็นดินเหนียว สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี และมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

10) ชุดดินแก่งคอย (Kak) 

Loamy–skeletal, mixed, active, isohyperthemic, Ultic Haplustalfs  เกิดจากการผุ พัง
สลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุที่พัฒนามาจากหินอัคนีพวกแอนดิไซต์  
ไรโอไรต์ ทัฟฟ์ บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็น 
เนินเขา มีความลาดชัน 2–35 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นถึงชั้นเศษหิน
หนาแน่นของพวกหินอัคนี ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนเศษหินเล็กน้อย สีน้ าตาลถึง
น้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ดินล่างเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนเศษหินมาก สีน้ าตาล น้ าตาลอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
ถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ตลอดชั้นดิน และพบวัตถุต้นก าเนิดดินของหินอัคนีพวกแอนดีไซต์  
ไรโอไลต์ ทัฟฟ์ ภายในความลึก 100 เซนติเมตร มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้น พื้นที่ที่มีความลาดชันหน้าดินเกิดการ 
ชะล้างพังทลายได้ง่าย 

11) ชุดดินค าบง (Kg) 

Sandy, siliceous, isohyperthermic Typic Paleustalfs เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือ
ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ภูมิสัณฐานที่เป็น
พ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 0–12 % การระบายน้ าดีถึง
ค่อนข้างมากเกินไป การซึมผ่านได้ของน้ าดี เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือทรายปนร่วน  
สีน้ าตาลเข้ม ดินบนมีสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ดินล่างเป็นดินทรายปน
ดินร่วนหนามากกว่า 1 เมตร และเปลี่ยนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างลึกลงไป  
ซึ่งเป็นชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียวและอาจพบจุดประสีน้ าตาลในชั้นลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น 
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ด่างปานกลาง (pH 5.5–8.0) มีข้อจ ากัดเป็นดินทรายจัด ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ธาตุอาหารพืชในดิน 
ถูกชะล้างได้ง่าย และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก 

12) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 

Fine–loamy over clayey, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthaquic Haplustults 
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบ 
ที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียด บริเวณภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าค่อนข้างเลวในดินบน
และดีปานกลางในดินล่าง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลอ่อน และเป็น 
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนชมพูหรือสีเทาในดินล่างลึกลงไป ช่วงเปลี่ยนแปลงของเนื้อดิน
จะพบภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งอาจพบการสะสมของลูกรังหรือกรวดปริมาณเล็กน้อย พบ
ศิลาแลงอ่อนในชั้นดินล่าง ชั้นหินผุและหินพ้ืนพวกหินทรายแป้งจะพบในช่วงความลึก 100–150 เซนติเมตร 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5–5.5) 
ในดินล่าง บางบริเวณที่มีอิทธิพลของหินทรายแป้งที่มีปูนปน จะมีค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง มีข้อจ ากัด
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า 

13) ชุดดินคง (Kng) 

Fine–loamy, siliceous, isohyperthermic Oxyaquci (Kandic) Paleustalfs  เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือถูกชะมาทับถมของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้าง
จากการกัดกร่อน บริเวณภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก ดิน
บนเป็นดินทรายปนดนิร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาล ดินล่างเป็นร่วนเหนียวปนทรายหรือ 
ดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีเทาปนน้ าตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดินล่าง
ลึกลงไป พบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดงภายในความลึกก่อน 100 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบ
ก้อนเหล็กสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบนและเป็น 
กรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0–8.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ต่ า และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก 

14) ชุดดินโคราช (Kt) 

Coarse–loamy, siliceous, isohyperthermic Oxyaquic (Kandic) Paleustalfs เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  
ภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปน
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย
ในตอนล่างลึกๆ อาจพบสีเทาปนน้ าตาล สีเทาหรือเทาปนชมพูในดินล่างลึกลงไป พบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือ
แดงปนเหลือง ภายในความลึก 100 เซนติเมตร อาจพบก้อนเหล็กสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) ในดินบนและกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5–6.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัด
เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าของพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อ
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
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15) ชุดดินละหานทราย (Lah) 

Coase–loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Paleustalts เกิดจาก
ตะกอนของหินเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ภูมิสัณฐานที่เป็นส่วนต่ า
ของพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 % การระบายน้ า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาล สีเทาปนน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย 
ในดินล่างตอนล่าง มีสีเทา สีเทาปนชมพูจนถึงขาว พบจุดประสีแดงปนเหลือง สีน้ าตาล และสีเหลือง ตลอด 
หน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5–5.5) ตลอดหน้าดิน มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้าง 
เป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก 

16) ชุดดินเลย (Lo) 

Fine, kaolinnitic, isohyperthermic Typic Kandiustalfs เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุที่พัฒนามาจากหินแกรนิตบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการ 
กัดกร่อนจากหินแกรนิต พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันร้อยละ  
2–20 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  
ดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียว สีน้ าตาลปนแดง น้ าตาลปนแดงเข้มและสีแดงในดินล่างลึกลงไป พบอนุภาคพวกควอตซ์ที่เป็น
ก้อนเหลี่ยมตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดอาจขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูกหากฝนทิ้งช่วง 

17) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) 

Clayey– skeletal, mixed, semiactive, shallow, isohyperthermic Ultic Haplustalfs  
เกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาระยะทางใกล้ๆ ของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ 
เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของ 
หินตะกอนเนื้อละเอียด พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2–35 %  
การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นถึงชั้นหินต้นก าเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5–7.0) ดินบน
ตอนล่างเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่ปนกรวดมาก ดินล่างเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่
ปนกรวดมาก มีสีน้ าตาลปนเหลือง สีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) 
และพบชั้นหินตะกอนหรือหินที่แปรสภาพที่ก าลังสลายตัวภายในความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน  
มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้น พบชั้นหินพ้ืนที่มีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโต
ของราก และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงหน้าดินเกิดการชะล้างได้ง่าย 

18) ชุดดินแม่ริม (Mr) 

Loam–skeletal, mixed, isohyperthemic Typic (Kandic) Paleustuls เกิดจากตะกอนน้ าพา 
บริเวณตะพักล าน้ าระดับสูง พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 
2–20 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดและหินกรวดมน
ขนาดเล็กปะปนมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน อาจมีกรวดหรือหินกรวดมนขนาดเล็ก
ปะปน มีสีน้ าตาลถึงสีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) 
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีหินกรวดมนเล็กปะปนอยู่หนาแน่นมากกว่า 35 %  
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โดยปริมาตร ส่วนดินล่างลึกลงไป อาจเป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปนเหลืองถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น 
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นและความอุดมสมบูรณ์ต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง
ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 

19) ชุดดินมหาสารคาม (Msk) 

Loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Oxyaquic Arenic Haplustafs  เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือจากการกัดกร่อน 
ภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 
0–5 % การระบายน้ าดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือ 
ดินทราย สีน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาลปนแดง และ  
มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ระหว่างความลึก 50–100 เซนติเมตร จะพบจุดประ 
สีน้ าตาลแก่ หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
(pH 5.0–6.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5–6.5) มีข้อจ ากัดเป็นดินทรายจัดและ
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชมักแสดงอาการขาดน้ าอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงฝนแล้ง และเสี่ยงต่อการเกิดการ 
ชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย 

20) ชุดดินนาแขม (Nak) 

Fine–loamy, mixed, active, isohyperthermic Aeric Paleaquults  เกิดจากตะกอนน้ าพา 
บริเวณตะพักล าน้ าระดับต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาล สีเทาปนน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
ในตอนล่างลึกลงไป มีสีเทา สีเทาปนชมพูจนถึงสีขาวปนชมพู จะพบจุดประสีแดงปนเหลือง สีน้ าตาล สีเหลือง
ตลอดหน้าตัดดิน ปฎิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0–6.0) ตลอดหน้าตัดดิน มักพบเศษ
ของแร่ควอตซ์ ไมก้าปะปนในหน้าตัดดิน มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และพืช 
ที่ปลูกอาจเสี่ยงต่อการเสียหายจากน้ าท่วมได ้

21) ชุดดินนาอ้อ (Nao) 

Fine, mixed, active, isohyperthemic Aeric Endoaqualfs  เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณ
ตะพักล าน้ าระดับต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 % การระบายน้ า 
ค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง สีเทา สีเทาปนน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
หรือดินเหนียว มีสีเทา สีเทาปนชมพู สีเทาปนน้ าตาล พบจุดประสีแดง สีน้ าตาล และสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ตลอดหน้าตัดดิน มีข้อจ ากัดพืชที่ปลูกเสี่ยงต่อการเสียหายจาก 
น้ าท่วม 

22) ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) 

Loamy–skeletal over clayey, kaolintic, isohyperthermic Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults 
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนต่างยุค หรือตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนตะกอน
เนื้อละเอียดบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้
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ของน้ าปานกลาง ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล น้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลปน
เหลืองหรือน้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5–6.0) ดินล่างตอนบนเป็น 
ดินร่วนปนทรายปนกรวดลูกรังมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดลูกรังมาก สีน้ าตาล มีจุดประสีแดง
หรือน้ าตาลแก่ ส่วนดินล่างในช่วงความลึก 50–100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบชั้นของความไม่ต่อเนื่อง เนื้อดิน
เป็นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีต่างๆ และพบศิลาแลงอ่อนปริมาณ 5–50 % โดยปริมาตร ปฏิกิริยาดินเป็น 
กรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) และพบชั้นหินตะกอนพวกหินทรายแป้งที่ก าลังสลายตัวลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร
จากผิวดิน มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังและเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

23) ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) 

Fine–loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs  เกิดจากตะกอน
น้ าพาบริเวณตะพักล าน้ าระดับต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลางถึงช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินร่วน สีน้ าตาล สีเทาหรือน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทราย สีเทาปน
น้ าตาลหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาลปนแดงตลอด อาจพบก้อนเหล็กหรือ
แมงกานีสสะสมในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) ในดินบนและเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 6.0–8.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย และเสี่ยงต่อการ
ขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก 

24) ชุดดินน้ าพอง (Ng) 

Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthemic Grossarenic Haplustalfs  เกิดจากการทับถม
ของตะกอนที่มาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนบริเวณส่วนกลางถึงสูงของพ้ืนที่ผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดินที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2–12 % 
การระบายน้ าดีถึงค่อนข้างมาก การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือ 
ดินทราย สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วน สีชมพู หรือสีน้ าตาลซีดมาก พบชั้น
สะสมดินเหนียวที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายในช่วงความลึก 100–150 เซนติเมตร สีเทาปน
ชมพู สีน้ าตาลซีด พบจุดประสีน้ าตาลแก่ สีเหลืองปนแดง หรือสีแดงปนเหลืองในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0–6.0) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5–6.5) ในดินล่าง 
มีข้อจ ากัดดินเป็นทรายจัดและความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชมักแสดงอาการขาดน้ าอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงฝน
แล้งและเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย 

25) ชุดดินหนองกุง (Nkg) 

Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs  เกิดจากตะกอนน้ าพา 
บริเวณตะพักล าน้ าระดับต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลางถึงช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาล สีเทา หรือสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วน
ปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง หรือสีน้ าตาลตลอดหน้าตัดดิน 
อาจพบก้อนเหล็กหรือแมงกานีสสะสมในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) 
ในดินบน และเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 6.0–8.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้าง
ต่ าและเสี่ยงต่อการขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก 
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26) ชุดดินนครพนม (Nn) 

Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic (Aeric) Paleaquults  เกิดจากตะกอนน้ าบริเวณ
ที่ราบตะกอนน้ าพา พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1 % การระบายน้ า
ค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วนปน 
ดินเหนียว สีน้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาอ่อน สีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีแดง พบศิลาแลงอ่อนในดินล่าง
ประมาณ 5–50 % โดยปริมาตร อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
ถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

27) ชุดดินหนองญาติ (Noy) 

Fine, kaolinitic, isohyperthemic Plinthic (Aeric) Paleaquults  เกิดจากตะกอนน้ าทับอยู่
บนหินทรายแป้งที่สลายผุพังบริเวณตะพักล าน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 
0–2 % การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลางถึงช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาล สีเทา หรือสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อน สีน้ าตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ าตาลปนแดง  
สีเหลือง สีแดงปนเหลือง อาจพบก้อนเหล็กหรือแมงกานีสสะสมในชั้นดินล่าง และพบศิลาแลงอ่อนปริมาณ  
2–20 % โดยปริมาตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) และพบชั้นหินพวกหินทรายแป้งที่ก าลังผุพัง
สลายตัวภายในความลึก 2 เมตร มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า และเสี่ยงต่อการขาดน้ าในฤดู
เพาะปลูก 

28) ชุดดินอ้น (On) 

Loamy– skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) 
Epiaquults  เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนบริเวณส่วนต่ าของ
พ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0–2 % การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า  เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแน่น  
ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายปนก้อนกรวดลูกรัง สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู พบชั้นลูกรังที่ยึดเกาะกันค่อนข้างแน่นหรือเป็นแผ่นแข็ง
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ใต้ชั้นนี้ลงไปจะพบดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีขาว หรือสีเทาอ่อน 
พบจุดประสีแดง สีเหลือง หรือสีน้ าตาลตลอดหน้าดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5–6.0) 
ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นมีชั้นลูกรังที่ยึดติดค่อนข้างแน่น  
ท าให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

29) ชุดดินพล (Pho) 

Fine–loamy over clayey, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Haplustalfs 
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูก
ชะมาทับถมอยู่กับหินตะกอนเนื้อละเอียดบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ า 
ปานกลาง เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาลอ่อน และเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนชมพูหรือสีเทา 
ในดินล่างลึกลงไป ช่วงเปลี่ยนแปลงเนื้อดินเป็นดินเหนียวจะพบภายในความลึก 100 เซนติเมตร อาจพบ  
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ชั้นลูกรังปริมาณเล็กน้อยในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง มักพบจุดประสีแดงและศิลาแลงอ่อนในชั้นดินล่าง และพบ
ชั้นหินผุพวกหินทรายแป้งในช่วงความลึก 100–150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.0–6.5) ในดินบน และเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5–8.0) ในดินล่าง 
มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า  

30) ชุดดินภูทอก (Pht) 

Loamy skeletal, mixed, semiactive, isohyperthemic Typic (Plinthic) Paleustults  
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนต่างยุค หรือตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนตะกอน
เนื้อละเอียดบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2–12 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นถึงชั้น 
เศษหินหรือกรวดที่ถูกเหล็กเคลือบ ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างเป็น  
ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวที่ปนลูกรังมาก อาจพบเศษหินทรายที่ปะปนในหน้าตัดดิน มีสีน้ าตาลหรือ 
สีน้ าตาลแก่ พบศิลาแลงอ่อนปริมาณเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) 
ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังและ 
เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย 

31) ชุดดินพิมาย (Pm) 

Very fine, mixed, active, nonacid, isohyperthemic Vertic Endoaquepts  เ กิ ด จ า ก 
ตะกอนน้ าพาบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1%  
การระบายน้ าเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดหน้าตัดดิน มีสีเทาเข้มหรือ
น้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาหรือเทาอ่อน พบจุดประสีน้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดงหรือ
สีแดงปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหงกว้างและลึก พบรอยไถลในหน้าตัดดิน อาจพบ
ก้อนเหล็กหรือแมงกานีสสะสมปะปนอยู่ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5–7.0) ตลอดชั้นดิน 
มีข้อจ ากัดในช่วงที่มีน้ าหลากพืชปลูกมีโอกาสได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมอย่างฉับพลัน 

32) ชุดดินเพ็ญ (Pn) 

Loamy skeletal, mixed, subactive, isohyperthemic Aeric (Plinthic) Paleaquults เ กิ ด
จากการทับถมของตะกอนที่มาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนบริเวณส่วนต่ าของพ้ืนผิวของการ
เกลี่ยผิวแผ่นดินที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 % 
การระบายน้ าเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือ 
สีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่ น้ าตาลปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง ส่วนดินล่างภายใน 50 เซนติเมตร 
มีสีน้ าตาลอ่อน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมากในดินล่างตอนบนและเป็นดินเหนียวในดินล่าง มีสีเทา 
ปริมาณลูกรังจะลดลงตามความลึก พบจุดประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลืองและสีแดงตลอดหน้าตัดดิน พบศิลาแลงอ่อน
ปริมาณ 5–50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น 
กรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเป็นตื้นและ
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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33) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) 

Loamy–skeletal over clayey, mixed, semiactive, isohyperthermic, Typic (Plinthic) 
Paleustults เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนต่างยุคหรือตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่
บนตะกอนเนื้อละเอียดบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1–12 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็น 
ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนลูกรัง หรือดินร่วนเหนียวปนลูกรังมาก มีสีน้ าตาลหรือ  
สีน้ าตาลแก่ ส่วนดินล่างภายใน 50–100 เซนติเมตร เป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรังมากหรือดินเหนียวปนลูกรังมาก 
ถัดไปเป็นชั้นดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อนหรือสีเทาอ่อน พบจุดประสีแดง สีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาล 
ปนเหลือง และพบศิลาแลงอ่อนปริมาณ 2–20 % โดยปริมาตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 5.0–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้น 
ถึงชั้นลูกรังและเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย 

34) ชุดดินปลาปาก (Ppk) 

Clayey–skeletal, kaolinitic, isohyperthermic, Typic (Plinthaquic) Paleustults เกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของตะกอนต่างยุค หรือตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนตะกอนเนื้อละเอียด
บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชัน 1–8 % การระบายน้ าดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นถึงชั้น
กรวดลูกรัง ดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนกรวดลูกรั งเล็กน้อย สีน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีเทา  
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรัง และมีลูกรังปริมาณเพ่ิมขึ้นตามความลึก มีสีน้ าตาลหรือ
น้ าตาลแก่ และดินล่างในช่วงความลึก 50–100 เซนติเมตร จะเป็นดินเหนียวปนลูกรังมากและถัดไปจะเป็นชั้น
ดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาลอ่อนหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดง น้ าตาลแก่ หรือน้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน พบ
ศิลาแลงอ่อนปริมาณ 2–50 % โดยปริมาตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5)  
ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5–5.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง 

35) ชุดดินภูผาม่าน (Ppm) 

Fine, mixed, active, isohyperthermic Ultic Paleustalfs  เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่
ของหินปูนร่วมกับหินดินดานบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินปูน (สภาพภูมิประเทศแบบคาสต์) 
พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดี การ 
ซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง  
สีน้ าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปนแดงเข้มหรือแดง โครงสร้างดินค่อนข้างดี ร่วนซุย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0–7.0) ในดินบน และเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0–6.5) 
ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก 

36) ชุดดินภูสะนา (Ps) 

Fine–loamy, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults เกิดจากการสลายตัวของ
หินแกรนิตและหินแกรโนไดโอไลท์เนื้อหยาบรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาโดยแรงโน้มถ่วง
บริเวณเชิงเขาที่เป็นพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนจากหินแกรนิต พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2–35 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็น 
ดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแร่ควอตซ์หนาแน่นมากระหว่างความลึก 50–100 เซนติเมตรจากผิวดิน  
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ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาลปนเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ าตาลแก่
หรือสีแดงปนเหลือง ปริมาณและขนาดของควอตซ์เหลี่ยมจะเพ่ิมขึ้นตามความลึก ปฏิ กิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
ถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0–5.5) ชั้นหินที่ก าลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน มีข้อจ ากัดคือ  
ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนท าให้รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ า และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงหน้าดิน
จะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

37) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) 

Coase–loamy, siliceous, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults  เ กิ ด จ า ก ก า ร
สลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการ
กัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1–12 % 
การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน้ าตาล 
น้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีเหลือง
ปนแดงปริมาณเล็กน้อยภายในความลึก 100 เซนติเมตร ปฏิกิริยดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.0–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5–5.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดคือ เนื้อดินเป็นทราย
และความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชมักแสดงอาการขาดน้ าอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงฝนแล้งและเสี่ยงต่อการเกิดการ
ชะล้างพังทลาย 

38) ชุดดินภูพาน (Pu) 

Coase–loamy, siliceous, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults  เ กิ ด จ า ก ก า ร
สลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทราย บริเวณพ้ืนที่
ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินทราย พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มคีวามลาดชัน 
2–20 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 
สีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดง หรือสีแดง
ปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กน้อย และอาจพบลูกรังปริมาณเล็กน้อย
ร่วมกับเศษหินทรายในหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.5) ในดินบน และ
เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5–5.5) ในดินล่าง มักพบก้อนหินทรายอยู่บริเวณผิวดิน มีข้อจ ากัดคือ เนื้อดิน
เป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชมักแสดงอาการขาดน้ าอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงฝนแล้งและเสี่ยงต่อการ
เกิดการชะล้างพังทลาย 

39) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) 

Fine–loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aquic Haplustalfs  เกิดจากการทับถม
ของตะกอนที่มาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนบริเวณส่วนต่ าของพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน 
ที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 % การระบายน้ า
ค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลางถึงช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทราย อาจพบชั้น  
ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวในชั้นล่างๆ ลึกลงไป สีเทาปนน้ าตาลอ่อนหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประ 
สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0 –6.5)  
ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5–6.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดคือ เนื้อดินค่อนข้าง 
เป็นทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดน้ าในฤดูเพาะปลูก 
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40) ชุดดินเรณู (Rn) 

Fine–loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Plinthaquic) Paleustults  
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือตะกอนของหินตะกอนที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ค้างจากการ 
กัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็น 
ดินร่วนเหนียวปนทรายและเป็นดินร่วนปนดินเหนียวในดินล่างๆ มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง  
สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นล่าง พบศิลาแลงอ่อนปริมาณ 5–50% โดยปริมาตรภายในความลึก 150 
เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0–6.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
(pH 4.5–5.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

41) ชุดดินสีคิ้ว (Si) 

Fine–loamy, mixed, semiactive, isohyperthemic Ultic Paleustalfs เกิดจากการสลายตัว 
ผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุที่พัฒนามาจากหินทรายที่มีปูน (calcareous 
sandstone) บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนจากหินทรายที่มีปูนปน พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 
เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ดินล่ างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  
สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดงเข้ม อาจพบชั้นหินทรายที่มีปูนปน ในระดับความลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง  
(pH 5.5–8.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

42) ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) 

Fine–silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs  เกิดจาก
ตะกอนน้ าพาตะพักล าน้ าระดับต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือ
ดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือน้ าตาลปนเหลืองดินล่างเป็นดิน 
ร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาอ่อน น้ าตาลปนเทาอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีต่างๆ และพบ 
ศิลาแลงอ่อนปริมาณ 5–50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตร อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีส
สะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) และเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง  
(pH 6.0–7.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างแน่นทึบท าให้ข้าวไม่แตกกอ และมีน้ าแช่ขังในฤดูฝน  

43) ชุดดินสกล (Sk) 

Loamy–skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Petroferric Haplustults 
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนต่างยุค หรือตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บนตะกอน
เนื้อละเอียดบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้น
ถึงชั้นดานแข็งของศิลาแลง ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายที่ปนกรวดลูกรัง สีเทาเข้มหรือสีน้ าตาลเข้ม  
ดินล่างเป็นดินร่วนปนก้อนกรวดหรือดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวด ลูกรัง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลแก่ จะพบ 
แผ่นศิลาแลงภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งเชื่อมตัวเป็นชั้นแข็งมีขนาดใหญ่ และไม่สามารถเจาะ
ผ่านได้ ในบางพ้ืนที่หน้าดินจะถูกชะล้างไปจนถึงชั้นแผ่นศิลาแลง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง  
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(pH 5.5–7.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นและจะพบแผ่น
ศิลาแลงซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช 

44) ชุดดินสูงเนิน (Sn) 

Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustalfs  เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่
กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุที่พัฒนามาจากหินทรายแป้งที่มีปูนปน (calcareous 
siltstone) บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนจากหินทรายแป้งที่มีปูนปน พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 
เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน 
ทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียว และเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งในดินล่างลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5–7.0) ในดินบนและเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5–8.5) ในดินล่าง 
มักพบผงปูนอ่อนปะปนในหน้าตัดดิน มีข้อจ ากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูกและดินค่อนข้าง
แน่นทึบ 

45) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) 

Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts  เกิดจากตะกอนน้ า 
บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1 % การระบายน้ าเลว 
การซึมผ่านของน้ าช้า เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลปนเทาเข้ม 
มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีน้ าตาลปนเทา
หรือน้ าตาล มีจุดประสีแดงปนเหลือง สีแดง ฤดูแล้งดินมีรอยแตกระแหงกว้างและลึก จะพบรอยไถลในหน้าดิน
เล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5–6.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก  
(pH 4.5–5.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดคือ น้ าท่วมขังในฤดูฝนและพืชที่ปลูกได้รับความเสียหายในช่วงน้ าหลาก 

46) ชุดดินสีทน (St) 

Coarse–loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts เกิดจาก
ตะกอนน้ าบริเวณที่ลุ่มต่ าของพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 
0–2 % การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วน มีสีน้ าตาล ดินล่างมีลักษณะไม่แน่นอนเป็นดินเหนียวหรือพวกดินทราย และจะ
แสดงลักษณะการเรียงชั้นสลับกันแล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินที่น้ าพามาทับถมในแต่ละปี มีสีเทา สีเทาปน
ชมพูหรือสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลหรือเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็น 
กรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ตลอดชั้นดิน มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
และเสี่ยงต่อการเสียหายจากน้ าท่วม 

47) ชุดดินสตึก (Suk) 

Coarse–loamy, siliceous, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults  เกิดจากตะกอนน้ า
บริเวณตะพักล าน้ าระดับกลาง พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2–8 % 
การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปน  
ดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาเข้มหรือสีน้ าตาลเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาล 
สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ดินล่างลึกลงไปมักจะพบชั้นกรวด เศษหินที่มลีักษณะกลมมน ปฏิกิริยาดิน
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เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดินล่าง  
มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณต่ าและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า 

48) ชุดดินธวัชบุรี (Th) 

Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs เกิดจากตะกอนน้ า 
บริเวณตะพักล าน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–1 % การระบายน้ า
ค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาล  
สีน้ าตาลอ่อน หรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0–6.0) ดินล่างเป็นดินเป็น 
ดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียว สีน้ าตาลอ่อน สีเทาปนชมพู หรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่ 
สีแดงหรือสีแดงปนเหลืองตลอดชั้นดิน พบศิลาแลงอ่อนปริมาณ 5–50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 
เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0–8.0) มีข้อจ ากัดคือ ช่วงฤดูฝน
อาจพบปัญหาน้ าหลาก พืชปลูกอาจได้รับความเสียหายได้ 

49) ชุดดินท่าลี่ (Tl) 

Clayey–skeletal, mixed, semiative, isohyperthermic Ultic Haplustalfs  เกิดจากการสลายตัว
ผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินอัคนีที่เป็นกลางหรือเป็นด่าง พวกแอนดีไซท์ 
บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินภูเขาไฟ พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็น 
ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2–20 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นหรือ 
ตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแน่น ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาลปนแดงเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียวมีเศษหิน
ปะปนมาก สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0–6.0) 
และพบชั้นหินที่ก าลังสลายตัวที่ความลึกประมาณ 80 เซนติเมตรลงไป ข้อจ ากัดเป็นดินตื้นถึงชั้นเศษหิน
หนาแน่น และพ้ืนที่มีความลาดชันหน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย 

50) ชุดดินธาตุพนม (Tp) 

Fine–silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs เกิดจากตะกอนน้ า  
บริเวณตะพักล าน้ าระดับกลาง พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 
1–5 % การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง
หรือดินร่วน สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง สีน้ าตาลปนแดงหรือน้ าตาล และตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีแดง
ปนเหลืองหรือสีแดง พบจุดประสีเทาปนชมพู สีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง 
เป็นกลาง (pH 5.5–7.0) ตลอดชั้นดิน มีข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ต่ าและดินค่อนข้างแน่นทึบ 

51) ชุดดินท่าอุเทน (Tu) 

Coarse–loamy over clayey–skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive, noncemented, 
isohyperthermic Oxyaquic Haplorthods เกิดจากการสลายตัวผุพังยู่กับที่หรือตะกอนของหินตะกอนที่ถูกชะ
มาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1–5 % การระบายน้ าดีปานกลางในดินบนและค่อนข้างเลวใน
ดินล่าง การซึมผ่านได้ของน้ าเร็วในดินบนและช้าในดินล่าง เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง ดินบนเป็นดินทราย
ปนดินร่วน สีเทาหรือสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล ถัดลงไปเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
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ดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ าตาล ซึ่งเป็นชั้นสะสมอินทรียวัตถุ อะลูมินัมหรือ
เหล็ก ถัดลงไปเป็นดินเหนียว สีเทาอ่อน สีน้ าตาลซีดมากหรือสีขาว พบจุดประสีแดงและสีเหลือง และพบชั้น
ลูกรังจับตัวกันค่อนข้างแน่นทึบประมาณช่วงความลึก 50–80 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด (pH 4.5–5.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดเนื้อดินค่อนข้าง 
เป็นทรายและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

52) ชุดดินท่ายาง (Ty) 

Loamy–skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults เกิดจากการสลายตัว
อยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอตไซต์ โดยมี
หินดินดาน หินฟิลไลท์เป็นหินพ้ืน ภูมิสัณฐานบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินทรายและหินใน
กลุ่มหินตะกอนและหินแปรจากหินในกลุ่ม พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2–12 %  
การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวด เศษหิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินร่วนปนเศษหินหรือกรวดเล็กน้อย สีน้ าตาลปนเทาถึงสีน้ าตาลเข้ม ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย  
(pH 5.5–6.5) ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด หรือเศษหินที่มีปริมาณ
มากว่า 35 % โดยปริมาตร และเศษหินมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
(pH 4.5–5.5) และดินล่างเป็นชั้นวัตถุต้นก าเนิดดินที่เป็นเศษหินของหินทราย ส่วนใหญ่มีกรวดและเศษหิน
ลอยหน้าอยู่บริเวณหน้าดิน มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้น ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ า และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันหน้าดิน
จะถูกชะล้างได้ง่าย 

53) ชุดดินอุบล (Ub) 

Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic, Aquic (Grossarenic) Haplustalfs  เกิดจาก
การทับถมของตะกอนที่มาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนบริเวณส่วนต่ าของพ้ืนผิวของการเกลี่ย
ผิวแผ่นดินที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0–2 %  
การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกกลาง การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว  เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปน 
ดินร่วน สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองเข้ม ดินบนตอนล่างเป็นดินทรายปน 
ดินร่วน สีน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองเข้มหรือสีน้ าตาลแก่และสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างที่ความลึกระหว่าง 
100–200 เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5–7.0) ในดินล่าง มี
ข้อจ ากัดความอุดมสมบูรณ์ต่ าและสมบัติทางกายภาพไม่ดี ในฤดูแล้งดินจะแห้งจัด 

54) ชุดดินอุดร (Ud) 

Coarse–loamy, mixed, active, non–acid, isohyperthermic Typic Halaquepts  เกิ ดจาก
ตะกอนน้ าบริเวณตะพักล าน้ าส่วนต่อกับพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0–2 % การระบายน้ าค่อนข้างเลว การซึมผ่านได้ของน้ าช้า เป็นดินลึก ดินมีการเรียงตัวสลับชั้นกัน  
ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา ดินล่างมีเนื้อดินหรือสีของดิน
ล่างผันแปรไปได้มาก โดยเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสลับไปกับดินร่วนปน
ทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีดินส่วนใหญ่เป็นสีเทาปนชมพู สีเทาปนน้ าตาลหรือสีเทา พบจุดประสีน้ าตาล
หรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน มีสารละลายของเกลืออยู่เป็นจ านวนมาก ในหน้าแล้งจะพบคราบเกลืออยู่หน้าดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด  



49 

(pH 5.0–5.5) ในดินล่าง มีข้อจ ากัดคือ เป็นดินเค็ม มีสารละลายของเกลืออยู่ในดินมาก หน้าแล้งจะพบ 
คราบเกลืออยู่ผิวหน้าดิน เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

55) ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) 

Loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Lithic Haplustults  เกิดจากการสลายตัว 
ผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทราย บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้าง
จากการกัดกร่อนของหินทราย พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2–35 % 
การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวด เศษหิน มีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) 
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายปนเศษหินและกรวดปริมาณมาก สีน้ าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) และพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตร และพบเศษหิน
หรือก้อนหินลอยหน้าบนผิวดินอยู่ทั่วไป มีข้อจ ากัดเป็นดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืนแข็ง มีเศษหินปะปนในเนื้อดินมาก
และดินมีโอกาสขาดแคลนน้ า 

56) ชุดดินวังสะพุง (Ws) 

Fine, mixed, active, isohyperthermic Ultic Haplustalfs  เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางใกล้ๆ ของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หินทรายแป้ง 
หินโคลน หินชนวน และหินฟิลไลท์ บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินตะกอนเนื้อละเอียด พบใน
สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2–20 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ า
ปานกลาง เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลเข้ม
ถึงสีน้ าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0–7.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียว 
สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0–6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียว 
มีเศษหินปะปนหนาแน่น และพบชั้นหินพ้ืนภายใน 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีสีน้ าตาลปนแดงหรือสีน้ าตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) มีข้อจ ากัดคือ เป็นดินลึกปานกลาง และ
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันหน้าดินเกิดการชะล้างได้ง่าย 

57) ชุดดินยางตลาด (Yl) 

Coase–loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic Ultic Haplustalfs  
เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุที่พัฒนามาจากหินทราย
บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึง 
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2–8 % การระบายน้ าดี การซึมผ่านได้ของน้ าเร็ว เป็นดินลึก ดินบนเป็น 
ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดง ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย  
สีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5–6.5) ตลอดชั้นดิน มีข้อจ ากัดคือ ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ าและเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
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ภำพที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐาน สภาพพ้ืนที่ และลักษณะทางธรณีวิทยาของชุดดินบริเวณแอ่งสกลนคร (สถิระ และคณะ, 2558) 
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บทที่ 4 
อุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำ 

 
4.1 อุปกรณ์ 
 

4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 

1) ข้อมูลดิน ได้แก่ แผนที่ดินจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดนครพนม มาตราส่วน 1:25,000 (สถิระ, 2558) และข้อมูลลักษณะสมบัติดินบางประการจากโครงการ
ศึกษาดินตัวแทนหลักส าหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย และโครงการศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติดิน
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือติดตามและประเมินคุณภาพดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองส ารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2554–2558) โครงการประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2560–2563)  

2) ข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศ 6 สถานีในบริเวณแอ่งสกลนคร (พ.ศ. 2531–2560) 
กรมอุตุนิยมวิทยา  

3) ข้อมูลแผนที่พ้ืนฐาน ได้แก่ แผนที่ขอบเขตการปกครอง (กรมการปกครอง , 2556) แผนที่
ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) 

 
4.1.2 อุปกรณ์ตรวจสอบและเก็บข้อมูลในภำคสนำม  
 

1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณจากดาวเทียม (GPS) ส าหรับใช้หาพิกัดต าแหน่งบนพ้ืนโลกและ 
ช่วยน าทางไปยังจุดพิกัดที่ต้องการ  

2) เครื่องมือมาตรฐานในการส ารวจดิน ตรวจสอบดินและเก็บตัวอย่างดิน ในภาคสนาม ได้แก่  
พลั่วสนาม จอบ สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดิน สว่านเจาะดินแบบเกลียว
และแบบกระบอก สายวัดระดับความลึกดิน สมุดบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมและข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยา
ของดิน (เอิบ, 2552) 

 
4.1.3 โปรแกรม 
 

1) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS 
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4.2 วิธีกำรศึกษำ  
 
4.2.1 แนวทำงกำรศึกษำ  
 

การศึกษาคุณภาพและข้อจ ากัดของดินในพ้ืนที่แอ่งสกลนครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม
พ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม  
โดยจะมุ่งเน้นศึกษาลักษณะสมบัติดินจาก 23 ชุดดินตัวแทนที่พบกระจายตัวอยู่เป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ตาม
ลักษณะภูมสิัณฐาน (landform) และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน (parent material) รวมถึงลักษณะและสมบัติ
เฉพาะของดินบางประการที่จะมีผลต่อการจัดการดินและการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
จัดการดินให้สอดคล้องกับสมบัติดิน สภาพพ้ืนที่ สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถแบ่งแนวทางการศึกษา
ออกเป็น 5 ส่วน (ภาพที่ 9) ได้แก่  

ส่วนที่ 1  การแจกกระจายตัวของดินตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 

ส่วนที่ 2  การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน  

ส่วนที่ 3  ลักษณะสมบัติดินบางประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ส่วนที่ 4  การประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) 

ส่วนที ่5  การประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) 
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ภำพที่ 9  กรอบแนวทางการศึกษาคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทางการเกษตร 

  

2. จ ำแนกดินตำมระบบอนุกรมวิธำนดิน 

1) จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน 
2) จัดกลุ่มตามระดับการจ าแนก 6 ข้ัน 
    (อันดับ อันดับย่อย กลุ่มดินใหญ่  
        กลุ่มดินย่อย วงศ์ดิน ชุดดิน) 

 
 (soil Taxonomy) 

 

 

4. ประเมินสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(Fertility Capability Soil Classification System; FCC) 

จ าแนกช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ตามระบบ FCC 

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง 
ลักษณะสภาพพื้นที่ ชุดดิน และ 

สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 

ทราบข้อจ ากัดของดิน
ส าหรับการจัดการดิน 

5. กำรประเมินคุณภำพที่ดิน จำกข้อจ ำกัดทรัพยำกรที่ดิน 
(Major Land Resources Stresses) 

ข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน 
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  

(land resources stresses) 

 ) 

3. ศึกษำลักษณะสมบัติดินบำงประกำร และประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1. วิเครำะห์กำรแจกกระจำยของดิน 
ตำมลักษณะภูมิสัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน 

1) ที่ราบน้ าท่วมถึง 
2) ตะพักล าน้ า 
3) พื้นที่เกือบราบ 
4) หน่วยท่ีรองรับด้วยหินชนิดต่างๆ 
และโครงสร้างของหิน 

สถานภาพคณุภาพดิน 
เชิงพื้นที่ 

ศักยภาพที่ดิน 
และข้อจ ากัดเชิงพื้นที ่
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4.2.2 วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 
 

วิธีการศึกษามีข้ันตอนการด าเนินงานดังแสดงในภาพที่ 10 และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การศึกษาการแจกกระจายของดินตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน เป็น

การศึกษาถึงการกระจายตัวของดินในพ้ืนที่ด้วยวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 เพ่ือคัดเลือก
ชุดดินตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดกลุ่มและจ าแนกชุดดินตามชนิดของสภาพพ้ืนที่ ลักษณะภูมิสัณฐาน และวัตถุต้นก าเนิดดิน 
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ ที่ราบน้ าท่วมถึง ตะพักล าน้ า พ้ืนที่เกือบราบ และหน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ 
และโครงสร้างของหิน 

(2) วิเคราะห์การกระจายตัวของดินตามชนิดของสภาพพ้ืนที่ในบริเวณแอ่งสกลนคร และจัดท า
แผนที่การแจกกระจายของดินด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS  

 
2) การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการแจกกระจายของ

ดินตามระดับการจ าแนกของระบบอนุกรมวิธานดิน แบ่งออกเป็น 6 ขั้น คือ อันดับดิน อันดับดินย่อย กลุ่มดิน
ใหญ่ กลุ่มดินย่อย วงศ์ดิน และชุดดิน โดยเรียงล าดับบจากข้ันสูงสุดไปหาขั้นต่ าสุด เพ่ือวิเคราะห์การกระจายตัว
ของดินตามขั้นการจ าแนกดิน ส าหรับน าไปวิเคราะห์ลักษณะบ่งชี้ถึงปัจจัยข้อจ ากัดที่มีผลต่อคุณภาพดินและ
ที่ดิน  

 
3) การศึกษาลักษณะ สมบัติดินบางประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เป็นการศึกษาถึง 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดิน สภาพแวดล้อม และสมบัติดินบางประการที่ส าคัญต่อคุณภาพดินและ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามชนิดของสภาพพ้ืนที่และวัตถุต้นก าเนิดดิน โดยได้คัดเลือกชุดดินตัวแทนที่ศึกษา 
(ภาพที่ 12) จ านวน 23 ชุดดิน และ 4 ดินคล้าย ที่พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร และ
ครอบคลุมลักษณะของกลุ่มเนื้อดินและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อมูลสมบัติดิน จากโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการภายใต้กองส ารวจดินและ 
วิจัยทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โครงการศึกษาดินตัวแทนหลักส าหรับพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประเมินคุณภาพดินใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2560–2563) 
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ภำพที่ 10  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน  

2. จ ำแนกดินตำมระบบอนุกรมวิธำนดนิ 

4. ประเมินสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(Fertility Capability Soil Classification System; FCC) 

    1) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    2) เสนอแนะแนวทางการจัดการดินตามชั้นสมรรถนะของดิน 
    และลักษณะของสภาพพื้นที ่

  1) ก าหนดขอบเขตและคัดเลือกชุดดินตัวแทนที่ศึกษา  
  2) ส ารวจ ตรวจสอบ และศึกษาข้อมูลดินภาคสนาม 
  3) เก็บตัวอยา่งดินเพื่อวิเคราะห์สมบัตขิองดิน  
  4) ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

5. กำรประเมินคุณภำพที่ดิน (Inherent Land Quality) จาก
ข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses)  

     1) จ าแนกชั้นความเครียดของดิน (stresses class) 
     2) จ าแนกชั้นคุณภาพที่ดิน (land quality class) 

3. ศึกษำลักษณะสมบตัิดินบำงประกำร และประเมินควำมอุดมสมบูรณข์องดิน 

1. วิเครำะห์กำรแจกกระจำยของดินตำมลักษณะสภำพพ้ืนที่ 

สรุปสถำนภำพคุณภำพดิน 
เชิงพื้นที ่

วิเครำะห์ศักยภำพที่ดิน 
และข้อจ ำกัดเชิงพื้นที ่

แผนที่ชุดดิน มำตรำส่วน 1: 25,000 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
พื้นที่แอ่งสกลนคร 

รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์ดินทางกายภาพและเคม ี
จากโครงการภายใต้กองส ารวจดินและวจิัยทรัพยากรดิน 

ปรับข้อมูลความลึกของดิน (0–25, 25–50 ซม.)  
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(2) การก าหนดขอบเขตชุดดินที่จะท าการศึกษา  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ของ
พ้ืนที่ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบขอบเขตการกระจายตัวของชุดดินจากแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25 ,000  
ท าการคัดเลือกชุดดินตัวแทนที่ศึกษา โดยพิจารณาจากการกระจายตัวของชุดดินที่มีจ านวนเนื้อที่และการ
กระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ร่วมกับลักษณะสภาพพ้ืนที่ กลุ่มเนื้อดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย เช่น 
นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และป่า และก าหนดจุดศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลดินภาคสนามตามชุดดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน กรณีการศึกษาดินคล้ายจะคัดเลือกจากดินคล้ายที่มีสมบัติดินทางกายภาพและทางเคมีที่มีผลต่อ
คุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นๆ เช่น ลักษณะเนื้อดิน ความอ่ิมตัวเบส ปฏิกิริยาดิน เป็นต้น โดย 
ชุดดินตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 23 ชุดดิน และ 4 ดินคล้าย (ภาพที่ 12) และเก็บตัวอย่างดินจากหลุม
หน้าตัดดินขนาดเล็ก (mini–pit) ส าหรับจ านวนจุดที่ศึกษาในประเด็นศึกษาลักษณะและสมบัติของดินมีจ านวน
จุดที่ไม่เท่ากันในแต่ละชุดดิน (ตารางที่ 9) ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการพิจารณาถึงเนื้อที่ที่พบมากในแต่ละสภาพ
พ้ืนที่และความหลากหลายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
ของผลวิเคราะห์ดินในแต่ละชุดดินที่ศึกษา จึงท าให้มีจ านวนจุดมากน้อยแตกต่างกัน โดยจุดศึกษาดังกล่าวจะถูก
น ามาใช้เพ่ือพิจารณาการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน โดยคัดเลือกเฉพาะจุดศึกษาท่ีมีข้อมูลผลวิเคราะห์ที่มีความครบถ้วนและเพียงพอส าหรับการประเมินฯ  

 
(3) การศึกษาและตรวจสอบข้อมูลชุดดินในภาคสนาม โดยท าการเก็บข้อมูล ดังนี้  

– การตรวจสอบดินในสนาม (soil pit) ท าการขุดเจาะโดยใช้สว่านเจาะดิน (augering) 
จนถึงความลึก 180 เซนติเมตร เพื่อตรวจสอบสมบัติดินและข้อมูลชุดดินเบื้องต้น 

– การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินจากหลุมหน้าตัดดินขนาดเล็ก (mini–pit) โดย
ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมและขุดหลุมหน้าตัดดินที่จะท าการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้นให้มีขนาดกว้าง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 11) และท าการขุดเจาะโดยใช้สว่านเจาะดิน
จนถึงความลึก 180 เซนติเมตร เพื่อศึกษาและบันทึกลักษณะและสมบัติของดินบางประการ 

– การเก็บตัวอย่างดิน ท าการเก็บตัวอย่างดินที่ 2 ระดับความลึก ได้แก่ ชั้นไถพรวนหรือที่
ระดับความลึกประมาณ 0–25 เซนติเมตร และดินล่างถึงระดับความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ส าหรับ
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพบางประการในห้องปฏิบัติการ 
 

ภำพที่ 11  ตัวอย่างหลุมศึกษาหน้าตัดดิน ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร  
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ภำพที่ 12  การกระจายตัวของชุดดินตัวแทนที่ศึกษา 23 ชุดดินในแอ่งสกลนคร 
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ตำรำงท่ี 9  จ านวนจุดศึกษาลักษณะและสมบัติของดินตัวแทนในแอ่งสกลนคร  
 
            ชุดดิน จ ำนวนจุดศึกษำ 
1. ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 1 
2. ชุดดินศรีสงคราม (Ss)  7 
3. ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) 2 
4 ชุดดินนครพนม (Nn)  8 
5. ชุดดินจักราช (CKr)  3 
6. ชุดดินชุมพวง (Cpg) 3 
7. ชุดดินธาตุพนม (Tp)  8 
8. ชุดดินอุดร (Ud)* 1 
9. ชุดดินสีทน (St) * 1 
10. ชุดดินละหานทราย (Lah)  4 
11. ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) 2 
12. ชุดดินค าบง (Kg) 2 
13. ชุดดินโคราช (Kt)  2 
14. ชุดดินโพนพิสัย (Pp) 32 
15. ชุดดินปลาปาก (Ppk)  22 
16. ชุดดินปักธงชัย (Ptc) 7 
17. ชุดดินพล (Pho)  5 
18. ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 3 
19. ชุดดินภูพาน (Pu)  7 
20. ชุดดินสูงเนิน (Sn)  7 
21. ชุดดินมวกเหล็ก (Ml)  1 
22. ชุดดินเลย (Lo) 2 
23. ชุดดินเชียงของ (Cg)  2 
24. ดินนครพนมที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด (Nn–fsi) 1 
25. ดินธาตุพนมที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินเหนียว (Tp–pic,f) 1 
26. ดินปักธงชัยที่อ่ิมตัวเบสสูง (Ptc–hb) 1 
27. ดินเขมราฐที่อ่ิมตัวเบสสูง (Kmr–hb) 1 

หมายเหตุ: * ชุดดินที่ใช้ผลวิเคราะห์จากชุดดินตัวแทนหลักหรือชุดดินจัดตั้ง (กิติ และคณะ, 2547) 
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(4) การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
(4.1) การเตรียมตัวอย่างดิน 

น าตัวอย่างดินที่ถูกรบกวนมาผึ่งให้แห้งในร่ม แยกก้อนกรวด เศษหินแร่ และซากพืชที่มี
ขนาดใหญ่ออก แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร น าตัวอย่างดินที่เตรียมไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ
และทางเคมี 

(4.2) การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 
(4 .2.1) การกระจายของขนาดอนุภาค  (particle size distribution) โดยวิธีไปเปต 

(pipette method) (Kilmer and Alexander, 1949; Day, 1965) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์น ามาแจกแจง
ประเภทเนื้อดิน (soil textural class) โดยเปรียบเทียบกับชั้นเนื้อดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(USDA textural class) (Soil Survey Staff, 2014) 

(4.2.2) ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) โดยวิธี cold method (Blake and 
Hartge, 1986; National Soil Survey Center, 1996) 

(4.2.3) ความจุความชื้นสนาม (field capacity, FC) เป็นความชื้นของดินที่แรงดึงน้ า
เท่ากับ 33 กิโลพาสคัล (Klute, 1986) 

(4.2.4)  ความจุความชื้นที่ จุด เหี่ยวถาวร (permanent wilting point, PWP) เป็น
ความชื้นของดินที่แรงดึงน้ าเท่ากับ 1,500 กิโลพาสคัล (Klute, 1986) 

(4.2.5) ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ (available water capacity, AWC)  
(4.3) การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 

(4.3.1) ปฏิกิริยาดิน (soil pH) โดยใช้เครื่องมือวัดพีเอช (pH meter) ใช้อัตราส่วน 
ดินต่อน ้า (National Soil Survey Center, 1996) 

(4 .3.2) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน  (organic carbon) โดยวิธี  Walkley and Black 
titration (Walkley and Black, 1934; Nelson and Sommers, 1996) จากนั้นน าไปค านวณหาปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน (organic matter)  

(4.3.3) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available phosphorus) โดยวิธีการสกัดด้วยน ้ายา 
Bray II (Bray and Kurtz, 1945) แล้ววัดปริมาณฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง Spectrophotometer 

(4.3.4) โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available potassium) โดยใช้ 1M NH4OAc  
ที่ เ ป็ นกลา ง  (pH 7.0) (Pratt, 1965) แล้ ว วั ดปริ ม าณโพแทส เซี ยมด้ วย เครื่ อ ง  Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS) 

(4.3.5) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity: CEC) โดยการ 
ชะละลายแคตไอออนด้วย 1M NH4OAc ที่เป็นกลาง (pH 7.0) และแทนที่แอมโมเนียมไอออนด้วยโซเดียมคลอไรด์ 
(10%) ในสภาพกรด กลั่นหาแอมโมเนียมไอออน แล้วน าค านวณค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน 
(Chapman, 1965) 

(4.3.6) เบสรวมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangable bases)  ซึ่งประกอบด้วย แคลเซียม 
แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม โดยสกัดด้วยสารละลาย 1M NH4OAc ที่เป็นกลาง (pH 7.0) (Peech et 
al., 1974) แล้ววัดปริมาณด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer 

(4.3.7) ร้อยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation percentage) โดยการค านวณจากค่า
ของปริมาณเบสรวมที่สกัดได้ และสภาพกรดที่สกัดได้ (National Soil Survey Center, 1996) 
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(4.3.8) อะลูมินัมที่สกัดได้ (extractable Al) โดยการสกัดด้วย 1 M KCl แล้ววิเคราะห์หา
ปริมาณด้วยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน NaOH และ HCl ที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน (Thomas, 
1982) 

(4.3.9) ร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัม (aluminum saturation percentage) ค านวณ
จากค่าของปริมาณเบสรวมที่สกัดได้ และอะลูมินัมที่สกัดได้ (Thomas, 1982; National Soil Survey Center, 
1996)  

(5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
(5.1) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และสภาพแวดล้อม 

บางประการที่แสดงถึงข้อจ ากัดในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(5.2) ค านวณปรับค่าข้อมูลสมบัติดินให้เป็นช่วงระดับความลึกเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

0–25 เซนติเมตร และ 25–50 เซนติเมตร และจัดกลุ่มตามประเภทลักษณะพ้ืนที่และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน
ได้แก่ 1) ที่ราบน้ าท่วมถึง 2) ตะพักล าน้ า 3) พ้ืนที่เกือบราบ 4) หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้าง
ของหิน 

(5.3) วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) ของข้อมูลในระดับชุดดินตามชนิดของสภาพพ้ืนที่และวัตถุต้นก าเนิดดิน 

(5.4) ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้สมบัติของดินทางเคมบีางประการ 
 

4) การประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
การศึกษานี้เป็นการประเมินคุณภาพดินและข้อจ ากัดของดินที่ส าคัญเพ่ือการจัดการดินในระดับ

พ้ืนที่ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Fertility Capability Soil 
Classification System; FCC) โดยท าการศึกษาในชุดดินตัวแทนที่พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษา
ตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน โดยให้ครอบคลุมตามลักษณะของเนื้อดินและปัญหาที่
พบในพ้ืนที่ศึกษาบริเวณแอ่งสกลนคร โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้  

(1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดินทั้งสมบัติดินทาง
กายภาพและทางเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมบางประการที่แสดงถึงข้อจ ากัดในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุดดินตัวแทนในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 23 ชุดดิน 42 ดินคล้าย  

(2) ท าการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ตามระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดม
สมบูรณ์ของดิน (FCC) (ตารางท่ีภาคผนวกท่ี 7) โดยจ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินตามชุดดินที่
ใช้ศึกษาจากข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินทางกายภาพและทางเคมีจากห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลลักษณะบ่งชี้
ข้อจ ากัดของดินจากการจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในกรณกีารจ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เป็น
ดินคล้าย (soil variants) จะท าการจ าแนกจากข้อมูลผลวิเคราะห์ของดินคล้ายนั้นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะดินคล้ายที่มีกลุ่มเนื้อดินและความอ่ิมตัวเบสต่างจากชุดดินนั้นๆ ส่วนดิน
คล้ายอ่ืนๆ จะใช้ลักษณะและสมบัติดินของชุดดินหรือดินคล้ายนั้นๆ ที่มีสมบัติดินใกล้เคียงกัน เช่น Re–col, 
Re–pic,col หรือ Re–pic จะใช้ข้อมูลสมบัติดินทางเคมีของชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ร่วมกับข้อมูลบ่งชี้ข้อจ ากัดจาก
การจ าแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน ส าหรับการประเมินในครั้งนี้ชุดดินหรือดินคล้ายที่ไม่มีผลวิเคราะห์ใน
พ้ืนที่จะใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ดินจากข้อมูลชุดดินตัวแทนหลักหรือชุดดินจัดตั้งแทน 
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5) การประเมินคุณภาพท่ีดิน 
เป็นการศึกษาถึงคุณภาพที่ดินที่เป็นข้อจ ากัดหลักต่อการใช้ที่ดินทางการเกษตร ซึ่งเป็นกระบวนการ

ประมาณศักยภาพที่ดินหรือความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการผลิตพืช รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสถานภาพ
คุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพื้นที่เพ่ือการจัดการดินทางการเกษตร ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) 
โดยการจ าแนกชั้นความเครียดของดิน (stresses class) และประเมินชั้นคุณภาพท่ีดิน (land quality class) 

(2) การวิเคราะห์ถึงสถานภาพคุณภาพดินเชิงพ้ืนที ่เพ่ือการใช้ประโยชน์และการจัดการดินทางด้าน
การเกษตร โดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ ได้แก่ การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน การประเมินสมรรถนะ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามระบบ FCC และการประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major 
Land Resources Stresses) น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน 

(3) การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและศักยภาพ
ของดินในพ้ืนที่ โดยน าผลข้อมูลชั้นความเครียดของดินที่เป็นปัจจัยข้อจ ากัดหลักของทรัพยากรที่ดิน ร่วมกับ
ข้อจ ากัดของดินด้านความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามระบบFCC มาท าการวิเคราะห์ร่วมกัน
เพ่ือให้ทราบข้อมูลปัญหาและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการดินเฉพาะพ้ืนที่ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนทีแ่ละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 

ผลและวิจำรณผ์ลกำรศึกษำ 
 

5.1 กำรแจกกระจำยของดินในพื้นที่ศึกษำแอ่งสกลนคร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการแจกกระจายของดินบริเวณแอ่งสกลนคร ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม จากแผนที่ชุดดิน
มาตราส่วน 1:25,000 (สถิระ และคณะ, 2558) พบว่า มีการแจกกระจายของดินตามสภาพพ้ืนที่ตั้งแต่ที่ราบ  
ที่ดอน และที่ลาดชันสูง จ านวน 57 ชุดดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิด
ของวัตถุต้นก าเนิดดิน (ตารางที่ 10 และภาพที่ 13) มีรายละเอียดดังนี้  

 
5.1.1 ที่รำบน้ ำท่วมถึง (Flood plain) 
 

บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง มีเนื้อที่ประมาณ 429,732 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพ้ืนที่ศึกษา เป็น
ดินค่อนข้างใหม่ เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พบกระจาย
ตัวส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ 

1) สันดินริมน้ า (levee) มีเนื้อที่ประมาณ 282,476 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของพ้ืนที่ศึกษา  
พบเป็นแนวขนานไปกับแม่น้ าโขงและล าน้ าสงคราม ดินที่พบเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี มีสภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ประกอบด้วย 1 ชุดดิน จัดอยู่ในกลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดิน 
ชุมพลบุรี (Chp) 

2) ที่ลุ่มหลังสันดิน (back swamp, basin) มีเนื้อที่ประมาณ 147,256 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 
ของพ้ืนที่ศึกษา เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ าอยู่ถัดลงมาจากสันดินริมน้ า มักมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว ประกอบด้วย 3 ชุดดิน จัดอยู่ในกลุ่มดินเหนียว 
ได้แก่ ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุดดินกันทรวิชัย (Ka)  

 
5.1.2 ตะพักล ำน้ ำ (Alluvial terrace) 
 

บริเวณตะพักล าน้ า มีเนื้อที่ประมาณ 2,788,212 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของพ้ืนที่ศึกษา เป็น
พ้ืนที่ที่มีการปรับตัวของพ้ืนที่ (denudation) ท าให้เกิดการลดระดับลงมาลดหลั่นกันไปเกิดเป็นตะพักระดับ
ต่างๆ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด พบกระจายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษา 
ประกอบด้วย  

1) ตะพักล าน้ าระดับต่ า ( low alluvial terrace) มีเนื้อที่ประมาณ 2 ,274,854 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 10.64 ของพ้ืนที่ศึกษา เป็นบริเวณที่อยู่ถัดมาจากที่ราบลุ่มหลังสันดิน มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ  
ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว ประกอบด้วย 10 ชุดดิน มี 3 กลุ่มเนื้อดินที่พบ คือ (1) กลุ่มดินเหนียว ได้แก่ 
ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินธวัชบุรี (Th) ชุดดินหนองกุง (Nkg) ชุดดินนาอ้อ (Nao) ชุดดินชุมแพ (Cpa) ชุดดิน
หนองญาติ (Noy) (2) กลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินนาแขม (Nak) ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) ชุดดินศรีขรภูมิ (Sik) 
และ (3) กลุ่มดินทรายและเป็นดินเค็ม ได้แก่ ชุดดินอุดร (Ud) 
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2) ตะพักล าน้ าระดับกลางและระดับสูง (middle–high terrace) มีเนื้อที่ประมาณ 513,358 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของพ้ืนที่ศึกษา เป็นบริเวณที่อยู่สูงถัดจากถัดขึ้นมาเป็นที่ดอน มีการระบายน้ าดีถึง 
ดีปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ประกอบด้วย 5 ชุดดิน มี 2 กลุ่มเนื้อดินที่พบ 
คือ กลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินธาตุพนม (Tp) ชุดดินสตึก (Suk) และ
กลุ่มดินปนกรวด ได้แก่ ชุดดินแม่ริม (Mr)  

 
5.1.3 พื้นที่เกือบรำบ (Peneplain) 

 
บริเวณพ้ืนที่เกือบราบ มีเนื้อที่รวม 13,972,352 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.42 ของพ้ืนที่ศึกษา เป็น

พ้ืนทีเ่หลือจากการกร่อนที่มีการปรับสภาพพ้ืนที่ให้ราบเรียบลง (erosion surface) ท าให้พบสภาพพ้ืนที่ตั้งแต่ที่
ราบ ค่อนข้างราบเรียบจนถึงเป็นลูกคลื่น พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษา 
สามารถพบตามสภาพพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

1) บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่อง มีเนื้อที่ประมาณ 167,970 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของ
พ้ืนที่ศึกษา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว 
ประกอบด้วย 1 ชุดดิน เป็นดินกลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินสีทน (St)  

2) บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบ มีเนื้อทีป่ระมาณ 1,102,379 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของ
พ้ืนที่ศึกษา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว
ประกอบด้วย 4 ชุดดิน มี 2 กลุ่มเนื้อดินที่พบ คือ กลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินละหานทราย 
(Lah) และกลุ่มดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ได้แก่ ชุดดินเพ็ญ (Pn) และชุดดินอ้น (On) 

3) บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงเป็นลูกคลื่น มีเนื้อที่ 12,340,123 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 57.78 ของพ้ืนที่ศึกษา บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ประกอบด้วย 18 ชุดดิน  
มี 3 กลุ่มเนื้อดินที่พบ คือ  (1) กลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินช านิ (Cni) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินคง 
(Kng) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินยางตลาด (Yl) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) ชุดดินท่าอุเทน (Tu) ดินสีคิ้วที่เป็นดิน
ร่วนหยาบ (Si–col)  (2) กลุ่มดินทราย ได่แก่ ชุดดินน้ าพอง (Ng) ชุดดินค าบง (Kg) ชุดดินมหาสารคาม (Msk) 
ดินอุบลที่เป็นทรายหนา (Ub–tks)  (3) กลุ่มดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ได้แก่ ชุดดินสกล (Sk) ชุดดินโพนพิสัย (Pp)  
ชุดดินปลาปาก (Ppk) ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) และชุดดินภูทอก (Pht)  

4) บริเวณพ้ืนที่ที่เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา (lithologic discontinuities) เป็นบริเวณ
พ้ืนที่ดินซ้อนหรือดินที่มีชั้นดานดินเหนียว มีเนื้อที่ประมาณ 361,881 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของพ้ืนที่ศึกษา  
มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนใหญ่บริเวณนี้มีการดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือการท านา
ปลูกข้าวโดยมีการท าคันนาเพ่ือกักเก็บน้ า ประกอบด้วย 2 ชุดดิน เป็นกลุ่มดินร่วนทับอยู่บนดินเหนียว ได้แก่ 
ชุดดินพล (Pho) ชุดดินเขมราฐ (Kmr)  
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5.1.4 หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่ำงๆ และโครงสร้ำงของหิน (Rocks controlled landform 
and structural unit) 

 
บริเวณพ้ืนที่ที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,042,040 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 9.56 ของพ้ืนที่ศึกษา เป็นบริเวณที่เกิดจากการสลายตัวของหินพื้น ซึ่งลักษณะของดินจะขึ้นอยู่
กับวัตถุต้นก าเนิดโดยตรงคือ ชนิดของหินพ้ืนที่รองรับอยู่ด้านล่าง มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนิน
เขาหรือภูเขา พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย แบ่ง
ออกตามชนิดของหินต่างๆ ไดด้ังนี้ 

1) พัฒนาจากหินทราย มีเนื้อที่ประมาณ 1,706,308 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.98 ของพ้ืนที่ศึกษา  
มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น ประกอบด้วย 3 ชุดดิน มี 2 กลุ่มเนื้อดิน 
ที่พบคือ กลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินภูพาน (Pu) และกลุ่มดินตื้นถึงชั้นกรวดหรือหินพ้ืน ได้แก่ ชุดดินวังน้ าเขียว 
(Wk) และชุดดินท่ายาง (Ty) พบกระจายตัวในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และบางส่วนของจังหวัด
หนองคายและจังหวัดนครพนม 

2) พัฒนาจากหินทรายแป้ง มีเนื้อที่ประมาณ 9,184 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่ศึกษา  
มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บางบริเวณมีการดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือการใช้
ประโยชน์ในการท านา ประกอบด้วย 1 ชุดดิน เป็นกลุ่มดินเหนียว ได้แก่ ชุดดินสูงเนิน (Sn) พบในพ้ืนที่จังหวัด
บึงกาฬ 

3) พัฒนาจากหินดินดาน มีเนื้อที่ประมาณ 10,465 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ศึกษา 
มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บางบริเวณปลูกพืชไม้โตเร็ว ป่าปลูก หรือ
ป่าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 ชุดดิน มี 2 กลุ่มเนื้อดินที่พบ คือ กลุ่มดินเหนียว ได้แก่ ชุดดินวังสะพุง (Ws) 
และกลุ่มดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือเศษหินหนาแน่น ได้แก่ ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) พบกระจายตัว
ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย 

4) พัฒนาจากหินปูน มีเนื้อที่ประมาณ 3,482 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ศึกษา มีการใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือยังคงเป็นป่าตามธรรมชาติหรือเป็นป่าปลูก 
ประกอบด้วย 1 ชุดดิน เป็นกลุ่มดินเหนียว ได้แก่ ชุดดินภูผาม่าน (Ppm ) พบกระจายตัวในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี 

5) พัฒนาจากหินแกรนิต มีเนื้อที่ประมาณ 105,638 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของพ้ืนที่ศึกษา  
มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ รวมถึงไม้ผล ไม้ยืนต้น บางบริเวณปลูกพืชไม้โตเร็ว ป่าปลูก หรือ
ป่าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 ชุดดิน มี 2 กลุ่มเนื้อดินที่พบ คือ กลุ่มดินเหนียว ได้แก่ ชุดดินเลย (Lo) และ
กลุ่มดินร่วน ได้แก่ ชุดดินภูสะนา (Ps) พบในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย 

6) พัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดีไซต์ ทัฟฟ์ และหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 
206,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของพ้ืนที่ศึกษา มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย 
ข้าวโพด รวมถึงไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือเป็นป่าปลูก บริเวณที่มีหินพ้ืนโผล่ยังสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ 
ประกอบด้วย 3 ชุดดิน มี 2 กลุ่มเนื้อดินที่พบ คือ กลุ่มดินเหนียว ได้แก่ ชุดดินเชียงของ (Cg) และกลุ่มดินตื้น 
ถึงชั้นเศษหินหนาแน่น ได้แก่ ชุดดินท่าลี่ (Tl) และชุดดินแก่งคอย (Kak) พบในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
หนองคาย 
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ตำรำงท่ี 10  การกระจายตัวของชุดดินตามลักษณะสภาพพ้ืนที่บริเวณแอ่งสกลนคร 
 

ลักษณะภูมิสัณฐำน ชุดดิน สัญลักษณ ์
เนื้อที ่

ไร่  ร้อยละ 
1. ที่รำบน้ ำท่วมถึง   429,732  2.01 

 1.1 สันดินริมน้ า ชุมพลบุร ี Chp 282,476  1.32 
 1.2 ที่ลุ่มหลังสันดิน กันทรวิชัย Ka 26,313  0.12 
  พิมาย Pm 6,404  0.03 

    ศรีสงคราม Ss 114,538  0.54 

2. ตะพักล ำน้ ำ   2,788,212  13.04 
 2.1 ตะพักล าน้ าระดับต่ า ชุมแพ Cpa 4,360  0.02 
  นาแขม Nak 15,166  0.07 
  นาอ้อ Nao 61,994  0.29 
  หนองบุญนาก Nbn 935,669  4.38 
  หนองกุง Nkg 120,085  0.56 
  นครพนม Nn 579,367  2.71 
  หนองญาต ิ Noy 4,487  0.02 
  ศรีขรภมู ิ Sik 302,151  1.41 
  ธวัชบุรี Th 250,617  1.17 
   อุดร Ud 957  0.01 
 2.2 ตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง จักราช Ckr 111,436  0.52 
  ชุมพวง Cpg 51,156  0.24 
  แม่ริม Mr 29,133  0.14 
  สตึก Suk 52,067  0.24 

    ธาตุพนม Tp 269,567  1.26 
3. พ้ืนที่เกือบรำบ   13,972,352  65.42 

 3.1 พื้นทีม่ีลักษณะเป็นร่อง สีทน St 167,970  0.79 
 3.2 พื้นทีม่ีลักษณะเป็นที่ราบ ละหานทราย Lah 305,439  1.43 
  อ้น On 62,874  0.29 
  เพ็ญ Pn 163,146  0.76 
   ร้อยเอ็ด Re 570,920  2.67 
 3.3 พื้นทีม่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบ ช าน ิ Cni 64,541  0.30 
      ถึงเป็นลูกคลื่น ห้วยแถลง Ht 478,369  2.24 
  ค าบง Kg 91,289  0.43 
  คง Kng 271,795  1.27 
  โคราช Kt 1,504,487  7.04 
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ตำรำงท่ี 10  (ต่อ) 
 

ลักษณะภูมิสัณฐำน ชุดดิน สัญลักษณ ์
เนื้อที ่
ไร่  ร้อยละ 

 3.3 พื้นที่มลีักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบ มหาสารคาม Msk 48,133  0.23 
      ถึงเป็นลูกคลื่น (ต่อ) หนองบัวแดง Nbd 10,999  0.05 
  น้ าพอง Ng 33,502  0.16 
  ภูทอก Pht 80,326  0.38 
  โพนพิสัย Pp 5,453,412  25.54 
  ปลาปาก Ppk 2,006,504  9.39 
  ปักธงชัย Ptc 1,724,617  8.07 
  เรณ ู Rn 181,139  0.85 
  สีคิ้ว Si 154,546  0.72 
  สกลนคร Sk 155,426  0.73 
  ท่าอุเทน Tu 33,384  0.16 
  อุบล Ub 2,043  0.01 
   ยางตลาด Yl 45,609  0.21 
 3.4 พื้นทีท่ีม่ีความไม่ต่อเนื่องทาง เขมราฐ Kmr 123,208  0.58 

       ธรณีวิทยา พล Pho 238,673  1.12 

4. หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่ำงๆและโครงสร้ำงของหิน 2,042,039  9.56 
 4.1 พัฒนาจากหินทราย ภูพาน Pu 1,406,294  6.58 
  ท่ายาง Ty 7  0 
   วังน้ าเขียว Wk 300,007  1.4 
 4.2 พัฒนาจากหินทรายแป้ง สูงเนิน Sn 9,184  0.04 
 4.3 พัฒนาจากหินดินดาน เชียงคาน Ch 300  0 
  มวกเหล็ก Ml 6,404  0.03 
   วังสะพุง Ws 3,761  0.02 
 4.4 พัฒนาจากหินปูน ภูผามา่น Ppm 3,482  0.02 
 4.5 พัฒนาจากหินแกรนติ เลย Lo 86,453  0.41 
   ภูสะนา Ps 19,185  0.09 
 4.6 พัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดไีซต ์ เชียงของ Cg 164,397  0.77 
  แก่งคอย Kak 30,131  0.14 

    ท่าลี ่ Tl 12,434  0.06 
5. พ้ืนที่อื่นๆ   2,130,799  9.97 

รวม    21,363,134  100 

 



67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 13  การกระจายตัวของดินตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินบริเวณแอ่งสกลนคร 
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5.2 กำรจ ำแนกดินตำมระบบอนุกรมวิธำนดิน  
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดิน มาตราส่วน 1:25,000 (สถิระ และคณะ, 2558) 
บริเวณแอ่งสกลนครของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม พบว่า สามารถจ าแนกหน่วยแผนที่หน่วยเดี่ยวได้ทั้งหมด 121 หน่วย 
ประกอบด้วยชุดดิน 55 ชุดดิน และดินคล้าย 66 ดิน ซ่ึงสามารถจ าแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน ได้ 4 อันดับดิน 
ได้แก่ อันดับ Spodosols Ultisols Alfisols และ Inceptisols ในระดับอันดับดินย่อย จ านวน 7 อันดับดินย่อย 
ได้แก่ อันดับดินย่อย Orthods Aquults Ustults Aqualfs Ustalfs Aquepts และUstepts ในระดับกลุ่มดินใหญ่ 
จ านวน 14 กลุ่มดินใหญ่ ได้แก่ กลุ่มดินใหญ่ Haplothods Paleaquults Epiaquults Kandiustults Paleustults 
Haplustults Epiaqualfs Endoaqualfs Kandiustalfs Paleustalfs Haplustalfs Halaquepts Endoaquepts 
และ Dystrustepts ในระดับกลุ่มดินย่อย จ านวน 52 กลุ่มดินย่อย และในระดับวงศ์ดิน จ านวน 108 วงศ์ดิน 
รายละเอียดและการจ าแนกดินของแต่ละหน่วยแผนที่แสดงตามตารางที่ 11 สามารถอธิบายลักษณะและสมบัติ
ของดินในระดับของกลุ่มดินใหญ่ที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้ดังนี้ 

กลุ่มดินใหญ่ Paleaquults เป็นกลุ่มดินใหญ่ที่พบบริเวณพ้ืนที่ราบที่มีการสะสมของตะกอนที่เป็น
ตะกอนน้ า ดินมีชั้นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก (argillic horizon) หรือแคนดิก (kandic horizon) อยู่ในชั้นดิน
ตอนล่างและมีอัตราความอ่ิมตัวเบสน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยตรวจสอบที่ความลึก 125 เซนติเมตรจากตอนบน
ของชั้นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิกหรือแคนดิก หรือที่ความลึก 180 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินมีการระบายน้ าค่อนข้าง
เลวถึงเลว เนื้อดินค่อนข้างละเอียดถึงละเอียด บางพ้ืนที่เป็นดินปนลูกรัง ดินมีสีพ้ืนเป็นสีเทา และมีจุดประ 
สีต่างๆ ในชั้นดินตอนล่างอาจพบชั้นศิลาแลงอ่อน (plinthite) ภายในความลึก 150 เซนติเมตร ดินอาจมีสี
น้ าตาลในชั้นดินล่างตอนบนซึ่งแสดงถึงการระบายน้ าและอากาศค่อนข้างดี ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มดินใหญ่นี้ ได้แก่  
ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินหนองญาติ (Noy) ชุดดินเพ็ญ (Pn) ชุดดินนาแขม (Nak) และดินคล้ายอ่ืนๆ  

กลุ่มดินใหญ่ Paleustults เป็นกลุ่มดินใหญ่ที่พบบริเวณพ้ืนที่ดอนและมีวัตถุต้นก าเนิดดินหลากหลาย
ประเภททั้งจากตะกอนน้ าเก่า หินตะกอนเนื้อค่อนข้างละเอียดที่มีอนุภาคทรายค่อนข้างเด่นชัด  รวมไปถึง
หินแกรนิตและหินภูเขาไฟพวกหินแอนดีไซต์ ดินมีการสะสมของอนุภาคแร่ดินเหนียวที่เคลื่อนย้ายจากดินชั้นบน
ไปสะสมอยู่ในดินชั้นล่างตามข้อก าหนด ที่เรียกว่า ชั้นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก และมีอัตราความอ่ิมตัวเบสน้อยกว่า
ร้อยละ 35 ดินมีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเทา สีเหลือง หรือสีแดง และพบจุดประสีต่างๆ รวมทั้งบางพ้ืนที่พบชั้น
ศิลาแลงอ่อนในตอนล่างของหน้าตัดดิน เป็นดินลึกมาก โครงสร้างและพัฒนาการของหน้าตัดดินดี การระบายน้ า
ค่อนข้างดีถึงดี บางพ้ืนที่มีการดัดแปลงสภาพพ้ืนที่ท าคันนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว ท าให้สมบัติดิน
เปลี่ยนแปลงไป ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงต่ า เนื่องจากมีกระบวนการชะล้างเอาธาตุประจุ
บวกที่เป็นด่างและแร่ธาตุออกจากหน้าตัดดิน เนื้อดินมีความแตกต่างกันไปทั้งดินร่วนละเอียด ร่วนหยาบ  
ทรายแป้งละเอียด ดินปนกรวด ดินทรายที่หนามาก หรือเนื้อดินที่ไม่ต่อเนื่องกันอันเนื่องมาจากความไม่ต่อเนื่อง
ทางธรณีวิทยา ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มดินใหญ่นี้ ได้แก่ ชุดดินละหานทราย (Lah) ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินจักราช 
(Ckr) ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) ชุดดินภูพาน (Pu) ชุดดินสตึก (Suk) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดิน
ปลาปาก (PPk) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินหนองบัวแดง (Nbd) ชุดดินภูทอก (Pht) ชุดดินเชียงของ (Cg) และ 
ดินคล้ายอื่นๆ  
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กลุ่มดินใหญ่ Haplustults เป็นกลุ่มดินใหญ่ที่มีลักษณะและสมบัติดินใกล้เคียงกับกลุ่มดินใหญ่ 
Paleustults ยกเว้นการพบชั้นหินพื้นชนิดต่างๆ ทั้งหินทราย ทรายแป้ง แกรนิต หรือแอนดีไซต์ ภายในความลึก 
150 เซนติเมตร ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มดินใหญ่นี้ ได้แก่ ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) ชุดดินสกล (Sk) ชุดดินเขมราฐ 
(Kmr) ชุดดินท่ายาง (Ty) ชุดดินภูสะนา (Ps) ชุดดินแก่งคอย (Kak) และดินคล้ายอ่ืนๆ  

กลุ่มดินใหญ ่Endoaqualfs เป็นกลุ่มดินใหญ่ที่พบบริเวณพ้ืนที่ราบที่มีการสะสมของตะกอนที่เป็นพวก
ตะกอนน้ าที่มีการอ่ิมตัวด้วยน้ าในทุกชั้นของดินตลอดความลึก 200 เซนติเมตร ดินมีการสะสมของอนุภาค 
แร่ดินเหนียวที่เคลื่อนย้ายจากดินชั้นบนไปสะสมอยู่ในดินชั้นล่างที่เรียกว่า ชั้นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก และมีค่า
ความอ่ิมตัวเบสตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว เนื้อดินส่วนใหญ่ค่อนข้างละเอียด
ถึงละเอียดมาก ดินมีสีพื้นเป็นสีเทา และจุดประสีต่างๆ อาจพบศิลาแลงอ่อนในบางชั้นดิน ภายในความลึก 150 
เซนติเมตร ดินอาจมีสีน้ าตาลในชั้นดินล่างตอนบนซึ่งแสดงถึงดินมีการระบายน้ าและอากาศค่อนข้างดี ชุดดิน  
ที่อยู่ในกลุ่มดินใหญ่นี้ ได้แก ่ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) ชุดดินหนองกุง (Nkg) ชุดดินนาอ้อ (Nao) ชุดดินศรีขรภูมิ 
(Sik) ชุดดินธวัชบุรี (Th) และดินคล้ายอ่ืนๆ  

กลุ่มดินใหญ่ Paleustalfs เป็นกลุ่มดินใหญ่ที่พบบริเวณพ้ืนที่ดอนและมีวัตถุต้นก าเนิดดินหลากหลาย
ประเภททั้งจากหินตะกอนพวกหินทราย หินทรายแป้ง รวมไปถึงหินปูน หินภูเขาไฟจ าพวกหินบะซอลต์ ดินมี
การสะสมของอนุภาคแร่ดินเหนียวที่เคลื่อนย้ายจากดินชั้นบนไปสะสมอยู่ในดินชั้นล่างตามข้อก าหนด ที่เรียกว่า 
ชั้นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก และมีอัตราความอิ่มตัวเบสตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป ดินมีสีน้ าตาล น้ าตาลปนเทา เหลือง
หรือแดง และพบจุดประสีต่างๆ รวมทั้งบางพ้ืนที่พบชั้นศิลาแลงอ่อนในตอนล่างของหน้าตัดดิน เป็นดินลึกมาก 
โครงสร้างและพัฒนาการของหน้าตัดดินดี การระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี บางพ้ืนที่มีการดัดแปลงสภาพพ้ืนที่ท า
คันนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว ท าให้สมบัติดินเปลี่ยนแปลงไป ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้าง
ต่ าถึงต่ า เนื่องจากมีกระบวนการชะล้างเอาธาตุประจุบวกที่เป็นด่างและแร่ธาตุออกจากหน้าตัดดิน เนื้อดินมี
ความแตกต่างกันไปทั้งดินร่วนละเอียด ร่วนหยาบ ทรายแป้งละเอียด ดินปนกรวด ดินทราย ดินทรายที่หนา
มาก ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มดินใหญ่นี้ ได้แก่ ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินคง (Kng) ชุดดินภูผาม่าน (Ppm) ชุดดินค าบง 
(Kg) ชุดดินสีคิ้ว (Si) ชุดดินสูงเนิน (Sn) และดินคล้ายอ่ืนๆ  

กลุ่มดินใหญ่ Haplustalfs เป็นกลุ่มดินใหญ่ที่มีลักษณะและสมบัติดินใกล้เคียงกับกลุ่มดินใหญ่ 
Paleustalfs ยกเว้น การมีปริมาณดินเหนียวลดลงในชั้นดินตอนล่าง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการพบชั้นดินที่มี
ปริมาณทรายมากขึ้น หรือการพบชั้นขวางภายในความลึก 150 เซนติเมตรของพวกหินพ้ืนชนิดต่างๆ ทั้งหินปูน 
หินดินดาน หินทราย หินทรายแป้ง หินทรายแป้งที่มีปูนปน หินไรโอไลต์หรือแอนดีไซต์ รวมไปถึงการมีค่าสี 
ที่แสดงถึงพัฒนาการของดินยังไม่มากนักและไม่เข้าก าหนดของกลุ่มดินใหญ่อ่ืนๆ ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มดินใหญ่นี้ 
ได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินอุบล (Ub) ชุดดินช านิ (Cni) ชุดดินพล (Pho) ชุดดินน้ าพอง (Ng) ชุดดิน
มหาสารคาม (Msk) ชุดดินยางตลาด (Yl) ชุดดินท่าลี่ (Tl) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินวังสะพุง (Ws) และ 
ดินคล้ายอื่นๆ  
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ตำรำงท่ี 11  การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร  
 

Order Suborder Great Group Subgroup family Mapping Unit 
Spodosols Orthods Haplothods Oxyaquic col/csk,sili/kao,subact,nonc

emented 
Tu 

Ultisols Aquults Paleaquults Plinthic Aeric  fsi, mixed,   Nn–fsi 
        f,kao Nn 
          Noy 
        lsk,mixed,subact Pn 
      Aeric  fl,mixed,act Nak 
    Epiaquults Aeric (Plinthic) lsk/frag,mixed,subact On 
  Ustults Kandiustults Typic  csk,kao Ch 
        col,sili Cpg 
    Paleustults Typic (Aquic) col,sili,subact Lah 
        fl,sili,subact   Lah–fl 
        fsi,sili,subact Lah–fsi 
        vf,kao,hyperthermic  Cg–gm 
      Typic (Plinthaquic)  col,sili,subact   Lah–pic 
        fl,sili,subact Lah–pic,fl 
        fl,mixed,semiact Rn 
        fsi,sili,subact  Lah–pic,fsi 
        fsi,mixed,semiact Cni–lb 
        lsk/c,mixed,semiact Pp–gm 
        csk,kao Ppk 
      Typic (Anthraquic) (Plinthic)  lsk/c,mixed,semiact Pp–ant 
      Typic (Anthraquic) (Kandic)  col,sili   Ckr–ant 
          Ptc–ant 
          Pu–ant 
      Typic (Oxyaquic Kandic) col,sili Ckr 
      Typic (Arenic) (Kandic)  l,sili  Suk–tks 
      Typic (Kandic) lsk,mixed Mr 
        col,sili Ptc 
          Pu 
          Suk 
        col,mixed Ht 
        fl,sili Suk–fl 
          Ptc–fl 
          Pu–fl 
        fl,mixed  Ps–vd 
          Ht–fl 
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ตำรำงท่ี 11  (ต่อ) 
 

Order Suborder Great Group Subgroup family Mapping Unit 
    Typic (Kandic) Typic (Plinthic)  col,mixed, semiact Pht–col 
        fl,mixed,semiact Pht–md 
        fl/lsk,mixed Pp–md 
        lsk/c,kao Pp 
          Nbd 
        lsk,mixed,semiact Pht 
        vf,kao  Cg–low 
        vf,kao,hyperthermic  Cg 
    Haplustults Lithic  l,sili,subact Wk 
      Petroferric lsk/frag,mixed,subact Sk 
      Plinthaquic col,mixed,semiact Kmr–col 
        fl,mixed,semiact  Kmr–fl 
        fsi,mixed,semiact   Kmr–fsi 
        fl/c,mixed,semiact Kmr 
      Kanhaplic lsk,sili Ty 
        col,sili Pu–md 
        fl,sili Pu–md,fl 
        fl,mixed Ps 
        vf,kao,hyperthermic  Cg–md 
        vf,kao   Cg–md,low 
      Typic lsk,mixed,act Kak 
Alfisols Aqualfs Epiaqualfs Aeric (Plinthic)  fl,mixed,act   Cpa–fl 
        fsi,mixed,act   Cpa–fsi 
        f,mixed,act Cpa 
    Endoaqualfs Aeric  col,mixed,semiact   Nbn–col 
        fl,mixed,semiact Nbn 
        fl,mixed,act   Nao–fl 
        fsi,mixed,semiact   Nkg–fsi 
        f,mixed,semiact Nkg 
        f,mixed,act Nao 
      Aeric (Plinthic)  col,mixed,semiact Nbn–pic,col 
        fl,mixed,semiact Nbn–pic 
        fsi,mixed,semiact   Nkg–fsi,pic 
          Th–fsi 
          Sik 
       f,mixed,semiact Th 
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ตำรำงท่ี 11  (ต่อ) 
 

Order Suborder Great Group Subgroup family Mapping Unit 
  Ustalfs Kandiustalfs Typic  f,kao Lo 
    Paleustalfs Aquic Kandic col,sili  Kt–gm 
      (Anthraquic) Arenic l,sili,subact  Kg–ant,tks 
      (Anthraquic) Kandic col,sili   Kt–ant 
        fl,sili Kng–ant 
      (Anthraquic) Plinthic Kandic col,sili Kt–ant,pic 
      (Anthraquic) Ultic  f,mixed,act   Ws–vd,ant 
       (Anthraquic) Typic sandy,sili   Kg–ant 
      Oxyaquic Plinthic Kandic col,sili Kt–pic 
        fl,sili Kng–pic 
      Oxyaquic Kandic fl,sili Kng 
        col,sili Kt 
      Arenic l,sili,subact Kg–tks 
      Kandic  col,sili Ptc–hb 
      Ultic  col,mixed,semiact   Si–col 
        f,mixed,act Ws–vd 
          Ppm 
      Typic  s,sili Kg 
        f,mixed,semiact Sn 
    Haplustalfs Aquic col,mixed,semiact  Re–col 
        fl,mixed,semiact Re 
        f,mixed,semiact   Tp–gm,cal,f 
      Aquic (Arenic) l,sili,semiact Ub–tks 
      Aquic (Plinthic)  col,mixed,semiact Re–pic,col 
        fl,mixed,semiact   Re–pic 
          Pho–fl 
      fsi,mixed,semiact Cni 
        fl/c,mixed,semiact Pho 
          Kmr–hb 
      (Anthraquic) Grossarenic  l,sili,semiact   Ng–ant 
      (Anthraquic) Arenic  l,sili,subact  Msk–ant 
      (Anthraquic) Ultic lsk,mixed,act Kak–ant 
        fsi,mixed,semiact  Tp–ant 
      Arenic (Grossarenic) l,sili,semiact Ng 
      Oxyaquic (Grossarenic)  l,sili,subact   Msk–vtks 
      Oxyaquic Arenic l,sili,subact Msk 
      Oxyaquic Ultic col,sili,semiact Yl 
      (Plinthic) Ultic  f,mixed,semiact Tp–pic,f 
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ตำรำงท่ี 11  (ต่อ) 
 

Order Suborder Great Group Subgroup family Mapping Unit 
    Haplustalfs Ultic csk,mixed,semiact Tl 
        csk,mixed,semiact,shallow Ml 
        fsi,mixed,semiact Tp 
        f,mixed,act Ws 
Inceptisols Aquepts Halaquepts Typic col,mixed,act,nona Ud 
    Endoaquepts Vertic  vf,mixed,act,nona Pm 
      Vertic (Plinthic)  f,mixed,semiact,a Ss 
       Fluvaquentic fl,mixed,nona   St–fl 
       col,mixed,nona St 
      Aeric (Plinthic)  f,mixed,act,nona Ka 
  Ustepts Dystrustepts Typic fsi,mixed,act Chp–fsi 
       col,mixed,act Chp 
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5.3 ลักษณะและสมบัติของดินบำงประกำร  
 

การศึกษาลักษณะและสมบัติบางประการของชุดดินตัวแทนที่ศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพดินและความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน จ านวน 23 ชุดดิน และ 4 ดินคล้าย โดยแสดงผลเกี่ยวกับลักษณะสมบัติดินบางประการ 
และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.3.1 ที่รำบน้ ำท่วมถึง (Flood plain) 
จากผลการศึกษาลักษณะและสมบัติดินบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง ซึ่งประกอบด้วย 2 ชุดดิน  

มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 

ชุดดินชุมพลบุรีเป็นดินที่มีวัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากตะกอนน้ าพา พบในบริเวณสันดินริมน้ า
ในที่ราบตะกอนน้ าพา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชัน ร้อยละ 0–5  
การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เป็นดินลึกมาก มีการจัดเรียงเนื้อดินสลับไปมาในหน้าตัดดินหรือที่เรียกว่า 
startifiled soil มีการจัดเรียงชั้นดินเป็น Ap–Bw ดินบน (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย
ละเอียด สีน้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาลเข้ม โดยที่ความลึก 25–50 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็น 
ดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลถึงสีน้ าตาลซีด  

เมื่อพิจารณาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (ตารางที่ 12) พบว่า ดินมีปริมาณอนุภาค
ขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในช่วงร้อยละ 52.15–58.04, 26.86–29.74 และ 15.10–18.11 
ตามล าดับ จะเห็นว่า ดินมีปริมาณของอนุภาคขนาดทรายสูง มีค่าความหนาแน่นรวมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50–1.60 
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความชื้นที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 15.41–13.17, 6.72–8.21 และ 6.45–7.20 ตามล าดับ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงปานกลาง (pH 5.6–6.1) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.71–1.10) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์สูง (31.13–70.20 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (43.73–70.20 mg kg–1) ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (8.20–8.23 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นไม้ยืนต้น ไม้ผล และป่าตามธรรมชาติ 
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ตำรำงท่ี 12  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินชุมพลบุรี (Chp) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ต่ า สูง ต่ า ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

เล็กน้อย 
ต่ า ต่ า ต่ า สูง ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความ
หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 52.15 29.74 18.11 sl 1.50 15.41 8.21 7.20 
25–50 Bw 58.04 26.86 15.10 sl 1.61 13.17 6.72 6.45 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.6 1.10 70.2 55.6 8.23 
25–50 Bw 6.1 0.71 31.13 43.73 8.20 

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา  
 

2) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) 

ชุดดินศรีสงครามเกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถม พบในพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบที่มี
ความลาดชันประมาณร้อยละ 0–1 การระบายน้ าเลว พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าไผ่ พุ่มไม้เตี้ย 
และใช้ปลูกข้าว เป็นดินลึก ดินบน (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งถึงดินเหนียวปน
ทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง และดินล่าง (25–50 เซนติเมตร)  
มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองและสีแดง นอกจากนี้ 
ในช่วงฤดูแล้งหน้าดินมีรอยแตกระแหงกว้างและลึก และพบรอยไถลภายในหน้าตัดของดิน  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 13) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจาย
สัดส่วนของอนุภาคขนาดทรายต่ า (ร้อยละ 9.26–11.56) อนุภาคขนาดทรายแป้งและดินเหนียวสูงอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 41.07–46.70 และ 41.74–49.67 ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.40–1.46 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ในดิน 
มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 24.95–25.30, 13.12–15.20 และ 9.75–12.18 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมี 
บางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0–5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปานกลางถึงต่ า (ร้อยละ 1.03–1.95) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (6.39–6.91 mg kg–1) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลางถึงต่ า (47.28–71.83 mg kg–1) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง 
(13.04–15.45 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณป์านกลางถึงต่ า 
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ตำรำงท่ี 13  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินศรีสงคราม (Ss) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 11.56 46.70 41.74 sic 1.40 25.30 13.12 12.18 

  (+6.16) (+4.21) (+8.94)  (+0.06) (+6.21) (+4.32) (+2.80) 
25–50 Bw 9.26 41.07 49.67 sic 1.46 24.95 15.20 9.75 

  (+4.94) (+4.97) (+9.17)  (+0.08) (+6.11) (+4.14) (+2.24) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.00 (+0.35) 1.95 (+0.41) 6.91 +6.29) 
71.83 

(+50.42) 
13.04 (+2.60) 

25–50 Bw 5.25 (+0.37) 1.03 (+0.39) 6.30 (+4.10) 
47.28 

(+17.01) 
15.45 (+2.55) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ Standard deviation (SD) จ านวน 7 จุดศึกษา 
 

5.3.2 ตะพักล ำน้ ำ (Alluvail terrace) 

จากผลการศึกษาลักษณะและสมบัติดินบริเวณตะพักล าน้ า ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุดดิน และ 2 ดินคล้าย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) 

ชุดดินหนองบุญนากเกิดจากตะกอนน้ าพา พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
มีความลาดชันประมาณร้อยละ 0–2 การระบายน้ าค่อนข้างเลว เป็นดินลึกมาก ดินบน (0–25 เซนติเมตร)  
มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล เทา หรือน้ าตาลปนเทา ดินล่าง (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีเทาปนน้ าตาลอ่อนหรือสีเทาชมพู พบจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาลปนแดงตลอด  
มีข้อจ ากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก 

เมื่อพิจารณาสมบัติทางเคมีของดินบางประการ (ตารางที่ 14) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็น 
กรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.7–5.9) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.27–1.12) ปริมาณฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ต่ า (4.30–3.75 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (14.20–31.60 mg kg–1) 
และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (3.59–6.60 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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ตำรำงท่ี 14  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 4.7 (+0.71) 
1.12 

(+0.37)  
3.75 (+0.35) 31.60 (+28.28) 6.60 (+4.72) 

25–50 Bt 5.9 (+0.35) 
0.27 

(+0.16) 
4.30 (+2.83) 14.20 (+15.56) 3.59 (+2.99) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 2 จุดศึกษา 
 

2) ชุดดินนครพนม (Nn) 

ชุดดินนครพนมเกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนน้ าพา พบในพ้ืนที่บริเวณ
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบที่มีความลาดชันร้อยละ 0–1 ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าว 
เป็นดินลึกมาก ดินบนที่ความลึก 0–25 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลือง  
จุดประสีน้ าตาลเข้ม และท่ีความลึก 25–50 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลือง
หรือสีน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง และชั้นถัดไปมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีเทาอ่อน  
สีน้ าตาลปนเทาจางหรือสีเทา มีจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนประมาณร้อยละ 5–50 โดยปริมาตร  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 15) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจาย
สัดส่วนอนุภาคขนาดทรายแป้งและดินเหนียวสูง อยู่ในช่วงร้อยละ 40.61–56.81 และ 26.63–45.10 และมี
ปริมาณอนุภาคขนาดทรายอยู่ในช่วงร้อยละ 14.29–16.56 ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.00–1.41 
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์
ได้ในดินมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 20.45–22.40, 9.50–14.45 และ 8.74–12.06 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมี
บางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก (pH 4.83–4.97) มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึง
ต่ า (ร้อยละ 0.80–1.50) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ าถึงปานกลาง (5.40–5.74 mg kg–1) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (32.65–34.22 mg kg–1) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าถึงปานกลาง 
(8.05–10.45 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

  



78 

ตำรำงท่ี 15  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินนครพนม (Nn) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัดมาก ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 16.56 56.81 26.63 sil 1.41 20.45 9.50 12.06 
  (+3.59) (+15.67) (+7.63)  (+0.33) (+7.33) (+3.39) (+3.77) 

25–50 Bt 14.29 40.61 45.10 sic 1.00 22.40 14.45 8.74 
  (+4.16) (+11.51) (+11.60)  (+0.35) (+7.50) (+4.90) (+0.59) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 
4.83 

(+1.29) 
1.50 (+0.43)  5.74 (+3.98) 34.22 (+16.03) 8.05 (+2.23) 

25–50 Bt 
4.97 

(+1.29) 
0.80 (+0.23) 5.40 (+4.14) 32.65 (+15.42) 10.45 (+2.75) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 8 จุดศึกษา 
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3) ดินนครพนมที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด (Nn–fsi) 

ดินนครพนมที่เป็นดินทรายแป้งละเอียดเกิดจากตะกอนน้ ามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนน้ าพา 
พบในพ้ืนที่บริเวณราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบที่มีความลาดชันร้อยละ 0–1 การระบายน้ าค่อนข้างเลว  
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าว ดินนครพนมที่เป็นดินทรายแป้งละเอียดเป็นดินลึกมาก  
ดินบนที่ความลึก 0–25 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลือง จุดประสีน้ าตาลเข้ม 
และที่ความลึก 20–50 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาล  
มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง และชั้นถัดไปมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาอ่อน สีน้ าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนประมาณร้อยละ 5–50 โดยปริมาตร  

ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (ตารางที่ 16) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึง 
กรดจัด (pH 4.8-5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงต่ า (ร้อยละ 1.71–3.56) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ า (1.20–9.60 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลางถึงสูง (29.50–87.60 mg kg–1) 
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (7.28–9.41 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 
ตำรำงท่ี 16  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของดินนครพนมที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด (Nn–fsi) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า สูง ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 4.8 3.56 9.60 87.60 9.41 

25–50 Bt 5.3 1.71 1.20 29.50 7.28 

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 
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4) ชุดดินอุดร (Ud) 

ชุดดินอุดรเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบหรือลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย ความลาดชันร้อยละ 1–3 การระบายน้ าค่อนข้างเลว มีภูมิสัณฐานแบบตะพักล าน้ าระดับต่ า
บริเวณส่วนต่อกับพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ ชุดดินอุดรเป็นดินลึก ดินมีการเรียงตัวสลับชั้นกัน ดินบน  
(0–25 เซนติเมตร) เป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา ส่วนดินล่าง  
(25–50 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวปนทราย สีเทาปนชมพู เทาปนน้ าตาลหรือเทา  

ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (ตารางที ่17) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึง
เป็นกลาง (pH 6.1-7.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.31–0.35) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(1.30–1.35 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (24.84–32.00 mg kg–1) ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนต่ าถึงปานกลาง (3.00–11.60 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 

 
ตำรำงท่ี 17  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินอุดร (Ud) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

เล็กน้อย 
ต่ า ต่ า สูง ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กลาง ต่ า ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า ปานกลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 6.1 0.35 1.35  24.84  3.00  

25–50 Bt 7.3 0.31  1.30  32.00  11.60  

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 
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5) ชุดดินจักราช (Ckr) 

ชุดดินจักราชเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
ภูมิสัณฐานแบบตะพักล าน้ าระดับกลาง ความลาดชันร้อยละ 0–12 การระบายน้ าดีปานกลาง เป็นดินลึกมาก 
ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายในตอนบนและอาจ
พบดินร่วนเหนียวปนทรายในตอนล่าง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง จะพบจุดประสีน้ าตาลแก่ หรือแดงปน
เหลืองตลอดหน้าตัดดิน  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 18) พบว่า ดินมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายสูง
อยู่ในช่วงร้อยละ 78.76–84.16 และมีปริมาณและการกระจายสัดส่วนอนุภาคขนาดทรายแป้ง และดินเหนียว 
อยู่ในช่วงร้อยละ 9.37–10.18 และ 6.47–11.06 ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.60–1.62 
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์
ได้มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 5.07–6.76, 3.37–4.73 และ 1.70–2.04 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคม ี
บางประการ พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก (pH 4.5–5.1) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 
0.40–1.01) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (3.20–8.73 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
ต่ า (8.61–12.78 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (2.68–3.00 cmol kg–1) ดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ต่ า 

ตำรำงท่ี 18  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินจักราช (Ckr) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัดมาก ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 84.16 9.37 6.47 ls 1.60 5.07 3.37 1.70 
  (+2.78) (+1.70 (+2.75)  (+0.08) (+1.12) (+0.03) (+0.81) 

25–50 Bt 78.76 10.18 11.06 sl 1.62 6.76 4.73 2.04 
  (+4.11) (+1.54) (+3.39)  (+0.08) (+2.34) (+1.65) (+0.69) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.1 
1.01 

(+0.70) 
8.73 (+5.61) 12.78 (+4.46) 3.00 (+1.37) 

25–50 Bt 4.5 
0.40 

(+0.28) 
3.20 (+2.54) 8.61 (+5.0) 2.68 (+0.31) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือ Standard deviation (SD) จ านวน 3 จุดศึกษา 



82 

6) ชุดดินชุมพวง (Cpg) 

ชุดดินชุมพวงเกิดจากตะกอนล าน้ าเก่า พบในบริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่น
ลอนลาดที่มีความลาดชันร้อยละ 2–12 การระบายน้ าดี เป็นดินลึกมาก โดยดินบน (0–25 เซนติเมตร) เนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปนแดงปนเทาเข้ม ส่วนชั้นถัดไป (25–50 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย มีสีแดงหรือสีแดงเข้ม 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 19) พบว่า มีปริมาณและการกระจายของ
สัดส่วนของอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในช่วงร้อยละ 78.76–84.16, 9.37–10.18 และ 
6.47–11.06 ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.60–1.62 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้น
ในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ในดินมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ  
5.07–6.76, 3.37–4.73 และ 1.70–2.04 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมี
ปฏิกิริยาเป็นกรดจัด (pH 5.40–5.55) ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.28–0.89) ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ต่ า (3.24–5.50 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (15.12–21.07 mg kg–1) 
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (2.13–2.40 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 
ตำรำงท่ี 19  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินชุมพวง (Cpg) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 
สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความหนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 84.16 9.37 6.47 ls 1.60 5.07 3.37 1.70 

  (+2.78) (+1.70) (+2.75)  (+0.08) (+1.12) (+0.33) (+0.81) 
25–50 Bt 78.76 10.18 11.06 sl 1.62 6.76 4.73 2.04 

  (+4.11) (+1.54) (+3.39)  (+0.08) (+2.34) (+1.65) (+0.69) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน ์
(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน์ 
(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 
5.55 

(+0.04) 
0.89 (+0.06) 5.50 (+1.05) 

21.07 
(+6.14) 

2.40 (+0.14) 

25–50 Bt 
5.40 

(+0.42) 
0.28 (+0.11) 3.24 (+2.06) 

15.12 
(+3.84) 

2.13 (+0.19) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 3 จุดศึกษา  
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7) ชุดดินธาตุพนม (Tp) 

ชุดดินธาตุพนมเกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมบริเวณตะพักล าน้ าระดับกลาง พบในบริเวณสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันประมาณร้อยละ 1–5 การระบายน้ า 
ดีปานกลางถึงระบายน้ าดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น เป็นดินลึก ดินบน (0–25 
เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา ส่วนดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) 
เป็นดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลปนแดงหรือสีน้ าตาล  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 20) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจายของ
สัดส่วนของอนุภาคขนาดทรายและดินเหนียวอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 21.50–21.44 และร้อยละ  
25.26–28.26) แต่มีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งสูง (ร้อยละ 50.30–53.24) ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่
ในช่วง 1.26–1.48 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร และ
ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในช่วงร้อยละ 26.00–30.37 12.15–12.90 และ 13.10–18.22 ตามล าดับ ส าหรับ
สมบัติทางเคมีบางประการ พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.93–5.38) ปริมาณอินทรียวัตถุ
ต่ า (ร้อยละ 0.93–2.67) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ปานกลางถึงต่ า (5.83–16.86 mg kg–1) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลาง (66.50–81.22 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง 
(9.09–13.03 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณป์านกลาง 
 

ตำรำงท่ี 20  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินธาตุพนม (Tp) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง 
กรด 

จัดมาก 
ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความ
หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 21.50 53.24 25.26 sil 1.26 30.37 12.15 18.22 

  (+6.26) (+4.88) (+2.73)  (+0.05) (+2.32) (+2.35) (+1.83) 
25–50 Bt 21.44 50.30 28.26 cl 1.48 26.00 12.90 13.10 

  (+4.44) (+3.51) (+2.48)  (+0.03) (+1.41) (+1.46) (+0.81) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 
5.38 

(+0.46) 
2.67 

(+0.42) 
16.86 (+19.42) 81.22 (+49.09) 13.03 (+2.32) 

25–50 Bt 
4.93 

(+1.05) 
0.93 

(+0.25) 
5.83 (+3.99) 66.50 (+41.82) 9.09 (+2.16) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ Standard deviation (SD) จ านวน 11 จุดศึกษา 
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8) ดินธาตุพนมที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินเหนียว (Tp–pic,f) 

ดินธาตุพนมที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินเหนียว เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมบริเวณตะพักล า
น้ าระดับกลาง พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชันประมาณ 
ร้อยละ 1–2 การระบายน้ าดีปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการปลูกข้าวและพืชไร่ ดินธาตุพนมที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินเหนียวเป็นดินลึก ดินบน (0–25 
เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา ส่วนดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) 
เป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปนแดงหรือสีน้ าตาล มีจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนประมาณร้อยละ 5–50 โดย
ปริมาตร  

ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (ตารางที่ 21) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.4–5.6) ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงต่ า (ร้อยละ 1.24–2.71) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ า (1.15–2.10 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลางถึงต่ า (33.84–73.00 mg kg–1) 
และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง (12.23–14.45 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 

 
ตำรำงที่ 21  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของดินธาตุพนมที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินเหนียว (Tp–pic,f)  

 
   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 

ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์
   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.4 2.71  2.10 73.00 14.45 

25–50 Bt 5.6 1.24  1.15 33.84 12.23 

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 
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5.3.3 พื้นที่เกือบรำบ (Peneplain) 

จากผลการศึกษาลักษณะและสมบัติบางประการของดินบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ ซึ่งประกอบด้วย 
10 ชุดดิน และ 2 ดินคล้าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชุดดินสีทน (St) 

ชุดดินสีทนเกิดจากตะกอนล าน้ า พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบบริเวณ 
ส่วนต่ าของพ้ืนที่เกือบราบที่มลีักษณะเป็นร่อง มีความลาดชันร้อยละ 0–2 การระบายน้ าค่อนข้างเลว เป็นดินลึก
มาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วน มีสีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินทราย
และจะแสดงลักษณะการเรียงชั้นสลับกันที่น้ าพามาทับถมในแต่ละปี มีสีเทา เทาปนชมพูหรือน้ าตาลปนเทา และ
พบจุดประสีแดงปนเหลือง น้ าตาลหรือเหลืองตลอดหน้าตัดดิน  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 22) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.4-5.6) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.26–0.41) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(1.88–2.24 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลาง (21.80–24.96mg kg–1) และความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (3.64–4.82 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 
ตำรำงท่ี 22  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินสีทน (St) 

 
   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 

ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์
   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

เล็กน้อย 
ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH 
 ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.4 0.41 2.24 24.96 3.64 
25–50 Bt 5.6 0.26 1.88 21.80 4.82 

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 
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2) ชุดดินละหานทราย (Lah) 

ชุดดินละหานทรายเกิดจากตะกอนของหินเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้าง
จากการกัดกร่อน พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบที่เป็นส่วนต่ าของพ้ืนที่เกือบราบ มีความลาด
ชันประมาณร้อยละ 0–2 การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เป็นดินลึกมาก ดินบน (0–25 เซนติเมตร) เป็น
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปนร่วน มีสีน้ าตาล เทาปนน้ าตาล ดินล่าง (25–50 เซนติเมตร)  
เป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างลึกๆ สีเทา เทาปนชมพู และพบจุดประสีแดงปน
เหลือง สีน้ าตาล สีเหลือง  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 23) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.2–6.1) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.29–0.71) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดับต่ า (2.48–5.96 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (19.40–22.53 mg kg–1) และความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (4.88–6.33 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 
ตำรำงท่ี 23  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินละหานทราย (Lah) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง 
กรด

เล็กน้อย 
ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.2 0.71 (+0.11) 5.96 (+4.01) 19.40 (+7.31) 4.88 (+2.25) 
25–50 Bt 6.1 0.29 (+0.16) 2.48 (+1.96) 22.53 (+24.36) 6.33 (+6.37) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 4 จุดศึกษา 
 

3) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) 

ชุดดินร้อยเอ็ดเกิดจากการทับถมของตะกอนที่มาจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอน
บริเวณส่วนต่ าของพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 
ร้อยละ 0–2 การระบายน้ าค่อนข้างเลว เป็นดินลึกมาก ดินบน (0–25 เซนติเมตร) เป็นดินร่วนปนทราย มีสี
น้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ าตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู และพบจุด
ประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือน้ าตาลปนแดง   

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 24) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 5.0–5.4) ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.66–1.01) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(2.62–4.50 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (19.43–20.19 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนต่ า (5.20–7.32 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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ตำรำงท่ี 24  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินร้อยเอ็ด (Re) 

 
   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 

ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์
   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.0 1.01 (+0.34) 4.50 (+2.83) 19.43 (+10.71) 5.20 (+2.92) 
25–50 Bt 5.4 0.66 (+0.42) 2.62 (+1.67) 20.19 (+12.53) 7.32 (+2.01) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 2 จุดศึกษา 
 

4) ชุดดินค าบง (Kg) 

ชุดดินค าบงมีวัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบทับอยู่บนพ้ืนผิวของการ
เกลี่ยผิวแผ่นดิน พบในพ้ืนที่เกือบราบ มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชันร้อยละ 2–3 ส่วน
ใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง ชุดดินค าบงเป็นดินลึกมากที่มีชั้นทรายจัดหนา
มากกว่า 100 เซนติเมตร มีการจัดเรียงชั้นดินเป็น Ap–E–Bt ดินบน (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นทราย สี
น้ าตาล ดินล่างมีสีชมพูปนสีน้ าตาลอ่อน ดินล่างที่ระดับความลึก 25–50 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นทรายถึงทราย
ปนดินร่วน สีน้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลอ่อน หรือน้ าตาลปนชมพูอ่อน 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 25) พบว่า ดินมีปริมาณอนุภาคขนาดทราย 
ทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในช่วงร้อยละ 87.46–87.48, 7.44–8.07 และ 4.74–5.08 ตามล าดับ มีสัดส่วน 
ของปริมาณอนุภาคขนาดทรายสูงมาก แต่มีปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวต่ า ดินมีค่าความหนาแน่นรวม 
อยู่ในช่วง 1.54–1.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีแนวโน้มสูงขึ้นตามความลึก  ส าหรับสมบัติทางเคมี 
บางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.6–6.1) มีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.17–0.71) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (2.56–2.80 mg kg–1) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (5.86–12.25 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (1.44–2.64 
cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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ตำรำงท่ี 25  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินค าบง (Kg) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

เล็กน้อย 
ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 87.48 7.44 5.08 s 1.55 – – – 
  (+4.24) (+3.47) (+2.71)  (+0.14) – – – 

25–50 E 87.46 8.07 4.47 ls 1.54 – – – 
  (+3.46) (+4.16) (+3.46)  (+0.13) – – – 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.6 (+0.49) 0.78 (+0.18) 2.80 (+0.85) 12.25 (+2.90) 2.64 (+0.06) 
25–50 E 6.1 (+0.21) 0.17 (+0.06) 2.56 (+0.08) 5.86 (+2.63) 1.44 (+0.27) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 2 จุดศึกษา 
 

5) ชุดดินโคราช (Kt) 

ชุดดินโคราชเกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ย 
ผิวแผ่นดิน พบในพ้ืนที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชันร้อยละ 2–5 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูก
พืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และถั่วต่างๆ เป็นดินร่วนเนื้อดินค่อนข้างหยาบลึกมาก โดยมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทรายตลอดหน้าตัดดิน โดยดินบน (0–25 เซนติเมตร) เป็นสีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาล ส่วนดินล่างที่
ความลึก 25–50 เซนติเมตร มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 26) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจายสัดส่วน
ของปริมาณอนุภาคทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวต่ า โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 68.68–73.95, 19.80–21.54 
และ 6.25–9.78 ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.55–1.59 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ในดิน มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 
2.84–7.26, 3.11–4.20 และ 2.56–3.06 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมี
ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.9–5.1) ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.64–1.34) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (4.33–6.35 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (19.30–30.13  
mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (3.59–4.69 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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ตำรำงท่ี 26  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินโคราช (Kt) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน (%) 
ทราย ทราย

แป้ง 
ดินเหนียว 

FC PWP AWC 

0–25 Ap 73.95 19.80 6.25 sl 1.55 2.84 3.11 2.56 

  (+6.12) (+5.59) (+1.06)  (+0.05)    
25–70 Bt 68.68 21.54 9.78 sl 1.59 7.26 4.20 3.06 

  (+7.05) (+5.48) (+3.15)  (+0.02)    

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

ความจุแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 
4.90 

(+0.14) 
1.34 (+0.32) 6.35 (+4.61) 30.13 (+23.17) 4.69 (+2.47) 

25–50 Bt 
5.13 

(+0.09) 
0.64 (+0.24) 4.33 (+4.96) 19.30 (+9.04) 3.59 (+1.45) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 7 จุดศึกษา 
 

6) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) 

ชุดดินโพนพิสัย เกิดจากตะกอนชะมาทับถมบนหินตะกอนเนื้อละเอียดบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดิน พบในพ้ืนที่บริเวณราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชันประมาณร้อยละ 1–5  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกยางพาราและพืชไร่ บางพ้ืนที่ถูกปรับเพ่ือ
การท าคันนาส าหรับปลูกข้าว เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนที่ความลึก 0–25 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดิน
ร่วนปนทรายที่มีลูกรังปะปนร้อยละ 15–35 โดยปริมาตร สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ส่วนดินล่างที่ความลึก 25–50 
เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายที่มีลูกรังปะปนร้อยละ 35–60 โดยปริมาตร มีสีน้ าตาลหรือ
น้ าตาลแก่ และพบชั้นดินเหนียวภายใน 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
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เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 27) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจายสัดส่วน
อนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในช่วงร้อยละ 52.30–72.05, 17.90–19.45 และ 8.50–29.80 
ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.46–1.73 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับ
ความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 16.90–20.75, 7.21–11.88 
และ 8.87–9.69 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.4–5.7) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.39–1.18) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(1.56–4.05 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลาง (81.46–87.21 mg kg–1) และความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (6.77–9.32 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 
 

ตำรำงท่ี 27  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินโพนพิสัย (Pp) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 72.05 19.45 8.50 gsl 1.46 16.90 7.21 9.69 
  (+17.68) (+6.95) (+3.01)  (+0.19) (+2.62) (+1.42) (+1.61) 

25–50 Btc 52.30 17.90 29.80 vgscl 1.73 20.75 11.88 8.87 
  (+17.44) (+5.58) (+4.62)  (+0.23) (+1.79) (+1.43) (+0.64) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH 
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.38 (+0.24) 1.18 (+0.27) 4.05 (+4.95) 87.21 (+69.68) 6.77 (+2.62) 
25–50 Btc 5.71 (+0.20) 0.39 (+0.10) 1.56 (+1.67) 81.46 (+45.08) 9.32 (+2.62) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 33 จุดศึกษา  
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7) ชุดดินปลาปาก (Ppk) 

ชุดดินปลาปากเกิดจากหินตะกอนเนื้อละเอียดพวกหินทรายแป้งหรือหินดินดาน พบในบริเวณ
พ้ืนที่ค่อนข้างเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดที่มีความลาดชันประมาณร้อยละ 1–12 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง  
บางพ้ืนที่เป็นป่าพลวง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว เป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนที่ความลึก 
0–25 เซนติเมตร เป็นดินร่วนที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนประมาณร้อยละ 15–35 โดยปริมาตร มีสีน้ าตาลปนเทา 
และดินล่างที่ความลึก 25–50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายที่มีลูกรังปะปนประมาณร้อยละ 50 โดย
ปริมาตร มีสีเทาถึงสีเทาอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ สีแดงปนเหลือง และสีแดง และพบชั้นดินเหนียวภายในความ
ลึกประมาณ 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีสีเทา มีจุดประสีแดงปริมาณมาก บางพ้ืนที่อาจพบชั้นลูกรังเชื่อมตัวกัน
เป็นแผ่นหนา เรียกว่า ศิลาแลง  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 28) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจายของ
สัดส่วนอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว อยู่ในช่วงร้อยละ 46.64–47.06, 26.03–30.70 และ 
22.24–27.33) ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.48–1.77 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้น
ในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ในดินมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 20.12–
23.07, 9.85–13.65 และ 9.42–10.26 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมี
ปฏิกิริยาเป็นกรดจัด (pH 5.2–5.4) ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงต่ า (ร้อยละ 0.70–1.54) ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ต่ า (1.19–3.40 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง (93.22–96.88 mg kg–1) และ
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าถึงปานกลาง (8.96–10.90 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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ตำรำงท่ี 28  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินปลาปาก (Ppk) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า สูง ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า สูง ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 
การกระจายขนาดอนุภาค (%) 

เนื้อดิน 
ความ

หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 47.06 30.70 22.24 gl 1.48 20.12 9.85 10.26 

  (+8.83) (+5.09) (+6.14)  (+0.06) (+2.90) (+1.84) (+2.50) 
25–50 Btc 46.64 26.03 27.33 vgscl 1.77 23.07 13.65 9.42 

  (+6.27) (+3.48) (+3.98)  (+0.05) (+1.78) (+1.38) (+0.67) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH 
 ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 
5.25 

(+0.25) 
1.54 (+0.32) 3.40 (+3.78) 96.88 (+56.22) 8.96 (+1.46) 

25–50 Btc 
5.44 

(+0.24) 
0.70 (+0.12) 1.19 (+0.69) 93.22 (+50.73) 10.90 (+1.78) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 25 จุดศึกษา 
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8) ชุดดินปักธงชัย (Ptc) 

ชุดดินปักธงชัยเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถม
อยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน พบในบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ มีลักษณะสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาดที่มีความลาดชันร้อยละ 2–12 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่ 
ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย เป็นดินลึกมาก มีการจัดเรียงชั้นดินเป็น Ap–Bt ดินบน (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดิน
เป็นทรายละเอียดปนดินร่วน สีน้ าตาล สีน้ าตาลเข้ม ส่วนดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย สีน้ าตาลปนแดง หรือสีน้ าตาลปนเหลือง 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 29) พบว่า ดินมีปริมาณอนุภาคขนาดทราย 
ทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในช่วงร้อยละ 72.04–79.60, 13.40–15.20 และ 7.00–12.76 ตามล าดับ มีความ
หนาแน่นรวมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.40–1.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้น
สนาม จุดเหี่ยวถาวร ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 6.61–8.88, 4.18–5.93 และ 
2.43–2.95 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง 
(pH 5.2–5.6) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.33–0.53) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ปานกลางถึงต่ า 
(5.97–15.78 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (24.36–25.40 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนต่ า (3.56–3.75 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
 
ตำรำงท่ี 29  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินปักธงชัย (Ptc) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความ
หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 79.60 13.40 7.00 ls 1.40 6.61 4.14 2.43 
25–50 Bt1 72.04 15.20 12.76 sl 1.60 8.88 5.93 2.95 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.2 (+0.70) 0.53 (+0.22) 15.78 (+18.63) 24.36 (+16.30) 3.75 (+1.57) 
25–50 Bt 5.6 (+1.22) 0.33 (+0.12) 5.97 (+6.48) 25.40 (+16.02) 3.56 (+1.50) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 7 จุดศึกษา 
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9) ดินปักธงชัยที่อ่ิมตัวเบสสูง (Ptc–hb) 

ดินปักธงชัยที่ อ่ิมตัวเบสสูงเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือตะกอนของหินตะกอน 
เนื้อหยาบชะมาทับถมอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน พบในบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ มีสภาพพ้ืนที่ 
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชันร้อยละ 2–5 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกมันส าปะหลัง
และอ้อย ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (ตารางที่ 30) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย 
ถึงกรดปานกลาง (pH 5.6–6.1) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.24–0.52) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
สูงถึงต่ า (1.24–36.00 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (17.90–26.46 mg kg–1) และความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (3.16–6.42 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า 

 
ตำรำงท่ี 30  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของดินปักธงชัยที่อ่ิมตัวเบสสูง (Ptc–hb) 

 
   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 

ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์
   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

เล็กน้อย 
ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง ต่ า ปานกลาง 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.6 0.52  36.00  17.90  3.16  

25–50 Bt 6.1 0.24  1.24  26.46  6.42  

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 

10) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 

ชุดดินเขมราฐมีวัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากการผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนสองยุค หรือเกิดจาก
ตะกอนที่เคลื่อนย้ายมาไม่ไกลนักของหินตะกอนเนื้อหยาบทับอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียด พบในตอนกลางของ
พ้ืนที่เกือบราบ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดที่มีความลาดชันร้อยละ 1–7 การระบายน้ าค่อนข้างเลว
ในดินบนและดีปานกลางในดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพารา และมีการดัดแปลงพื้นที่เพ่ือ
การปลูกข้าว เป็นดินลึกมากที่มีชั้นศิลาแลงอ่อน ดินบน (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สี
น้ าตาล ดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ าตาลปนเหลือง และพบในดิน
เหนียวภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 31) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด (pH 5.2–5.5) 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า (ร้อยละ 0.51–0.85) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงถึงต่ า (1.20–2.37 mg kg–1) 
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (29.38–37.03 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (7.32–9.01 
cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
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ตำรำงที ่31  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินเขมราฐ (Kmr) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.2 (+0.35) 0.85 (+0.27) 2.37 (+0.84) 29.38 (+14.54) 7.32 (+6.29) 
25–50 Bt 5.5 (+0.38) 0.51 (+0.40) 1.20 (+0.05) 37.03 (+18.30) 9.01 (+5.71) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 3 จุดศึกษา 
 

11) ดินเขมราฐที่อ่ิมตัวเบสสูง (Kmr–hb) 

ดินเขมราฐที่อ่ิมตัวเบสสูง มีวัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากการผุพังอยู่กับที่ของหินตะกอนสองยุคหรือ
เกิดจากตะกอนที่เคลื่อนย้ายมาไม่ไกลนักของหินตะกอนเนื้อหยาบทับอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียด พบบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่เกือบราบ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดที่มีความลาดชันร้อยละ 1–7 การระบาย
น้ าค่อนข้างเลวในดินบนและดีปานกลางในดินล่าง ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพาราและดัดแปลงพื้นที่เพ่ือ
การปลูกข้าว เป็นดินลึกมากที่มีชั้นศิลาแลงอ่อน ดินบน (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สี
น้ าตาล ดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนเหลือง 

ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (ตารางท่ี 32) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึง
กรดปานกลาง (pH 5.5–6.2) ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง (ร้อยละ 0.79–3.31) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์สูงถึงต่ า (1.02–34.45 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง (46.15–54.40 mg kg–1) 
และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง (14.35–17.21 cmol kg–1ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 32  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของดินเขมราฐที่อ่ิมตัวเบสสูง (Kmr–hb) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

เล็กน้อย 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 6.2 3.31  34.45  46.15  17.21  

25–50 Bt 5.5 0.79  1.02  54.4  14.35  

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 

12) ชุดดินพล (Pho) 

ชุดดินพลเป็นดินที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายวางอยู่บนหินทรายแป้ง พบใน
พ้ืนที่บริเวณค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นเล็กน้อยที่มีความลาดชันร้อยละ 1–5 ปัจจุบันมีการดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการปลูกข้าว ชุดดินพลเป็นดินลึกมาก ดินบนที่ความลึก 0–25 เซนติเมตร เป็นดินเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาล และที่ความลึก 25–50 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  
สีน้ าตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดง และที่ชั้นดินเหนียวภายในความลึก 100 เซนติเมตร และพบชั้นหินผุของพวก
หินทรายแป้งที่ความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 33) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจาย
สัดส่วนของอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวอยู่ในช่วง 49.71–53.03, 25.48–25.96 และ 21.01–
24.81 ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.50–1.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่
ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 12.30–17.01, 5.17–
8.77 และ 7.57–8.63 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด 
(pH 4.4–5.8) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.64–1.01) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (1.00–6.30 
mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลางถึงสูง (61.8–145.4 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนต่ าถึงปานกลาง (5.52–11.18 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณต์่ าถึงปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 33  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินพล (Pho) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า สูง ปากลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความ
หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 53.03 25.96 21.01 scl 1.50 12.30 5.17 7.57 
  (+15.46) (+7.43) (+7.44)  (+0.19) (+3.67) (+1.59) (+1.70) 

25–50 Bt 49.71 25.48 24.81 scl 1.60 17.01 8.77 8.63 
  (+14.90) (+7.32) (+8.23)   (+5.11) (+2.71) (+1.48) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 4.4 1.01 6.30 61.8 5.52 
25–50 Bt 5.8 0.64 1.00 145.4 11.18 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) สมบัติทางกายภาพ จ านวน 5 จุดศึกษา 
และสมบัติทางเคมี จ านวน 1 จุด 

 

5.3.4 หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่ำงๆ และโครงสร้ำงของหิน (Rock controlled landform and 
structural unit) 

จากผลการศึกษาลักษณะและสมบัติดินบริเวณหน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของ
หิน แบ่งตามลักษณะและชนิดของหิน ได้แก่ พ้ืนที่ที่พัฒนาจากหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินแกรนิต 
และพัฒนาจากหินไรโอไลต์หรือแอนดีไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ชุดดิน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ชุดดินภูพาน (Pu) 

ชุดดินภูพานเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดย 
แรงโน้มถ่วงของโลกของหินทราย พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดที่มีความลาดชัน 
ร้อยละ 2–12 การระบายน้ าดี เป็นดินลึกมาก ดินบน (0–25 เซนติเมตร) เป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปน
ทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม ดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง 
น้ าตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กน้อย อาจพบลูกรัง
ปริมาณเล็กน้อยร่วมกับเศษหินทรายในหน้าตัดดิน มักพบก้อนหินทรายอยู่บนผิวดิน  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 34) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 5.0–5.2) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.43–1.09) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(1.21–3.83 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่ เป็นประโยชน์ต่ า (15.35–23.23 mg kg–1) และความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าถึงปานกลาง (3.75–3.97 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ตำรำงท่ี 34  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินภูพาน (Pu) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัดมาก ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH 
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.0 (+0.32) 1.09 (+0.54) 3.83 (+2.39) 23.23 (+10.06) 3.97 (+1.82) 
25–50 Bt 5.2 (+0.22) 0.43 (+0.31) 1.21 (+0.81) 15.35 (+6.63) 3.75 (+1.71) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 7 จุดศึกษา 
 

2) ชุดดินสูงเนิน (Sn) 

ชุดดินสูงเนินเกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดิน พบในพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยที่มีความลาดชันประมาณร้อยละ 1–5  
ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย  
มันส าปะหลัง เป็นดินลึกมาก ดินบนที่ความลึก (0–25 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลเข้ม 
และดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว สีน้ าตาลปนแดง น้ าตาลปนเหลือง ส่วนชั้นถัดไป
เป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง  
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เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 35) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจายสัดส่วน
ของอนุภาคขนาดทราย  ทรายแป้ ง  และดินเหนียวอยู่ ในช่วง 30.31–34.31, 36.00–37.57 และ  
28.12–33.69 ตามล าดับ ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.42–1.53 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้น
ในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 21.24–23.20, 
11.42–13.09 และ 9.82–10.11 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.6–5.7) ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 0.88–1.37) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(4.27–8.92 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (54.67–108.52 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนต่ าถึงปานกลาง (13.40–13.81 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 
ตำรำงท่ี 35  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินสูงเนิน (Sn) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความ
หนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 34.31 37.57 28.12 cl 1.42 21.24 11.42 9.82 

  (+7.14) (+4.10) (+4.01)  (+0.07) (+2.16) (+1.59) (+0.72) 
25–50 Bt 30.31 36.00 33.69 cl 1.53 23.20 13.09 10.11 

  (+6.70) (+3.28) (+3.84)  (+0.06) (+2.02) (+1.50) (+0.79) 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถุ (%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 
5.63 

(+1.40) 
1.37 (+0.35) 8.92 (+7.04) 

108.58 
(+85.47) 

13.40 (+3.80) 

25–50 Bt 
5.73 

(+1.38) 
0.88 (+0.26) 4.27 (+5.62) 54.67 (+25.01) 13.81 (+3.99) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 7 จุดศึกษา 
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3) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) 

ชุดดินมวกเหล็กเกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่ หรือเคลื่อนย้ายมาระยะทางใกล้ๆ ของ หินดินดาน 
พบในสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา มีความลาดชันร้อยละ 2–35 การระบายน้ าดี เป็นดินตื้นถึง
ชั้นหินต้นก าเนิด ดินบน (0–25 เซนติเมตร) เป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวที่ปนกรวดมาก ดินล่างมีสีน้ าตาลปน
เหลือง น้ าตาล หรือน้ าตาลเข้ม เนื้อดินป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวที่ปนกรวดมาก และพบหินตะกอนหรือ
หินที่แปรสภาพที่ก าลังสลายตัว ภายในความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร  

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 36) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด (pH 5.1–5.1) 
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึงสูง (ร้อยละ 1.39–5.41) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (0.40–2.50 mg kg–1) 
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (38.10–78.30 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าถึง 
ปานกลาง (8.89–10.68 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า 

 
ตำรำงท่ี 36  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินมวกเหล็ก (Ml) 

 
   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 

ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์
   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด สูง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง กรดจัด ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.1 5.41  2.50  78.30  8.89  
25–50 Bt 5.1 1.39  0.40   38.10  10.68  

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 
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4) ชุดดินเลย (Lo) 

ชุดดินเลยเกิดจากการสลายตัวอยู่ผุพังอยู่กับที่หรือเศษหินเชิงเขาของหินแกรนิต พบในสภาพพ้ืนที่
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชันที่มีความลาดชันร้อยละ 2–20 เป็นดินลึกมาก เนื้อดินบนและดินล่าง
ที่ความลึก 0–50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างลึกลงไป  
มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนแดง น้ าตาลปนแดงเข้ม และแดง พบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสม
ในดินและพบอนุภาคพวกควอตซ์ที่เป็นก้อนเหลี่ยมตลอดหน้าตัดดิน 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ (ตารางที่ 37) พบว่า ดินมีปริมาณและการกระจายสัดส่วน
ของปริมาณอนุภาคทรายและดินเหนียวสูงอยู่ในช่วงร้อยละ 48.60–50.30 และ 30.30–34.55 ตามล าดับ ส่วน
อนุภาคขนาดทรายแป้งอยู่ในช่วงร้อยละ 15.15–21.10 ดินมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 1.31–1.40 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม จุดเหี่ยวถาวร ความจุน้ าใช้ประโยชน์ได้ในดินมี
ค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 21.06–21.43, 16.29–16.44 และ 4.77–4.99 ตามล าดับ ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการ
ของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง (pH 5.6–5.7) ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงต่ า (ร้อยละ 
1.20–2.12) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (0.70–1.00 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
ปานกลาง (80.00–85.00 mg kg–1) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (6.94–8.32 cmol kg–1) ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า 
 
ตำรำงท่ี 37  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินเลย (Lo) 

 
   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 

ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์
   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน 
กรด 

ปานกลาง 
ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ดินล่าง 
กรด 

ปานกลาง 
ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 
สมบัติทางกายภาพของดิน 

การกระจายขนาดอนุภาค (%) 
เนื้อดิน 

ความหนาแน่น 
(g cm–3) 

ความช้ืนดิน  (%) 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว FC PWP AWC 

0–25 Ap 48.60 21.10 30.30 scl 1.31 21.43 16.44 4.99 
25–50 Bt 50.30 15.15 34.55 scl 1.40 21.06 16.29 4.77 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.70 2.12 1.00 80.00 8.32 
25–50 Bt 5.65 1.20 0.70 85.00 6.94 

หมายเหตุ: จ านวน 1 จุดศึกษา 
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5) ชุดดินเชียงของ (Cg)  

ชุดดินเชียงของเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก 
ของหินอัคนีที่เป็นกลางหรือเป็นด่างพวกแอนดิไซต์ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชันที่มี
ความลาดชันร้อยละ 2–12% การระบายน้ าดี เป็นดินลึกมาก ดินบน (0–25 เซนติเมตร) เป็นดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนแดงเข้มถึงสีน้ าตาลปนแดง ดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) เป็นดินเหนียว สีแดง 
หรือน้ าตาลปนแดงเข้ม 

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินบางประการ  (ตารางที่ 38) พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด  
(pH 5.1–5.4) ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง (ร้อยละ 1.57–2.95) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
(0.47–2.20 mg kg–1) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูงถึงปานกลาง (73.38–147.15 mg kg–1) และ
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (8.19–10.51 cmol kg–1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า 
 
ตำรำงท่ี 38  สมบัติทางเคมีบางประการที่ส าคัญของชุดดินเชียงของ (Cg) 
 

   ความจ ุ ความ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความ 
ช้ันดิน  ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถ ุ แลกเปลีย่น อิ่มตัวเบส ที่เป็น ที่เป็น อุดมสมบรูณ ์

   แคตไอออน  ประโยชน ์ ประโยชน ์ ของดิน 

ดินบน กรดจัด ปานกลาง ปานกลาง ต่ า ต่ า สูง ปานกลาง 

ดินล่าง กรดจัด ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

ความลึก 
(ซม.) 

ช้ันดิน 

สมบัติทางเคมีของดิน 
ค่า pH  
ของดิน 

(1:1 H20) 

อินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

โพแทสเซียม 
ที่เป็นประโยชน์ 

(mg kg–1) 

การแลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 
(cmol kg–1) 

0–25 Ap 5.4 (+0.35) 2.95 (+0.40) 2.20 (+0.85) 
147.15 

(+120.14) 
10.51 (+0.33) 

25–50 Bt 5.1 (+0.16) 1.57 (+0.19) 0.47 (+0.38) 
73.38 

(+19.12) 
8.19 (+1.86) 

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บคือ standard deviation (SD) จ านวน 2 จุดศึกษา 
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5.4 กำรประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

จากผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณแอ่งสกลนคร ซึ่งใช้ผลการวิเคราะห์ดินทางเคมี 
ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุ ค่าอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (กองส ารวจดิน, 2523) ทั้งนี้ได้แสดงวิธีคิดระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ในตารางที่ภาคผนวกที่ 3 พบว่า บริเวณพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ าถึงปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าทั้งในดินบนและดินล่าง (ภาพที่14 และ 15) โดยเฉพาะใน
ดินบนที่มีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าคิดเป็นร้อยละ 72.40 ของพ้ืนที่ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละชนิดของสภาพพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

 
5.4.1 ที่รำบน้ ำท่วมถึง (Flood plain) 

บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึงดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง โดยบริเวณสันดินริมน้ าที่มีเนื้อดิน
เป็นกลุ่มดินร่วนจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส่วนบริเวณที่ลุ่มหลังสันดินที่มีเนื้อดินเป็นกลุ่มดินเหนียวจะมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลางในชั้นดินบน และความอุดมสมบูรณ์ต่ าในชั้นดินล่าง 

 
5.4.2 ตะพักล ำน้ ำ (Alluvial terrace)  

บริเวณตะพักล าน้ าส่วนใหญ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณตะพักล าน้ า
ระดับต่ าถึงตะพักล าน้ าระดับกลางที่มีเนื้อดินเป็นกลุ่มดินร่วน ยกเว้นในกลุ่มดินเหนียวจะมีความอุดมสมบูรณ์
ระดับปานกลาง 

 
5.4.3 พื้นที่เกือบรำบ (Peneplain) 

บริเวณพ้ืนที่เกือบราบส่วนใหญ่ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พบในสภาพพ้ืนที่ตั้งแต่ที่ราบ ค่อนข้าง
ราบ จนถึงลูกคลื่นลอนลาดที่มีเนื้อดินเป็นกลุ่มดินทราย ดินร่วน ดินร่วนปนกรวดมาก และดินที่มีเนื้อดินที่ไม่
ต่อเนื่องกันอันเนื่องมาจากความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยาหรือดินที่มีชั้นดานดินเหนียว ส่วนบริเวณที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลางจะเป็นดินในกลุ่มดินเหนียว และกลุ่มดินที่มีชั้นดานดินเหนียวที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง  
ซึ่งจะสอดคล้องกับพัฒนาการของดินที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการปานกลางถึงสูงจะมีความอุดมสมบูรณ์ 
ของดินต่ า 

 
5.4.4 หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่ำงๆ และโครงสร้ำงของหิน (Rock controlled landform 

and structural unit) 

บริเวณท่ีดินเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินพ้ืนชนิดต่างๆ บริเวณนี้ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ าถึงปานกลาง ซึ่งดินที่พัฒนามาจากหินทรายส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ส่วนดินที่พัฒนามาจาก
หินทรายแป้ง หินดินดาน หินแกรนิต หินไรโอไลต์ และแอนดีไซต ์จะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในชั้นดินบน
และความอุดมสมบูรณ์ของดินจะต่ าในชั้นดินล่าง 
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ภำพที่ 14  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินบน (0–25 เซนติเมตร) ในแอ่งสกลนคร 



105 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 15  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินล่าง (25–50 เซนติเมตร) ในแอ่งสกลนคร 
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5.5. กำรประเมินสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

5.5.1 กำรจ ำแนกชั้นสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและแนวทำงกำรจัดกำร 

จากผลการศึกษาลักษณะและสมบัติบางประการของดินตัวแทนในพ้ืนที่ศึกษาบริเวณแอ่งสกลนคร 
สามารถน ามาจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ทั้งหมด 67 หน่วย (FCC unit) ดังแสดงตามภาพที่ 
16 และตารางท่ี 39 โดยพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมบางประการที่แสดงถึง
ข้อจ ากัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับลักษณะบ่งชี้จากการจ าแนกดินตาม
ระบบอนุกรมวิธานดิน โดยดินคล้ายที่ไม่ได้ศึกษาสมบัติดินจะใช้สมบัติดินของชุดดินหรือดินคล้ายนั้นๆ ที่มี
ลักษณะเนื้อดินหรือกลุ่มเนื้อดินเดียวกัน เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่ตามชุดดินตัวแทนที่ศึกษา
จ านวน 23 ชุดดิน และ 42 ดินคล้าย โดยจะแสดงความสัมพันธ์ของสภาพพ้ืนที่และชุดดิน กับชั้นสมรรถนะ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ตารางภาคผนวกที่ 4 และตารางที่ 40) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการดินทาง 
การเกษตรในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร จ าแนกตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

1) ที่ราบน้ าท่วมถึง สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงราบเรียบ ประกอบด้วยพ้ืนที่ 2 ส่วน คือ 
บริเวณสันดินริมน้ าและที่ลุ่มหลังสันดิน 

(1) สันดินริมน้ า โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ดอน สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีการระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี ได้แก่ 

ชุดดินชุมพลบุรี  (Chp) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldk (0–5%) 
มีลักษณะทั่วไป คือ เนื้อดนิบนและดินล่างเป็นดินร่วน เป็นดินทีด่อนระบายน้ าดี มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความชื้นดิน
ที่ไม่เพียงพอในการปลูกพืชในฤดูแล้ง และมีปริมาณโพแทสเซียมในดินต่ า อาจมีน้ าท่วมขังหรือไหลบ่าท่วมขัง
อย่างฉับพลันในระยที่ฝนตกหนัก หรือบางพ้ืนที่อาจขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน ดินคล้ายที่จัดอยู่ใน
หน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินชุมพลบุรีที่เป็นดินทรายแป้งละอียด (Chp–fsi)  

แนวทางการจัดการ ดินบริเวณนี้เหมาะสมส าหรับการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น บางพ้ืนที่อาจ
เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลบ่าท่วมขัง ท าความเสียหายกับพืชที่ปลูกได้ ไม่เหมาะสมในการท านา เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ดอนลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ าดี จึงยากต่อการกักเก็บน้ า การปลูกพืชไร่ ควรจัดระบบการ
หมุนเวียนตลอดปี โดยให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนอยู่ด้วย ปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาการไหลบ่าท่วมของน้ า  
จัดท าระบบการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่เพาะปลูก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง มีระบบการป้องกันน้ าท่วม 
และระบบระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม จัดระบบการชลประทานและระบบ
การให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหญ้าแฝก 
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ภำพที่ 16  ชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC unit) ในแอ่งสกลนคร 
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ตำรำงท่ี 39  เนื้อท่ีและหน่วยแผนที่สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC unit) 
 

ชั้นสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
                        เนื้อที่  

        ไร่ ร้อยละ 
  1. กลุ่มเนื้อดิน  19,056,131       89.20  
      1.1 กลุ่มดินเหนยีว    1,409,631        6.60  
  Cdap      161,394  0.75 
  Cd'ap         3,000  0.01 
  Cg         6,404  0.03 
  LCdbpm         3,482  0.02 
  LCdr++ap        12,434  0.06 
  LCg'akp      772,559  3.62 
  LCg'eakpm         4,487  0.02 
  LCg'ekpm      163,721  0.77 
  LCg'em        23,224  0.11 
  LCg'kp        62,545  0.29 
  LCg'p        26,313  0.12 
  LCgpk        97,378  0.46 
  LCd'b        13,710  0.06 
  LCd        58,980  0.28 
      1.2 กลุ่มดินร่วน  17,462,766       81.74  
  Lg'snekpm            957  0.00 
  Ldr++eakpm        30,043  0.14 
  Ld'r++eakpm             88  0.00 
  Ldr++eapm        11,299  0.05 
  Ldr++ap         6,404  0.03 
  Ldr++eap        80,333  0.38 
  Ldr++em        29,133  0.14 
  Ldr++p    6,260,843  29.31 
  Ld'r++p    1,177,885  5.51 
  Lg'r++ekp      163,146  0.76 
  Lg'r++pk        62,874  0.29 
  LRdr++p      135,870  0.64 
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ตำรำงท่ี 39  (ต่อ) 
 

ชั้นสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
                        เนื้อที่  
            ไร ่ ร้อยละ 

      1.2 กลุ่มดินร่วน  (ต่อ)   
  LRd'r++p        19,556  0.09 
  Ldakp        22,918  0.11 
  Ld'akp        73,979  0.35 
  Ldeakm    1,268,864  5.94 
  Ld'eakm      488,014  2.28 
  Ldeakp    1,413,542  6.62 
  Ldeakpm      529,525  2.48 
  Ld'ekp        61,616  0.29 
  Ldekpm      154,546  0.72 
  Ld'ekpm      169,328  0.79 
  Lg'ekp      935,669  4.38 
  Lgekpm      167,970  0.79 
  Ld'eakp      587,760  2.75 
  Ld'eak      181,139  0.85 
  Ld'ep      238,673  1.12 
  Ld'kp        49,256  0.23 
  Lgem        73,335  0.34 
  Lg'em      110,423  0.52 
  Lg'kp         3,810  0.02 
  Ld'ak         7,677  0.04 
  Ldak      264,119  1.24 
  Ldek        43,301  0.20 
  Ldk      123,457  0.58 
  Ldp        86,453  0.40 
  Lg'a      108,959  0.51 
  Lg'k        15,166  0.07 
  Ld      192,368  0.90 
  Ld'        13,693  0.06 
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ตำรำงท่ี 39  (ต่อ) 
 

ชั้นสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
                   เนื้อที่  
             ไร ่ ร้อยละ 

      1.2 กลุ่มดินร่วน  (ต่อ)   
  SLRr+deakp      300,007  1.40 
  SLdeakm    1,073,872  5.03 
  SLd'eakm      175,289  0.82 
  SLdeakpm        33,384  0.16 
  SLdekpm        45,609  0.21 
  SLd'ekpm      136,111  0.64 
  SLdeak      111,436  0.52 
  SLdekm      223,067  1.04 
      1.3 กลุ่มดินทราย      183,734        0.86  
  Sdeakpm        30,895  0.14 
  Sd'eakpm         2,608  0.01 
  Sdekpm      131,921  0.62 
  Sd'ekpm        16,267  0.08 
  Sd'ekm         2,043  0.01 
  2. พื้นที่อื่น ๆ      260,297  1.22 
  3. พื้นที่ลำดชันเชิงซ้อน    1,450,581  6.79 
  4. พื้นที่น้ ำ      596,125  2.79 

รวมเนื้อที่  21,363,134 100.00 
หมายเหตุ :  S = ดินทราย   L = ดินร่วน   C = ดินเหนยีว   R = ดนิตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 

 g = ดินขังน้ า (ดินมีระบอบความช้ืนแบบ aquic) g’ =ดินขังน้ า มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว (Aeric subgr.) 
 d = ดินแห้ง (ดินมีระบอบความชื้นแบบ ustic)   d’ = ดินแห้ง มีการดัดแปลงพื้นที่เพ่ือการขังน้ า (ดนิดอนท านา) 
 r = ปริมาณกรวดในดิน ( r++ > 35%) 
 b = ดินด่าง (pH 1:1 ในน้ า < 7.3) 
 e = ดินมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (เบสรวมที่สกดัได้ < 7 cmol kg–1) 
 a = ดินกรด/อะลูมินัมเป็นพิษ (pH 1:1 ในน้ า < 5.5; BS < 33%) 
 k = ดินมีโพแทสเซยีมต่ า (Avail.K < 75 mg kg–1 ) 
 p = ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (ค่า P ตาม Bray II < 8 mg kg–1) 
 m = อินทรียวัตถุต่ า (OM < 0.86%; OC < 0.5%) 
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ตำรำงท่ี 40  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพพ้ืนที่ ชุดดิน และสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit  

1. ที่รำบน้ ำท่วมถึง    

 1.1 สันดินริมน้ า    

  Chp col, Typic (Oxyaquic) Dystrustepts Ldk (0–5%) 
   Chp–fsi fsi, Typic (Oxyaquic) Dystrustepts Ldk (0–5%) 
 1.2 ที่ลุ่มหลังสันดิน    

    Ss f, Vertic (Plinthic) Endoaquepts Cgpk (0–2%) 

2. ตะพักล ำน้ ำ    

 2.1 ตะพักล าน้ าระดับต่ า   

  Nbn fl, Aeric Endoaqualfs Lg’ekp (0–2%) 
  Nbn–col col, Aeric Endoaqualfs Lg’ekp (0–2%) 
  Nbn–pic fl, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lg’ekp (0–2%) 
  Nbn–pic,col col, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lg’ekp (0–2%) 
  Nn f, Plinthic (Aeric) Paleaquults LCg’akp (0–2%) 
  Nn–fsi fsi, Plinthic (Aeric) Paleaquults Lg’a (0–2%) 

  Ud col, Typic Halaquepts Lg’snekpm (0–2%) 
 2.2 ตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง   

  Ckr col, Typic (Oxyaquic) Paleustults SLdeak (0–5%) 
  Ckr–ant col, Typic (Antraquic) Paleustults SLd’eak (0–5%) 

  Cpg col, Typic Kandiustults Ldeakpm (5–12%) 
  Tp fsi, Ultic Haplustalfs Ld (0–5%) 
  Tp–ant fsi, (Antraquic) Ultic Haplustalfs Ld’ (0–2%) 
  Tp–gm,cal,f f, Aquic Haplustalfs LCd’b (0–2%) 

    Tp–pic,f f, (Plinthic) Ultic Haplustalfs LCd (0–2%) 
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ตำรำงท่ี 40  (ต่อ) 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit  

3. พ้ืนที่เกือบรำบ    
 3.1 พื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นร่อง   

  St col, Fluvaquentic Endoaquepts Lgekpm (0–2%) 
   St–fl fl, Fluvaquentic Endoaquepts Lgekpm (0–2%) 
 3.2 พื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นที่ราบ   

  Lah col, Typic (Aquic) Paleustults SLd’ekpm (0–2%) 

  Lah–fl fl, Typic (Aquic) Paleustults Ld’ekm (0–2%) 

  Lah–fsi fsi, Typic (Aquic) Paleustults Ld’ekm (0–2%) 

  Lah–pic col, Typic (Plinthaquic) Paleustults SLd’ekm (0–2%) 

  Lah–pic,fl fl, Typic (Plinthaquic) Paleustults Ld’ekm (0–2%) 
  Re fl, Aquic Haplustalfs Ld’eakp (0–2%) 
  Re–col col, Aquic Haplustalfs Ld’eakp (0–2%) 
  Re–pic fl, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld’eakp (0–2%) 

   Re–pic,col col, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld’eakp (0–2%) 

 3.3 พื้นที่ท่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงเป็นลูกคลื่น  

  Kg sandy, Typic Paleustalfs Sdekpm (2–5%) 

  Kg–tks loamy, Arenic Paleustalfs Sdekpm (2–12%) 

  Kg–ant,tks loamy, (Antraquic) Arenic Paleustalfs Sd’ekpm (2–5%) 

  Kg–ant sandy,  (Antraquic) Typic Paleustalfs Sd’ekpm (2–5%) 
  Kt col, Oxyaquic (Kandic) Paleustalfs Ldeakp (0–12%) 
  Kt–ant col, (Antraquic)  Kandic Paleustalfs Ld’eakp (0–5%) 

  Kt–ant,pic col,  (Antraquic) Plinthic Paleustalfs Ld’eakp (0–5%) 

  Kt–gm col, Aquic Paleustalfs Ld’eakp (2–5%) 
  Kt–pic col, Oxyaquic Plinthic Paleustalfs Ldeakp (0–12%) 
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ตำรำงท่ี 40  (ต่อ) 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit  

 3.3 พื้นที่ท่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงเป็นลูกคลื่น (ต่อ)  

  Pp lsk/c, Typic (Plinthic) Paleustults Ldr++p (0–12%) 

  Pp–ant 
lsk/c, Typic (Antraquic) (Plinthic) 
Paleustults 

Ld’r++p (0–5%) 

  Pp–gm lsk/c, Typic (plinthaquic) Paleustults Ld’r++p (0–5%) 

  Pp–md fl/lsk, Typic (plinthic) Paleustults Ldr++p (5–12%) 

  Ppk csk, Typic (plinthaquic) Paleustults Ldr++p (0–12%) 
  Ptc col, Typic (Kandic) Paleustults SLdeakm (0–12%) 

  Ptc–ant 
col, Typic (Antraquic) (Kandic) 
Paleustults 

SLd’eakm (0–5%) 

  Ptc–fl fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakm (2–5%) 
  Ptc–hb col, Kandic Paleustalfs SLdekm (2–5%) 
 3.4 พื้นที่ท่ีมีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา  

  Kmr fl/c, Plinthaquic Haplustults Ld’akp (0–5%) 

  Kmr–col col, Plinthaquic Haplustults Ld’akp (2–5%) 

  Kmr–fl fl, Plinthaquic Haplustults Ld’akp (0–5%) 

  Kmr–hb fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld’kp (0–5%) 

  Pho fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld’ep (0–5%) 

    Pho–fl fl, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld’ep (0–2%) 

4. หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่ำงๆ และโครงสร้ำงของหิน  

 4.1 พัฒนาจากหินทราย   

  Pu col, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakp (0–12%) 

  Pu–ant 
col, Typic (Antraquic) (Kandic) 
Paleustults 

Ld’eakp (0–5%) 

  Pu–fl fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakp (2–20%) 
  Pu–md col, Kanhaplic Haplustults Ldeakp (2–20%) 
  Pu–md,fl fl, Kanhaplic Haplustults Ldeakp (2–12%) 
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ตำรำงท่ี 40  (ต่อ) 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit  

 4.2 พัฒนาจากหินทรายแป้ง   
   Sn f, Typic Paleustalfs LCd (0–5%) 
 4.3 พัฒนาจากหินดินดาน   

  Ml csk, Ultic Haplustalfs LRdr++ap (2–35%) 
 4.4 พัฒนาจากหินแกรนติ   

  Lo f, Typic Kandiustalfs Ldp (1–5%) 
 4.5 พัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดไีซต ์  

  Cg vf, Typic (Kandic) Paleustults Cdap (2–12%) 
  Cg–gm vf, Typic (Aquic) Paleustults Cd’ap (0–2%) 
  Cg–low vf, Typic (Plinthic) Paleustults Cdap (2–12%) 
  Cg–md vf, Kanhaplic Haplustults Cdap (2–5%) 
  Cg–md,low vf, Kanhaplic Haplustults Cdap (2–20%) 

หมายเหตุ : S = ดินทราย   L = ดินร่วน   C = ดินเหนยีว   R = ดนิตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 
g = ดินขังน้ า (ดินมีระบอบความชืน้แบบ aquic)   g’ =ดินขังน้ า มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว (Aeric subgr.) 
d = ดินแห้ง (ดินมีระบอบความชื้นแบบ ustic)   d’ = ดินแห้ง มีการดัดแปลงพื้นที่เพ่ือการขังน้ า (ดนิดอนท านา) 
r = ปริมาณกรวดในดิน ( r++ > 35%) 
b = ดินด่าง (pH 1:1 ในน้ า < 7.3) 
e = ดินมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (เบสรวมทีส่กัดได ้< 7 cmol kg–1) 
a = ดินกรด/อะลูมินมัเป็นพิษ (pH 1:1 ในน้ า < 5.5; BS < 33%) 
k = ดินมีโพแทสเซียมต่ า (Avail.K < 75 mg kg–1 ) 
p = ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (ค่า P ตาม Bray II < 8 mg kg–1) 
m = อินทรียวัตถุต่ า (OM < 0.86%; OC < 0.5%) 
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(2) ที่ลุ่มหลังสันดิน เป็นบริเวณพ้ืนที่ลุ่มต่ า การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว 

ชุดดินศรีสงคราม (Ss) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Cgpk (0–2%) มี
ลักษณะทั่วไป คือ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินมีสภาพการขังน้ าในช่วงหนึ่งของปี การระบายน้ าเลว เนื้อดินบนและดิน
ล่างเป็นดินเหนียวที่มีโครงสร้างแน่นทึบ หน้าดินแห้งแข็งไถพรวนยาก โดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับดินขังน้ าเป็น
เวลานาน มีปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมธาตุอาหารโดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัสและโพแทสซียม มักมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ าขัง 

แนวทางการจัดการ ดินบริเวณนี้เหมาะส าหรับการปลูกข้าวในฤดูฝน ถ้าอยู่ในเขตชลประทาน
หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ สามารถปลูกพืชไร่ หรือพืชผักบางชนิดได้ ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวหรือในฤดู
แล้ง เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น ไม่เหมาะสมที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เพราะมีน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน แต่สามารถเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่หรือไม้ผลได้ ถ้ามีการพัฒนาพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม โดยการยกร่องหรือมีระบบป้องกันน้ าท่วม การปลูกข้าวควรปรับปรุงดินด้วยการ เพ่ิมเติม
อินทรียวัตถใุนดินด้วยการไถกลบตอซังข้าวหรือปุ๋ยพืชสด จะช่วยท าให้ดินมีศักยภาพสูงส าหรับการผลิตข้าวและ
ควรมีการเพ่ิมเติมธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ควรวางแผนการปลูกพืช
ทั้งการเลือกชนิดหรือพันธุ์พืชให้เหมาะสมหรือการเลือกช่วงเวลาการปลูก เพ่ือหลีกเลี่ยงการท่วมขังของน้ า 
พ้ืนที่นี้ดินมีโอกาสน้ าท่วมขังในฤดูฝน ควรเลือกปลูกพันธุ์ข้าวขึ้นน้ า และหากเป็นไปได้ควรท าระบบป้องกัน 
น้ าท่วม เช่น การท าคันดินป้องกันน้ าท่วม ซึ่งต้องมีการลงทุนมาก ส าหรับกรณีปลูกพืชไร่ เฉพาะช่วงก่อนหรือ
หลังปลูกข้าวควรยกร่องแบบเตี้ย หรือท าร่องระบายน้ าระหว่างแปลง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ใส่ปุ๋ยเคมีตาม
ชนิดพืชที่ปลูกร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า 

2) ตะพักล าน้ า ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ ตะพักล าน้ าระดับต่ าและตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง 

(1) ตะพักน้ าระดับต่ า มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว 

ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Lg’ekp  
(0–2%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ลุ่ม มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน  
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ดินขังน้ า เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าโดยเฉพาะในระยะที่
ฝนทิ้งช่วง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ส่งผลให้การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย ดินมีปริมาณ
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินหนองบุญนากที่มี
ศิลาแลงอ่อน (Nbn–pic) ดินหนองบุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ (Nbn–col) และดินหนองบุญนากที่มีศิลาแลงอ่อน
และเป็นดินร่วนหยาบ (Nbn–pic,col) 

ชุดดินนครพนม (Nn) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น LCg’akp (0–2%) 
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ลุ่ม มีการระบายน้ าเลว เนื้อดินบนเป็นดินร่วนและดินล่างเป็นดินเหนียว  
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ดินมีสภาพขังน้ า ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามากจะเกิดความไม่
สมดุลของธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียม ควรมีการใส่ปูนและเพ่ิมปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  เนื่องจาก
ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง และ
การมีน้ าไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน 

ดินนครพนมที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด (Nn–fsi) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์เป็น 
Lg’a (0–2%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ลุ่ม การระบายน้ าค่อนข้างเลว เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน 
หน้าดินแน่นทึบ มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี เนื่องจากมีคราบดินทรายแป้งตกตะกอนเคลือบอยู่ผิวหน้าดิน  
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มีข้อจ ากัดทางการเกษตรเกี่ยวกับการขังน้ า ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัม
ละลายออกมามาก บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงได ้

ชุดดินอุดร (Ud) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Lg’snekpm (0–2%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ลุ่ม การระบายน้ าค่อนข้างเลว เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับความเค็มและมีโซเดียมสูง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ า และปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า ในฤดูฝนมักมีน้ าท่วมขังท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ ดินบริเวณนี้เหมาะส าหรับการท านาในช่วงฤดูฝน แต่ถ้ามีแหล่งน้ าเพียงพอ
หรืออยู่ในเขตชลประทานสามารถปลูกพืชไร่ หรือพืชผัก หรือพืชอายุสั้นได้ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง อ้อย 
ในฤดูแล้งหรือหลังเก็บเกี่ยวได้ แต่บางบริเวณมีข้อจ ากัดการปลูกข้าวบ้างจากข้อจ ากัดด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินและข้อจ ากัดด้านความเค็ม บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง สภาพโดยธรรมชาติ 
ไม่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผักต่างๆ แต่หากต้องน ามาใช้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม โดยการยกร่องมีระบบป้องกันน้ าท่วม ส าหรับพืชที่ไม่ชอบดินกรด ปรับปรุงดินด้วยวัสดุปูน
เล็กน้อย การจัดการดินส าหรับปลูกข้าว ควรไถพรวนขณะที่ยังมีความชื้นที่เหมาะสม ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการ
ไถกลบตอซัง หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี และพัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ า กรณี
ปลูกพืชไร่หรือพืชผักเฉพาะช่วงฤดูแล้งหรือหลังปลูกข้าว ควรยกร่องแบบเตี้ยหรือท าทางระบายน้ าระหว่าง
แปลงเพ่ือช่วยระบายน้ า ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก
ร่วมกับการใช้วัสดุปูน ถ้าดินเป็นกรดเพ่ิมข้ึนแก้ไขสภาพความเป็นกรดในดินด้วยการใส่วัสดุปูน อัตรา 200–300 
กก.ต่อไร่ ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็ม ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มประเภทดินเค็มโซดิก มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความ
เค็มและโซเดียมสูง อาจได้รับอิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน โดยเฉพาะบริเวณขอบแอ่ง
ทางด้านตะวันตกและตอนใต้ของแอ่งสกลนคร (สุริยา, 2549) เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ส่วนดินล่างเป็นชั้น
ดินแน่นทึบที่มีการสะสมเกลือโซเดียม ตามปกติในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือเกิดขึ้นทั่วไปบนผิวดินในสภาพเดิมไม่
เหมาะกับการปลูกพืช เนื่องจากเป็นดินเค็ม แต่สามารถปลูกข้าวได้ในพ้ืนที่ที่มีน้ าเพียงพอตลอดฤดูปลูก ควรมี
การจัดการทั้งด้านดิน น้ า และพืช โดยการปรับปรุงบ ารุงดิน ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือช่วยปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพของดินและช่วยเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณ์ ควรเพ่ิมเติมธาตุอาหารโดยการใส่ปุ๋ยเคมีใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมควบคู่กับการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินมากขึ้นอย่างสม่ าเสมอ จัดหาแหล่งน้ า
ส ารองรวมทั้งควบคุมระดับน้ าเพ่ือให้มีน้ าแช่ขังอยู่ตลอดเวลา ปลูกพืชทนเค็มร่วมกับไม้ยืนต้นทนเค็มจัด เพ่ือ
คลุมดินและลดระดับน้ าใต้ดินโดยตรง บริเวณนี้ควรวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มี
คุณภาพดี 

(2) ตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินมีการระบายน้ าดี 

ชุดดินจักราช (Ckr) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น SLdeak (0–5%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เนื้อดินบนเป็นดินทรายและดินล่างเป็นดินร่วน 
มีข้อจ ากัด คือ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถในการกักเก็บน้ าได้น้อย ความชื้นไม่เพียงพอในการ
ปลูกพืชในฤดูแล้ง ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก ควรมีการใส่ปูนเพ่ือลดความเป็นกรดและ
ควรใส่ทีละน้อยเนื่องจากดินมีการชะละลายสูงอาจท าให้ปูนเกินความต้องการได้ ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า เสี่ยงต่อการ
ชะล้างพังทลายเนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินจักราชที่ม ี
คันนา (Ckr–ant) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น SLd’eak (0–5%) มีลักษณะข้อจ ากัด
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เหมือนชุดดินจักราช ยกเว้นมีการดัดแปลงพ้ืนที่ท าคันนาเพ่ือการปลูกข้าว มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า
ในช่วงเพาะปลูกได ้

ชุดดินชุมพวง (Cpg) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldeakpm (5–12%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน มีการ 
ซาบซึมน้ าปานกลาง มีข้อจ ากัด คือ ความชื้นไม่เพียงพอในการปลูกพืชในฤดูแล้ง อาจขาดแคลนน้ าในช่วง
เพาะปลูก เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ท าให้ดินมีความสามารถอุ้มน้ าได้น้อย ดินเป็นกรดส่งผลให้
อะลูมินัมละลายออกมามาก แก้ไขด้วยการใส่ปูนและควรใส่ทีละน้อยเนื่องจากดินมีการชะละลายสูง 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ต่ า จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมธาตุอาหารโดยเฉพาะฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 

ชุดดินธาตุพนม (Tp) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ld (0–5%) มี
ลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดี เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยด้าน
การใช้ประโยชน์ คือ ความชื้นอาจไม่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง บางบริเวณอาจจะมีน้ าไหลบ่าท่วม
ขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก หรือบางพ้ืนที่อาจขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วง ดินคล้ายที่จัดอยู่ใน
หน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินธาตุพนมที่มีคันนา (Tp–ant) จ าแนกเป็น Ld’ (0–2%) มีการดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือการ
ปลูกข้าว เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง 

ดินธาตุพนมที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินเหนียว (Tp–pic,f) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดม
สมบูรณ์ของดินเป็น LCd (0–2%) มีลักษณะไปทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดี เนื้อดินบนเป็นดินร่วนและ
ดินล่างเป็นดินเหนียว สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเกี่ยวกับความชื้นอาจไม่เพียงพอส าหรับการ
ปลูกพืชในฤดูแล้ง บางบริเวณอาจจะมีน้ าไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก หรือบางพ้ืนที่อาจ
ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วง 

ดินธาตุพนมที่มีจุดประสีเทามีปูนปนและเป็นดินหนียว (Tp–gm,cal,f) จ าแนกชั้นสมรรถนะ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น LCd’b (0–2%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินทีด่อน การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึง
ดีปานกลาง เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ดินเป็นด่าง ท าให้ดินขาด  
ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสและจุลธาตุ และควรปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินในสภาพที่เป็นด่าง  
โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วหรือพืชผัก ซึ่งพืชเหล่านี้เจริญได้ดี ดินมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
เนื่องมาจากปฏิกิริยาดินที่เป็นด่างท าให้ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะฟอสฟอรัสและจุลธาตุอยู่ในรูปที่ไม่เป็น
ประโยชน์ บางบริเวณอาจจะมีน้ าไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก หรือบางพ้ืนที่อาจขาด
แคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงได ้

แนวทางการจัดการ ดินในบริเวณนี้เหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือปลูกไม้ 
โตเร็ว มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่เหมาะส าหรับการท านา เนื่องจากเป็นดินที่ดอน 
บางบริเวณมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีการระบายน้ าดี ท าให้กักเก็บน้ าได้ยาก ส่วนบริเวณที่เป็นดินเหนียว
สามารถกักเก็บน้ าได้ดี การปลูกพืชไร่ ควรจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยให้มีการปลูกพืชบ ารุงดิน
อยู่ด้วย มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูก 
พืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนที่
เพาะปลูก การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก และปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ จัดระบบชลประทาน



118 

และระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก บริเวณที่เป็นดินกรด ควรมีการใส่ปูนเพ่ือลดความเป็นกรดของดิน อาจเลือก
พืชที่ปลูก เช่น ข้าวโพด ยางพารา ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ เป็นกรดปานกลาง และบางบริเวณที่เป็นดินเป็น
ด่าง ซึ่งพบบริเวณส่วนต่ าของพ้ืนที่ตะพักล าน้ าระดับกลาง ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว ปกติแล้วดินที่
เป็นด่างจะไม่เป็นปัญหาในการปลูกข้าว การเพ่ิมเติมธาตุแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในรูปของ
ปุ๋ยเคมี จะช่วยลดความไม่สมดุลของธาตุเหล่านี้ ควรปลูกพืชไร่รากสั้น เช่น ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน มันแกว 
หรือไม้ผล เช่น น้อยหน่า มะพร้าว มะละกอ ไม่แนะน าให้ปลูกพืชที่ไม่ชอบดินเป็นด่าง เช่น สับปะรด ถั่วลิสง 
ยางพารา บางพ้ืนที่ที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินเหนียว ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางถึงค่อนข้าง
สูง ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรมีการท าการเกษตรแบบประณีต (intensive agriculture) เพ่ือให้
มีปริมาณผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี 

3) พ้ืนที่เกือบราบ ประกอบด้วยพ้ืนที่ 4 บริเวณ คือ บริเวณที่มีลักษณะเป็นร่อง ที่ราบ ที่ค่อนข้างราบ 
และลูกคลื่น และบริเวณท่ีเนื้อดินไม่ต่อเนื่องกันอันเนื่องมาจากความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา (ดินซ้อนหรือดิน
ที่มีชั้นดานดินเหนียว) 

(1) บริเวณท่ีมีลักษณะเป็นร่อง  

ชุดดินสีทน (St) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Lgekpm (0–2%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ลุ่ม การระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน ท าให้ดินมี
ความสามารถอุ้มน้ าได้น้อย มีการซาบซึมน้ าปานกลาง มีข้อจ ากัดในการใช้ที่ดิน คือ ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ดูดซับธาตุอาหารได้น้อย ปริมาณโพแทสเซียมและอินทรียวัตถุในดินต่ า ดินคล้ายที่ 
จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินสีทนที่เป็นดินร่วนละเอียด (St–fl) 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่นี้เหมาะส าหรับท านา แต่มีข้อจ ากัดของการปลูกข้าวบ้างเล็กน้อย
เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น และไม้ผล เนื่องจากจะได้รับ
อันตรายจากน้ าท่วมขัง ควรปรับปรุงดินด้วยการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินมากขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดย
เน้นที่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ าถึงค่อนข้างต่ า พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้
ในช่วงที่ข้าวขาดน้ า ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว 

(2) บริเวณท่ีมีลักษณะป็นที่ราบ 

ชุดดินละหานทราย (Lah) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น SLd’ekpm 
(0–2%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินทราย
และดินล่างเป็นดินร่วน ท าให้ดินมีความสามารถอุ้มน้ าได้น้อย การกักเก็บน้ าในดินต่ า มีข้อจ ากัดในการใช้
ประโยชน์ คือ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก และความชื้นไม่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชในฤดู
แล้ง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ดินดูดซับธาตุอาหารได้น้อย ปริมาณโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า และปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่  ดิน
ละหานทรายที่มีศิลาแลงอ่อน (Lah–pic) 

ดินละหานทรายที่เป็นดินร่วนละเอียด (Lah–fl) จ าแนกได้เป็น Ld’ekm (0–2%) มีลักษณะ
เช่นเดียวกับชุดดินละหานทราย ยกเว้น เนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่   
ดินละหานทรายที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินร่วนละเอียด (Lah–pic,fl) และดินละหานทรายที่เป็นดิน 
ทรายแป้งละเอียด (Lah–fsi)  
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ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ld’eakp (0–2%) มี
ลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอนทีม่ีการระบายน้ าค่อนข้างเลว เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน มีข้อจ ากัด คือ 
ความชื้นไม่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก ดินเป็นกรด
ส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก ปริมาณโพแทสเซียมและอินทรียวัตถุในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ใน  
หน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินร้อยเอ็ดที่มีศิลาแลงอ่อน (Re–pic) ดินร้อยเอ็ดที่เป็นดินร่วนหยาบ (Re–col) และ 
ดินร้อยเอ็ดที่มีศิลาแลงอ่อนและเป็นดินร่วนหยาบ (Re–pic,col) 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่นี้เหมาะส าหรับท านา แต่มีข้อจ ากัดของการปลูกข้าวบ้างเล็กน้อย 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว และความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า บริเวณนี้มีโอกาสเสี่ยง
เล็กน้อยที่จะขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก ควรจัดหาแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลน สามารถปลูก
พืชไร่ พืชผัก หรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ควรปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เนื่องจากส่วนใหญ่
เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย โดยการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุท าให้ดินมีโครงสร้างที่ดี การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก พืช
ปุ๋ยสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืชที่ปลูกในอัตราส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า 

(3) บริเวณท่ีมีลักษณะค่อนข้างราบถึงลูกคลื่น 

ชุดดินค าบง (Kg) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Sdekpm (2–5%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน มีการระบายน้ าดีถึงค่อนข้างมาก เนื้อดินเป็นทราย มีความสามารถในการอุ้มน้ า
และดูดซับธาตุอาหารได้น้อย มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า เนื่องจากเนื้อดินเป็น
ทราย ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า  ส่งผลให้การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย มีปริมาณ
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินค าบง 
ที่มีหน้าดินเป็นทรายหนา (Kg–tks) 

ดินค าบงที่มีคันนา (Kg–ant) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Sd’ekpm 
(0-5%) มีลักษณะเหมือนชุดดินค าบง ยกเว้น สภาพพ้ืนที่มีการดัดแปลงท าคันนาเพ่ือการปลูกข้าว ดินคล้ายที่
จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินค าบงที่มีคันนาและมีหน้าดินเป็นทรายหนา Kg–ant,tks 

ชุดดินโคราช (Kt) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldeakp (0–12%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน มีการระบายน้ าดีปานกลาง เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน มีข้อจ ากัดทาง
การเกษตร คือ ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก อาจเกิดความเป็นพิษของอะลูมินัมต่อพืชได้ 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ส่งผลให้การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย มีปริมาณโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัสในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินโคราชที่มีศิลาแลงอ่อน (Kt–pic) 

ดินโคราชที่มีคันนา (Kt–ant) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ld’eakp 
(0–5%) มีลักษณะเหมือนชุดดินโคราช ยกเว้น สภาพพ้ืนที่มีการดัดแปลงพ้ืนที่ท าคันนาเพ่ือการปลูกข้าว ดิน
คล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินโคราชที่มีคันนาและมีศิลาแลงอ่อน (Kt–ant,pic) และดินโคราชที่มี
จุดประสีเทา (Kt–gm)  

ชุดดินโพนพิสัย (Pp) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldr++p (0–12%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอนปนกรวดมาก มีการระบายน้ าดี เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วนปนกรวด  
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ เป็นดินตื้นชั้นลูกรังปริมาณมาก เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนและชอนไชของรากพืช 
ดินมีอัตราการซึมน้ าผ่านผิวดินสูง และมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ าเนื่องจากดินมีกรวดปนอยู่ในหน้าตัดดิน  
จึงมักเกิดการขาดแคลน้ า ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
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ประจุบวกต่ า ท าให้การดูดซับไดธ้าตุอาหารน้อย และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า พ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันอาจเกิดการชะล้างหน้าดินได้ง่าย ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินโพนพิสัยที่เป็นดิน 
ลึกปานกลาง (Pp–md) 

ดินโพนพิสัยที่มีจุดประสีเทา (Pp–gm) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น 
Ld’r++p (0–5%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าค่อนข้างเลว มีเนื้อดินบนและดินล่างเป็นดิน
ร่วนที่มีกรวดมาก มีข้อจ ากัด คือ ปริมาณกรวดมากจ ากัดการชอนไชของรากพืช ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัม
ละลายออกมามาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า และโพแทสเซียมในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่
ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินโพนพิสัยที่มีคันนา (Pp–ant) 

ชุดดินปลาปาก (Ppk) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldr++p (0–12%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินดอนปนกรวดมาก มีการระบายน้ าดี เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วนที่ปนกรวด
ปริมาณมาก มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ปริมาณกรวดในดินปริมาณมาก ส่งผลต่อการชอนไชของรากพืช  
ดินมีอัตราการซึมน้ าผ่านผิวดินสูง ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า เนื่องจากดินมีกรวดปนอยู่ในหน้าตัดดิน 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิดการชะล้างหน้าดินได้ง่าย 

ชุดดินปักธงชัย  (Ptc) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็น SLdeakm  
(0–12%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เนื้อดินบนเป็นดินทรายและดินล่าง
เป็นดินร่วนค่อนข้างเป็นทราย มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ความชื้นอาจไม่เพียงพอในการปลูกพืชในฤดูแล้ง 
ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า ท าให้การดูดซับ
ธาตุอาหารได้น้อย ปริมาณโพแทสเซียมและอินทรียวัตถุในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่   
ดินปักธงชัยที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง (Ptc–hb) และดินปักธงชัยที่เป็นดินร่วนละเอียด (Ptc–fl) จ าแนกชั้น
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldeakm (2–5%) และดินปักธงชัยที่มีคันนา (Ptc–ant) จ าแนกชั้น
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น SLd’eakm (0–5%) 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือปลูกไม้โตเร็ว 
มีข้อจ ากัดทางการเกษตรเล็กน้อย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะส าหรับการท านาเนื่องจากเป็น
ที่ดอนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน บริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีการดัดแปลงพื้นที่ใช้ท านา ดินมี
การระบายน้ าค่อนข้างเลว บริเวณนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก ควรจัดหาแหล่งน้ า
ส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูเพาะปลูก  ส าหรับดินตื้นปนลูกรังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ควรเลือกพ้ืนที่มีหน้าดินหนา  
15 เซนติเมตรหรือมากกว่ามาใช้ในการปลูกพืช และเลือกพืชปลูกที่เหมาะสม ได้แก่ พืชที่มีระบบรากตื้น และ
พืชทนแล้ง การแก้ไขปัญหาเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินจากดินตื้น อาจท าได้หลายแนวทาง ดังนี้ (1) การท าทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ เหมาะสมกับดินลูกรังที่พบในที่ดอน และมีหน้าดินหนาเกิน 15 เซนติเมตรขึ้นไป (2) การปลูกพืชไร่ 
ดินลูกรังท่ีมีหน้าดินหนา ประมาณ 20 เซนติเมตร มีการระบายน้ าดีปานกลาง ไม่มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน สามารถ
ปลูกพืชไร่ได้หลายชนิด เช่น ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และพืชรากสั้นอ่ืนๆ แต่ควรมีการบ ารุงรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยและรักษาความชื้นของดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน (3) การปลูกไม้ผล และ 
ไม้โตเร็ว ดินลูกรังจะไม่จับกันเป็นชั้นแน่นมากนัก สามารถปลูกไม้ผล และไม้โตเร็ว เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ 
มะขาม ยูคาลิปตัส กระถินต่างๆ สะเดา ขี้เหล็กบ้าน น้อยหน้า พุทรา และไผ่ ส่วนยางพาราสามารถปลูกได้ 
ในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,400 มิลลิเมตรต่อปี  4) การท านา ดินลูกรังที่พบในที่ราบหรือที่ราบต่ า 
ที่มีหน้าดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และมีการระบายน้ าเลวในช่วงฤดูฝน มีน้ าขังแฉะเป็นเวลานาน ควรใช้
ปลูกข้าว และมีการใส่ปุ๋ยซึ่งจะช่วยให้ข้าวมีผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน  ส่วนบริเวณที่เป็นดินทรายหรือทรายจัด 
จึงควรเลือกปลูกพืชที่ศักยภาพเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เช่น มันส าปะหลัง ปอ แตงโม ไม้ยืนต้น 
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โตเร็วชนิดต่างๆ และมีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่
พืชขาดแคลนน้ า การใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในชั้นดินล่าง
ก่อนที่พืชจะน าไปใช้ได้หรือสูญเสียออกไปจากพ้ืนที่ในช่วงการให้น้ าหรือมีฝนตก  

(4) บริเวณท่ีดินมีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา 

ชุดดินเขมราฐ (Kmr) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ld’akp (0–5%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน  
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ดินมีข้อจ ากัดเรื่องการระบายน้ า (น้ าแช่ขัง) ในฤดูฝน และเสี่ยงต่อการขาดแคลน
น้ าในฤดูแล้ง ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก ปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินเขมราฐที่เป็นดินร่วนหยาบ (Kmr–col) ดินเขมราฐที่
เป็นดินร่วนละเอียด (Kmr–fl) และดินเขมราฐที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง (Kmr–hb) ซึ่งจ าแนกชั้นสมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์ของดินไดเ้ป็น Ld’kp (0–5%)  

ชุดดินพล (Pho) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็น Ld’ep (0–5%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน 
มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ ดินมีข้อจ ากัดเรื่องการะบายน้ า (น้ าแช่ขัง) ในฤดูฝน ถ้าปลูกข้าวเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ าในฤดูเพาะปลูกพืชได้ในระยะฝนทิ้งช่วง ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมา มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดินพลที่เป็นดินร่วนละเอียด 
(Pho–fl) 

แนวทางการจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินควรพิจารณาในเรื่องของการจัดการดิน น้ า และปุ๋ย
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งระบบพืชรากสั้นและรากยาว โดยเฉพาะพืชรากยาวอาจได้รับผลกระทบจากน้ าขังในช่วงฝน
ตกได้ ควรจะเน้นการรักษาอินทรียวัตถุในชั้นดินบนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านดิน–ปุ๋ย โดยการใช้ปุ๋ยครบสูตร 
ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อีกทั้งในการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งควรให้ในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยครั้ง 
โดยต้องค านึงถึงรูปปุ๋ยที่ใช้ควรจะอยู่ในรูปละลายช้าหรือปุ๋ยสูตรต่ า เพ่ือเป็นการปรับระดับความเป็นประโยชน์
ของปุ๋ยต่อพืชให้สูงขึ้น และลดระดับการสูญเสียปุ๋ยไป โดยที่พืชไม่สามารถใช้ได้ทัน และควรจะมีการจัดการดิน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะรักษาและเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืช พ้ืนทีบ่ริเวณนี้เหมาะสมส าหรับท านาปลูกข้าว แต่มี
ข้อจ ากัดส าหรับการปลูกข้าวบ้างเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ต่ า และบางบริเวณเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าใน
ระยะฝนทิ้งช่วง ไม่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ยืนต้นและไม้ผล อาจได้รับอันตรายจากน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีเนื้อดินร่วนทับอยู่บนชั้นดินเหนียว ดินสามารถกักเก็บความชื้นได้ดี เนื่องจากมี
ชั้นดินเหนียวรองรับอยู่ในชั้นดินล่างและน้ าอาจจะแช่ขังในช่วงฝนตก บางพ้ืนทีม่ีการดัดแปลงพ้ืนที่ท าคันนาเพ่ือ
การปลูกข้าว ควรมีการปรับรูปแปลงนาเพ่ือให้มีสภาพที่ราบเรียบ สามารถกักเก็บน้ าสม่ าเสมอได้ตลอดแปลง
ปลูก เพ่ิมความร่วนซุยโดยการไถกลบตอซัง หรือพืชปุ๋ยสด พัฒนาแหล่งน้ าชลประทานไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ า 
และปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยว  ส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ควรปรับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูฝนโดยการยกร่องแบบถาวร ปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปุ๋ยหมัก บริเวณ
ที่ดินเป็นกรดปรับปรุงด้วยวัสดุปูน เพ่ือลดความเป็นกรดและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ควรมีมาตรการในการรักษา
ความชื้นในดิน เช่น มีระบบชลประทาน การก าหนดวันปลูกพืช และการใช้วัสดุคลุมดิน  
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4) หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน ประกอบด้วย บริเวณท่ีพัฒนาจากหินทราย 
หินทรายแป้ง หินดินดาน หินแกรนิต และพัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดิไซต์ 

(1) พัฒนาจากหินทราย 

ชุดดินภูพาน (Pu) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldeakp (0–12%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ ลักษณะเป็นดินทีด่อน มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงระบายน้ าดี เนื้อดินบนและดินล่างเป็น
ดินร่วน ความสามารถในการกักเก็บน้ าดีปานกลาง มีข้อจ ากัดทางการเกษตร คือ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าใน
ฤดูเพาะปลูก ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ า 
ท าให้ให้การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย มีปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า เสี่ยงต่อ
การเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายโดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดชันสูง ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วยจ าแนกนี้ ได้แก่ ดิน 
ภูพานที่เป็นดินลึกปานกลาง (Pu–md) ดินภูพานที่เป็นดินร่วนละเอียด (Pu–fl) และดินภูพานที่เป็นดินลึกปานกลาง
และเป็นดินร่วนละเอียด (Pu–md,fl)  ส าหรับดินภูพานที่มีคันนา (Pu–ant) จ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ 
ของดินเป็น Ld’eakp (0–5%) มีลักษณะเหมือนชุดดินภูพาน ยกเว้น มีการดัดแปลงพ้ืนที่ท าคันนาเพ่ือการปลูกข้าว 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือปลูกไม้โตเร็ว 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะส าหรับการท านา เนื่องจากเป็นที่ดอนมีสภาพ
พ้ืนที่ลาดชันและมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ท าให้กักเก็บน้ าได้ยาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้เป็นดินกลุ่มดินร่วน 
มีโอกาสเสี่ยงปานกลางที่จะขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก การปรับปรุงแก้ไขโดยการเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุให้แก่ดินอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นที่ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่
เหมาะสม รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
จึงควรปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ท าให้
โครงสร้างของดินดีขึ้น ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารพืชในดินให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืช และมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพ
พ้ืนที่ เช่น การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก  

(2) พัฒนาจากหินทรายแป้ง 

ชุดดินสูงเนิน (Sn) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็น LCd (0–5%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดี เนื้อดินบนเป็นดินร่วนและดินล่างเป็นดินเหนียว มีข้อจ ากัด
ทางการเกษตร คือ ความชื้นส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้งอาจไม่เพียงพอ และเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้าง
พังทลายหน้าดินได้ง่ายเนื่องจากเนื้อดินบนและเนื้อดินล่างต่างกัน ควรมีการอนุรักษ์ดินและน้ าควบคู่กับการใช้
ที่ดิน 

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่บริเวณนี้เหมาะส าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชไร่บางชนิด การ
ปลูกพืชไร่ควรมีระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีการปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย มีระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับหรือโดยวิธีพืช เช่น การปลูกพืชปุ๋ยสด 
วัสดุคลุมดิน กรณีปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นควรขุดหลุมปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และ
ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังเก็บผลผลิต มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่ เหมาะสมตาม
สภาพพ้ืนที่ เช่น ท าแนวรั้วหญ้าแฝก การท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น หรือโดยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช พัฒนาแหล่งน้ า 
จัดระบบชลประทานและระบบการให้น้ าในพื้นที่ปลูก  พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนและเป็น
ดินเหนียวในดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงค่อนข้างสูง ไม่มีข้อจ ากัดในด้านความอุดมสมบูรณ์
แต่มีข้อจ ากัดแล็กน้อยในเรื่องความชื้นอาจไม่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง ควรมีการจัดหาแหล่งน้ า
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ส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง ควรจะเน้นการรักษาอินทรียวัตถุในชั้นดินบน พ้ืนที่นี้ควรมีการท าการเกษตรแบบประณีต 
(intensive agriculture) เพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี  นอกจากนี้ลักษณะเนื้อดินบนและ 
ดินล่างที่ต่างกันมีโอกาสที่จะสูญเสียหน้าดินเนื่องจากการกร่อนดินได้ง่าย ควรพิจารณาอนุรักษ์ดินและน้ าควบคู่
กับการใช้ที่ดิน 

(3) พัฒนาจากหินดินดาน 

ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็น LRdr++ap  
(2–35%) มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นดินที่ดอน สภาพพ้ืนที่แบบค่อนข้างราบเรียบจนถึงเนินเขา การระบายน้ าดี 
เนื้อดินป็นดินร่วนปนกรวดเศษหินมาก และพบชั้นหินพ้ืนที่เป็นหินแข็งภายในความลึก 50 เซนติเมตร บริเวณนี้
มักมีหินพ้ืนโผล่หรือก้อนหินกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับการเขตกรรม ดินมีข้อจ ากัดทางการเกษตร 
คือ เป็นดินตื้นมีเศษหินปะปนมาก มีชั้นหินพ้ืนอยู่ในระดับตื้น และมีหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็น
อุปสรรคต่อการไถพรวนและการเจริญเติบโตของพืช ดินมักขาดแคลนน้ า มีความสามารถในการอุ้มน้ าของดินต่ า 
และความชื้นอาจไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชในฤดูแล้ง ดินเป็นกรดส่งผลให้มีการละลายของอะลูมินัมออกมามาก 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า พ้ืนที่บริเวณที่ความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและ
สูญเสียหน้าดินรุนแรงมาก 

แนวทางการจัดการ ส่วนใหญ่บริเวณนี้ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชที่ดอนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเป็นดินตื้นปนเศษหินปริมาณมาก หรือเป็นพ้ืนที่ที่เกิดปะปนไปกับหินพ้ืนหรือ
พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหิน เป็นพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนและฟ้ืนฟูสภาพป่า หลีกเลี่ยงการใช้
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง เนื่องจากมีโอกาสเกิดการชะล้างหน้าดินรุนแรงท าให้หินพ้ืนโผล่พืชขึ้นไม่ได้ จึงควร
สงวนไว้เป็นป่าหรือในพ้ืนที่ทิ้งร้างควรสร้างสวนป่า ในบริเวณพ้ืนที่มีเศษหินมาก ควรใช้ปลูกไม้สอยโตเร็ว หรือ
สร้างสวนป่า ส าหรับในพื้นที่ท่ีมีหินกระจัดกระจายอยู่บนดินมาก ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรควรปล่อยไว้ให้เป็น
ป่าตามธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ส าหรับในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ควรฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นป่าหรือปลูก 
ไม้ใช้สอยโตเร็วต่างๆ ส าหรับบริเวณที่ลาดชันเล็กน้อยควรมีการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดเทเพ่ือป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน และหากต้องการท าการเกษตรควรเลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มีเศษหินหรือ
ก้อนหินอยู่บริเวณหน้าดินมาก ควรท าการเกษตรแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน กรณีการใช้พ้ืนที่เพ่ือปลูก
พืชไร่ควรเลือกใช้พ้ืนที่ที่มีดินลึกปานกลาง มีหน้าดินหนามากว่า 25 เซนติเมตร และไม่มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่ 
มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ พ้ืนที่ที่ความ
ลาดชันมากว่าร้อยละ 12 ควรไถพรวนให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ท าแนวรั้วหญ้าแฝก ปลูกพืชปุ๋ยสด ใช้วัสดุคลุม
ดิน ปลูกพืชหมุนเวียนหรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ เพ่ือช่วยชะลอความเร็วของน้ าที่ไหลบ่าบนผิวดิน พัฒนาแหล่งน้ า
และการจัดระบบน้ าในพ้ืนที่ปลูก การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินหรือขุดหลุมขนาด 
50x50x50 ซม. และปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีเศษหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิด
พืชที่ปลูก เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้นควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
คอกพูนโคนเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง ท าให้พืชไม่ล้มง่าย  

(4) พัฒนาจากหินแกรนิต 

ชุดดินเลย (Lo) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Ldp (1–5%) มีลักษณะ
ทั่วไป คือ เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินร่วน เป็นดินที่ดอน การระบายน้ าดี มีข้อจ ากัดทางการเกษตรเกี่ยวกับ
ความชื้นส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง พืชอาจขาดแคลนน้ าหากฝนทิ่งช่วง มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ในดินต่ า 
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แนวทางการจัดการ พ้ืนทีบ่ริเวณนี้เหมาะส าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชไร่บางชนิด ควร
ยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสในดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีให้
สอดคล้องกับความต้องการของพืชในช่วงและระยะเวลาที่เหมาะสม การปลูกพืชไร่ ควรมีระบบการปลูกพืชให้
หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีการปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด  
มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ หรือโดยวิธีพืช 
เช่น การปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลุกพืชหมุนเวียน ส าหรับการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น กรณีปลูกไม้ผลหรือ
ไม้ยืนต้นควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีตาม
ชนิดพืชในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังเก็บผลผลิต จัดระบบชลประทานและระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก 
บริเวณนี้หากมีการปรับปรุงบ ารุงดินทั้งทางกายภาพและเคมีแล้วและจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว  
สามารถใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ยืนต้นอย่างถาวร และพัฒนาเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารหรือพืชพลังงานได้ 
ในอนาคต 

(5) พัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดีไซต์  

ชุดดินเชียงของ (Cg) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Cdap (2–12%)  
มีลักษณะทั่วไป คือ ลักษณะเป็นดินที่ดอน มีการระบายน้ าดี มีเนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินเหนียว มีข้อจ ากัด
ทางเกษตร คือ ความชื้นอาจไม่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง เสี่ยงต่อการขาดน้ าเล็กน้อยถึงปานกลาง
หากฝนทิ้งช่วง ดินเป็นกรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามากอาจเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกได้ ดินมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการชะล้างได้ง่าย  ดินคล้ายที่จัดอยู่ในหน่วย
จ าแนกนี้ ได้แก ่ดินเชียงของที่มีอุณหภูมิดินแบบ isohyperthermic (Cg–low) ดินเชียงของที่เป็นดินลึกปานกลาง 
(Cg–md) และดินเชียงของที่เป็นดินลึกปานกลางและมีอุณหภูมิดินแบบ isohyperthermic (Cg–md–low) 
ส าหรับดินเชียงของที่มีจุดประสีเทา (Cg–gm) จ าแนกชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็น Cd’ap 
(0–2%) มีลักษณะทั่วไปเหมือนชุดดินเชียงของ ยกเว้น มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว  

แนวทางการจัดการ พ้ืนที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าดีถึงค่อนข้างเลว 
เนื้อดินเป็นดินเหนียว บางบริเวณมีโอกาสเสี่ยงเล็กน้อยที่จะขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูเพาะปลูก เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างอยู่สูงและระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกมาก พ้ืนที่นี้จ าเป็นต้องหาแหล่งน้ าส ารองเพ่ิมเติมไว้ใช้ในช่วงฤดู
การเพาะปลูก ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนและระยะเวลาที่
พืชต้องการที่เหมาะสม ซึ่งดินมีความสามารถอุ้มน้ าและดูดยึดธาตุอาหารได้ดี และช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ของดินให้สูงขึ้น พ้ืนที่นี้เหมาะส าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชไร่บางชนิด การปลูกพืชไร่ ควรมีระบบการ
ปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีการปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
พืชสด มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ หรือโดยวธิี
พืช เช่น การปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน  กรณีปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรขุดหลุมปลูกและปรับปรุงหลุมปลูก
ด้วยด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังเก็บผลผลิต มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ท าแนวรั้วหญ้าแฝก การท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น หรือโดย
วิธีกลร่วมกับวิธีพืช พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง จัดระบบชลประทานและระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูกพืช  
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5.5.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพพื้นที่ ชุดดิน และสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

พ้ืนที่ศึกษาบริเวณแอ่งสกลนคร ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะภูมิสัณฐานที่เป็นพ้ืนที่เกือบราบ (ร้อยละ 
65.42 ของพ้ืนที่ศึกษา) ประกอบด้วย สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันร้อยละ 
1–12 โดยชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ ได้แก่ ชุดดินสีทน (St) พบบริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่อง ชุดดิน
ละหานทราย (Lah) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) พบริเวณที่มีลักษณะเป็นที่ราบ ส่วนชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินปักธงชัย 
(Ptc) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินปลาปาก (Ppk) พบบริเวณพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่น ส่วน
ชุดดินพล (Pho) พบได้บริเวณพ้ืนที่ที่มีความไม่ต่อเนื่องทางธรณี การจ าแนกดินส่วนใหญ่อยู่ในอันดับดิน 
Ultisols และ Alfisols ซึ่งเป็นดินที่มีพัฒนาการปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่งผลต่อปัจจัยความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงต่ า เนื่องจากมีกระบวนการชะล้าง
เอาธาตุประจุบวกท่ีเป็นด่างและแร่ธาตุออกจากหน้าตัดดิน 

เมื่อพิจารณาชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ตารางท่ี 40) พบว่า ส่วนใหญ่ดินมลีักษณะเป็น
ดินร่วนทั้งในชั้นดินบนและดินล่าง (L) และมีบางบริเวณที่ดินมีลักษณะดินบนเป็นดินทรายและดินล่างเป็น 
ดินร่วน (SL) และดินมีข้อจ ากัดด้านการใช้ประโยชน์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนที่และชุดดิน เช่น บริเวณ
พ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องความชื้นไม่เพียงพอส าหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง (d) บางพ้ืนที่มีการ
ดัดแปลงสภาพพ้ืนที่ท าคันนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว ท าให้สมบัติดินเปลี่ยนแปลงไป ดินมีการระบายน้ า
ค่อนข้างเลวและมีจุดประสีเทา (d’) ซึ่งอยู่ในระบอบความชื้นดินแบบ ustic เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในฤดู
เพาะปลูก ส่วนบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม ดินมีข้อจ ากัดเก่ียวกับเรื่องการขังน้ า มีการระบายน้ าเลว (g) บางบริเวณเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว (g’) ซึ่งพบบริเวณตะพักล าน้ าระดับต่ า อยู่ใน
ระบอบความชื้นดินแบบ aquic โดยข้อจ ากัดของดินที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะและสมบัติเฉพาะตัวของชุดดิน 
เช่น การมีปริมาณกรวดมากในดิน (r++) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น ชุดดินโพนพิสัย (Pp)  
ชุดดินปลาปาก (Ppk) เป็นต้น ส่วนบริเวณทีเ่ป็นดินเค็มนั้นจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเค็ม (s) และมีโซเดียมสูง 
(n) โดยจะพบบริเวณที่เป็นตะพักล าน้ าระดับต่ าและตอนบนของตะพักล าน้ าระดับต่ า เช่น ชุดดินอุดร (Ud) 
และดินคล้ายอ่ืนๆ ที่เป็นดินเค็ม ส่วนบริเวณที่ดินเป็นกรดส่งผลท าให้อะลูมินัมละลายออกมามาก (a) ซึ่งจะมี
ผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและความเป็นพิษต่อพืช โดยส่วนใหญ่พบในดินที่มีพัฒนาการปาน
กลางถึงค่อนข้างสูงในอันดับดิน Ultisols เช่น ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) และชุดดินโคราช (Kt) 
เป็นต้น โดยจะมีความแตกต่างและแปรผันไปในแต่ละสภาพพ้ืนที่ ทั้งในลักษณะสีดิน เนื้อดิน และระดับความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องมาจากปัจจัยที่ให้ก าเนิดดิน ได้แก่ ภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่ วัตถุต้นก าเนิดดิน พืช
พรรณ และเวลา โดยชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินถือป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดลักษณะและสมบัติของดิน
โดยเฉพาะชุดดิน ซึ่งเป็นการจ าแนกดินขั้นต่ าสุดในระบบอนุกรมวิธานดิน ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการจัดการดิน 
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ส าหรับข้อจ ากัดด้านความอุดมสมบูรณข์องดินตามระบบ FCC ได้แก่ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า 
ท าให้การดูดซับธาตุอาหารได้น้อย (e) ปริมาณโพแทสเซียมส ารองต่ า (k) และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ า (p) และปริมาณอินทรียวัตถุหรืออินทรีย์คาร์บอนในดินต่ า (m) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับ
สมบัติทางเคมีและแร่ของดิน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับชุดดินและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน รวมถึงการใช้ที่ดิน
และการจัดการดินในพ้ืนที่ นอกจากนั้น การศึกษาลักษณะสมบัติของชุดดินค่อนข้างจะลึกประมาณ 2 เมตร 
โดยใช้ลักษณะและสมบัติของดินที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อการกระท าของมนุษย์และธรรมชาติมาเป็น
ข้อพิจารณา ซึ่งลักษณะที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงมักจะพบอยู่ในดินชั้นล่าง แต่ก็มีข้อยกเว้นที่น าดินชั้นบน ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาเป็นบรรทัดฐานในการจ าแนกดิน เช่น ชั้นวินิจฉัยดินบน (epipedon) ซึ่งการ
จ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินตามระบบ FCC จะเน้นศึกษาในชั้นดินบนและดินล่างไม่เกิน 50 
เซนติเมตร โดยจะมุ่งพิจารณาถึงสมบัติดินที่เก่ียวกับด้านการผลิตพืชและการจัดการดินเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารต่างๆ ส่วนใหญ่จะสะสมอยู่บริเวณหน้าดินหรือชั้นดินบนและดินล่างไม่เกิน 
50 เซนติเมตร ซ่ึงการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการแปลผลข้อมูลดินจากลักษณะบ่งชี้ที่ได้
จากการจ าแนกดินร่วมกับสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินที่มีผลต่อการปลูกพืช รวมถึงผลตอบสนอง
ของพืชที่มีต่อลักษณะของดิน โดยเฉพาะปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินเป็นอย่างมาก และมีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
เนื่องจากเป็นลักษณะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์  
อีกทั้ง อินทรียวัตถุยังช่วยในการแทรกซึมน้ าและอากาศ ส่งเสริมการกักเก็บน้ า ลดการกร่อนดิน และควบคุม
การเสื่อมสลายของสารป้องกันก าจัดศัตูพืชในดิน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชเกือบทุกชนิด และ 
เป็นแหล่งเก็บกักชั่วคราวของธาตุอาหารพืชในดินที่ค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  
(พิบูลย์, 2554) ดังนั้น ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์หรืออินทรียวัตถุจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของคุณภาพดินและ 
ผลิตภาพของดิน และยังช่วยเพ่ิมปริมาณความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) โดยการ
จัดการดินและการใช้ที่ดินที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วย 
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5.6 กำรประเมินคุณภำพที่ดิน 
 
5.6.1 กำรประเมินคุณภำพที่ดินจำกข้อจ ำกัดทรัพยำกรที่ดิน (Major Land Resources Stresses)  
 

เป็นการประเมินคุณภาพที่ดินตามปัจจัยลักษณะสมบัติของดินที่มีผลต่อความเครียดขอดินโดยใช้
ข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน ซึ่งคุณภาพของที่ดินจะบ่งชี้ถึงสมรรถนะของดิน (soil performance) และการฟ้ืนฟู
ของดิน (soil resilience) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ถึงศักยภาพของที่ดินส าหรับการผลิตพืชและการจัดการดินตาม
สภาพปัญหาและข้อจ ากัดของพ้ืนที่เพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพที่ดินและลดความเสื่อมโทรมของดิน สามารถ
น ามาใช้ก าหนดพ้ืนที่ศักยภาพในการผลิตพืชได้ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้ที่ดินและเกษตรกร  
การประเมินคุณภาพที่ดิน สามารถประเมินจากสมบัติบ่งชี้โดยใช้ฐานข้อมูลจากลักษณะดินตามการจ าแนกดิน
ระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) 

จากผลการประเมินคุณภาพที่ดินบริเวณแอ่งสกลนครพบว่า จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินตั้งแต่ชั้นที่ 3–7 
ดังแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 17 สามารถสรุปชั้นคุณภาพที่ดิน ได้ดังนี้ 

1) ชั้นคุณภาพดินที่ 7 มีเนื้อที่ประมาณ 300,964 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.41 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
มีสมรรถนะของดินปานกลางสามารถฟ้ืนฟูดินได้ต่ า เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม เป็นพ้ืนที่ดินเค็มและดินตื้น ได้แก่  
ชุดดินอุดร (Ud) ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) โดยมีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเค็ม (ชั้นความเครียดที่ 21) และดินตื้น 
(ชั้นความเครียดที่ 22) 

2) ชั้นคุณภาพดินที่ 6 พบเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร มีเนื้อที่ประมาณ 15,337,394 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีสมรรถนะของดินต่ าสามารถฟ้ืนฟูดินได้สูง ได้แก่ ชุดดินปลาปาก (Ppk) 
โพนพิสัย (Pp) มวกเหล็ก (Ml) ค าบง (Kg) เชียงของ (Cg) ละหานทราย (Lah) ร้อยเอ็ด (Re) เขมราฐ (Kmr) จักราช 
(Ckr) ชุมพวง (Cpg) โคราช (Kt) ปักธงชัย (Ptc) ภูพาน (Pu) สู งเนิน (Sn) เลย (Lo) หนองญาติ  (Noy)  
นาแขม (Nak) แม่ริม (Mr) อ้น (On) เพ็ญ (Pn) ห้วยแถลง (Ht) มหาสารคาม (Msk) หนองบัวแดง (Nbd) น้ าพอง 
(Ng) ภูทอก (Pht) เรณู (Rn) สกล (Sk) ท่าอุเทน (Tu) อุบล (Ub) ท่าอุเทน (Ty) เชียงคาน (Ch) มวกเหล็ก (Ml) เลย 
(Lo) ภูสะนา (Ps) เชียงของ (Cg) แก่งคอย (Kak) ทาลี่ (Tl) โดยมีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการ 
กักเก็บธาตุอาหารต่ า (ชั้นความเครียดที่ 15) ความสามารถการอุ้มน้ าต่ า (ชั้นความเครียดที่ 19) และข้อจ ากัด
เกี่ยวกับความชื้นและธาตุอาหารต่ า (ชั้นความเครียดที่ 18) 

3) ชั้นคุณภาพดินที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 1,383,214 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
มีสมรรถนะของดินปานกลางสามารถฟ้ืนฟูดินได้ปานกลาง ได้แก่ ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ธาตุพนม (Tp) พล (Pho) 
คง (Kng) สีคิ้ว (Si) ยางตลาด (Yl) วังสะพุง (Ws) ภูผาม่าน (Ppm) โดยมีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการขาดความชื้น
ในฤดูแล้ง (ชั้นความเครียดที่ 11) 

4) ชั้นคุณภาพดินที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ 1,972,943 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
มีสมรรถนะของดินสูงและสามารถฟ้ืนฟูดินได้ต่ า ได้แก่ ชุดดินศรีสงคราม (Ss) นครพนม (Nn) หนองบุญนาก 
(Nbn) สีทน (St) หนองกุง (Nkg) นาอ้อ (Nao) ชุมแพ Cpa) กันทรวิชัย (Ka) พิมาย (Pm) เป็นดินที่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกข้าว โดยมปีัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการระบายน้ าเลว (ชั้นความเครียดที่ 10)  

5) ชั้นคุณภาพที่ดินที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 61,616 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
จัดเป็นดินที่ดีที่สุดของพ้ืนที่ ได้แก่ ชุดดินช านิ (Cni) ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวและพืชไร่ที่เสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร โดยชั้นคุณภาพดินนี้คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 1.44 ของพ้ืนที่ เป็นดินที่มีข้อจ ากัดน้อย จึงมี
ความสามารถในการผลิตพืชสูง (ชั้นความเครียดที่ 6) 
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ภำพที่ 17  ชั้นคุณภาพท่ีดินในแอ่งสกลนคร 
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สามารถจ าแนกชั้นความเครียดของดินในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร (ภาพที่ 18) ได้ทั้งหมด 8 ชั้นความเครียด 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชั้นความเครียดที่ 22 มีเนื้อที่ประมาณ 300,007 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
เป็นดินตื้นที่พบแนวสัมผัสกับชั้นหินแข็งหรือมีชั้นขวางอยู่ตื้นกว่า 25 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การชอนไชของรากพืช ท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตต่ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
ความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารต่ า เนื้อดินเหนียวมีน้อยท าให้การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิด
การชะล้างพังทลายได้ง่าย ได้แก่ ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) 

2) ชั้นความเครียดที่ 21 มีเนื้อที่ประมาณ 957 ไร่ เป็นพ้ืนที่ดินเค็ม โดยมีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับ 
ความเค็ม ได้แก่ ชุดดินอุดร (Ud)  

3) ชั้นความเครียดดินที่ 19 พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร มีเนื้อที่ประมาณ 
8,173,641 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นดินที่มีความสามารถในการดูดยึดน้ าของดินต่ า 
เป็นดินที่มีชั้นขนาดอนุภาคดินเป็น sandy (เนื้อดินในช่วงควบคุมเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย) 
gravelly และ skeletal (พบเศษหินหรือเศษลูกรังขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 
โดยปริมาตร) ได้แก่ ชุดดินค าบง (Kg) แม่ริม (Mr) มหาสารคาม (Msk) หนองบัวแดง (Nbd) น้ าพอง (Ng)  
อ้น (On) ภูทอก (Pht) เพ็ญ (Pn) โพนพิสัย (Pp) ปลาปาก (Ppk) สกล (Sk) อุบล (Ub) ท่าลี่ (Tl) แก่งคอย 
(Kak) เชียงคาน (Ch) ชุดดินท่ายาง (Ty) อุบล (Ub)  

4) ชั้นความเครียดดินที่ 18 มีเนื้อที่ประมาณ 33,384 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
เป็นดินที่มีความชื้นและธาตุอาหารต่ า ได้แก่ ชุดดินท่าอุเทน (Tu) 

5) ชั้นความเครียดที่ 15 พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ รองลงมาจากชั้นความเครียดที่ 19  
มีเนื้อที่ประมาณ 7,130,370 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นดินที่มีความจุธาตุอาหารต่ า 
ได้แก่ ชุดดินจักราช (Ckr) ห้วยแถลง (Ht) โคราช (Kt) ละหานทราย (Lah) นครพนม (Nn) หนองญาติ (Noy) 
ปักธงชัย (Ptc) ภูพาน (Pu) ร้อยเอ็ด (Re) เรณู (Rn) นาแขม (Nak) หนองญาติ (Noy) ชุมพวง (Cpg) สตึก 
(Suk) เขมราฐ (Kmr) สีทน (Sn) เลย (Lo) และเชียงของ (Cg)  

6) ชั้นความเครียดที่ 11 มีเนื้อที่ประมาณ 1,383,214 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ทั่วไป เป็นดินที่ขาดน้ าเป็นบางช่วงเวลาระหว่างปี ได้แก่ ชุดดินชุมพลบุรี (Chp)  
คง (Kng) พล (Pho) ธาตุพนม (Tp) ยางตลาด (Yl) สีคิ้ว (Si) คง (Kng) และธาตุพนม (Tp) 

7) ชั้นความเครียดที่ 10 มีเนื้อที่ประมาณ 1,972943 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม เป็นดินที่การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว เนื่องจากสภาพความ
แน่นทึบของดินหรือชั้นดิน ได้แก่ ชุดดินหนองบุญนาก (Nbn) ศรีขรภูมิ (Sik) ศรีสงคราม (Ss) สีทน (St)  
กันทรวิชัย (Ka) พิมาย (Pm) ศรีสงคราม (Ss) ชุมแพ (Cpa) นาอ้อ (Nao) หนองบุญนาก (Nbn) หนองกุง (Nkg)  
ศรีขรภูมิ (Sik) และธวัชบุรี (Th) 

8) ชั้นความเครียดที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 61,616 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
เป็นดินที่พบชั้นขวางรากพืช (เล็กน้อย) ได้แก่ ชุดดินช านิ (Cni) 
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ภำพที ่18  ชั้นความเครียดของดินในแอ่งสกลนคร 
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5.6.2 สถำนภำพคุณภำพดินเชิงพื้นที่ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการดินทางการเกษตรในพ้ืนที่
แอ่งสกลนครของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประยุกต์ใช้ระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Fertility Capability Soil Classification; FCC) ร่วมกับการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ 
การประเมินคุณภาพที่ดินจากข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resources Stresses) ตามลักษณะพ้ืนที่
ภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน โดยการประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นการจ าแนกชั้นคุณภาพที่ดิน 
ซึ่งเป็นคุณภาพดินสืบทอด (inherent soil quality) ตามลักษณะสมบัติดินที่เป็นข้อจ ากัดต่อการปลูกพืช เพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่ศักยภาพในการผลิตพืช ส่วนการประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสถานภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นการประเมินคุณภาพดินเพ่ือการใช้และการจัดการดินทางการเกษตร ซึ่งเป็นทั้ง
คุณภาพดินสืบทอด (inherent soil quality) และคุณภาพดินเชิงพลวัต (dynamic soil quality) ตามสมบัติ
ของที่เปลี่ยนแปลงตามการจัดการดินและการใช้ที่ดิน ซึ่งมีแนวทางการจัดการดินตามชั้น ข้อจ ากัดและ
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

จากผลการประเมินคุณภาพดินสามารถสรุปชั้นคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ในบริเวณ 
แอ่งสกลนคร (ตารางท่ี 41) ได้ดังนี้ 

1) บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง  เป็นดินค่อนข้างใหม่ เกิดจากตะกอนน้ าที่ พัดพามาทับถม 
ประกอบด้วย (1) บริเวณสันดินริมน้ า พบเป็นแนวขนานไปกับล าน้ า ดินมีการระบายน้ าดี จัดอยู่ในชั้นคุณภาพ
ที่ดินที่ 5 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 11 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับขาดความชื้น 
ในฤดูแล้ง ชั้นคุณภาพดิน L2 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินเล็กน้อยในการปลูกพืช และ (2) 
ที่ราบลุ่มหลังสันดิน เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ า อยู่ถัดลงมาจากสันดินริมน้ า มักมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ดินมีการระบายน้ า
เลว จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 10 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการระบายน้ าเลว ชั้นคุณภาพดิน M3 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางใน
การปลูกพืช 

2) บริเวณตะพักล าน้ า เป็นพ้ืนที่ที่มีการปรับตัวของระดับพ้ืนที่ (denudation ) ท าให้เกิดการ
ลดระดับลงมาลดหลั่นกันไป เกิดเป็นตะพักระดับต่างๆ ประกอบด้วย  (1) ตะพักระดับต่ า เป็นบริเวณที่อยู่ถัด
มาจากที่ราบลุ่มหลังแม่น้ า มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ มักมีน้ าแช่ขังในฤดูฝน เป็นดินลึก มีการะบายน้ าค่อนข้างเลว 
จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 10 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการระบายน้ าเลว ในกลุ่มดินร่วนและดินเหนียวมีชั้นคุณภาพดิน L3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช ส่วนพ้ืนที่ดินเค็มที่เป็นกลุ่มดินร่วน จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 7  
ดินมีศักยภาพต่ าในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 21 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเค็ม มีชั้นคุณภาพดิน L4 
คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินมากในการปลูกพืช  (2) ตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง เป็น
บริเวณที่อยู่สูงถัดขึ้นมาเป็นที่ดอน มีการระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก 
ในกลุ่มดินร่วนจัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 15  
มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า และชั้นคุณภาพดิน L3, L4 คือ ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินปานกลางถึงมากในการปลูกพืช ส่วนกลุ่มดินเหนียวและดินทรายแป้ง จัดอยู่
ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 5 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 11 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ความชื้นในฤดูแล้ง และมีชั้นคุณภาพดิน M2 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินเล็กน้อย
ในการปลูกพืช 
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3) บริเวณพ้ืนที่เกือบราบ เป็นบริเวณที่เกิดจากกระบวนการกร่อนของดิน (erosion surface) 
การกร่อนลงๆ จนเกือบราบ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นที่ราบลุ่มน้ า ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่อง จัดอยู่ในชั้นคุณภาพ
ที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 10 ปัจจัยข้อจ ากัดเก่ียวกับการระบายน้ าเลว 
และมีชั้นคุณภาพดิน L3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดดินปานกลางในการปลูกพืช ส่วนพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเป็นที่ราบถึงเป็นลูกคลื่น จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช  
ชั้นความเครียดที่ 15, 19 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ าและความสามารถ
ในการอุ้มน้ าต่ า จัดอยู่ในชั้นคุณภาพดิน L3, M3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง มีข้อจ ากัดของดิน 
ปานกลางในการปลูกพืช ส่วนพ้ืนที่ที่ มีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 5, 6  
มีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 11, 15 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับขาดความชื้นในฤดูแล้ง
และความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า จัดอยู่ในชั้นคุณภาพดิน L3, M3 คือ ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึง
ปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช 

4) หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน เป็นบริเวณที่เกิดจากการสลายตัว
ของหินพ้ืน ลักษณะของดินจะขึ้นอยู่กับวัตถุต้นก าเนิดโดยตรง ซึ่งได้แก่ชนิดของหินพ้ืนที่รองรับอยู่ด้านล่าง  
มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขาและบริเวณพ้ืนที่ลาดชัน ได่แก่ พ้ืนที่ที่พัฒนามาจากหินทราย 
หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูน หินแกรนิต หินไรโอไลต์ แอนดีไซต์ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6  
มีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 15 ปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บ
ธาตุอาหารต่ า มีชั้นคุณภาพดิน L3, M3 และ M2 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง มีข้อจ ากัดของดิน
ปานกลางถึงเล็กน้อยต่อการปลูกพืช ส่วนพ้ืนที่บริเวณที่พัฒนามาจากหินดินดาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินตื้นและมี
ปริมาณกรวดมาก จัดอยู่ในชั้นคุณภาพดินที่ 6 มีศักยภาพต่ าถึงปานกลางในการผลิตพืช มีชั้นความเครียดที่ 19  
มีปัจจัยข้อจ ากัดเรื่องความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีชั้นคุณภาพดิน M3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ดินมีข้อจ ากัดปานกลางในการปลูกพืช 
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ตำรำงท่ี 41  สรุปภาพรวมสถานภาพคุณภาพดินเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการดินทางการเกษตรในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร  
 

สภำพพ้ืนที่ภูมสิัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน คุณภำพดินสืบทอด คุณภำพดินเชิงพลวัต ชั้น 
คุณภำพดิน/1 Landform Soil unit Taxonomic classification ช้ัน 

คุณภาพที่ดิน 
ช้ัน 

ความเครยีด 
ระดับความ 
อุดมสมบรูณ ์

ช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ ์

1. ที่ราบน้ าท่วมถึง 
  

   
 

 
 

1.1 สันดินริมน้ า 
 

   
 

 
  

Chp col, Typic (Oxyaquic) Dystrustepts 5 11 ต่ า Ldk (0–5%) L2 
 

  Chp–fsi fsi, Typic (Oxyaquic) Dystrustepts 5 11 ต่ า Ldk (0–5%) L2 
 

1.2 ที่ลุ่มหลังสันดิน 
 

   
 

 

    Ss f, Vertic (Plinthic) Endoaquepts 4 10 ปานกลาง Cgpk (0–2%) M3 

2. ตะพักล าน้ า 
  

   
 

 
 

2.1 ตะพักล าน้ าระดับต่ า 
 

   
 

 
  

Nbn fl, Aeric Endoaqualfs 4 10 ต่ า Lg’ekp (0–2%) L3 
  

Nbn–col col, Aeric Endoaqualfs 4 10 ต่ า Lg’ekp (0–2%) L3 
  

Nbn–pic fl, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 4 10 ต่ า Lg’ekp (0–2%) L3 
  

Nbn–pic,col col, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 4 10 ต่ า Lg’ekp (0–2%) L3 
  

Nn f, Plinthic (Aeric) Paleaquults 4 10 ต่ า LCg’akp (0–2%) L3 
  

Nn–fsi fsi, Plinthic (Aeric) Paleaquults 4 10 ต่ า Lg’a (0–2%) L2 
  

Ud col, Typic Halaquepts 7 21 ต่ า Lg’snekpm (0–2%) L4 
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ตำรำงท่ี 41  (ต่อ)  
 

สภำพพ้ืนที่ภูมสิัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน คุณภำพดินสืบทอด คุณภำพดินเชิงพลวัต ชั้น 
คุณภำพดิน/1 Landform Soil unit Taxonomic classification ช้ัน 

คุณภาพที่ดิน 
ช้ัน 

ความเครยีด 
ระดับความ 
อุดมสมบรูณ ์

ช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ ์

  
2.2 ตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง 

 
   

 
 

  
Ckr col, Typic (Oxyaquic) Paleustults 6 15 ต่ า SLdeak (0–5%) L3 

  
Ckr–ant col, Typic (Antraquic) (Kandic) 

Paleustults 
6 15 ต่ า SLd’eak (0–5%) L3 

  Cpg col, Typic Kandiustults 6 15 ต่ า Ldeakpm (5–12%) L4 
  

Tp fsi, Ultic Haplustalfs 5 11 ปานกลาง Ld (0–5%) M2 
  

Tp–ant fsi, (Antraquic) Ultic Haplustalfs 5 11 ปานกลาง Ld’ (0–2%) M2 
  

Tp–gm,cal,f f, Aquic Haplustalfs 5 11 ปานกลาง LCd’b (0–2%) M2 

    Tp–pic,f f, (Plinthic) Ultic Haplustalfs 5 11 ปานกลาง LCd (0–2%) M2 

3. พื้นที่เกือบราบ 
  

   
 

 
 

3.1 พื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นร่อง 
 

   
 

 
  

St col, Fluvaquentic Endoaquepts 4 10 ต่ า Lgekpm (0–2%) L3 
 

  St–fl fl, Fluvaquentic Endoaquepts 4 10 ต่ า Lgekpm (0–2%) L3 
 

3.2 พื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นที่ราบ 
 

   
 

 
  

Lah col, Typic (Aquic) Paleustults 6 15 ต่ า SLd’ekpm (0–2%) L3 
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ตำรำงท่ี 41  (ต่อ)  
 

สภำพพ้ืนที่ภูมสิัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน คุณภำพดินสืบทอด คุณภำพดินเชิงพลวัต ชั้น 
คุณภำพดิน/1 

Landform Soil unit Taxonomic classification ช้ัน 
คุณภาพที่ดิน 

ช้ัน 
ความเครยีด 

ระดับความ 
อุดมสมบรูณ ์

ช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ ์  

Lah–fl fl, Typic (Aquic) Paleustults 6 15 ต่ า Ld’ekm (0–2%) L3 
  

Lah–fsi fsi, Typic (Aquic) Paleustults 6 15 ต่ า Ld’ekm (0–2%) L3 
  

Lah–pic col, Typic (Plinthaquic) Paleustults 6 15 ต่ า SLd’ekm (0–2%) L3 
  

Lah–pic,fl fl, Typic (Plinthaquic) Paleustults 6 15 ต่ า Ld’ekm (0–2%) L3 
  

Re fl, Aquic Haplustalfs 6 15 ต่ า Ld’eakp (0–2%) L3   
Re–col col, Aquic Haplustalfs 6 15 ต่ า Ld’eakp (0–2%) L3   
Re–pic fl, Aquic (Plinthic) Haplustalfs 6 15 ต่ า Ld’eakp (0–2%) L3 

 
  Re–pic,col col, Aquic (Plinthic) Haplustalfs 6 15 ต่ า Ld’eakp (0–2%) L3 

 
3.3 พื้นที่ท่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้างราบถึงเป็นลูกคลื่น    

 
 

  Kg  sandy, Typic Paleustalfs 6 19 ต่ า Sdekpm (2–5%) L3 

  Kg–ant  sandy, (Antraquic) Typic 
Paleustalfs 

6 19 ต่ า Sdekpm (2–12%) L3 

  Kg–ant,tks  loamy, (Antraquic) Arenic 
Paleustalfs 

6 19 ต่ า Sd’ekpm (2–5%) L3 

  Kg–tks  loamy, Arenic Paleustalfs 6 19 ต่ า Sd’ekpm (2–5%) L3 
  

Kt col, Oxyaquic (Kandic) Paleustalfs 6 15 ต่ า Ldeakp (0–12%) L3 
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ตำรำงท่ี 41  (ต่อ)  
 

สภำพพ้ืนที่ภูมสิัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน คุณภำพดินสืบทอด คุณภำพดินเชิงพลวัต ชั้น 
คุณภำพดิน/1 

Landform Soil unit Taxonomic classification ช้ัน 
คุณภาพที่ดิน 

ช้ัน 
ความเครยีด 

ระดับความ 
อุดมสมบรูณ ์
(0–25 ซม.) 

ช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ ์

   
Kt–ant col, (Antraquic)  Kandic Paleustalfs 6 15 ต่ า Ld’eakp (0–5%) L3 

  
Kt–ant,pic col,  (Antraquic) Plinthic Kandic 

Paleustalfs 
6 15 ต่ า Ld’eakp (0–5%) L3 

  
Kt–gm col, Aquic Kandic Paleustalfs 6 15 ต่ า Ld’eakp (2–5%) L3 

  
Kt–pic col, Oxyaquic Plinthic Kandic 

Paleustalfs 
6 15 ต่ า Ldeakp (0–12%) L3 

  
Pp lsk/c, Typic (Plinthic) Paleustults 6 19 ต่ า Ldr++p (0–12%) L3 

  
Pp–ant lsk/c, Typic (Antraquic) (Plinthic) 

Paleustults 
6 19 ต่ า Ld’r++p (0–5%) L3 

  
Pp–gm lsk/c, Typic (plinthaquic) 

Paleustults 
6 19 ต่ า Ld’r++p (0–5%) L3 

  
Pp–md fl/lsk, Typic (plinthic) Paleustults 6 19 ต่ า Ldr++p (5–12%) L3 

  
Ppk csk, Typic (plinthaquic) Paleustults 6 19 ปานกลาง Ldr++p (0–12%) M3 

  
Ptc col, Typic (Kandic) Paleustults 6 15 ต่ า SLdeakm (0–12%) L3 

  
Ptc–ant col, Typic (Antraquic) (Kandic) 

Paleustults 
6 15 ต่ า SLd’eakm (0–5%) L3 

  
Ptc–fl fl, Typic (Kandic) Paleustults 6 15 ต่ า Ldeakm (2–5%) L3 

  Ptc–hb col, Kandic Paleustalfs 5 11 ปานกลาง SLdekm (2–5%) M3 
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ตำรำงท่ี 41  (ต่อ)  
 

สภำพพ้ืนที่ภูมสิัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน คุณภำพดินสืบทอด คุณภำพดินเชิงพลวัต ชั้น 
คุณภำพดิน/1 Landform Soil unit Taxonomic classification ช้ัน 

คุณภาพที่ดิน 
ช้ัน 

ความเครยีด 
ระดับความ 
อุดมสมบรูณ ์

ช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ ์ 

3.4 พื้นทีด่ินมีความไมต่่อเนื่องทางธรณีวิทยา    
 

 

  Kmr  fl/c, Plinthaquic Haplustults 6 15 ต่ า Ld’akp (0–5%) L3 

  Kmr–col  col, Plinthaquic Haplustults 6 15 ต่ า Ld’akp (2–5%) L3 

  Kmr–fl  fl, Plinthaquic Haplustults 6 15 ต่ า Ld’akp (0–5%) L3 

  Kmr–hb  fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs 5 11 ปานกลาง Ld’kp (0–5%) M3 
  

Pho fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs 5 11 ต่ า Ld’ep (0–5%) L3 

    Pho–fl fl, Aquic (Plinthic) Haplustalfs 5 11 ต่ า Ld’ep (0–2%) L3 

4. หน่วยท่ีรองรับด้วยหินชนิดตา่งๆและโครงสร้างของหิน    
 

 
 

4.1 พัฒนาจากหินทราย 
 

   
 

 
  

Pu col, Typic (Kandic) Paleustults 6 15 ต่ า Ldaekm (1–12%) L3 
  

Pu–ant col, Typic (Antraquic) (Kandic) 
Paleustults 

6 15 ต่ า Ld’aekm (0–2%) L3 

  
Pu–fl fl, Typic (Kandic) Paleustults 6 15 ต่ า Ldaekm (2–20%) L3 

  
Pu–md col, Kanhaplic Haplustults 6 15 ต่ า Ldaekm (2–20%) L3 

  Pu–md,fl fl, Kanhaplic Haplustults 6 15 ต่ า Ldaekm (2–12%) L3 
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ตำรำงท่ี 41  (ต่อ)  

 
หมำยเหต ุ:  /1 L M H =  ระดับความอดุมสมบูรณ์ของดิน, 1–5 = ระดับความรุนแรงข้อจ ากัด (จ านวนข้อจ ากัด) ได้แก่   1) ไม่มีข้อจ ากัด  2) ข้อจ ากัดเล็กน้อย (จ านวนขอ้กัด 1–2)   
                   3) ข้อจ ากัดปานกลาง (จ านวนขอ้กัด 3–5)  4) ข้อจ ากัดมาก (จ านวนข้อกัด 6–8)  5) ข้อจ ากัดรุนแรงมาก (จ านวนข้อกัด >8)  
 

S = ดินทราย ;  L = ดินร่วน,  C = ดินเหนียว;  R = ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น 
g = ดินขังน้ า (ดินมีระบอบความชื้นแบบ aquic)    g’ =ดินขังน้ า มีการระบายน้ าค่อนขา้งเลว (Aeric subgr.)  d = ดินแห้ง (ดินมีระบอบความชื้นแบบ ustic)   
d’ = ดินแห้ง มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อการขังน้ า (ดินดอนท านา)  r = ปริมาณกรวดในดิน ( r++ > 35%)     b = ดินด่าง (pH 1:1 ในน้ า < 7.3) 
e = ดินมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า (เบสรวมที่สกัดได้ < 7 cmol kg–1) a = ดินกรด/อะลูมินัมเป็นพิษ (pH 1:1 ในน้ า < 5.5; BS < 33%) k = ดินมีโพแทสเซียมต่ า (Avail.K < 75 mg kg–1 ) 
p = ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (ค่า P ตาม Bray II < 8 mg kg–1 ) m = อินทรียวัตถุต่ า (OM < 0.86%; OC < 0.5%) 

สภำพพ้ืนที่ภูมสิัณฐำนและชนิดของวัตถุต้นก ำเนิดดิน คุณภำพดินสืบทอด คุณภำพดินเชิงพลวัต 
ชั้น 

คุณภำพดิน/1 Landform Soil unit Taxonomic classification 
ช้ัน 

คุณภาพที่ดิน 
ช้ัน 

ความเครยีด 
ระดับความ 
อุดมสมบรูณ ์

ช้ันสมรรถนะ 
ความอุดมสมบูรณ ์

 4.2 พัฒนาจากหินทรายแป้ง       
   Sn f, Typic Paleustalfs 6 15 ปานกลาง LCd (0–5%) M2 
 4.3 พัฒนาจากหินดินดาน       
  Ml csk, Ultic Haplustalfs 6 19 ปานกลาง LRdr++ap (2–35%) M3 
 4.4 พัฒนาจากหินแกรนติ       
  Lo f, Typic Kandiustalfs 6 15 ปานกลาง Ldp (1–5%) M2 

 4.5 พัฒนาจากหินไรโอไลต์ แอนดไีซต ์      
  Cg vf, Typic (Kandic) Paleustults 6 15 ปานกลาง Cdap (2–12%) M3 
  Cg–gm vf, Typic (Aquic) Paleustults 6 15 ปานกลาง Cd’ap (0–2%) M3 
  Cg–low vf, Typic (Plinthic) Paleustults 6 15 ปานกลาง Cdap (2–12%) M3 
  Cg–md vf, Kanhaplic Haplustults 6 15 ปานกลาง Cdap (2–5%) M3 
  Cg–md,low vf, Kanhaplic Haplustults 6 15 ปานกลาง Cdap (2–20%) M3 
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5.7 ศักยภำพและข้อจ ำกัดเชิงพื้นที่  
 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดของดินในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร จากปัจจัยข้อจ ากัดที่มีผลต่อชั้น
ความเครียดของดินตามระบบข้อจ ากัดทรัพยากรที่ดิน (Major Land Resourse Stresses) และประเมิน
ข้อจ ากัดของดินตามระบบ FCC ในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร พบว่า ศักยภาพของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีศักยภาพต่ า
ส าหรับการผลิตพืช โดยสามารถฟ้ืนฟูดินได้ต่ าถึงสูง แต่ต้องมีวิธีการจัดการดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
โดยเฉพาะปัจจัยด้านธาตุอาหารพืช ซึ่งเป็นข้อจ ากัดหลักที่ส าคัญ ควรมีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมและมีการ
ตรวจสอบคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน และบางบริเวณในพ้ืนที่ราบลุ่มที่เป็นดิน
ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยในการปลูกพืช ได้แก่ บริเวณที่ราบตะกอนน้ าพาที่เป็นที่ลุ่ม
หลังสันดิน มีความเหมาะสมดีส าหรับการปลูกข้าว ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยได้ดีโดยที่ต้องเน้นคือ การจัดการปุ๋ย
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มจังหวัดนครพนม หนองคาย และบึงกาฬ ตามล าดับ ส าหรับ
พ้ืนที่ดอนมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกยางพาราโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย และ
นครพนม ตามล าดับ และพบว่าส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนครเป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือดินลูกรัง ซึ่งเป็นดิน
ปัญหาต่อการเกษตรที่กระจายตัวมากและเด่นชัด นับเป็นดินที่มีศักยภาพต่ าในการผลิตพืช ระดับความรุนแรง
ปานกลางในการจัดการเพ่ือการปลูกพืช ต้องมีการจัดการให้เหมาะสมอย่างมาก ซึ่งดินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะท า
ให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ง่ายโดยเฉพาะการชะล้างพังลายของหน้าดิน จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
ควบคู่ไปกับการใช้ที่ดิน ดังนั้น พ้ืนที่ดอนจึงมีศักยภาพทางการเกษตรด้อยกว่าพ้ืนที่ลุ่ม  

สามารถจ าแนกศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทางการเกษตร ตามสภาพปัญหาและ
ข้อจ ากัดของดินที่ส าคัญจากชั้นความเครียดของดิน (stresses class) และหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (FCC unit) มีรายละเอียดสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการ ดังนี้ 

 
5.7.1 ดินทีมี่ศักยภำพต่ ำส ำหรับกำรเกษตร 
 

จัดอยู่ในชั้นความเครียดที่ 18, 19, 21 และ 22 มีเนื้อที่ประมาณ 1,151,712 ไร่ หรือร้อยละ 
39.82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมของดิน มีความเสี่ยงในการผลิตพืชร้อยละ 60–80 
สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ได้แก่ ดินตื้นถึงหินพื้นและชั้นกรวดลูกรัง ดินทราย และดินเค็ม ซึ่งมีรายเอียดดังนี้ 

 
1. ปัญหาดินตื้นถึงชั้นลูกรัง หรือดินลูกรัง 
ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 22 มีปัญหาดินตื้นถึงชั้น 

หินพื้น และชั้นความเครียดที่ 19 มีปัญหาดินตื้นปนกรวดลูกรัง 
ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบข้อจ ากัด r (ปริมาณกรวดมาก)  
พบกระจายตัวมากในพ้ืนที่แอ่งสกลนครพบทั้งในพ้ืนที่ลุ่มและที่ดอน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด

สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ คิดเป็นร้อยละ 34.47, 34.10, 29.06 และ 25.07 ของเนื้อที่จังหวัด 
ดินลูกรังนับว่าเป็นข้อจ ากัดส าหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชโดยเฉพาะข้าวและยางพารา 

ลักษณะที่เป็นข้อจ ากัดในการปลูกพืชของดินลูกรัง คือ การมีชิ้นส่วนหยาบปะปน ซึ่งท าให้
ปริมาตรเนื้อดินละเอียดลดลง เป็นการลดแหล่งน้ าและธาตุอาหารพืช เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช
และการเขตกรรม เกิดการกร่อนดินได้ง่าย เนื่องจากมีความสามารถในการอุ้มน้ าน้อย การซึมน้ าช้า และมีความ
แตกต่างในด้านความหนาแน่นรวมของดินล่างกับดินบน ดังนั้น การปลูกพืชในดินเหล่านี้ จึงมีข้อจ ากัดมากกว่า
ดินทั่วไป จากระดับความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช พบว่า ดินส่วนใหญ่มีความ
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อุดมสมบูรณ์ต่ า ในบริเวณพ้ืนที่ลาดชันดินมีข้อจ ากัดในด้านภูมิประเทศและลักษณะทางด้านกายภาพส าหรับ
การปลูกพืช จึงควรรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพป่า เพ่ือลดอิทธิพลของการกร่อนดินและท าให้มีการเพ่ิมเติมและ
หมุนเวียนของธาตุอาหาร ในบริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนักเหมาะส าหรับการท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถ
ปลูกพืชไร่ได้บ้าง แต่ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอาจปลูกพืชยางพาราได้ในบางบริเวณ การปลูกสร้างสวน
ป่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งในบริเวณดินปนกรวดเหล่านี้ ไม้ที่สามารถปลูกได้ ได้แก่ กระถินณรงค์ ยูคา
ลิปตัส สน ประดู่ และสัก เป็นต้น ส่วนในบริเวณที่ต่ า สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ สามารถขังน้ าได้ จะมีความ
เหมาะสมในการท านาอยู่บ้าง แต่ปริมาณชิ้นส่วนหยาบซึ่งปะปนในดินจะท าห้เกิดความแตกต่างในด้านผลผลิตได้  

ความเหมาะสมของดินลูกรังส าหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะปลูกข้าวและยางพารา ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนครพบว่า ความเหมาะสมของดินลูกรังส าหรับการปลูกข้าว 
สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ไม่ค่อยเหมาะสม โดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พบก้อนกรวดปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร และ 2) ไม่เหมาะสม 
โดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่ความลาดเทมากกว่า 2% และพบก้อนกรวดปริมาณมาก และพบชั้น 
ดานแข็งภายใน 25–50 เซนติเมตร ส าหรับความเหมาะสมของดินลูกรังส าหรับการปลูกยางพารา สามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) มีความเหมาะสม แต่ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับปริมาณก้อนกรวด (35–60% โดยปริมาตร)  
ที่ความลึกภายใน 25 เซนติเมตร 2) ไม่ค่อยเหมาะสม โดยมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับชั้นดานแข็งหรือพบก้อนกรวด
ปริมาณมากภายใน 25–50 เซนติเมตร โดยพบในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร และบึงกาฬ และ3) ไม่มีความเหมาะสม 
มีข้อจ ากัดของการแช่ขังของน้ าจากการจัดเรียงตัวของชั้นดินเหนียว พบก้อนกรวดปริมาณมาก และชั้นดานแข็ง
หรือก้อนกรวดปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร แม้ดินลูกรังมีข้อจ ากัดส าหรับการปลูกข้าวและ
ยางพารา แต่เกษตรกรยังมีความจ าเป็นต้องปลูกข้าวและยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ นอกเหนือจากสภาพ
ภูมิอากาศแล้วควรมีพิจารณาถึงข้อจ ากัดทางดินคือ 1) ปริมาณธาตุอาหารในดิน 2) ปริมาณของกรวดหรือดิน
ลูกรังที่พบในแต่ละระดับความลึก 3) ลักษณะและการจัดเรียงตัวของชั้นดินเหนียว 4) ความสูงต่ าของสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการดิน น้ า และปุ๋ยในการปลูกข้าวและยางพาราในพ้ืนที่เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
ต่อการให้ผลผลิตและความคุ้มทุน 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ใช้วัดคุณภาพดินตื้น คือ ความลึกของชั้นดินบน และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน
ในดินบน เมื่อพิจารณาลักษณะสมบัติดินและการใช้ที่ดิน พบว่า ดินที่ระดับความลึก 0–25 เซนติเมตร ดินที่
ปลูกยางพารามีแนวโน้มปริมาณอินทรีย์คาร์บอนสูงสุด เนื่องจากปริมาณมวลชีวภาพของเศษซากใบไม้ หรือ 
กิ่งไม้คืนสู่ดินสูงจึงส่งผลให้มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินสูง รองลงมาคือ ดินที่ปลูกอ้อย และพลวง  ส่วนดินที่
ปลูกข้าวมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินต่ าสุด (อรรณพ, 2559) ดังนั้น ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน 
แตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช ซึ่งให้ส่วนของเศษซากพืชสู่ดินท าให้มีอินทรีย์คาร์บอน
สะสมในดิน โดยเฉพาะดินบนที่ความลึก 0–25 เซนติเมตร ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอาจสูญหายไปในรูปก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ (Puttaso et al., 2011) ทั้งนี้ นอกจากปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
และองค์ประกอบทางเคมีของเศษซากพืชแล้ว และยังขึ้นอยู่กับสมบัติของดินโดยเฉพาะดินที่มีลูกรังปะปนซึ่งมี
ปริมาตรของดินน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดินทั่วไป ดินมีพ้ืนที่ผิวจ าเพาะในการเกาะยึดหรือรักษาคาร์บอนไว้ในดิน
ไดต้่ าส่งผลให้ความสามารถในการรองรับคาร์บอนในดินลดลง 
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แนวทางการจัดการดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือดินลูกรังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช เนื่องจากดินลูกรังเป็นดิน 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นกรด ในดินมีชิ้นส่วนหยาบปนอยู่มาก มีเนื้อดินที่ละเอียดน้อย การใช้ประโยชน์
ที่ดินจ าเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่และสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

(1) การวางแผนการใช้ที่ดิน เช่น พ้ืนที่สูง มีความลาดชันอาจท าการปลูกป่าอาจเป็นไม้โตเร็ว 
หรือไม้ใช้สอย ได้แก่ สัก ประดู่ กระถินเทพา ไผ่ เป็นต้น หรือถ้ามีน้ าอาจปลูกไม้ผล เช่น ล าไย มะม่วง มะขาม 
กล้วย เป็นต้น โดยบนพ้ืนที่สูงจะช่วยรักษาความชุ่มชื้น เพ่ืออินทรียวัตถุให้กับพ้ืนที่ส่วนพ้ืนที่ตอนกลางจะใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ หรือพืชอายุสั้น และทนแล้ง ได้แก่ ข้าวฟ่าง งา ถั่ว ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนพ้ืนที่ราบ 
หากมีน้ าก็สามารถท านาได้ และพ้ืนที่ส่วนหนึ่งก็ขุดบ่อเก็บน้ า เพ่ือใช้ประโยชน์ในช่วงฝนทิ้งช่วง 

(2) การจัดการด้านอนุรักษ์ดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรมีมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ า โดยท าแนวชะลอการไหลของน้ า เช่น การท าแนวถนนคันคู ปลูกพืชเป็นแถว ปลูกหญ้าแฝกขวาง
ความลาดชัน หรือการไถพรวนขวางความลาดชัน เป็นต้น มีการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุง
บ ารุงดิน ส่วนการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ มีความจ าเป็นอย่างมากในพ้ืนที่นี้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และสมบัติทางกายภาพของดิน โดยเฉพาะเป็นการเ พ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุง
โครงสร้างดิน เพ่ือความสามารถในการอุ้มน้ าของดินให้ดีขึ้น 

(3) การจัดการเรื่องน้ า ในพ้ืนที่ที่ไม่น้ าชลประทาน จะต้องมีการจัดการน้ าในพ้ืนที่ โดยการ
ป้องกันการระเหยของน้ า เช่น การใช้วัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือเก็บน้ าฝนลงในดิน ให้ดินเป็นพ้ืนที่
เก็บน้ า ท าคันดินชะลอการไหลของน้ า ท าคันคูรับน้ าเพ่ือรวบรวมน้ าลงในบ่อ ซึ่งระบบน้ าที่เหมาะสมในการให้
น้ าต้องเป็นแบบให้น้ าน้อยแต่บ่อยครั้ง เช่น ระบบสปริงเกอร์ 

(4) การจัดการพ้ืนที่เฉพาะจุด เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่เร่งด่วนเฉพาะพ้ืนที่ เช่น บริเวณหลุมปลูก
ควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก รองก้นหลุมเพ่ือให้ดินมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร และอุ้มน้ ามากขึ้น 
เร่งการเจริญเติบโตของพืชในระยะแรก ท าให้พืชแข็งแรง มีรากหยั่งลึก หาอาหารได้มากขึ้น 

 

2. ปัญหาดินทรายจัด 
ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 19 มีปัญหาดินทราย โดยมี

ปัจจัยข้อจ ากัดเก่ียวกับความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า  
ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีเนื้อดินบนและดินล่างเป็น 

ดินทราย (S) 
สภาพปัญหาของดินทรายจัด เป็นดินที่เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย มีการระบายน้ าดีถึงดี

เกินไป ดินไม่อุ้มน้ าท าให้เกิดปัญหาพืชขาดน้ า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ า ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี ดินเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ไม่มีโครงสร้าง ท าให้ไม่เกาะยึดตัวเกิดการ
สูญเสียดิน น้ า และธาตุอาหารได้ง่าย ในบางพ้ืนที่ดินแน่นทึบจากการเขตกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะดินนา
ที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายละเอียด ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการเจริญเติบโตของพืช 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของดินทรายจัด คือ ปริมาณอินทรียคาร์บอนในดิน ผลการประเมินระดับความ
รุนแรงของดินทรายจัดพบว่า บางบริเวณอยู่ในระดับรุนแรงมาก ได้แก่ ชุดดินค าบง  (Kg) และชุดดินน้ าพอง 
(Ng) ซึ่งมีความหนาของชั้นทรายมากกว่า 100 เซนติเมตร ถือว่าเป็นข้อจ ากัดของดินรุนแรงยากต่อการปรับปรุง
แก้ไขแต่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยใช้เทคโนโลยีและการลงทุน ส่วนดินทรายจัดระดับรุนแรงปานกลาง ได้แก่ 
ชุดดินมหาสารคาม (Msk) และชุดดินอุบล (Ub) ซ่ึงมีความหนาของชั้นทรายระหว่าง 50–100 เซนติเมตร ถือว่า
เป็นข้อจ ากัดของดินรุนแรงปานกลาง สามารถปรับปรุงแก้ไขได้โดยเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  
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แนวทางการจัดการดินทรายจัดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช มีดังนี้  
(1) การปรับปรุงดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชและ
ความสามารถในการอุ้มน้ าแก่ดิน ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินท าให้ดินมีการเกาะยึดตัวดีขึ้น 

(2) การอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ าและรักษาความชื้นไว้ในดิน 

(3) การเลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ใช้น้ าน้อยมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 
เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน หรือการปลูกพืชแบบหมุนเวียนไร่นาสวนผสม 

(4) การจัดการน้ าที่เหมาะสม เพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น 
การให้น้ าแบบหยดหรือขุดสระเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เป็นต้น 

 
3. ปัญหาดินเค็ม 
ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 21 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับ

ความเค็ม  
ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบข้อจ ากัด s (ความเค็ม) และ 

n (โซเดียมสูง) 
ดินเค็มในแอ่งสกลนครเป็นดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของหินเกลือ หรือจากน้ าใต้ดิน

ที่มีเกลือละลาย ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืช โดยพิจารณาจากชั้นดินล่างวินิจฉัยนาทริก และสังเกตโดยดูจากคราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็น
หย่อมๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ ล าต้นแคระแกร็น ตายเป็นหย่อมๆ ดินเค็มมีค่า  
การน าไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ ามากกว่า 2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ซึ่งการประเมินความรุนแรงของดินเค็มนั้น สามารถใช้ความสัมพันธของค่าการน าไฟฟา (ECe) กับ
ปริมาณเกลือในดิน ระดับความเค็มของดิน และอิทธิพลของเกลือต่อการเจริญเติบโตของพืช  

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของคุณภาพดินเค็ม คือค่าการน าไฟฟ้าและปริมาณคราบเกลือบนผิวดิน โดย
สภาพแวดล้อมการแพร่กระจายของดินเค็มในแอ่งสกลนคร ส่วนใหญ่จะอยู่ในตะพักล าน้ าระดับต่ า มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่นาข้าว และปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า เป็นดิน
ร่วนปนทราย อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ชุดดินร้อยเอ็ด ดินร้อยเอ็ดที่เป็นดินเค็ม และดินโคราชที่เป็นดินเค็ม ส่วนใหญ่
เป็นดินเค็มโซดิก (สุริยา, 2549) การแพร่กระจายดินเค็มแอ่งสกลนครมีทิศทางการแพร่กระจายของดินเค็มมี
ลักษณะเป็นหย่อม โดยมีทิศทางตามแนวขอบของแอ่งทางตะวันตกและทางตอนใต้ โดยส่วนใหญ่พบในด้าน  
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของโครงสร้าง
โค้งงอของหมวดหินภูพานที่บริเวณขอบแอ่ง 

ความเหมาะสมของพ้ืนที่ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวซึ่งมีความเหมาะสมใน
การใช้พ้ืนที่เนื่องจากการปลูกข้าวจะต้องขังน้ าในพ้ืนที่ เป็นการช่วยลดลดความเข้มข้นของเกลือได้อย่างมาก
และมีการปลูกพืชยืนต้นแบบสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ที่จะช่วยลดการเกิดเกลือจากพ้ืนที่ว่างเปล่า เพ่ิมพ้ืนที่การ 
ท านาข้าวและสวนป่าเพ่ิมเติม ก็จะท าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรมีศักยภาพสูงขึ้นได้ในอนาคต โดยพืช
ทนเค็มที่ปลูกนั้น ควรเป็นพืชโภชนาการท้องถิ่น เช่น กระถินณรงค์ สะเดา แคบ้าน ขี้เหล็ก และมะขาม เป็นต้น 
ดังนั้น ในการใช้พ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ไม่เป็นดินเค็มแต่มีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่าง ควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบและมีความระมัดระวังในการใช้พื้นที่  
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การจัดการดินที่มีปัญหาดินเค็มขึ้นอยู่กับระดับของความเค็มและกระบวนการเกิดดินเค็ม  เช่น 
การล้างเกลือและระบายน้ า การปรับรูปพ้ืนที่ การคลุมดิน การใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน การเลือกพืชปลูก 
และการผสมผสานการจัดการในเชิงพื้นที่ผ่านการสร้างเครือข่ายในชุมชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่ดินกลุ่มนี้ 
อยู่ในสภาพพ้ืนที่ที่มีแหล่งเกลือ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายหรือชะละลายน้ าได้โดยน้ า ด้านธาตุอาหารพืช เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ า สมบัติทางกายภาพมีเนื้อดินหยาบปานกลาง การระบายน้ าเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า จึงควรปรับปรุงสมบัติดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แกลบ และพืชปุ๋ยสดอย่างต่อเนื่อง
จะท าให้มีความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวกสูงขึ้น โดยเฉพาะในดินร่วนปนทรายหรือดินทราย เนื่องจากมีผลท าให้
ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านคุณสมบัติทางกายภาพของดินจะดีขึ้น โดยจะช่วย
เพ่ิมความเสถียรของเม็ดดิน ช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน ลดความหนาแน่นรวมของดิน และช่วยท าให้การ 
ซาบซึมน้ าสูง ซึ่งจะช่วยท าให้เกลือถูกชะละลายลงไปสู่ดินชั้นล่าง 

 

5.7.2 ดินมีศักยภำพส ำหรับกำรเกษตร 

จัดอยู่ในชั้นความเครียดที่ 6, 10, 11 และ 15 มีเนื้อที่ประมาณ 10,548,143 ไร่ หรือร้อยละ 
49.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จ าเป็นต้องมีการติดตามการเสื่อมโทรมของดินอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงในการผลิตพืช
ร้อยละ 40–60 สภาพปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาความ 
อุดมสมบูรณข์องดินต่ า และปัญหาดินกรด ซึ่งมีรายเอียดดังนี้ 

 
1. ปัญหาน้ าท่วม  

ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 10 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ าเลว  

ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบข้อจ ากัด g (การขังน้ า) 
ปัญหาน้ าท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะแห่ง ในบริเวณที่ลุ่มใกล้แม่น้ าและล าน้ าสายต่างๆ 

โดยเกิดจากการไหลบ่าของน้ าในแม่น้ าหรือล าน้ าสายต่างๆ ในฤดูน้ าหลาก ซึ่งในบางปีที่มีน้ ามาก อาจประสบ
ปัญหาน้ าท่วมจนท าให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย การแก้ปัญหานี้ท าได้โดย การสร้างคันดินกั้นริมแม่น้ าหรือ
ล าน้ า การระบายน้ าไปสู่ไร่นาเพ่ือป้องกันน้ าล้นตลิ่ง และการชุดลอกล าน้ า ล าห้วย และหนองน้ าธรรมชาติ 

 
2. ปัญหาการขาดแคลนน้ า  

ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 11 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับขาดความชื้นในฤดูแล้ง 

ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบข้อจ ากัด d และ d’ (การ
ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง) 

พ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณแอ่งสกลนคร ยังคงต้องอาศัยน้ าฝนเพ่ือการเพาะปลูกพืชเป็น
หลัก จะเห็นว่าในฤดูฝนเกือบทุกจังหวัดของพ้ืนที่นี้มีทรัพยากรน้ าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในภาค
การเกษตร และมีปริมาณมากเกินพอและเกิดน้ าท่วมฉับพลันในบางปี แต่ส าหรับฤดูร้อนมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
ส าหรับการเพาะปลูกพืช ส่งผลให้พืชได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ า เนื่องจากปริมาณน้ าที่สามารถ
กักเก็บได้ต่อความต้องการใช้น้ าภาคการเกษตร คิดเป็นเพียงร้อยละ 42.23 และมีพ้ืนที่ชลประทานเทียบกับ
พ้ืนที่การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 54.05 และมีพ้ืนที่กักเก็บน้ าไม่ครอบคลุมหรือมีจ ากัด ซึ่งปัญหาขาดแคลนน้ า
และปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตรส่วนหนึ่งนั้นมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างกันของเนื้อดิน  
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ซึ่งบ่งชี้ว่าในพื้นที่แอ่งสกลนครมีความสามารถในการกักเก็บน้ าในดินแตกต่างกัน ประกอบกับภายใต้ภูมิอากาศ
ที่แปรปรวนในปัจจุบัน ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันจนท าให้พืช
เสียหาย ยิ่งส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ าหรือภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตไม่คงที่ เกษตรกรพยายามหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการเกษตรส าหรับปลูกพืช การแก้ไขการขาด
แคลนน้ าจะต้องได้รับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลและเกษตรกร ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงการสร้าง
ระบบชลประทาน และวิธีการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเหมาะสมควบคู่กันไป การพัฒนาชลประทานอาจจะท า
ได้เฉพาะบางแห่ง เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า ผันน้ าจากแม่น้ าผ่านคลองซอยมาให้เกษตรกร
ใช้ปลูกพืช การแนะน าและช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กหรือบ่อน้ าในไร่นา ให้มีการ
กระจายอยู่ในพ้ืนที่การเกษตร และควรแนะน าและส่งเสริมพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

 
3. ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงค่อนข้างต่ า 

ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 15 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า และชั้นความเครียดที่ 18, 19 ได้แก่ ดินทราย และดินทราย
ที่มีชั้นดานอินทรีย์ 

ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ได้แก่ หน่วยที่พบข้อจ ากัด e, a, k, p และ m ดังนี้ 

ข้อจ ากัด e คือ ดินมีความสามารถในการชะละลายสูง (CEC ต่ า) แสดงให้เห็นถึงแร่ดิน
เหนียวที่อยู่ในดินนั้นจะเป็นกลุ่มแร่ดินเหนียวกิจกรรมต่ า ดินมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหารพืชโดยกระบวนการ 
ชะละลาย (leaching) ได้ง่าย 

ข้อจ ากัด a คือ ดินเป็นกรดและมีอะลูมินัมเป็นพิษ 
ข้อจ ากัด p คือ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า 
ข้อจ ากัด k คือ ปริมาณธาตุอาหารแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า 
ข้อจ ากัด m คือ มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า คือ ดินที่มีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์จากค่าวิเคราะห์

ของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ความอ่ิมตัวเบส ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับต่ า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561) เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่
แอ่งสกลนครส่วนใหญ่สลายตัวและผุพังมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย รวมทั้งกระบวนการทางดิน
ทั้งการชะล้าง การเคลื่อนย้าย การสูญเสียหน้าดินเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ท าให้แร่ธาตุต่างๆ ที่เป็น
อาหารพืชถูกชะล้างออกไปจากดินเป็นจ านวนมาก ประกอบกับพ้ืนที่มีการเพาะปลูกพืชอย่าง เข้มข้น ขาดการ
เพ่ิมเติมธาตุอาหารพืชลงไปในดินอย่างเพียงพอ จึงท าดินมีให้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
ส าหรับปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ านี้ยังจะไปซ้อนทับกับกับดินปัญหาอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ปัญหาดินตื้น 
ปัญหาดินทราย 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า คือ ปริมาณอินทรียคาร์บอนในดิน นอกจาก
ปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของเศษซากพืชที่มีผลต่อปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินแล้ว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยด้านวัตถุต้นก าเนิดดิน สภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมทางการเกษตร (ปัทมา และคณะ, 2554) 
รวมถึงการจัดการดินที่มีการปราศจากการรบกวนดินหรือมีการรบกวนดินน้อยที่สุด จะส่งผลต่อการสะสมของ
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน การจัดการดินที่มีการรบกวนดิน เช่น การไถพรวน การก าจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ย
ท าให้มีการสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดินลดลง ซึ่งการรบกวนดินมีผลต่อการสะสมของอินทรีย์คาร์บอนในดิน  
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ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ านั้น จ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสม โดย
การเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน รวมทั้งจ าเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ควรพิจารณาให้เหมาะสม
กับชนิดของพืช ชนิดของดิน และระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางหรือสูงอยู่แล้วก็จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ เพ่ือรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้คงอยู่ เพราะ
ทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น หมายถึง ได้เอาแร่ธาตุอาหารออกไปจากดิน ถ้าไม่มีการเพ่ิมเติมธาตุอาหาร
ลงไป การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นนานไปดินก็จะเสื่อมโทรม และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า การใช้ปุ๋ยแบบ
ผสมผสาน คือ การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุปรับปรุงดิน  ทั้งนี้จะต้องอยู่ในปริมาณและ
ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม หลังเก็บเกี่ยวควรมีการไถกลบตอซังให้คลุกเคล้ากับดิน เป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ไม่ควรเผาท าลายซากพืช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยและการผลิตพืชที่ยั่งยืน 

 
4. ปัญหาดินกรด 

ระบบ Major Land Resourse Stresses ได้แก่ ชั้นความเครียดที่ 15 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า ส่วนใหญ่เป็นดินที่อยู่ในอันดับ Ultisols  

ระบบ FCC ได้แก่ หน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พบข้อจ ากัด a คือ ดินเป็น
กรดส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมามากจนอาจเกิดความเป็นพิษต่อพืช จะพิจารณาจากร้อยละความอ่ิมตัวเบส
ที่น้อยกว่าร้อยละ 33 และค่าพีเอชดินต่ ากว่า 5.5 ซึ่งจะมีผลท าให้ธาตุอาหารบางชนิดละลายออกมามากเกินไป
จนอาจจะเกิดความเป็นพิษต่อพืช โดยฟอสฟอรัสจะถูกตรึงไว้กับธาตุอะลูมินัมที่ละลายได้ในดิน ท าให้ดินมี
โอกาสขาดธาตุฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมได้ 

ลักษณะของดินกรด ส่วนใหญมักพบในดินเนื้อหยาบ ดินร่วนหยาบ ดินร่วนละเอียด พบทั้ง
ในที่ลุ่มและที่ดอน พ้ืนที่ที่มีการชะล้างหน้าดินสูง มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงดิน 
ซึ่งอาจพบอาการผิดปกติของพืชร่วมด้วย ดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5–5.0) จะมีผลต่อการปลดปล่อยธาตุ
อาหารพืชในดิน ท าให้อะลูมินัม เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชได้ ปฏิกิริยา
ดินที่เป็นกรดเนื่องมาจากดินมีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดอยู่แล้ว และอาจเป็นผลจากกระบวนการชะละลายแคต
ไอออนที่เป็นด่างซึ่งเคยมีอยู่ในระบบดินออกไป แสดงว่าดินมีการชะละลายมานาน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา
ของดินซึ่งเป็นดินที่มีพัฒนาการปานกลางถึงค่อนข้างสูง และมีการสะสมไฮโดรเจนไอออนมากขึ้น ส่งผลให้
ปฏิกิริยาดินลดต่ าลง ส าหรับสภาพปัญหาของดินกรด ดินขาดธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ เช่น ฟอสฟอรัสถูก
ตรึงท าให้พืชดูดใช้ไม่ได้ พืชไม่เจริญเติบโต ผลผลิตเสียหายและได้ผลผลิตต่ า ระบบรากพืชถูกท าลาย  เนื่องจาก
อะลูมินัมและเหล็กละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ใช้วัดคุณภาพดินกรด คือ ความเป็นพิษของอะลูมินัม โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยค่าปฏิกิริยาดิน ร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมินัม ปริมาณความอ่ิมตัวเบส การที่ดินมีค่าปฏิกิริยาดินต่ ากว่า 
5.5 จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มความเป็นพิษของอะลูมินัม (Kamprath, 1970) ค่าปฏิกิริยาดินของดินที่ลดลง
ส่งผลให้อะลูมินัมละลายออกมาได้มากขึ้น (ณัฐพล, 2554; Sparks, 1995) และการที่ดินมีค่าปฏิกิริยาดินเป็น
กรดมากกว่าแสดงถึงมีการชะละลายที่มากกว่าและพัฒนาการค่อนข้างสูงกว่าด้วย (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2548) โดยฟอสฟอรัสจะถูกตรึงไว้กับธาตุอะลูมินัมที่ละลายได้ในดิน  ท าให้ดินมีโอกาสขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมได้ โดยส่วนใหญ่จะพบในดินอันดับ Oxisols, Ultisols  

การจัดการปัญหาดินกรด ซึ่งปฏิกิริยาดินเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินและการละลายอะลูมินัมออกมามากและมีแนวโน้มให้เกิดความเป็นพิษต่อพืช 
ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับการปรับพีเอชของดิน (pH) และลดการละลายของอะลูมินัม โดยการใส่ปูนทาง
การเกษตร เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมต์ เพ่ือปรับพีเอชดิน (pH) ให้สูงขึ้น และเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุ ซึ่งการใส่
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อินทรียวัตถุจะช่วยลดความเป็นพิษของอะลูมินัมในดิน ท าให้พืชดึงดูดธาตุอาหารได้มากขึ้นและเจริญเติบโตได้
ดีขึ้น การใช้ยิปซัมจะช่วยท าให้อะลูมินัมเปลี่ยนมาอยู่ในรูปที่ไม่เป็นพิษกับพืชได้ (จ าเป็น , 2539) ท าให้พืช
เจริญเติบโตได้ดีขึ้น (Marschner,1990) ดังนั้น การปลูกพืชในดินกรดที่มีปริมาณอะลูมินัมในความเข้มข้นสูง 
ควรใช้ปูนขาวร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุ (ดนัย , 2537) โดยท าให้อะลูมินัมตกตะกอน ท าให้ความเข้มข้นของ
อะลูมินัมในดินลดลง (Whalen et al., 2000) และเป็นการเพ่ิมแมกนีเซียมให้แก่ดินด้วย (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544) นอกจากนี้ ยังช่วยเพ่ิมปริมาณความอ่ิมตัวของเบส เพ่ิมแคลเซียม และแมกนีเซียมให้แก่ดิน 
และลดปริมาณอะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน รวมถึงการดูดดึงธาตุอาหารพืชได้ดี (Yamoah et al., 1990)  
ในบางบริเวณที่ดินกรดที่มีปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ า ต้องระวังในเรื่องการใส่ปูนเนื่องจากการ  
ชะละลายสูงท าให้ปูนละลายเกินความจ าเป็น (overliming) ได้ 

 

5.7.3 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 

ศักยภาพและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่บริเวณแอ่งสกลนคร ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเกษตรที่จะพัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือผลิตเป็นพืชอาหารหรือพลังงาน เพ่ือยกระดับภาคการเกษตรโดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรดิน 
ในพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม และเป็นระบบให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ โดยปัจจัยด้านคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมจะท าให้ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพดินและ
ศักยภาพของที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ในระยะยาว โดยมีมาตรการในการบริการจัดการพ้ืนที่ ดังนี้  

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยเน้นการรักษาและเพ่ิมคุณภาพดินในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

และพืชอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลทรัพยากรดินและติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยปัญหาดินในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
5) เพ่ิมการศึกษาวิจัยแบบจ าลองการท าการเกษตรเพ่ือก าหนดความเหมาะสมของดิน ในพ้ืนที่

ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกปัญหา 
6) จัดท าโมเดลการจัดการดินทางการเกษตรที่ครอบคลุมทุกสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
7) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับ

พ้ืนที ่
8) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ ์
9) เร่งรัดด าเนินการก าหนดมาตรการด้านการจัดการดินให้สอดคล้องแต่ละสภาพพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน 

ดินเสื่อมโทรมจากการใช้ที่ดินทางการเกษตร 
10) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือคุ้มครองการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่รักษาระบบ

นิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
11) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่และการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
12) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนที่ให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินที่เป็น

ข้อจ ากัดทางการเกษตร 
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13) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการดินที่เปน็ข้อจ ากัดทางการเกษตร 
14) สนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพดินและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นตรงตาม

ความต้องการของตลาด 
 
ส าหรับแนวทางในการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างอย่างยั่งยืน (คณะท างานกลุ่มความร่วมมือด้านดินแห่งประเทศไทย (สาขาที่1) , 
2560) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ลดการชะล้างพังทลายของดิน 
2) เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
3) สร้างความสมดุลและการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน 
4) ป้องกัน ลด และบรรเทาการเกิดความเค็มและการเป็นด่างของดิน 
5) ป้องกันและบรรเทาการปนเปื้อนในดิน 
6) ป้องกันและลดการเกิดกรดในดิน 
7) รักษาและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 
8) ลดการปิดทับผิวหน้าดิน 
9) ป้องกันและบรรเทาการอัดตัวแน่นของดิน 
10) ปรับปรุงระบบการจัดการน้ าในดิน 
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บทที่ 6 
สรุป 

 
การประเมินคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ ด าเนินการในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม  
รวมเนื้อที่ 21,363,134 ไร่ ท าการศึกษาชุดดินตัวแทนตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 
ที่มีการกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ ร่วมกับลักษณะของเนื้อดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสภาพ
ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพคุณภาพดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ศักยภาพและข้อจ ากัด 
เชิงพ้ืนที่ ในประเด็น 1) การกระจายตัวของดินตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 2) การ
จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน 3) ลักษณะ สมบัติบางประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) การ
ประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ 5) การประเมินคุณภาพท่ีดิน เพ่ือให้ได้แนวทางในการบริหาร
จัดการดินเฉพาะพ้ืนทีส่ าหรับการปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่แอ่งสกลนครได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ผลการศึกษาการการระจายตัวของดินตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่
แอ่งสกลนคร จากแผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 พบว่า ดินส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เกือบราบ 
มีเนื้อที่ประมาณ 13,972,352 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.42 ของพ้ืนที่ มีสภาพพ้ืนที่ตั้งแต่ที่ราบ ค่อนข้างราบเรียบ 
ถึงเป็นลูกคลื่น พบกระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกจังหวัดของพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นดินในกลุ่มดินร่วน 
ดินปนกรวดลูกรัง และดินทราย ตามล าดับ รองลงมาคือ บริเวณตะพักล าน้ า มีเนื้อที่ประมาณ 2,788,212 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของพ้ืนที่ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด พบกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด
ของพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นดินในกลุ่มดินเหนียว ดินร่วน และกลุ่มดินเค็ม ตามล าดับ ส่วนกลุ่มดินบริเวณ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ ที่เกิดจากการสลายตัวของหินพ้ืน และบริเวณที่ราบ 
น้ าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 9.56 และ 2.01 ของพ้ืนที่ศึกษา ตามล าดับ 

ดินบริเวณแอ่งสกลนคร จ าแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน ได้ 4 อันดับดิน ได้แก่ อันดับ Ultisols 
Alfisols Spodosols และ Inceptisols ในระดับอันดับดินย่อย จ านวน 7 อันดับดินย่อย ได้แก่ อันดับดินย่อย 
Orthods Aquults Ustults Aqualfs Ustalfs Aquepts และ Ustepts ในระดับกลุ่มดินใหญ่ จ านวน 14 กลุ่มดินใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มดินใหญ่ Haplothods Paleaquults Epiaquults Kandiustults Paleustults Haplustults Epiaqualfs 
Endoaqualfs Kandiustalfs Paleustalfs Haplustalfs Halaquepts Endoaquepts และ Dystrustepts ใน
ระดับกลุ่มดินย่อย จ านวน 52 กลุ่มดินย่อย และในระดับวงศ์ดิน จ านวน 108 วงศ์ดิน โดยอันดับดินที่พบเป็น
ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ อยู่ ในอันดับ Ultisols รองลงมาคือ อันดับ Alfisols Inceptisols และ Spodosols 
ตามล าดับ และกลุ่มดินใหญ่ที่พบเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร คือ กลุ่มดินใหญ่ Paleustults เป็นกลุ่ม
ดินใหญ่ที่พบบริเวณพ้ืนที่ดอนและมีวัตถุต้นก าเนิดดินหลากหลายประเภททั้งจากตะกอนน้ าเก่า หินตะกอนเนื้อ
ค่อนข้างละเอียดที่มีอนุภาคทรายค่อนข้างเด่นชัดรวมไปถึงหินแกรนิตและหินภูเขาไฟพวกหินแอนดีไซต์ ความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงต่ า เนื่องจากมีกระบวนการชะล้างเอาธาตุประจุบวกที่เป็นด่าง และ 
แร่ธาตุออกจากหน้าตัดดิน 

ส าหรับการศึกษาสมบัติดินบางประการและประเมินระดับความอุดสมบูรณ์ของดิน พบว่า ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เมื่อพิจารณาถึงสมบัติดินบางประการที่ส าคัญ
ตามลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน พบว่า สมบัติดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินมีความ
แตกต่างและแปรผันในแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู ่กับวัตถุต้นก าเนิดดิน ลักษณะเนื้อดิน การจัดการ และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ดังนี้  1) บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า
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ส าหรับสมบัติทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย ดินมีปริมาณ
อินทรียวัตถตุ่ าถึงปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ าถึงสูง ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า
ถึงปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าถึงปานกลาง ร้อยละความอ่ิมตัวเบสอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 
2) บริเวณตะพักล าน้ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส าหรับสมบัติ
ทางเคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึง
ปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ าถึงปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ าถึง 
ปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าถึงปานกลาง ร้อยละความอ่ิมตัวเบสอยู่ในระดับต่ าถึงสูง 3) บริเวณ
พ้ืนที่เกือบราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส าหรับสมบัติทางเคมี
บางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึงปานกลาง 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ าถึงสูง ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ าถึงสูง ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนต่ าถึงปานกลาง ร้อยละความอ่ิมตัวเบสอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 4) บริเวณพ้ืนที่ที่รองรับด้วยหิน
ชนิดต่างๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ส าหรับสมบัติทาง
เคมีบางประการของดิน พบว่า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึงสูง 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ าถึงสูง ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่ าถึงปานกลาง และร้อยละความอ่ิมตัวเบสอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 

ผลการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร จ าแนกได้ทั้งหมด 67 หน่วย 
โดยมีข้อจ ากัดที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องความชื้นส าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง (d) ดินตื้นปนกรวดลูกรัง (r++) 
ความเค็ม (s) ดินเป็นกรด (a) ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่ า (e) มีธาตุโพแทสเซียม (k) ฟอสฟอรัส (p) 
ที่เป็นประโยชน์ต่ า และปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (m) ซึ่งสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินมีความสัมพันธ์กับ
ชุดดิน สภาพพ้ืนที่และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน โดยเฉพาะปัจจัยวัตถุต้นก าเนิดดินถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลและ
ควบคุมลักษณะและสมบัติของดินมากที่สุด และยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การจัดการดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดินที่ท าการศึกษานี้ในภาพรวมของการใช้ที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ ที่ราบน้ าท่วมถึง (ที่ลุ่มหลัง
สันดิน) ตะพักล าน้ าระดับต่ า และส่วนต่ าของพ้ืนที่เกือบราบที่มีลักษณะเป็นร่องและที่ราบ ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัด
ที่ส าคัญ คือ ดินเป็นกรดและมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ในบางบริเวณมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ต่ า โดยบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึงจะมีความเสี่ยงต่อน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก น้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าให้พืช
ที่ปลูกเสียหายได้ การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณนี้ จึงควรเลือกพันธุ์พืชและระยะปลูกให้เหมาะสม เป็นดินที่มี
ศักยภาพทางการเกษตรดี ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยโดยต้องเน้นการจัดการปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด บริเวณที่ดินเป็นกรดควรมีการใส่ปูนเพ่ือปรับพีเอชดินให้สูงขึ้น อีกทั้งช่วยเพ่ิมปริมาณ
ความอ่ิมตัวของเบส เพ่ิมแคลเซียม และแมกนีเซียมให้แก่ดิน รวมถึงการดูดดึงธาตุอาหารพืชได้ดี ส่วนในพ้ืนที่
ดอนซึ่งเป็นพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่แอ่งสกลนคร ได้แก่ พ้ืนที่เกือบราบ พ้ืนทีบ่ริเวณตะพักล าน้ าระดับกลาง
ถึงสูง ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดของดินที่ส าคัญเกี่ยวกับความชื้นไม่เพียงพอในฤดูแล้ง เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า
ส าหรับการปลูกพืช ดินปนกรวดลูกรังมาก และความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินต่ า จึง
มีศักยภาพทางการเกษตรด้อยกว่าพ้ืนที่ลุ่ม ถ้าต้องการปลูกพืชต้องมีการจัดการในเรื่องของธาตุอาหารพืช  
ซึ่งแนวทางในการจัดการธาตุอาหารพืชนั้นควรมีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด 
ซึ่งปุ๋ยพืชสดจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ท าให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ าได้ดีขึ้น ความสามารถในการเก็บกักน้ า
ของดินเพ่ิมมากขึ้น และยังท าให้ธาตุอาหารต่างๆ ในดินเป็นประโยชน์เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมความสามารถในการผลิตพืช ส าหรับการจัดการพ้ืนที่ที่ดิน
เป็นกรดควรมีการใส่ปูนเพ่ือปรับปฏิกิริยาของดิน ในกรณีที่มีดินมีความเป็นพิษของอะลูมินัมการใช้ปูนจะช่วยเพ่ิม
ปริมาณความอ่ิมตัวของเบส เพ่ิมแคลเซียม และแมกนีเซียมให้แก่ดิน รวมถึงการดูดดึงธาตุอาหารพืชได้ดี  
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นอกจากนี ้ควรมีมาตรการรักษาความชื้นในดิน โดยการใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ซากพืชจากการเก็บเกี่ยวพืชที่ปลูก
ในช่วงฤดูที่ผ่านมา หรือการใช้วัสดุภายนอก เช่น พลาสติก แผงหญ้าคาหรือวัสดุใดๆ ก็ตาม คลุมดินในช่วงต้น
ฤดูฝนจนถึงฤดูแล้งเป็นการช่วยป้องกันโครงสร้างของผิวดินไม่ให้ถูกท าลายจากแรงกระแทกของเม็ดฝน และ
ช่วยป้องกันการระเหยน้ าจากผิวดินโดยตรงในช่วงฝนแล้ง  

ผลการประเมินคุณภาพที่ดิน สามารถจ าแนกชั้นคุณภาพที่ดินได้ทั้งหมด 5 ชั้นคุณภาพท่ีดิน ตั้งแต่ชั้นที่ 
3–7 โดยส่วนใหญ่พบในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของพ้ืนที่ รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพดินที่ 4 
และ 5 คิดเป็นร้อยละ 9.24 และ 6.47 ตามล าดับ ส่วนชั้นความเครียดของดินสามารถจ าแนกได้ทั้งหมด 8 ชั้น 
ตั้งแต่ชั้นที่ 6–22 โดยส่วนใหญ่พบในชั้นความเครียดที่ 19 คิดเป็นร้อยละ 38.26 ของพ้ืนที่ รองลงมาเป็น 
ชั้นความเครียดที่ 15 และ 10 คิดเป็นร้อยละ 33.38 และ 9.24 ตามล าดับ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการดินทางการเกษตรในพ้ืนที่บริเวณ
แอ่งสกลนคร ได้ประยุกต์ใช้การประเมินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับการประเมินระดับความ
อุดมสมบูรณ์และการประเมินคุณภาพที่ดินตามหลักการของ Eawaram และคณะ จากผลการประเมินสามารถ
สรุปชั้นคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพื้นที ่ตามลักษณะพ้ืนที่ภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน ได้ดังนี้ 

1) บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง เป็นดินค่อนข้างใหม่ เกิดจากตะกอนน้ าที่พัดพามาทับถม บริเวณ 
ที่ราบน้ าท่วมถึง ประกอบด้วย (1) บริเวณสันดินริมน้ า พบเป็นแนวขนานไปกับล าน้ า ดินมีการระบายน้ าดี  
จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 5 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 11 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับขาดความชื้นในฤดูแล้ง ชั้นคุณภาพดิน L2 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินเล็กน้อย 
ในการปลูกพืช และ (2) ที่ราบลุ่มหลังสันดิน เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ า อยู่ถัดลงมาจากสันดินริมน้ า มักมีน้ าท่วมขัง 
ในฤดูฝน ดินมีการระบายน้ าเลว จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช  
ชั้นความเครียดที่ 10 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการระบายน้ าเลว ชั้นคุณภาพดิน M3 ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช 

2) บริเวณตะพักล าน้ า เป็นพ้ืนที่ที่มีการปรับตัวของระดับพ้ืนที่ (denudation ) ท าให้เกิดการ
ลดระดับลงมาลดหลั่นกันไป เกิดเป็นตะพักระดับต่างๆ ประกอบด้วย  (1) ตะพักระดับต่ า เป็นบริเวณที่อยู่ถัด
มาจากที่ราบลุ่มหลังแม่น้ า มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ มักมีน้ าแช่ขังในฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว 
จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 10 มีปัจจัยข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการระบายน้ าเลว ในกลุ่มดินร่วนและดินเหนียวมีชั้นคุณภาพดิน L3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช ส่วนพ้ืนที่ดินเค็มที่เป็นกลุ่มดินร่วน จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 7  
ดินมีศักยภาพต่ าในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 21 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเค็ม  มีชั้นคุณภาพดิน L4 
คือ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินมากในการปลูกพืช  (2) ตะพักล าน้ าระดับกลางถึงสูง เป็นบริเวณที่
อยู่สูงถัดขึ้นมาเป็นที่ดอน มีการระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก ในกลุ่ม
ดินร่วนจัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 15 มีปัจจัย
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า และชั้นคุณภาพดิน L3, L4 คือ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินปานกลางถึงมากในการปลูกพืช ส่วนกลุ่มดินเหนียวและดินทรายแป้ง จัดอยู่ในชั้น
คุณภาพที่ดินที่ 5 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 11 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ความชื้นในฤดูแล้ง และมีชั้นคุณภาพดิน M2 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินเล็กน้อย
ในการปลูกพืช 
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3) บริเวณพ้ืนที่เกือบราบ เป็นบริเวณที่เกิดจากกระบวนการกร่อนของดิน (erosion surface) 
เป็นการกร่อนลงๆ ของพ้ืนที่จนเกือบราบ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นที่ราบลุ่มน้ า ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นร่อง จัดอยู่ใน
ชั้นคุณภาพที่ดินที่ 4 ดินมีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 10 ปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ
ระบายน้ าเลว และมีชั้นคุณภาพดิน L3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูก
พืช ส่วนพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบถึงเป็นลูกคลื่น จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6 ดินมีศักยภาพปานกลางในการ 
ผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 15, 19 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ าและ
ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า จัดอยู่ในชั้นคุณภาพดิน L3, M3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง มี
ข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช ส่วนพื้นที่ท่ีมีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดิน
ที่ 5, 6 มีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 11, 15 มีปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับขาดความชื้น 
ในฤดูแล้งและความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารต่ า จัดอยู่ในชั้นคุณภาพดิน L3, M3 คือ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง มีข้อจ ากัดของดินปานกลางในการปลูกพืช 

4) หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆ และโครงสร้างของหิน เป็นบริเวณที่เกิดจากการสลายตัว
ของหินพ้ืน ลักษณะของดินจะขึ้นอยู่กับวัตถุต้นก าเนิดโดยตรง ซึ่งได้แก่ชนิดของหินพ้ืนที่รองรับอยู่ด้านล่าง  
มีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขาและพ้ืนที่ลาดชัน ได่แก่ พ้ืนที่ที่พัฒนามาจากหินทราย  
หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูน หินแกรนิต หินไรโอไลต์ แอนดีไซต์ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ดินที่ 6  
มีศักยภาพปานกลางในการผลิตพืช ชั้นความเครียดที่ 15 ปัจจัยข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บ
ธาตุอาหารต่ า มีชั้นคุณภาพดิน L3, M3 และ M2 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง มีข้อจ ากัดของดิน
ปานกลางถึงเล็กน้อยต่อการปลูกพืช ส่วนพ้ืนที่บริเวณที่พัฒนามาจากหินดินดาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินตื้นและมี
ปริมาณกรวดมาก จัดอยู่ในชั้นคุณภาพดินที่ 6 มีศักยภาพต่ าถึงปานกลางในการผลิตพืช มีชั้นความเครียดที่ 19  
มีปัจจัยข้อจ ากัดเรื่องความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีชั้นคุณภาพดิน M3 คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ดินมีข้อจ ากัดปานกลางในการปลูกพืช 

ศักยภาพและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ จากผลการประเมินคุณภาพที่ดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร 
พบว่า ศักยภาพของพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพต่ าส าหรับการเกษตร โดยสามารถฟ้ืนฟูดินได้ต่ าถึงสูง แต่ต้องมี
วิธีการจัดการดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โดยเฉพาะปัจจัยด้านธาตุอาหารพืช ซึ่งเป็นข้อจ ากัดหลักที่ส าคัญ 
ควรมีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน 
และมีบางบริเวณในพ้ืนที่ราบลุ่มที่เป็นดินที่มีศักยภาพส าหรับการปลูกข้าว โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยในการปลูก
พืช โดยเฉพาะบริเวณที่ราบตะกอนน้ าพาที่เป็นที่ลุ่มหลังสันดิน มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ตอบสนอง
ต่อการใส่ปุ๋ยได้ดโีดยที่ต้องเน้น คือ การจัดการปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ส่วนในพ้ืนที่ดอนจะพบว่าเป็นดิน
ตื้นถึงชั้นลูกรัง ซึ่งเป็นดินปัญหาต่อการเกษตรที่กระจายตัวมากและเด่นชัดในบริเวณนี้ เป็นดินที่มีศักยภาพต่ า
ในการผลิตพืช ต้องมีการจัดการให้เหมาะสมอย่างมาก ซึ่งดินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมได้
ง่ายโดยเฉพาะการชะล้างพังลายของหน้าดิน จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าควบคู่ไปกับการใช้ที่ดิน ดังนั้น 
พ้ืนที่ดอนจึงมีศักยภาพทางการเกษตรด้อยกว่าพ้ืนที่ลุ่ม โดยมีปัญหาและข้อจ ากัดที่ส าคัญต่อการใช้ที่ดินและ
แนวทางการจัดการเฉพาะพ้ืนที่ 
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บทที่ 7  
ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาคุณภาพดินและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่บริเวณแอ่งสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในประเด็น 1) การกระจายตัวของดินตามสภาพพ้ืนที่ภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน 2) การจ าแนกดิน
ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 3) ลักษณะ สมบัติบางประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) การประมิน 
สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ 5) การประเมินคุณภาพที่ดิน เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงคุณภาพดิน 
ศักยภาพและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ และยังเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพดินเพ่ือน าไปวิเคราะห์ ติดตามการเปลี่ยน
คุณภาพดิน น าไปสู่การก าหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินเชิ งพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
7.1 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลคุณภำพดิน 

ที่ผ่านมาการประเมินคุณภาพดินของประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นการประเมินจากสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและเป็นการประเมินคุณภาพดินสืบทอด ( inherent) เป็นหลัก การประเมิน
คุณภาพดินเชิงพลวัต (dynamic) ยังมีน้อย ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพดินให้มีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น
ควรจะประเมินแบบบูรณาการร่วมกัน คือ การใช้วิธีการทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งไม่สามารถ
วัดได้โดยตรงหรือจากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องอาศัยการประเมินจากค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพดิน 
(soil quality index, SQI) ซึ่งได้จากการประมวลผลข้อมูลสมบัติดินที่ส าคัญทั้งสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุ
อาหารพืชในดิน สมบัติทางกายภาพของดิน และสมบัติทางชีวภาพ การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพดินให้ทันสมัย
และครบถ้วนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาดัชนีคุณภาพดินเชิงพลวัตในชุดดินตัวแทนหลัก 
ที่ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวชี้วัดทางชีวภาพก็มีความส าคัญ และจะเกิดประโยชน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน พร้อมกับการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง (model) ในการคาดการณ์ผลิตภาพของดินตาม
ชั้นคุณภาพดินส าหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเกณฑ์ของตัวชี้วัดคุณภาพดินให้เหมาะสมกับลักษณะดิน
และชนิดของพืชเศรฐกิจ ซึ่งส่งผลให้สามารถวางแผนการใช้ที่ดิน ลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และเลือกระบบการจัดการดิน น้ า ปุ๋ย และพืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 
 
7.2 กำรก ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพดิน  

การประเมินคุณภาพดินในปัจจุบัน จะเน้นตัวชี้วัดจากสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของดิน 
แต่ยังคงขาดข้อมูลตัวชี้วัดทางชีวภาพ ซึ่งไม่มีการก าหนดดัชนีเนื่องจากยังไม่ผลวิจัยรองรับ ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการในการประเมินคุณภาพดินที่หลากหลาย ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น 
และมีการน าข้อมูลสภาพภูมิอากาศและข้อมูลการใช้ที่ดินมาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาดัชนีคุณภาพดินก็ยังมีความจ าเป็น เพราะการวิจัยในพ้ืนที่เฉพาะภูมิภาคหรือเฉพาะที่เพ่ือการก าหนด
สมบัติจ าเพาะ (attribute) ที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพดินจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้ดัชนี
เป็นเกณฑ์กลาง การคัดเลือกปัจจัยตัวชี้วัดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ของข้อมูลดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ ความอ่อนไหวต่อการจัดการดิน ความยากของการตรวจวัด ความแตกต่างระบบการติดตาม และ
ความรู้หลักการในการพิจารณาและแปลผล โดยแบ่งกลุ่มปัจจัยเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้อมูลสมบัติทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางชีวภาพ  
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7.3 กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพดิน 

การประเมินติดตามคุณภาพดินมีหลายระดับ เช่น การประเมินในสนาม การประเมินระดับฟาร์มและ
ลุ่มน้ า การประเมินระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน
การประเมิน การติดตามคุณภาพดินต้องท าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประเมินผลของการจัดการดินต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ควรมีพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดินแบบระยะยาวภายใต้การจัดการดินที่
ต่างกัน โดยสมบัติดินที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจัดการดินซึ่งมีผลต่อคุณภาพดินทันที เช่น ปริมาณน้ า
ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ปฏิกิริยาดิน แต่สมบัติดินเหล่านี้จะคงอยู่พียงระยะสั้นๆ แล้วจะมีการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเป็นวันหรือเป็นเดือน ส่วนสมบัติดินที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก
หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยการจัดการ เป็นลักษณะที่สืบทอดมาจากวัตถุต้นก าเนิด เช่น เนื้อดิน แร่ในดิน  
ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณกรวดและเศษหินในดิน ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะใช้ระบบการจัดการ
แบบใด สมบัติของดินทั้งส่วนที่เปลี่ยนแปลงง่ายและเปลี่ยนแปลงยากภายใต้การจัดการดิน น ามาใช้ประเมินผล
การจัดการดินแบบต่างๆ ต่อการปรับปรุงคุณภาพดินได้ยาก สมบัติของดินที่ใช้ประเมินผลของการจัดการดิน 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินได้ดี คือ สมบัติดินที่เปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการดินในระยะยาว ซึ่งสมบัติของดิน
เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาของการจัดการดินปานกลาง คือ ระยะเป็นปี หรือหลายปี (1–10 ปี) 
และเมื่อสมบัติดินเหล่านี้เพ่ิมข้ึนหรือดีขึ้นแล้ว ก็จะคงลักษณะนั้นๆ ไปได้ในช่วงเวลานาน เช่น เม็ดดินและความ
เสถียรของเม็ดดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ  

การตรวจสอบและติดตามคุณภาพดินไม่ใช่เป็นเพียงการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงสมบัติหรือสภาพ
ของดินเท่านั้น แต่ต้องสามารถชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการดินที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุง
คุณภาพดินให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้น การจัดการดินและที่ดินอย่างยั่งยืนนั้น ควรเน้นการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบปัจจัยการจัดการดินที่มีส่วนส าคัญต่อลักษณะจ าเพาะของคุณภาพดิน เช่น ระดับรากพืชที่มี
อิทธิพลต่ออินทรียวัตถุในดิน และประมวลเทคนิคการควบคุมคุณภาพดิน การเปลี่ยนแปลงการจัดการดิน 
ที่จ าเป็นในการควบคุมคุณภาพดิน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีการจัดการเฉพาะพ้ืนที่ขึ้น ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการควบคุมคุณภาพดินในอนาคต สามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการธาตุอาหาร
เฉพาะพ้ืนทีไ่ด้เป็นอย่างด ี
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7.4 แนวทำงกำรน ำข้อมูลคุณภำพดินไปใช้ประโยชน์ 

1) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในด้านการ
จัดการดิน ได้แก่ สนับสนุนพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินตามชั้นคุณภาพดินและ
จัดการดินตามชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้ปูนโดโลไมต์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินกรด และการ
จัดการอินทรียวัตถุเพ่ือฟ้ืนฟูดินในพ้ืนเกษตรกรรมที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมคุณภาพดินในพ้ืนที่ดินปัญหาต่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

2) เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินการจัดการดิน น้ า และปุ๋ย ส าหรับการ
ปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

3) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการประเมินและติดตามคุณภาพดินเชิงพ้ืนที่
และก าหนดมาตรการในการจัดการดินในระดับพ้ืนที ่

4) การพัฒนาระบบการติดตามคุณภาพดินของประเทศไทย 
5) การพัฒนาดัชนีคุณภาพดินและแนวทางการจัดการดินตามชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
6) การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
7) การพัฒนาแนวทางการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมและความ

อุดมสมบูรณ์ต่ า 
8) การพัฒนาแนวทางการจัดการอินทรียวัตถุเพ่ือฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมและเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในดิน 
9) พัฒนาระบบแอพลิเคชันเพ่ือประเมินติดตามการเปลี่ยนคุณภาพดินเพ่ือการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า 

เชิงพ้ืนที่ 
10) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และพืชท้องถิ่น 
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ตารางภาคผนวกที่ 1  หน่วยแผนที่ดินบริเวณแอ่งสกลนคร 
 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 
     เนื้อที่ 

 (ไร่) ร้อยละ 
1 AC-mw  หน่วยเชิงซ้อนของดินตะกอนน ้ำพำท่ีมีกำรระบำยน ้ำดีปำนกลำง 25,163 0.12 
2 AC-pd  หน่วยเชิงซ้อนของดินตะกอนน ้ำพำท่ีมีกำรระบำยน ้ำเลว 200 0.00 
3 Cg  ชุดดินเชียงของ  2,779 0.01 
4 Cg-gm  ดินเชียงของที่มีจุดประสีเทำ  3,000 0.01 
5 Cg-low  ดินเชียงของที่มีอุณหภูมดิินแบบ isohyperthermic  59,135 0.28 
6 Cg-md  ดินเชียงของที่เป็นดินลึกปำนกลำง  3,071 0.01 
7 Cg-md,low  ดินเชียงของที่เป็นดินลึกปำนกลำงและมีอณุหภมูิดินแบบ 

isohyperthermic  
96,412 0.45 

8 Ch  ชุดดินเชียงคำน  300 0.00 
9 Chp ชุดดินชุมพลบุร ี 78,518 0.37 
10 Chp&Tp  หน่วยศักย์เสมอของชุดดินชุมพลบรุีและชุดดินธำตุพนม  4,890 0.02 
11 Chp/Ss  หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินชุมพลบรุกีับชุดดินศรสีงครำม  102,094 0.48 
12 Chp/Th  หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินชุมพลบรุกีับชุดดินธวัชบุรี  52,034 0.24 
13 Chp-fsi  ดินชุมพลบุรีที่เป็นดินทรำยแป้งละเอียด  44,939 0.21 
14 Ckr  ชุดดินจักรำช  86,659 0.41 
15 Ckr-ant  ดินจักรำชท่ีมีคันนำ  24,777 0.12 
16 Cni  ชุดดินช้ำนิ  61,616 0.29 
17 Cni-lb  ดินช้ำนิท่ีอิ่มตัวเบสต่้ำ  2,925 0.01 
18 Cpa  ชุดดินชุมแพ  3,085 0.01 
19 Cpa-fl  ดินชุมแพท่ีเป็นดินร่วนละเอียด  85 0.00 
20 Cpa-fsi  ดินชุมแพท่ีป็นดินทรำยแป้งละเอียด  1,190 0.01 
21 Cpg  ชุดดินชุมพวง  51,156 0.24 
22 Ht  ชุดดินห้วยแถลง  443,590 2.08 
23 Ht-fl  ดินห้วยแถลงที่เป็นดินร่วนละเอียด  34,779 0.16 
24 Ka  ชุดดินกันทรวิชัย  26,313 0.12 
25 Kak  ชุดดินแก่งคอย  30,043 0.14 
26 Kak-ant  ดินแก่งคอยท่ีมีคันนำ  88 0.00 
27 Kg  ชุดดินค้ำบง  7,315 0.03 
28 Kg-ant  ดินค้ำบงที่มีคันนำ  695 0.00 
29 Kg-ant,tks  ดินค้ำบงที่มีคันนำและมีหน้ำดินเปน็ทรำยหนำ  11,096 0.05 
30 Kg-tks  ดินค้ำบงที่มีหน้ำดินเป็นทรำยหนำ  72,183 0.34 
31 Kmr  ชุดดินเขมรำฐ  44,562 0.21 
32 Kmr-col  ดินเขมรำฐท่ีเป็นดินร่วนหยำบ  26,542 0.12 
33 Kmr-fl  ดินเขมรำฐท่ีเป็นดินร่วนละเอียด  2,847 0.01 
34 Kmr-hb  ดินเขมรำฐท่ีอิ่มตัวเบสสูง  49,256 0.23 
35 Kng  ชุดดินคง  90,152 0.42 
36 Kng-ant  ดินคงที่มีคันนำ  7,677 0.04 
37 Kng-pic  ดินคงที่มีศิลำแลงอ่อน 173,967 0.81 
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 
 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 
     เนื้อที่ 

 (ไร่) ร้อยละ 
38 Kt  ชุดดินโครำช  868,538 4.07 
39 Kt-ant  ดินโครำชที่มีคันนำ  435,475 2.04 
40 Kt-ant,pic  ดินโครำชที่มีคันนำและมีศิลำแลงอ่อน  32,083 0.15 
41 Kt-gm  ดินโครำชที่มีจดุประสเีทำ  20,455 0.10 
42 Kt-Kt,ant  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินโครำชและดินโครำชที่มีคันนำ  20,076 0.09 
43 Kt-pic  ดินโครำชที่มีศลิำแลงอ่อน  127,860 0.60 
44 Lah  ชุดดินละหำนทรำย  135,686 0.64 
45 Lah-fl  ดินละหำนทรำยที่เป็นดินร่วนละเอียด  144,833 0.68 
46 Lah-fsi  ดินละหำนทรำยที่เป็นดินทรำยแปง้ละเอียด  13,474 0.06 
47 Lah-pic ดินละหำนทรำยที่มศีิลำแลงอ่อน  425 0.00 
48 Lah-pic,fl ดินละหำนทรำยที่มศีิลำแลงอ่อนและเป็นดินร่วนละเอียด  11,021 0.05 
49 Lo ชุดดินเลย  86,453 0.40 
50 Ml ชุดดินมวกเหล็ก  17,215 0.08 
51 Mr ชุดดินแม่รมิ  29,133 0.14 
52 Msk ชุดดินมหำสำรคำม  19,627 0.09 
53 Msk-ant ดินมหำสำรคำมที่คันนำ  4,476 0.02 
54 Msk-vtks ดินมหำสำรคำมที่มีหน้ำดินเป็นทรำยหนำมำก 24,030 0.11 
55 Nak ชุดดินนำแขม 15,166 0.07 
56 Nao ชุดดินนำอ้อ  59,460 0.28 
57 Nao-fl ดินนำอ้อท่ีเป็นดินร่วนละเอียด  2,535 0.01 
58 Nbd ชุดดินหนองบัวแดง  10,999 0.05 
59 Nbn ชุดดินหนองบุญนำก  629,868 2.95 
60 Nbn-col ดินหนองบุญนำกท่ีเป็นดินร่วนหยำบ  4,608 0.02 
61 Nbn-pic ดินหนองบุญนำกท่ีมีศลิำแลงอ่อน  297,431 1.39 
62 Nbn-pic,col ดินหนองบุญนำกท่ีมีศลิำแลงอ่อนและเป็นดินร่วนหยำบ  3,762 0.02 
63 Ng ชุดดินน ้ำพอง  30,895 0.14 
64 Ng-ant ดินน ้ำพองที่มีคันนำ  2,608 0.01 
65 Nkg ชุดดินหนองกุง  23,224 0.11 
66 Nkg-fsi ดินหนองกุงที่เป็นดินทรำยแป้งละเอียด  23,526 0.11 
67 Nkg-pic,fsi ดินหนองกุงทีม่ีศิลำแลงอ่อนและเป็นดินทรำยแป้งละเอียด  73,335 0.34 
68 Nn ชุดดินนครพนม 470,408 2.20 
69 Nn-fsi ดินนครพนมที่มเีป็นดินทรำยแป้งละเอียด  108,959 0.51 
70 Noy ชุดดินหนองญำต ิ 4,487 0.02 
71 On ชุดดินอ้น  62,874 0.29 
72 Pho ชุดดินพล  237,951 1.11 
73 Pho-fl ดินพลที่เป็นดินร่วนละเอียด  722 0.00 
74 Pht ชุดดินภูทอก  23,912 0.11 
75 Pht-col ดินภูทอกที่เป็นดินร่วนหยำบ  13,376 0.06 
76 Pht-md ดินภูทอกที่เป็นดินลึกปำนกลำง  43,038 0.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 
 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 
     เนื้อที่ 

 (ไร่) ร้อยละ 
77 Pm ชุดดินพิมำย  6,404 0.03 
78 Pn  ชุดดินเพ็ญ  163,146 0.76 
79 Pp  ชุดดินโพนพิสัย  1,611,962 7.55 
80 Pp-ant  ดินโพนพิสัยที่มคีันนำ  883,033 4.13 
81 Pp-gm  ดินโพนพิสัยที่มจีุดประสเีทำ  294,852 1.38 
82 Ppm  ชุดดินภูผำม่ำน  3,482 0.02 
83 Pp-md  ดินโพนพิสัยที่เป็นดินลึกปำนกลำง  380,065 1.78 
84 Pp-Pp-ant  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินโพนพิสัยและดินโพนพิสัยที่มีคันนำ  1,899,233 8.89 
85 Pp-Pp-md  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินโพนพิสัยและดินโพนพิสัยที่เป็น 

ดินลึกปำนกลำง  
384,268 1.80 

86 Ppk  ชุดดินปลำปำก  1,889,628 8.85 
87 Ppk-Ppk-ant  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินปลำปำกและดินปลำปำกท่ีมีคันนำ  116,876 0.55 
88 Ps  ชุดดินภูสะนำ 17,398 0.08 
89 Ps-vd  ดินภูสะนำท่ีเป็นดินลึกมำก  1,787 0.01 
90 Ptc  ชุดดินปักธงชัย  1,073,872 5.03 
91 Ptc-ant  ดินปักธงชัยที่มีคันนำ  175,289 0.82 
92 Ptc-fl  ดินปักธงชัยที่เป็นดินร่วนละเอียด  252,390 1.18 
93 Ptc-hb  ดินปักธงชัยที่อ่ิมตัวเบสสูง  223,067 1.04 
94 Pu  ชุดดินภูพำน  578,706 2.71 
95 Pu-ant  ดินภูพำนท่ีมีคันนำ  13,915 0.07 
96 Pu-fl  ดินภูพำนท่ีเป็นดินร่วนละเอียด  345,421 1.62 
97 Pu-md  ดินภูพำนท่ีเป็นดินลึกปำนกลำง  189,222 0.89 
98 Pu-md,fl  ดินภูพำนท่ีเป็นดินลึกปำนกลำงและเป็นดินร่วนละเอียด  191,406 0.90 
99 Pu-Pu-fl  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินภูพำนและดินภูพำนท่ีเป็น 

ดินร่วนละเอียด  
74,314 0.35 

100 Pu-RC  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินภูพำนและที่ดินหินพื นโผล ่ 13,285 0.06 
101 Pu-Wk  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินภูพำนและชุดดินวังน ้ำเขียว  25 0.00 
102 Re  ชุดดินร้อยเอ็ด  94,430 0.44 
103 Re-col  ดินร้อยเอ็ดทีเ่ป็นดินร่วนหยำบ  314,595 1.47 
104 Re-pic  ดินร้อยเอ็ดทีม่ีศิลำแลงอ่อน  160,700 0.75 
105 Re-pic,col  ดินร้อยเอ็ดทีม่ีศิลำแลงอ่อนและเป็นดินร่วนหยำบ  1,195 0.01 
106 Rn  ชุดดินเรณ ู 181,139 0.85 
107 Si-col  ดินสีคิ วท่ีเป็นดินร่วนหยำบ  154,546 0.72 
108 Sik  ชุดดินศรีขรภูม ิ 302,151 1.41 
109 Sk  ชุดดินสกล  135,870 0.64 
110 Sk-ant  ดินสกลทีม่ีคันนำ  19,556 0.09 
111 Sn  ชุดดินสูงเนิน  9,184 0.04 
112 Ss  ชุดดินศรสีงครำม  97,378 0.46 
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ตารางภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 
 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 
     เนื้อที่ 

 (ไร่) ร้อยละ 
113 Ss/Tp  หน่วยสัมพันธ์ของชุดดินศรสีงครำมกับชุดดินธำตุพนม  17,160 0.08 
114 St  ชุดดินสีทน  164,980 0.77 
115 St-fl  ดินสีทนที่เป็นดินร่วนละเอียด  2,990 0.01 
116 Suk  ชุดดินสตึก  34,341 0.16 
117 Suk-fl  ดินสตึกที่เป็นดินร่วนละเอยีด  8,959 0.04 
118 Suk-tks  ดินสตึกที่มหีน้ำดินเป็นทรำยหนำ  8,766 0.04 
119 Th  ชุดดินธวัชบุรี  163,721 0.77 
120 Th-fsi  ดินธวัชบุรีที่เป็นดินร่วนละเอียด  86,897 0.41 
121 Tl  ชุดดินท่ำลี ่ 12,434 0.06 
122 Tp  ชุดดินธำตุพนม  192,368 0.90 
123 Tp-ant  ดินธำตุพนมที่มีคันนำ  13,693 0.06 
124 Tp-gm,cal,f  ดินธำตุพนมที่มีจดุประสีเทำ มีปูนปนและเป็นดินหนียว  13,710 0.06 
125 Tp-pic,f  ดินธำตุพนมที่มีศลิำแลงอ่อนและเป็นดินเหนียว  49,796 0.23 
126 Tu  ชุดดินท่ำอุเทน  33,384 0.16 
127 Ty  ชุดดินท่ำยำง  7 0.00 
128 Ub-tks ดินอุบลที่มีหน้ำดินเป็นทรำยหนำ  2,043 0.01 
129 Ud  ชุดดินอุดร  957 0.00 
130 Wk  ชุดดินวังน ้ำเขียว  110,013 0.51 
131 Wk-RC  หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินวังน ้ำเขียวและที่ดินหินพื นโผล ่ 189,994 0.89 
132 Ws  ชุดดินวังสะพุง  3,682 0.02 
133 Ws-vd  ชุดดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมำก 51 0.00 
134 Ws-vd,ant  ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมำกและมคีันนำ  28 0.00 
135 Yl  ชุดดินยำงตลำด  45,609 0.21 
136 SC  พื นที่ลำดชันเชิงซ้อน 1,450,581 6.79 
137 AP  สนำมบิน 11,743 0.05 
138 ES  พื นที่ผำชัน 22,148 0.10 
139 MA  พื นที่ทหำร 798 0.00 
140 MARSH  ที่ลุ่มชื นแฉะ 4,874 0.02 
141 RC  ที่ดินหินพื นโผล ่ 1,260 0.01 
142 SALT  ที่ดินท่ีท้ำนำเกลือ 7,098 0.03 
143 W  พื นที่น ้ำ 596,125 2.79  

ผลรวมทั้งหมด 21,363,134 100 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  หน่วยแผนที่และเนื อที่ของชุดดินตัวแทนทีศ่ึกษำ 
 

ชุดดิน หน่วยแผนที่ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
ชุดดินเชียงของ (Cg) Cg-B             2,620.41  0.01 

Cg-C                158.18  0.00 

Cg-gm-A             2,999.97  0.01 

Cg-low-B            53,310.83  0.25 

Cg-low-C             5,823.69  0.03 

Cg-md-B             3,071.43  0.01 

Cg-md,low-B            13,061.02  0.06 

Cg-md,low-C            77,867.11  0.36 

Cg-md,low-D             5,484.25  0.03 

ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) Chp-A            37,448.07  0.18 

Chp-B            41,070.31  0.19 

Chp-fsi-A            39,684.82  0.19 

Chp-fsi-B             5,254.18  0.02 

ชุดดินจักรำช (Ckr) Ckr-A             3,202.77  0.01 

Ckr-ant-A            24,292.33  0.11 

Ckr-ant-B                484.65  0.00 

Ckr-B            83,456.16  0.39 

ชุดดินชุมพพวง (Cpg) Cpg-B             9,797.78  0.05 

Cpg-C            41,358.01  0.19 

ชุดดินค้ำบง (Kg) Kg-ant-B                695.00  0.00 

Kg-ant,tks-B            11,095.75  0.05 

Kg-B             7,315.03  0.03 

Kg-tks-B            59,877.38  0.28 

Kg-tks-C            12,305.68  0.06 

ชุดดินเขมรำฐ (Kmr) Kmr-A            32,227.28  0.15 

Kmr-B            12,335.00  0.06 

Kmr-col-B            26,542.20  0.12 

Kmr-fl-A             1,292.37  0.01 

Kmr-fl-B             1,554.54  0.01 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ชุดดิน หน่วยแผนที่ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
ชุดดินเขมรำฐ (Kmr)  (ต่อ) Kmr-hb-A            21,470.82  0.10 

Kmr-hb-B            27,785.35  0.13 

ชุดินโครำช (Kt) Kt-A             8,720.25  0.04 

Kt-ant-A          106,376.45  0.50 

Kt-ant-B          329,098.67  1.54 

Kt-ant,pic-A            12,480.02  0.06 

Kt-ant,pic-B            19,602.99  0.09 

Kt-B          851,576.20  3.99 

Kt-C             8,241.40  0.04 

Kt-gm-B            20,455.47  0.10 

Kt-pic-A             5,962.96  0.03 

Kt-pic-B          104,552.39  0.49 

Kt-pic-C            17,344.40  0.08 

ชุดดินละหำนทรำย (Lah) Lah-A          135,686.31  0.64 

Lah-fl-A          144,832.77  0.68 

Lah-fsi-A            13,473.77  0.06 

Lah-pic-A                425.02  0.00 

Lah-pic,fl-A            11,021.27  0.05 

ชุดดินเลย (Lo) Lo-B            10,054.72  0.05 

Lo-C            70,101.58  0.33 

Lo-D             6,296.77  0.03 

ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) Ml-B             1,261.12  0.01 

Ml-C             1,815.54  0.01 

Ml-D             2,924.11  0.01 

Ml-E                403.64  0.00 

ชุดดินหนองบุญนำก (Nbn) Nbn-A          629,867.94  2.95 

Nbn-col-A             4,607.54  0.02 

Nbn-pic-A          297,431.11  1.39 

Nbn-pic,col-A             3,762.05  0.02 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ชุดดิน หน่วยแผนที่ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

ชุดดินนครพนม (Nn) Nn-A          470,407.98  2.20 

Nn-fsi-A          108,959.33  0.51 

ชุดดินพล (Pho) Pho-A          213,345.81  1.00 

Pho-B            24,605.26  0.12 

Pho-fl-A                722.13  0.00 

ชุดดินโพนพิสัย (Pp) Pp-A            35,334.10  0.17 

Pp-ant-A          134,326.57  0.63 

Pp-ant-B          748,706.06  3.50 

Pp-B        1,522,442.04  7.13 

Pp-C            54,186.05  0.25 

Pp-gm-A            79,583.82  0.37 

Pp-gm-B          215,268.35  1.01 

Pp-md-B          316,633.46  1.48 

Pp-md-C            63,431.13  0.30 

ชุดดินปลำปำก (Ppk) Ppk-A            71,996.74  0.34 

Ppk-B        1,805,613.79  8.45 

Ppk-C            12,017.28  0.06 

ชุดดินปักธงชัย (Ptc) Ptc-A                 30.21  0.00 

Ptc-ant-A            74,232.11  0.35 

Ptc-ant-B          101,056.83  0.47 

Ptc-B          968,579.56  4.53 

Ptc-C          105,261.84  0.49 

Ptc-fl-B          252,389.89  1.18 

Ptc-hb-B          223,066.66  1.04 

ชุดดินภูพำน (Pu) 
 

Pu-A                125.64  0.00 

Pu-ant-A             2,188.38  0.01 

Pu-ant-B            11,726.55  0.05 

Pu-B          532,114.49  2.49 

Pu-C            46,465.67  0.22 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ) 

ชุดดิน หน่วยแผนที่ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

ชุดดินภูพำน (Pu)  (ต่อ) 
 

Pu-fl-B          242,512.77  1.14 

Pu-fl-C          101,269.45  0.47 

Pu-fl-D             1,639.18  0.01 

Pu-md-B            46,573.29  0.22 

Pu-md-C          105,239.89  0.49 

Pu-md-D            37,409.07  0.18 

Pu-md,fl-B            36,692.23  0.17 

Pu-md,fl-C          154,713.34  0.72 

ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) Re-A            94,430.01  0.44 

Re-col-A          314,594.78  1.47 

Re-pic-A          160,699.66  0.75 

Re-pic,col-A             1,195.38  0.01 

ชุดิดินสูงเนิน (Sn) Sn-A             1,727.15  0.01 

Sn-B             7,456.66  0.03 

ชุดดินศรสีงครำม (Ss) Ss-A            97,378.17  0.46 

ชุดดินสีทน (St) St-A          164,979.86  0.77 

St-fl-A             2,989.82  0.01 

ชุดดินธำตุพนม (Tp) Tp-A          140,711.11  0.66 

Tp-ant-A            13,692.91  0.06 

Tp-B            51,656.49  0.24 

Tp-gm,cal,f-A            13,710.25  0.06 

Tp-pic,f-A            49,795.94  0.23 

ชุดดินอุดร (Ud) Ud-A                956.76  0.00 

ผลรวมทั้งหมด   13,520,160.73 63.25 
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ตารางภาคผนวกที ่3  สมบัติทำงเคมีบำงประกำรและระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของชุดดินตัวแทนที่ศึกษำ 
 
Soil series Horizon1/ OM2/ Avail. P3/ Avail. K4/ CEC5/ BS6/ Total Fertility 

 (cm) (g kg–1) (mg kg–1) (mg kg–)1 (cmol kg–1) (%) scores level 

1) Flood plain        

Chp Topsoil 1.10 (1) 70.2 (3) 55.6 (1) 8.23 (1) 23.13 (1) 7 low 

 Subsoil 0.71 (1) 31.13 (3) 43.73 (1) 8.20 (1) 29.09 (1) 7 low 

Ss Topsoil 1.99 (2) 6.91 (1) 71.83 (2) 14.12 (2) 35.9 (2) 9 medium 

 Subsoil 1.34 (1) 6.30 (1) 47.28 (1) 15.60 (2) 31.96 (1) 6 low 

2) Aluvail terrace 

Nbn Topsoil 1.12 (1) 3.75 (1) 31.60 (1) 6.60 (1) 15.95 (1) 5 low 

 Subsoil 0.27 (1) 4.30 (1) 14.20 (1) 3.59 (1) 14.18 (1) 5 low 

Nn Topsoil 2.41 (2) 5.74 (1) 34.22 (1) 8.95 (1) 27.96 (1) 6 low 

 Subsoil 1.01 (1) 5.40 (1) 32.65 (1) 10.42 (2) 29.92 (1) 6 low 

Nn–fsi Topsoil 3.56 (2) 9.60 (1) 87.60 (2) 9.41 (1) 12.61 (1) 7 low 

 Subsoil 1.71 (2) 1.20 (1) 29.50 (1) 7.28 (1) 13.07 (1) 6 low 

Ud Topsoil 0.35 (1) 1.35 (1) 24.84 (1) 3.00 (1) 88.40 (3) 7 low 

 Subsoil 0.31 (1) 1.30 (1) 32.00 (1) 11.60 (2) 89.00 (3) 8 medium 
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ตารางภาคผนวกที่ 3  (ต่อ)  
 
Soil series Horizon1/ OM2/ Avail. P3/ Avail. K4/ CEC5/ BS6/ Total Fertility 

 (cm) (g kg–1) (mg kg–1) (mg kg–)1 (cmol kg–1) (%) scores level 

Ckr Topsoil 1.01 (1) 8.73 (1) 12.78 (1) 3.00 (1) 10.18 (1) 5 low 

 Subsoil 0.40 (1) 3.20 (1) 8.61 (1) 2.68 (1) 14.32 (1) 5 low 

Cpg Topsoil 0.73 (1) 5.50 (1) 21.07 (1) 4.45 (1) 36.96 (2) 6 low 

 Subsoil 0.44 (1) 3.24 (1) 15.12 (1) 3.98 (1) 21.87 (1) 5 low 

Tp Topsoil 2.17 (1) 16.86 (2) 81.22 (2) 11.91 (2) 49.61 (2) 9 medium 

 Subsoil 1.11 (1) 5.83 (1) 66.5 (2) 10.61 (2) 51.31 (2) 8 medium 

Tp–pic,f Topsoil 2.71 (2) 2.10 (1) 73.00 (2) 14.45 (2) 59.39 (2) 10 medium 

 Subsoil 1.24 (1) 1.15 (1) 33.84 (1) 12.23 (2) 41.23 (2) 7 low 

3) Peneplain 

St Topsoil 0.41 (1) 2.24 (1) 24.96 (2) 3.64 (1) 52.48 (2) 7 low 

 Subsoil 0.26 (1) 1.88 (1) 21.80 (2) 4.82 (1) 58.60 (2) 7 low 

Lah Topsoil 0.71 (1) 5.96 (1) 19.40 (1) 4.88 (1) 23.85 (1) 5 low 

 Subsoil 0.29 (1) 2.48 (1) 22.53 (1) 6.33 (1) 38.24 (2) 6 low 

 

172 



173 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่ 3  (ต่อ)  
 
Soil series Horizon1/ OM2/ Avail. P3/ Avail. K4/ CEC5/ BS6/ Total Fertility 

 (cm) (g kg–1) (mg kg–1) (mg kg–)1 (cmol kg–1) (%) scores level 

Re Topsoil 1.01 (1) 4.50 (1) 19.43 (1) 5.20 (1) 24.72 (1) 5 low 

 Subsoil 0.66 (1) 2.62 (1) 20.19 (1) 7.32 (1) 23.46 (1) 5 low 

Kg Topsoil 0.78 (1) 2.80 (1) 12.25 (1) 2.64 (1) 15.01 (1) 5 low 

 Subsoil 0.17 (1) 2.56 (1) 5.86 (1) 1.44 (1) 7.14 (1) 5 low 

Kt Topsoil 1.34 (1) 6.35 (1) 30.13 (1) 4.69 (1) 16.08 (1) 5 low 

 Subsoil 0.64 (1) 4.33 (1) 19.3 (1) 3.59 (1) 11.93 (1) 5 low 

Pp Topsoil 1.49 (1) 4.05 (1) 87.21 (2) 6.64 (1) 41.21 (2) 7 low 

 Subsoil 0.74 (1) 1.56 (1) 81.46 (2) 8.11 (1) 44.37 (2) 7 low 

Ppk Topsoil 1.5 (2) 3.40 (1) 96.88 (3) 8.41 (1) 42.29 (2) 9 medium 

 Subsoil 0.78 (1) 1.19 (1) 93.22 (3) 10.00 (2) 44.52 (2) 9 medium 

Ptc Topsoil 0.53 (1) 15.78 (2) 24.36 (1) 3.75 (1) 18.33 (1) 6 low 

 Subsoil 0.33 (1) 5.97 (1) 25.40 (1) 3.56 (1) 17.17 (1) 5 low 

Ptc–hb Topsoil 0.52 (1) 36.00 (3) 17.90 (1) 3.16 (1) 37.63 (2) 8 medium 

 Subsoil 0.24 (1) 1.24 (1) 26.46 (1) 6.42 (1) 38.24 (2) 6 low 
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ตารางท่ีภาคผนวกที่ 3  (ต่อ)  
 
Soil series Horizon1/ OM2/ Avail. P3/ Avail. K4/ CEC5/ BS6/ Total Fertility 

 (cm) (g kg–1) (mg kg–1) (mg kg–)1 (cmol kg–1) (%) scores level 

Kmr Topsoil 0.85 (1) 2.37 (1) 29.38 (1) 7.32 (1) 14.22 (1) 5 low 

 Subsoil 0.51 (1) 1.20 (1) 37.03 (1) 9.01 (1) 17.00 (1) 5 low 

Kmr–hb Topsoil 3.31 (2) 34.45 (3) 46.15 (3) 17.21 (2) 67.58 (2) 12 medium 

 Subsoil 0.79 (1) 1.02 (1) 54.4 (3) 14.35 (2) 45.88 (2) 9 medium 

Pho Topsoil 1.01 (1) 6.30 (1) 61.80 (2) 5.52 (1) 14.71 (1) 6 low 

 Subsoil 0.64 (1) 1.00 (1) 145.40 (3) 11.18 (2) 50.20 (2) 9 medium 

4) Rock controlled landform/structural unit 

Pu Topsoil 1.09 (1) 3.83 (1) 23.23 (1) 3.97 (1) 11.64 (2) 6 low 

 Subsoil 0.43 (1) 1.21 (1) 15.35 (1) 3.75 (1) 11.82 (1) 5 low 

Sn Topsoil 1.37 (1) 8.92 (1) 108.58 (3) 13.40 (2) 62.76 (2) 9 medium 

 Subsoil 0.88 (1) 4.27 (1) 54.67 (2) 13.81 (2) 59.61 (2) 8 medium 

Ml Topsoil 5.41 (3) 2.50 (1) 78.30 (2) 8.89 (1) 15.31 (1) 8 medium 

 Subsoil 1.39 (1) 0.40  (1) 38.10 (1) 10.68 (2) 5.23 (1) 6 low 
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ตารางท่ีภาคผนวกที่ 3  (ต่อ)  
 
Soil series Horizon1/ OM2/ Avail. P3/ Avail. K4/ CEC5/ BS6/ Total Fertility 

 (cm) (g kg–1) (mg kg–1) (mg kg–)1 (cmol kg–1) (%) scores level 

Lo Topsoil 2.12 (2) 1.00 (1) 80.00 (2) 8.32 (1) 43.00 (2) 8 medium 

 Subsoil 1.20 (1) 0.70 (1) 85.00 (2) 6.94 (1) 38.00 (2) 7 low 

Cg Topsoil 2.95 (2) 2.20 (1) 147.15 (3) 10.51 (2) 24.65 (1) 9 medium 

 Subsoil 1.57 (2) 0.47 (1) 73.38 (2) 8.19 (1) 15.41 (1) 7 low 

หมำยเหตุ:  1/ Topsoil  =  ชั นดินบน (0–25 เซนติเมตร)  Subsoil  = ชั นดินล่ำง (25–50 เซนติเมตร) 
2/ OM = organic matter, 3/ Avail. P = available phosphorus 4/ Avail. K = available potassium   
5/ CEC  =  cation exchange capacity  6/ BS  =  base saturation   

 
 วิธีคิดระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินใช้วิธีให้คะแนน (ตัวเลขคะแนนอยู่ในวงเล็บในตำรำง)  

คะแนนรวมเท่ำกับ 7 หรือน้อยกว่ำ ถือว่ำดินมีควำมอุดมสบูรณ์ต่้ำ  
คะแนนรวมอยู่ระหว่ำง 8–12 ถือว่ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปำนกลำง   
คะแนนรวมเท่ำกับ 13 หรือมำกกว่ำ ถือว่ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง 
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ตารางภาคผนวกที่ 4  สมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดินตัวแทนที่ศึกษำ จ้ำแนกโดยใช้สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีบำงประกำร 
 

LF/SS Soil classification Horizon Texture Gravel pH Al sat. OM Avail. P Avail. K CEC Bs FCC1/ 

    % 
1:1 
H2O 

 (%) % mg kg–1 mg kg–1 cmol kg–1 %  

1) Flood plain            
Chp col, Typic (Oxyaquic)  Topsoil Loamy – 5.6 – 1.10 70.20 55.60 8.23 23.13 Ldk 
 Dystrustepts Subsoil Loamy – 6.1 – 0.71 31.13 43.73 8.20 29.09  
Ss f, Vertic (Plinthic) Endoaquepts Topsoil Clayey – 4.8 10–60 1.99 6.91 71.83 14.12 35.92 Cgpk 
  Subsoil Clayey – 5.0 10–60 1.34 6.30 47.28 15.60 31.96  
2) Aluvail terrace            
Nbn fl, Aeric Endoaqualfs Topsoil Loamy – 4.7 – 1.12 3.75 31.60 6.60 15.95 Lg’ekp 
  Subsoil Loamy – 5.9 – 0.27 4.30 14.20 3.59 14.18  
Nn f, Plinthic (Aeric) Paleaquults Topsoil Loamy – 4.8 >60 2.41 5.74 34.22 8.95 27.96 LCg’akp 
  Subsoil Clayey – 5.1 >60 1.01 5.40 32.65 10.42 29.92  
Nn–fsi fsi, Plinthic (Aeric) Paleaquults Topsoil Loamy – 4.8 >60 3.56  9.60  87.60  9.41  12.61  Lg’a 
  Subsoil Loamy – 5.3 >60 1.71  1.20  29.50  7.28  13.07   
Ud col, Typic Halaquepts Topsoil Loamy – 5.2 – 0.35 1.35 24.84 3.00 88.40 Lg’snekpm 
  Subsoil Loamy – 6.1 – 0..31 1.30 32.00 1.60 89.00  
Ckr col, Typic (Oxyaquic) Paleustults Topsoil Sandy – 5.1 >60 1.01 8.73 12.78 3.00 10.18 SLdeak 
  Subsoil Loamy – 4.5 >60 0.40 3.20 8.61 2.68 14.32  
Cpg col, Typic Kandiustults Topsoil Loamy – 5.3 >60 0.73 5.50 21.07 4.45 36.96 Ldeakpm 
  Subsoil Loamy – 4.7 >60 0.44 3.24 15.12 3.98 21.87  
Tp fsi, Ultic Haplustalfs Topsoil Loamy – 5.4 – 2.17 16.86 81.22 11.91 49.61 Ld 
  Subsoil Loamy – 5.6 – 1.11 5.83 66.50 10.61 51.31  
Tp–pic,f f, (Plinthic) Ultic Haplustalfs Topsoil Loamy – 5.4 – 2.71  2.10  73.00  14.45  59.39  LCd 
  Subsoil Clayey – 5.6 – 1.24  1.15 33.84  12.23  41.23   
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ตารางภาคผนวกที่ 4  (ต่อ)  
 

LF/SS Soil classification Horizon Texture Gravel pH Al sat. OM Avail. P Avail. K CEC Bs FCC1/ 
    

% 
1:1 
H2O 

 (%) % mg kg–1 mg kg–1 cmol kg–1 % 
 

3) Peneplain            
St col, Fluvaquentic Endoaquepts Topsoil Loamy – 5.4 – 0.41 2.24 24.96 3.64 52.48 Lgekpm 
  Subsoil Loamy – 5.6 – 0.26 1.88 21.80 4.82 58.60  
Lah col, Typic (Aquic) Paleustults Topsoil Sandy – 5.2 – 0.71 5.96 19.40 4.88 23.85 SLd’ekpm 
  Subsoil Loamy – 6.1 – 0.29 2.48 22.53 6.33 38.24  
Re fl, Aquic Haplustalfs Topsoil Loamy – 5.0 >60 1.01 4.50 19.43 5.20 24.72 Ld’eakp 
  Subsoil Loamy – 5.4 >60 0.66 2.62 20.19 7.32 23.46  
Kg sandy, Typic Paleustalfs Topsoil Sandy – 5.6 – 0.78 2.80 12.25 2.64 15.01 Sdekpm 
  Subsoil Sandy – 6.1 – 0.17 2.56 5.86 1.44 7.14  
Kt col, Oxyaquic Paleustalfs Topsoil Loamy – 4.9 >60 1.34 6.35 30.13 4.69 16.08 Ldeakp 
  Subsoil Loamy – 4.8 >60 0.64 4.33 19.30 3.59 11.93  
Pp lsk/c, Typic (Plinthic) Paleustults Topsoil Loamy >35 5.3 10–60 1.49 4.05 87.21 6.64 41.21 Ldr++p 
  Subsoil Loamy >35 5.6 10–60 0.74 1.56 81.46 8.11 44.37  
Ppk csk, Typic (Plinthaquic)  Topsoil Loamy >35 5.3 10–60 1.50 3.40 96.88 8.41 42.29 Ldr++p 
 Paleustults Subsoil Clayey >35 5.5 10–60 0.78 1.19 93.22 10.00 44.52  
Ptc col, Typic (Kandic) Paleustults Topsoil Sandy – 5.2 >60 0.53 15.78 24.36 3.75 18.33 SLdeakm 
  Subsoil Loamy – 5.6 >60 0.33 5.97 25.40 3.56 17.17  
Ptc–hb col, Typic (Kandic) Paleustalfs Topsoil Loamy – 5.4 10–60 0.52  36.00  17.90  3.16  37.63  Ldekm 
  Subsoil Loamy – 5.2 10–60 1.62  3.76  15.08  2.19  12.66   
Kmr fl/c, Plinthaquic Haplustults Topsoil Loamy – 5.2 >60 0.85 2.37 29.38 7.32 14.22 Ld’akp 
  Subsoil Loamy – 5.5 >60 0.51 1.20 37.03 9.01 17.00  
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ตารางภาคผนวกที ่4  (ต่อ) 
 

LF/SS Soil classification Horizon Texture Gravel pH  Al sat. OM Avail. P Avail. K CEC Bs FCC1/ 

    % 1:1H2O  (%) % mg kg–1 mg kg–1 cmol kg–1 %  
3) Peneplain            
Kmr–hb fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Topsoil Loamy – 6.2 – 3.31  34.45  46.15  17.21  67.58  Ld’k 
  Subsoil Loamy – 5.5 – 0.79  1.02  54.4  14.35  45.88   
Pho fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Topsoil Loamy – 4.4 – 1.01 6.30 61.8 5.52 14.71 Ld’ep 
  Subsoil Loamy – 5.8 – 0.64 1.00 145.4 11.18 50.20  
4) Rock controlled landform/structural unit           
Pu col, Typic (Kandic) Paleustults Topsoil Loamy – 5.0 >60 1.09 3.83 23.23 3.97 11.64 Ldeakp 
  Subsoil Loamy – 5.2 >60 0.43 1.21 15.35 3.75 11.82  
Sn f, Typic Paleustalfs Topsoil Loamy – 5.6 – 1.37 8.92 108.58 13.40 62.76 LCd 
  Subsoil Cleyey – 5.7 – 0.88 4.27 54.67 13.81 59.61  
Ml csk, Ultic Haplustalfs Topsoil Loamy >35 5.1 >60 5.41 2.50 78.30 8.89 15.31 LRdr++ap 
  Subsoil Loamy >35 5.1 >60 1.39 0.40 38.10 10.68 5.23  
Lo f, Typic Kandiustalfs* Topsoil Loamy – 5.7 – 2.12  1.00  80.00  8.32  43.00  Ldp 
  Subsoil Loamy – 5.6 – 1.20  0.70  85.00  6.94  38.00   
Cg vf, Typic (Kandic) Paleustults Topsoil Clayey – 5.4 >60 2.95 2.20 147.15 10.51 24.65 Cdap 
  Subsoil Clayey – 5.1 >60 1.57 0.47 73.38 8.19 15.41  

หมำยเหตุ: L = ดินร่วน, S = ดินทรำย, C = ดินเหนียว R = ดินตื นถึงชั นหินพื น  e = ดินมีควำมจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่้ำ (เบสรวมที่สกัดได้ < 7 cmol kg–1) 
  g = ดินขังน ้ำ (ดินมีระบอบควำมชื นแบบ aquic)   a = ดินกรด/อะลูมินัมเป็นพิษ (pH 1:1 ในน ้ำ < 5.5; BS < 33%)     
  g’ =ดินขังน ้ำ มีกำรระบำยน ้ำค่อนข้ำงเลว (Aeric subgr.)  k = ดินมีโพแทสเซียมต่้ำ (Avail.K < 75 mg kg–1 ) 
  d = ดินแห้ง (ดินมีระบอบควำมชื นแบบ ustic)   p = ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่้ำ (ค่ำ P ตำม Bray II < 8 mg kg–1) 

d’ = ดินแห้ง มีกำรดัดแปลงพื นที่เพ่ือกำรขังน ้ำ (ดินดอนท้ำนำ) m = อินทรียวัตถุต่้ำ (OM < 0.86%; OC < 0.5%) 
  b = ดินด่ำง (pH 1:1 ในน ้ำ < 7.3)     r = ปริมำณกรวดในดิน ( r++ > 35%) 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  สรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนิดของสภำพพื นที่ ชุดดิน และคุณภำพดินในพื นที่แอ่งสกลนคร 
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

1. ที่ราบน้ าท่วมถึง               
  1.1 สันดินริมน ้ำ             

 
 Chp col, Typic (Oxyaquic) Dystrustepts Ldak L L 11 5 

 
 Chp-fsi fsi, Typic (Oxyaquic) Dystrustepts Ldak L L 11 5 

  1.2 ที่ลุ่มหลังสันดิน         
 

 Ka f, Aeric (Plinthic) Endoaquepts LCg'p M M 10 4 

 
 Pm Vf, Vertic Endoaquepts Cg M M 10 4 

 
 Ss f, Vertic (Plinthic) Endoaquepts LCgpk M L 10 4 

2. ตะพักล าน้ า           
  2.1 ตะพักล้ำน ้ำระดับต่ำ้         
 

 Cpa f, Areic (Plinthic) Epiaqualfs LCg'kp M L 10 4 

 
 Cpa-fl fl, Areic (Plinthic) Epiaqualfs Lg'kp M L 10 4 

 
 Cpa-fsi fsi, Areic (Plinthic) Epiaqualfs Lg'kp M L 10 4 

 
 Nak fl, Aeric Paleaquults Lg'k L L 15 6 

 
 Nao f, Aeric Endoaquafts LCg'kp M M 10 4 

 
 Nao-fl fl, Aeric Endoaquafts Lg'kp M M 10 4 

 
 Nbn fl, Aeric Endoaqualfs Lg'ekp L L 10 4 

 
 Nbn-col col, Aeric Endoaqualfs Lg'ekp L L 10 4 

 
 Nbn-pic fl, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lg'ekp L L 10 4 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ)  
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

2. ตะพักล าน้ า               
  2.1 ตะพักล้ำน ้ำระดับต่ำ้  (ต่อ)             

 
 Nbn-pic,col col, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lg'ekp L L 10 4 

 
 Nkg f, Aeric Endoaqualfs LCg'em M L 10 4 

 
 Nkg-fsi fsi, Aeric Endoaqualfs Lg'em M L 10 4 

 
 Nkg-fsi,pic fsi, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lgem M L 10 4 

 
 Nn f, Plinthic (Aeric) Paleaquults LCg'akp L L 10 4 

 
 Nn-fsi fsi, Plinthic (Aeric) Paleaquults Lg'a L L 10 4 

 
 Noy f, Plinthic (Aeric) Paleaquults LCg'eakpm L L 15 6 

 
 Sik fsi, Aeric (Plinthic) Endoaqalfs LCg'akp M L 10 4 

 
 Th f, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lcg'ekpm L L 10 4 

 
 Th-fsi fsi, Aeric (Plinthic) Endoaqualfs Lg'em L L 10 4 

 
 Ud col, Typic Halaquepts Lg'snekpm L M 21 7 

  2.2 ตะพักล้ำน ้ำระดับกลำงถึงสูง       
  Ckr col, Typic (Oxyaquic) Paleustults SLdeak L L 15 6 

 
 Ckr-ant col, Typic (Antraquic) Paleustults SLdeak L L 15 6 

 
 Cpg col, Typic Kandiustults Ldeakpm L L 15 6 

 
 Mr lsk, Typic (Kandic) Paleustults Ldr++em M L 19 6 

 
 Suk col, Typic (Kandic) Paleustults Ldek L L 15 6 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ)  
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility  
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

2. ตะพักล าน้ า               
  2.2 ตะพักล้ำน ้ำระดับกลำงถึงสูง  (ต่อ)             

 
 Suk-fl fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldek L L 15 6 

 
 Suk-tks l, Typic (Arenic) (Kandic) Paleustults Sdekpm L L 19 6 

 
 Tp fsi, Ultic Haplustalfs Ld M M 11 5 

 
 Tp-ant fsi, (Antraquic) Ultic Haplustalfs Ld' M M 11 5 

 
 Tp-gm,cal,f f, Aquic Haplustalfs LCd'b M M 11 5 

 
 Tp-pic,f f, (Plinthic) Ultic Haplustalfs LCd M L 11 5 

3. พ้ืนที่เกือบราบ           
  3.1 พื นที่ท่ีมีลักษณะเป็นร่อง         
 

 St col, Fluvaquentic Endoaquepts Lgekpm L L 10 4 

 
 St-fl fl, Fluvaquentic Endoaquepts Lgekpm L L 10 4 

  3.2 พื นที่ท่ีมีลักษณะเป็นท่ีรำบ         
 

 Lah col, Typic (Aquic) Paleustults SLd'ekpm L L 15 6 

 
 Lah-fl fl, Typic (Aquic) Paleustults Ld'ekpm L L 15 6 

 
 Lah-fsi fsi, Typic (Aquic) Paleustults Ld'ekpm L L 15 6 

 
 Lah-pic col, Typic (Plinthaquic) Paleustults SLd'ekpm L L 15 6 

 
 Lah-pic,fl fl, Typic (Plinthaquic) Paleustults Ld'ekpm L L 15 6 

 
 On lsk, Areric (plinthic) Epiaquults Lg'r++pk L L 19 6 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ)  
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

3. พ้ืนที่เกือบราบ               
  3.2 พื นที่ท่ีมีลักษณะเป็นท่ีรำบ  (ต่อ)             

 
 Pn lsk, Areic (Plinthic) Paleaqults Lg'r++ekp L L 19 6 

 
 Re fl, Aquic Haplustalfs Ld'eakp L L 15 6 

 
 Re-col col, Aquic Haplustalfs Ld'eakp L L 15 6 

 
 Re-pic fl, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld'eakp L L 15 6 

 
 Re-pic,col col, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld'eakp L L 15 6 

  3.3 พื นที่ท่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้ำงรำบถึงเป็นลูกคลื่น       
 

 Cni fsi, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld'ekp L L 6 3 

 
 Cni-lb fsi, Typic  (Plinthaquic) Paleustults Ld'eakp L L 15 6 

 
 Ht col, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakpm L L 15 6 

 
 Ht-fl fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakpm L L 15 6 

 
 Kg sandy, Typic Paleustalfs Sdekpm L L 19 6 

 
 Kg-ant sandy,  (Antraquic) Typic Paleustalfs Sd'ekpm L L 19 6 

 
 Kg-ant,tks loamy, (Antraquic) Arenic Paleustalfs Sd'ekpm L L 19 6 

 
 Kg-tks loamy, Arenic Paleustalfs Sdekpm L L 19 6 

 
 Kng fl, Oxyaquic (Kandic) Paleustalfs Ldak L L 11 5 

 
 Kng-ant fl, (Antraquic) Oxyaquic Paleustalfs Ld'ak L L 11 5 

 
 Kng-pic fl, Oxyaquic (Plinthic) Paleustalfs Ldak L L 11 5 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ) 
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

3. พ้ืนที่เกือบราบ               
  3.3 พื นที่ท่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้ำงรำบถึงเป็นลูกคลื่น  (ต่อ)            

 
 Kt col, Oxyaquic (Kandic) Kandiustults Ldeakm L L 15 6 

 
 Kt-ant col, (Antraquic)  KandicKandiustults Ld'eakm L L 15 6 

 
 Kt-ant,pic col,  (Antraquic) Plinthic  Kandiustults Ld'eakm L L 15 6 

 
 Kt-gm col, Aquic Kandiustults Ld'eakm L L 15 6 

 
 Kt-pic col, Oxyaquic Plinthic Kandiustults Ldeakm L L 15 6 

 
 Msk loamy, Oxyaquic Arenic Haplustalfs Sdekpm L L 19 6 

 
 Msk-ant loamy, (Anthaquic) Arenic Haplustalfs Sd'ekpm L L 19 6 

 
 Msk-vtks loamy, Oxyaquic (Grossarenic) Haplustalfs Sdekpm L L 19 6 

 
 Nbd lsk/c, Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults Ldr++eapm L L 19 6 

 
 Ng loamy, Grossarinic Haplustalfs Sdeakpm L L 19 6 

 
 Ng-ant loamy, (Anthaquic) Grossarinic Haplustalfs Sd'eakpm L L 19 6 

 
 Pht lsk, Typic (Kandic) Paleustults Ldr++eap L L 19 6 

 
 Pht-col col, Typic (Plinthic) Paleustults Ldr++eap L L 19 6 

 
 Pht-md fl, Typic (Plinthic) Paleustults Ldr++eap L L 19 6 

 
 Pp lsk/c, Typic (Plinthic) Paleustults Ldr++p L L 19 6 

 
 Pp-ant lsk/c, Typic (Antraquic) (Plinthic) Paleustults Ld'r++p L L 19 6 

 
 Pp-gm lsk/c, Typic (plinthaquic) Paleustults Ld'r++p L L 19 6 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ)  
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

3. พ้ืนที่เกือบราบ               
  3.3 พื นที่ท่ีลักษณะเป็นที่ค่อนข้ำงรำบถึงเป็นลูกคลื่น  (ต่อ)            

 
 Pp-md fl/lsk, Typic (plinthic) Paleustults Ldr++p L L 19 6 

 
 Ppk csk, Typic (plinthaquic) Paleustults Ldr++p M M 19 6 

 
 Ptc col, Typic (Kandic) Paleustults SLdeakm L L 15 6 

 
 Ptc-ant col, Typic (Antraquic) (Kandic) Paleustults SLd'eakm L L 15 6 

 
 Ptc-fl fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakm L L 15 6 

 
 Ptc-hb col, Kandic Paleustalfs SLdekm M L 11 5 

 
 Rn fl, Typic (Plinthaquic) Paleustults Ld'eak L L 15 6 

 
 Si-col col, Ultic Paleustalfs Ldekpm L L 11 5 

 
 Sk lsk/fragment, Petroferric Haplustults LRdr++p M L 19 6 

 
 Sk-ant lsk/fragment, (Anthaquic) Petroferric Haplustults LRd'r++p M L 19 6 

 
 Tu col/csk, Oxyaquic Haplorthods SLdeakpm L L 18 6 

 
 Ub-tks l, Aquic (Arenic) Haplustalfs Sd'ekm L L 19 6 

 
 Yl col, Ultic Halpustalfs SLdekpm L L 11 5 

  3.4 พื นที่ท่ีมีควำมไม่ต่อเนื่องทำงธรณีวิทยำ       
  Kmr fl/c, Plinthaquic Haplustults Ld'akp L L 15 6 

 
 Kmr-col col, Plinthaquic Haplustults Ld'akp L L 15 6 

 
 Kmr-fl fl, Plinthaquic Haplustults Ld'akp L L 15 6 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ) 
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

3. พ้ืนที่เกือบราบ               
  3.4 พื นที่ท่ีมีควำมไม่ต่อเนื่องทำงธรณีวิทยำ  (ต่อ)           

 
 Kmr-hb fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld'kp L L 11 5 

 
 Pho fl/c, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld'ep L M 11 5 

 
 Pho-fl fl, Aquic (Plinthic) Haplustalfs Ld'ep L M 11 5 

4. หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆและโครงสร้างของหิน       
  4.1 พัฒนำจำกหินทรำย         
 

 Pu col, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakp L L 15 6 

 
 Pu-ant col, Typic (Antraquic) (Kandic) Paleustults Ld'eakp L L 15 6 

 
 Pu-fl fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldeakp L L 15 6 

 
 Pu-md col, Kanhaplic Haplustults Ldeakp L L 15 6 

 
 Pu-md,fl fl, Kanhaplic Haplustults Ldeakp L L 15 6 

 
 Ty lsk, Kanhaplic Haplustults Ldr++eap M M 19 6 

 
 Wk loamy, Lithic Haplustults SLRr+deakp L L 22 7 

  4.2 พัฒนำจำกหินทรำยแป้ง         
 

 Sn f, Typic Paleustalfs LCd M M 15 6 
  4.3 พัฒนำจำกหินดินดำน         
 

 Ch csk, Typic Kandiustults Ldr++eapm L L 19 6 

 
 Ml csk, Ultic Haplustalfs Ldr++ap M L 19 6 
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ตารางภาคผนวกที่ 5  (ต่อ)  
 

Landform Soil series Taxonomic classification FCC Unit 
Fertility 
Topsoil 

Fertility 
Subsoil 

Stresses  
class 

Land quality 
class 

4. หน่วยที่รองรับด้วยหินชนิดต่างๆและโครงสร้างของหิน           
  4.3 พัฒนำจำกหินดินดำน  (ต่อ)             

 
 Ws f, Ultic Haplustalfs Ldakp M M 11 5 

 
 Ws-vd f, Ultic Paleustalfs Ldakp M M 11 5 

 
 Ws-vd,ant f, (Antraquic) Ultic Paleustalfs Ld'akp M M 11 5 

  4.4 พัฒนำจำกหินปูน         
 

 Ppm vf, Rhodic Kandiustalfs LCdbpm M M 11 5 
  4.5 พัฒนำจำกหินแกรนติ         
 

 Lo f, Typic Kandiustalfs Ldp M L 15 6 

 
 Ps fl, Kanhaplic Haplustults Ldakp L L 15 6 

 
 Ps-vd fl, Typic (Kandic) Paleustults Ldakp L L 15 6 

  4.6 พัฒนำจำกหินไรโอไลต ์แอนดีไซต ์       
 

 Cg vf, Typic (Kandic) Paleustults Cdap M L 15 6 

 
 Cg-gm vf, Typic (Aquic) Paleustults Cd'ap M L 15 6 

 
 Cg-low vf, Typic (Plinthic) Paleustults Cdap M L 15 6 

 
 Cg-md vf, Kanhaplic Haplustults Cdap M L 15 6 

 
 Cg-md,low vf, Kanhaplic Haplustults Cdap M L 15 6 

 
 Kak lsk, Ultic Haplustalfs Ldr++eakpm L L 19 6 

 
 Kak-ant lsk, (Antraquic) Ultic Haplustalfs Ld'r++eakpm L L 19 6 

 
 Tl csk, Ultic Haplustalfs LCdr++ap M M 19 6 
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หมำยเหตุ : L = ดินร่วน, S = ดินทรำย, C = ดินเหนียว R = ดินตื นถึงชั นหินพื น  e = ดินมีควำมจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่้ำ (เบสรวมที่สกัดได้ < 7 cmol kg–1) 
  g = ดินขังน ้ำ (ดินมีระบอบควำมชื นแบบ aquic)   a = ดินกรด/อะลูมินัมเป็นพิษ (pH 1:1 ในน ้ำ < 5.5; BS < 33%)     
  g’ = ดินขังน ้ำ มีกำรระบำยน ้ำค่อนข้ำงเลว (Aeric subgr.)  k = ดินมีโพแทสเซียมต่้ำ (Avail.K < 75 mg kg–1 ) 
  d = ดินแห้ง (ดินมีระบอบควำมชื นแบบ ustic)   p = ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่้ำ (ค่ำ P ตำม Bray II < 8 mg kg–1) 

d’ = ดินแห้ง มีกำรดัดแปลงพื นที่เพ่ือกำรขังน ้ำ (ดินดอนท้ำนำ) m = อินทรียวัตถุต่้ำ (OM < 0.86%; OC < 0.5%) 
  b = ดินด่ำง (pH 1:1 ในน ้ำ < 7.3)     r = ปริมำณกรวดในดิน ( r++ > 35%) 
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ตารางภาคผนวกที่ 6  หลักเกณฑ์กำรประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 
ระดับควำม
อุดมสมบูรณ์

ของดิน 

อินทรียวัตถุ อัตรำร้อยละ
ควำมอ่ิมตัวเบส 

ควำมจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ 

โพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ 

 (g kg-1) (%) (cmol kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

ต้่ำ < 15   (1) < 35   (1) < 10   (1) < 10   (1) < 60   (1) 

ปำนกลำง 15-35  (2) 35-75  (2) 10-20  (2) 10-25  (2) 60-90  (2) 

สูง > 35   (3) > 75   (3) > 20   (3) > 25   (3) > 90   (3) 

หมำยเหตุ: วิธีคิดระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้วิธีให้คะแนน (ตัวเลขคะแนนอยู่ในวงเล็บในตำรำง) 
ถ้ำคะแนนเท่ำกับ 7 หรือน้อยกว่ำ ถือว่ำดินมีระดับควำมอุดมสมบูรณ์ต้่ำ 
ถ้ำคะแนนอยู่ระหว่ำง 8-12 ถือว่ำดินมีระดับควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 
ถ้ำมีคะแนนเท่ำกับ 13 หรือมำกกว่ำ ถือว่ำดินมีระดับควำมอุดมสมบูรณ์สูง 

ที่มำ: กองส้ำรวจดิน (2523) 
  



189 

ตารางภาคผนวกที่ 7  หลักเกณฑ์กำรจ้ำแนกสมรรถนะควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC) 
 

ชั้นสมรรถนะและค าอธิบาย สัญลักษณ ์ เกณฑ์ที่ก าหนด 
1. ประเภท: เนื อดินบน S ดินบนเป็นทรำย: ทรำยปนดินร่วน และทรำย 
ใช้ชั นไถพรวน หรือควำมลึกประมำณ 
0–20 เซนติเมตร หรือตื นกว่ำ 

L ดินบนเป็นดินร่วน: ปริมำณดินเหนียว < 35% แต่ไม่ใช่ทรำยปนร่วน 
 หรือทรำย 
C ดินบนเป็นดินเหนียว: ปริมำณดินเหนียว > 35% 
O ดินอินทรีย์: มีคำร์บอนอินทรีย์ > 12% จนถึงควำมลึก 50 เซนติเมตร  

(อันดับฮิสโทซอลส์ และกลุ่มฮิสติก) 
2. ประเภทดินลา่ง: เนื อดินล่ำง 
ใช้เมื่อเนื อดินล่ำงต่ำงจำกดินบน  
ภำยใน 50 เซนติเมตรจำกผิวดิน 

S ดินล่ำงเป็นทรำย: ลักษณะเช่นเดียวกับประเภท 
L ดินล่ำงเป็นดินร่วน: ลักษณะเช่นเดียวกับประเภท 
C ดินล่ำงเป็นดินเหนียว: ลักษณะเช่นเดียวกับประเภท 
R ดินล่ำงเป็นวัสดุแข็งที่จ้ำกัดกำรชอนไชของพืช ภำยในระยะ 50 เซนติเมตร 
R– ดินล่ำงเป็นวัสดุแข็งที่จ้ำกัดกำรชอนไชของพืช ภำยในระยะ 50 เซนติเมตร  

แต่สำมำรถใช้ ripper ไถหรือท้ำลำยได้เพื่อเพิ่มกำรชอนไชของรำก 
3. ตัวแปรขยาย:  
ใช้ในชั นไถพรวนหรือภำยในระยะ 20 เซนติเมตรจำกผิวดินหรือตื นกวำ่ เว้นแตท่ี่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกลุ่มตัวแปรขยำย มีควำมสัมพันธ์กับ
สมบัติทำงฟิสิกส์ของดิน พีเอชดิน แร่ในดินและสมบัติทำงชีวภำพของดิน 

ตัวแปรขยายที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน  

กำรขังน ้ำ (สีเทำ): สภำวะไร้อำกำศ 
(anaerobic) เกิดกำรรีดักชันทำงเคมี 
กระบวนกำร Denitrification เกิดกำร
ปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์ (N2O) และ  
มีเทน (CH4) 

g มีระบอบควำมชื นดินแบบแอควิก; จุดประมีค่ำรงค์ < 2 ภำยในควำมลึก 50 
เซนติเมตรจำกผิวดิน หรือใต้ชั นไถพรวน หรือดินมีสภำพอิ่มตัวด้วยน ้ำ
มำกกว่ำ 60 วันต่อปี 

g+ ระยะเวลำกำรขังน ้ำ; ดินอิ่มตัวด้วยน ้ำตำมธรรมชำติหรือน ำ้ชลประทำน > 
200 วันต่อปี ไม่มีจุดประบ่งชี วำ่มี Fe3+ เป็นองค์ประกอบชัดเจนภำยใน
ควำมลึก 50 เซนติเมตร รวมไปถึงดินนำและกำรปลูกพืชแบบไม่ใช้
ออกซิเจนที่พืชไม่สำมำรถเติบโตได้โดยปรำศจำกกำรขังน ้ำ ตอ่เนื่องไป
จนถึงปฏิกิริยำรีดักชั่นที่ส่งผลให้เกิดไนโตรเจน mineralization ช้ำลงและ
กำรขำดสังกะสีในขำ้ว 

ฤดูแล้งจัด (แห้ง): เป็นข้อจ้ำกัดในกำรปลูกพืช
ตลอดทั งปี ขัดขวำงวงจรศัตรูพืช และ 
มีผลกระทบต่อพืช 

d มีระบอบควำมชื นดินแบบอัสติกหรือเซอริก; วันที่แห้งติดต่อกัน > 60 วัน
ต่อปี  แต่มีวันที่ชื นสะสมกัน >180 วันต่อปี  ภำยในควำมลึก 20–60 
เซนติเมตร 

 d+ มีระบอบควำมชื นแบบแอริดิก หรือทอริก แห้งเกินไปที่พืชจะเจริญเติบโต  
ถ้ำไม่มีกำรชลประทำน 

กรวด r+ มีปริมำณกรวด 10–35% (โดยปริมำตร) 
 r++ มีปริมำณกรวด ≥35% (โดยปริมำตร) กรวดมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

2–25 เซนติเมตร ภำยในควำมลึก 50 เซนติเมตร 
 r+++ มีปริมำณหินโผล่ มำกกว่ำ 15% 
ควำมลำดชัน % บอกเป็นช่วงร้อยละ หรือ % ของควำมลำดชัน เช่น 0–15%, 15–30%, 

>30% 
มีควำมเส่ียงกำรกร่อนดินสูง SC, LC, 

CR, LR, 
SR, >30% 

ดินที่มีควำมสำมำรถในกำรกร่อนดินสูงเนื่องมำจำกมีเนื อดินแตกต่ำงกัน
อย่ำงชัดเจน (SC, LC) ดินตื น (R) หรือมีควำมลำดชัน (slope > 30%) 

ตัวแปรขยายที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาดนิ   
ซัลไฟด์ (Sulfidic) ของดินแคตเคลย์ (cat clay) c พีเอช < 3 เมื่อดินแห้ง สีจุดประของสำรจำโรไซต์มีค่ำเท่ำกับสีสัน (hue) 

2.5Y หรือเหลืองกว่ำ ค่ำรงค์ (chroma) เท่ำกับ 6 หรือสูงกว่ำ ภำยในควำม
ลึก 60 เซนติเมตรจำกผิวดิน  
(กลุ่มดินใหญ่ sulfaquents, sulfaquepts, sulfudepts) 
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ตารางภาคผนวกที่ 7  (ต่อ) 
 

ชั้นสมรรถนะและค าอธิบาย สัญลักษณ ์ เกณฑ์ที่ก าหนด 
ควำมเป็นพิษของอะลูมินัมส้ำหรับพืชทั่วไป a ดินมีค่ำควำมอิ่มตัวของธำตุอะลูมินัม (Al saturation) > 60% ภำยใน

ควำมลึก 50 เซนติ เมตร หรืออัตรำร้อยละควำมอิ่มตัวเบส (base 
saturation) < 33% ของค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้ำ 
โดยกำรประเมินด้วยวิธีกำรหำผลรวมของแคตไอออนที่พีเอช  7 ภำยใน
ควำมลึก 50 เซนติเมตร หรืออัตรำร้อยละควำมอิ่มตัวเบส < 14% ของค่ำ
ควำมจุแลกเปลี่ยนแคตไออน โดยกำรประเมินด้วยวิธีกำรหำผลรวมของ
แคตไอออนที่พีเอช 8.2 ภำยในควำมลึก 50 เซนติเมตร หรือพีเอช < 5.5 
ยกเว้นดินอินทรีย์  

a– ค่ำควำมอิ่มตัวของธำตุอะลูมินัมอยู่ระหว่ำง 10–60% ภำยในควำมลึก 50 
เซนติเมตร โดยเฉพำะพืชที่ไวต่อกรด เช่น ฝ้ำยและถั่วอัลฟำฟำ 

ไม่มีปฏิกิริยำเคมีเด่นที่เป็นข้อจ้ำกัด  
(ตัวแปรขยำย h เดิม ) 

ไม่มี
สัญลักษณ ์

ดินมีค่ำควำมอิ่มตัวของธำตุอะลูมินัม < 60% ของควำมสำมำรถในกำร
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่้ ำประสิทธิผล (ECEC) ภำยในควำมลึก 50 
เซนติเมตร พีเอชอยู่ระหว่ำง 5.5–7.2 

แคลเซียมคำร์บอเนต (ค่ำปฏิกิรยิำดินเปน็ด่ำง) 
โดยทั่วไปขำดเหล็กและสังกะส ี

b ดินมีสำรประกอบแคลเซียมคำร์บอเนตอิสระภำยในควำมลึก 50 เซนติเมตร 
(เกิดฟองฟู่กับกรดเกลือ) หรือพีเอช > 7.3 

ควำมเค็ม (salinity) s ดินมีค่ำสภำพกำรน้ำไฟฟำ้ของสำรละลำยดินซ่ึงอิ่มตัวด้วยน ำ้ > 0.4 ซีเมนส์
ต่อเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ภำยในควำมลึก 1 เมตรจำกผิวดิน 
(ดินเค็มในกลุ่ม solonchaks)  

s– ดินมีค่ำสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของสำรละลำยดินซ่ึงอิ่มตัวด้วยน ้ำ 0.2–0.4  
ซีเมนส์ต่อเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ภำยในควำมลึก 1 เมตรจำก
ผิวดิน (ดินที่เริ่มมีควำมเค็ม) 

สภำพด่ำง (alkalinity) n ดินมีค่ำควำมอิ่มตัวด้วยโซเดียม > 15% ของค่ำควำมสำมำรถในกำร
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่้ำ ภำยในควำมลึก 50 เซนติเมตรจำกผิวหน้ำดิน  
(ดินเค็มในกลุ่ม solonetz) 

n– ดินมีค่ำควำมอิ่มตัวด้วยโซเดียม 6–15% ของค่ำควำมสำมำรถในกำร
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่้ำภำยในควำมลึก 50 เซนติเมตรจำกผิวหน้ำดิน  
(ดินที่เริ่มมีสภำพด่ำง) 

ตัวแปรขยายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาแร่ในดิน   
ปริมำณธำตุอำหำรส้ำรองต่้ำ  
(ขำดโพแทสเซียม) 

k ดินมีแร่ที่สลำยตัวง่ำย < 10% ในขนำดอนุภำคทรำยแป้งและทรำย ภำยใน
ควำมลึก 50 เซนติเมตรจำกผิวดิน หรือ siliceous mineralogy หรือ
ปริมำณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ < 0.20 เซนติโมลต่อกิโลกรัม หรือ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ < 2% ในผลรวมของเบส ถ้ำดินมีเบส < 10 
เซนติโมลต่อกิโลกรัม 

มีกำรตรึงฟอสฟอรัสสูงโดยออกไซด์ของเหล็ก
และอะลูมินัม (>100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ฟอสฟอรัสที่ใส่เพิ่มเข้ำไปให้เพียงพอตอ่กำร
ทดสอบดิน) 
Ci ดินมีโครงสร้ำงดีมำกแต่มีควำมสำมำรถในกำร
อุ้มน ้ำต่้ำ 
Ci ดินล่ำงมีควำมสำมำรถในกำรกักเก็บไนเตรท 

i ปริมำณเหล็กและอะลูมินัม ในรูปอิสระ  (free R2O3) เมื่ อสกัดด้วย 
dithionite ต่อร้อยละของอนุภำคดินเหนียว (% clay) มำกกว่ำ 0.2 หรือ
ปริมำณเหล็กที่สกัดได้ด้วย citrate dithionite มำกกว่ำร้อยละ 4 ในชั นดิน
บน หรือดินในอันดับออกซิซอลส์และประเภทดินบนเป็นดินเหนียวในกลุ่ม
ออกซิก หรือค่ำสีสัน (hue) แดงกว่ำ 5YR และดินมีโครงสร้ำงแบบเม็ดกลม  

i– เหมือนด้ำนบน แต่ดินได้รับกำรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส เพื่อเพิ่มปริมำณ
ฟอสฟอรัสในระยะยำวให้กับพืช ปริมำณฟอสฟอรัสในดินเมื่อสกัดด้วยวิธี 
Olsen มำกกว่ำ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

i+ เหมือนด้ำนบน ควำมเป็นไปได้ที่เหล็กเป็นพิษเมื่อดินขังน ้ำเป็นเวลำนำน 
(g+) หรือพื นที่ดอนที่อยู่ติดกันมีตัวแปรขยำย i 

ดินเหนียวที่มีกำรแตก (มีสมบัติเวอร์ติก):  
ดินเหนียวที่เหนียวจัดที่มีควำมสำมำรถในกำร    
เปลี่ยนรูปร่ำง ดินบนมีกำรยืดหดตัวอย่ำงรุนแรง  

v อนุภำคดินเหนียวมำกกว่ำร้อยละ 35 ที่มีแร่ดินเหนียวประเภท 2:1 
มำกกว่ำร้อยละ 50 หรือมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรขยำยตัวเชิงเส้นมำกกว่ำ 0.9  
(อันดับดินเวอร์ติซอลส์ และกลุ่ม vertic) 
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ตารางภาคผนวกที่ 7  (ต่อ) 
 

ชั้นสมรรถนะและค าอธิบาย สัญลักษณ ์ เกณฑ์ที่ก าหนด 
ควำมสำมำรถในกำรชะละลำยสูง  
(ค่ำควำมสำมำรถของดินในกำรต้ำนทำนกำร
เปลี่ยนแปลงพีเอชของดินต่้ำ ค่ำควำมสำมำรถใน
กำรแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้ำประสิทธิผลต้่ำ) 

e ค่ำควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้ำประสิทธิผลน้อยกว่ำ 4  
เซนติโมลต่อกิโลกรัม หรือน้อยกว่ำ 7 เซนติโมลต่อกิโลกรัม โดยผลรวม
ของแคตไอออนที่พีเอช 7 หรือ น้อยกว่ำ 10 เซนติโมลต่อกิโลกรัม โดย
ผลรวมของแคตไอออนบวกกับอะลูมินัมและไฮโดรเจนไอออนที่พีเอช 8.2 

ตัวแปรขยายท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติทางชีววิทยา 
ของดิน 

  

อินทรีย์คำร์บอนอิ่มตัวต่้ำ  
(อินทรียวัตถุต่้ำ ศักยภำพในกำรสะสมคำร์บอนต่้ำ) 

m ผลรวมของอินทรีย์คำร์บอนอิ่มตัวน้อยกว่ำร้อยละ 80 ในดินบน เมื่อ
เทียบกับดินที่ไม่ถูกรบกวน หรือพื นที่ดินชนิดเดียวกันที่มีประสิทธิภำพใน
กำรผลิตเทียบเป็นร้อยละ 100 หรืออินทรีย์คำร์บอนอิ่มตัวน้อยกว่ำร้อย
ละ 80 เมื่อสกัดด้วย 333 nM KMnO4 เมื่อเทียบกับดินที่ไม่ถูกรบกวน 
หรือพื นที่ดินชนิดเดียวกันที่มีประสิทธิภำพในกำรผลิตเทียบเป็นร้อยละ 
100 

ที่มำ: Sanchez et al. (2003) 
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ตารางภาคผนวกที่ 8  หลักเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพท่ีดินจำกข้อจ้ำกัดทรัพยำกรที่ดิน (Major Land 
Resources Stresses) 
 

ชั น
ควำมเครยีด 

ชั น 
คุณภำพที่ดิน 

ปัจจัยหลัก 
ที่มีผลต่อควำมเครียดของดิน 

ลักษณะบ่งชี ข้อจ้ำกัด 

25 9 ขำดน ้ำเป็นระยะเวลำนำน ระบอบควำมชื นดินแบบ Aridic  
พื นที่ท่ีเต็มไปด้วยหิน เนินทรำย  

24 8 อุณหภูมติ่้ำเป็นระยะเวลำนำน อันดับ Gelisols 

23 8 พื นที่สูงชัน ควำมลำดชันมำกกว่ำ 32 % 

22 7 ดินตื น กลุ่มดินย่อย Lithic ชั นขัดขวำงรำกพืชน้อย
กว่ำ 25 เซนติเมตร 

21 7 ดินเค็ม ขั นกำรจ้ำแนก salic, halic, natric 

20 7 ดินที่มีอินทรียวัตถสุูง อันดับ Histosols 

19 6 ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน ำ้ต่้ำ ดินทรำย กรวด ชิ นส่วนหยำบ และวงศ์ดิน 
ที่เป็น skeletal  

18 6 ควำมชื นและธำตุอำหำรต่้ำ อันดับ Spodosols, วงศ์ดิน ferritic sesquic 
และ oxidic, กลุ่มดินย่อย aridic 

17 6 ดินเปรี ยวจัด กลุ่มดินใหญ่และกลุ่มดินย่อย sulfuric 

16 6 มีกำรตรึง P, N และสำรประกอบอินทรีย์ กลุ่มดินย่อย anionic, กลุ่มดินใหญ่ acric, 
วงศ์ดิน oxidic 

15 6 ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บธำตุอำหำรต่้ำ วงศ์ดิน loamy ของอันดับ Ultisolsisols, 
Oxisols 

14 5 กำรชะละลำยธำตุอำหำรสูง ระบอบควำมชื นดิน udic, perudic แต่ไม่
รวมชั นดินบนวินิจฉัย mollic, umbric หรือ
ชั นดินล่ำงวินิจฉัย argillic 

13 5 พบหินปูนและยิปซั่ม ชั นดินล่ำงวินิจฉัย calcic, petrocalcic, 
gypsic, petrogypsic; วงศ์ดิน carbonatic 
และ gypsic ยกเว้น Mollisols และ Alfisols 

12 5 อะลูมินัมสูง pH น้อยกว่ำ 4.5 ภำยใน 25 เซนติเมตร และ
มีควำมอิ่มตัวด้วยอะลูมินัมมำกกวำ่ 60%  

11 5 ขำดน ้ำในบำงฤดูกำล อันดับย่อย ustic หรือ xeric แต่ไม่รวมชั นดิน
บนวินิจฉัย mollic, umbric หรือชั นดินล่ำง
วินิจฉัย argillic หรือ kandic ยกเว้นอันดับ 
Vertisols 

10 4 กำรระบำยน ้ำเลว อันดับย่อย aquic กลุ่มดินใหญ ่gloss 

9 4 ควำมจุแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง อันดับ Andisols 

8 4 โครงสร้ำงดินมเีสถียรภำพต่้ำ/crusting ดินร่วน และดินในอันดับ Entisols ยกเว้น 
Fluvent 
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ตารางภาคผนวกที่ 8  (ต่อ) 
 

ชั น
ควำมเครยีด 

ชั น 
คุณภำพที่ดิน 

ปัจจัยหลัก 
ที่มีผลต่อควำมเครียดของดิน 

ลักษณะบ่งชี ข้อจ้ำกัด 

7 3 ช่วงกำรปลูกพืชสั น  
เนื่องจำกอำกำศหนำว 

ระบอบอุณหภูมดิิน cryic หรือ frigid 

6 3 พบชั นขัดขวำงรำกพืช (เล็กน้อย) มีแนวสัมผัส plinthite, fragipan, duripan, 
densipan, petroferric ต่อเนื่องในดิน  
ขั นกำรจ้ำแนก placic ภำยในควำมลึก 100 
เซนติเมตร 

5 3 มีปริมำณน ้ำมำกเกินไปในบำงฤด ู ตะพักล้ำน ้ำใหม่ กลุ่มดินย่อย aquic 

4 2 อุณหภูมสิูง ระบอบอุณหภูมดิิน isohyperthermic และ 
isomegathermic ยกเว้นอันดับ Mollisols 
และ Alfisols  

3 2 ปริมำณอินทรียวัตถตุ่้ำ ชั นดินบนวินิจฉัย ochric 

2 2 มีศักยภำพในกำรกำรยดืหดตัวของดินสูง อันดับ Vertisols, กลุ่มดินย่อย vertic 

1 1 มีข้อจ้ำกัดเล็กน้อย ดินอื่นๆ 

 
ตารางภาคผนวกที่ 9  เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของดินปัญหำต่อกำรผลิตพืช 
 
ระดับควำมรุนแรง ค้ำอธิบำยระดับควำมรุนแรง 

มำกที่สุด ข้อจ้ำกัดของดินรุนแรงมำก ยำกต่อกำรปรับปรุงแก้ไข ต้องใช้กำรลงทุนในกำรปรับปรุงสูง 
เกษตรกรไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ 

มำก ข้อจ้ำกัดของดินรุนแรง ยำกต่อกำรปรับปรุงแก้ไข แต่สำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยใช้
เทคโนโลยีและกำรลงทุน 

ปำนกลำง ข้อจ้ำกัดของดินรุนแรงปำนกลำง สำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยเทคโนโลยีพื นฐำน 
น้อย ข้อจ้ำกัดของดินน้อย เกษตรกรสำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้โดยง่ำย 

น้อยที่สุด ข้อจ้ำกัดของดินน้อยมำก สำมำรถใช้กำรจัดกำรโดยทั่วไป 
ที่มำ: กรมพัฒนำที่ดิน (2561) 
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ตารางภาคผนวกที่ 10  เกณฑร์ะดับควำมรุนแรงของดินตื น 
 

สภำพพื นที่ ประเภท/ชนิดของชั นขัดขวำง ระดับควำมรุนแรง 
ดินตื นในพื นที่ดอน หน่วยรวมของดินและพื นที่หินโผล่ มำกที่สุด 

ตื นถึงชั นหินพื น มำก 
ตื นถึงชั นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน ปำนกลำง 
ตื นถึงชั นมำร์ลหรือก้อนปูน ปำนกลำง 

ดินตื นในพื นที่ลุ่ม ตื นถึงชั นลูกรัง หรือก้อนกรวด ปำนกลำง 
 
ตารางภาคผนวกที่ 11  เกณฑร์ะดับควำมรุนแรงของดินทรำยจัด 
 

ประเภท ความหนาของช้ันทราย (ซม.) ระดับความรุนแรง 
ดินทรำยในที่ดอนที่มีชั นดำนอินทรีย์ 50-100 ซม. มำกที่สุด 
ดินทรำยในพื นที่ดอน มำกกว่ำ 100 ซม. มำก 
 50-100 ซม. ปำนกลำง 
ดินทรำยในพื นที่ลุ่ม มำกกว่ำ 100 ซม. ปำนกลำง 
 50-100 ซม. น้อย 
 
ตารางภาคผนวกที่ 12  ระดับควำมเค็มของดินที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
 

ECe 
(dS/m) 

เกลือในดิน 
(%) 

ระดับควำมเค็ม อิทธิพลต่อพืช 

0-2 น้อยกว่ำ 0.1  ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
2-4 0.1-0.2  เค็มเล็กน้อย มีผลต่อพืชที่ไม่ทนเค็ม 
4-8 0.2-0.4  เค็มปำนกลำง มีผลต่อพืชหลำยชนิด 
8-16 0.4-0.8  เค็มมำก พืชทนเค็มเท่ำนั นที่ยังเจริญเติบโตได้ดี 

มำกกว่ำ 16 มำกกว่ำ 0.8  เค็มจัด พืชทนเค็มน้อยชนิดมำกที่เจริญเติบโตได้ดี 
 
ตารางภาคผนวกที่ 13  กำรจ้ำแนกดินเค็มที่ได้รับผลกระทบจำกเกลือ 
 

กำรจ้ำแนกควำมเค็ม ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ 
(ECe, dS/m) 

pH ESP (%) SAR 

ดินเค็ม (saline soils) > 2 < 8.5 < 15 < 13 
ดินโซดิก (sodic soils) < 2 > 8.5 > 15 > 13 
ดินเค็มโซดิก (saline sodic soils) > 2 > 8.5 > 15 > 13 
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ตารางภาคผนวกที่ 14  กำรแบ่งกลุ่มของเนื อดิน (เอิบ, 2552) 
 

ค้ำเรียกท่ัวไป ลักษณะเนื อดิน 
ชั นเนื อดินต่ำง ๆ  
(Texture class) 

ดินทรำย  
(sandy soils) 

เนื อดินหยำบ  
(coarse textured) 

ได้แก่ ทรำยชนิดต่ำง ๆ (ทรำยหยำบ ทรำยละเอียด 
ทรำยละเอียดมำก) ทรำยปนดินร่วนชนิดต่ำง ๆ  
(ทรำยหยำบปนดินร่วน ทรำยปนดินร่วน  
ทรำยละเอียดปนดินร่วน และทรำยละเอียดมำกปน
ดินร่วน) 

ดินร่วน 
(loamy soils) 

เนื อหยำบปำนกลำง 
(moderately coarse-textured) 

ได้แก่ ดินร่วนปนทรำยหยำบ ดินร่วนปนทรำย  
ดินร่วนปนทรำยละเอียด 

 
เนื อปำนกลำง 

(medium-textured) 
ได้แก่ ดินร่วนปนทรำยละเอียดมำก ดินร่วน  
ดินร่วนปนทรำยแป้ง และทรำยแป้ง 

 
เนื อละเอียดปำนกลำง 

(moderately fine-textured) 
ได้แก่ ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรำย  
ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง 

ดินเหนียว 
(clayey soils) 

เนื อละเอียด 
(fine textured) 

ได้แก่ ดินเหนียวปนทรำย ดินเหนียวปนทรำยแป้ง 
และดินเหนียว 

 
ตารางภาคผนวกที่ 15  ข้อจ้ำกัดต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประเมินระดับสมบัติทำงเคมี (เอิบ, 2548) 
 
1. ปฏิกิริยำของดิน (soil reaction), pH (ดิน:น ้ำ = 1:1) 
 

ระดับ (rating) พิสัย (range) 
เป็นกรดรุนแรงมำกท่ีสุด (ultra acid) < 3.5 
เป็นกรดรุนแรงมำก (extreamly acid) 3.5-4.4 
เป็นกรดจัดมำก (very strongly acid) 4.5.-5.0 
เป็นกรดจัด (strongly acid) 5.1-5.5 
เป็นกรดปำนกลำง (moderately acid) 5.6-6.0 
เป็นกรดเล็กน้อย (slightly acid) 6.1-6.5 
เป็นกลำง (neutral) 6.6-7.3 
เป็นด่ำงเล็กน้อย (slightly alkaline) 7.3-7.8 
เป็นด่ำงปำนกลำง (moderately alkaline) 7.9-8.4 
เป็นด่ำงจัด (strongly alkaline) 8.5-9.0 
เป็นด่ำงจัดมำก (very strongly alkaline) > 9.0 
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2. ปริมำณอินทรียวัตถุ (organic matter) (% organic carbon x 1.72) 
 

ระดับ (rating) พิสัย (g kg-1) 
ต่้ำมำก (VL) < 5 
ต้่ำ (L) 5-10 
ค่อนข้ำงต่้ำ (ML) 10-15 
ปำนกลำง (M) 15-25 
ค่อนข้ำงสูง (MH) 25-35 
สูง (H) 35-45 
สูงมำก (VH) > 45 

 
3. ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P) (Bray II) 
 

ระดับ (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต่้ำมำก (VL) < 3 
ต้่ำ (L) 3-6 
ค่อนข้ำงต่้ำ (ML) 6-10 
ปำนกลำง (M) 10-15 
ค่อนข้ำงสูง (MH) 15-25 
สูง (H) 25-45 
สูงมำก (VH) > 45 

 
4. ปริมำณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available K) (NH4OAc) 
 

ระดับ (rating) พิสัย (mg kg-1) 
ต่้ำมำก (VL) < 30 
ต้่ำ (L)  30-60 
ปำนกลำง (M) 60-90 
สูง (H) 90-120 
สูงมำก (VH) > 120 
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5. ควำมจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) 
 

ระดับ (rating) พิสัย (cmol kg-1) 
ต่้ำมำก (VL) < 3 
ต้่ำ (L) 3-5 
ค่อนข้ำงต่้ำ (ML) 5-10 
ปำนกลำง (M) 10-15 
ค่อนข้ำงสูง (MH) 15-20 
สูง (H) 20-30 
สูงมำก (VH) > 30 

 
 
6. อัตรำร้อยละควำมอ่ิมตัวเบส (base saturation) 
 

ระดับ (rating) พิสัย (%) 
ต้่ำ (L) < 35 
ปำนกลำง (M) 35-75 
สูง (H) > 75 

หมำยเหตุ :  VL = ต่้ำมำก (Very low)   L = ต้่ำ (Low) 
  ML = ค่อนข้ำงต่้ำ (Moderately low)  M = ปำนกลำง (Medium) 
  MH = ค่อนข้ำงสูง (Moderately high)  H = สูง (High) 
  VH = สูงมำก (Very high) 
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