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คูมือการเขียนหนวยแผนที่ดิน 

1. บทนํา 

การสํารวจ จาํแนกดนิ และทําแผนที่ดนิอยางเปนระบบในประเทศไทย ไดเร่ิมตนดําเนนิการ
ใน พ.ศ. 2506 พรอมๆ  กับการกอต้ังกรมพัฒนาที่ดิน  โดยกองสํารวจที่ดนิเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
และไดมีการพฒันาองคกรเรือ่ยมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2544  ซึ่งมีการปรับโครงสรางองคกรของรัฐคร้ัง
ลาสุด กจิกรรมนี้ก็ยงัคงอยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสวนสาํรวจและจําแนกดิน 
และสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน รับผิดชอบ
ในภารกิจดังกลาว โดยเฉพาะการสํารวจดิน และทําแผนที่ดนิเพื่อใชขอมูลสนับสนนุการวางแผนการ
ใชที่ดินระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และโครงการสําคัญๆ แมวาในชวงหลัง ไดมีฝายวางแผนการใชที่ดิน
ของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขตตางๆ ทั่วประเทศ  เขามามีสวนรวมในการสํารวจดนิ และทาํแผนที่ดิน
ระดับไรนาก็ตาม แตก็ยังคงตองอาศัยขอมลูทางวิชาการ และคําแนะนําจากนักวชิาการของสวนมาตรฐาน 
การสํารวจจําแนกดินและทีด่ิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ และไดมาตรฐาน 

การสํารวจ จาํแนกดนิ และทําแผนที่ดนิของประเทศในชวงแรก เปนการสาํรวจอยางกวางๆ 
เพื่อมองภาพรวมของทรัพยากรดินในระดับประเทศ ตอมามีการสํารวจ จําแนกดิน และทาํแผนที่ดิน
ระดับคอนขางหยาบของจังหวัดตางๆ ทัว่ประเทศ แผนที่ดนิที่ผลิตมมีาตราสวน 1:100,000 และ 
1:50,000  ซึ่งไดดําเนนิการเสร็จส้ินใน พ.ศ. 2522  ขอมูลตางๆ ที่ไดรับถูกนําไปใชในการจัดทํา
แผนการใชที่ดินของจงัหวัด และตั้งแต พ.ศ. 2522 เปนตนมา ไดเร่ิมมีการสํารวจ จําแนกดนิ และทํา
แผนที่ดินระดบัคอนขางละเอียด มาตราสวน 1:25,000 ของอําเภอตางๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตทาง
การเกษตร และอําเภอที่มปีญหาความยากจน โดยมีวตัถุประสงคหลักเพื่อการจัดทําแผนการใชดินและ
ที่ดินของอําเภอดังกลาว และขอมูลตางๆ ที่ไดจะตองสามารถนาํไปปฏบิัติในการแกไขปญหาการจดัการ
ทรัพยากรที่ดนิของพืน้ที่ได ดังนั้นในการสํารวจ จําแนกดิน และทําแผนที่ดิน จงึจําเปนตองมีขอกําหนด 
และรายละเอียด เพิ่มเติมมากกวาการสาํรวจดนิระดับจังหวดั ไดมกีารจัดทาํเอกสารโรเนยีว เร่ืองการ
กําหนดแนวทางและมาตรฐานในการสํารวจดินแบบคอนขางละเอียดขึน้ โดยฝายจดัประสานงานกอง
สํารวจดิน เพื่อใหนักสํารวจดินนาํไปใชเปนแนวทางในการสํารวจ จําแนกดนิ และทําแผนทีด่ิน 
เบื้องตน ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการและเทคโนโลยี การจัดการดินจึงมีความจําเปน
ที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขและจัดทําเอกสารวิชาการฉบับนี้ข้ึนมาใหม   เพื่อใหทนัตอความกาวหนา
ทางวิชาการและเทคโนโลยีในปจจุบนั 



 2

2. การสํารวจดิน (Soil Survey) 

การสํารวจดนิคือ การสํารวจหาขอมูลทางวทิยาศาสตรของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอม โดย
วิธีการทางสนามและหองปฏิบัติการ แลวนํามาบนัทึกในรูปของแผนที่และรายงาน  ดังนัน้การสาํรวจ
ดินที่สมบูรณตองประกอบดวยแผนที่ดิน และรายงานการสํารวจดนิ  ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
ของดิน ขอบเขตและการแพรกระจาย ลักษณะและสมบัติของดิน ลักษณะของพืน้ที่อ่ืนๆ และการแปล
ความหมายของขอมูลดินและสภาพแวดลอม เพื่อใชประโยชนตามวัตถปุระสงคตางๆ  ไดแก เกษตรกรรม 
วิศวกรรม ชลประทาน ปาไม ส่ิงแวดลอม เปนตน 

การสํารวจดนิเปนวิธกีารทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถตรวจสอบและทําซ้าํได ทาํใหส่ิงที่ผลิตไดมี
คุณภาพ นอกจากนีน้ักสํารวจดินตองมีความรูความสามารถดานศิลปะ เพื่อใหแผนที่ดินที่ผลิตขึน้มามี
ความสวยงามดึงดูดความสนใจและสื่อความหมายตอผูใช  ดังนั้นคาํกลาวที่วา “งานสาํรวจดินจาํเปนตอง
ใชความรูทัง้ศาสตรและศิลป” จึงนาจะเปนคํากลาวที่เหมาะสมและเปนจริง  

วัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนผูที่จะใชผลงานสาํรวจดิน ถอืเปนสิง่สาํคัญอนัดับแรก ทีน่ัก
สํารวจดินจําเปนตองคํานึงถึงอยูเสมอ เพื่อใหผลงานที่ผลิตสามารถนําไปใชประโยชนไดตามเปาหมาย 
และตรงกบัความตองการของผูใช ทัง้นีเ้นือ่งจากการสํารวจดนิและทําแผนที่ดนิ มีอยูหลายระดบัข้ึนอยู
กับวัตถุประสงค สําหรับผูทีใ่ชขอมูลดินและแผนที่ดนิ โดยเฉพาะนกัวิชาการที่จะนาํผลงานสาํรวจดิน 
ไปใช หรือถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรและผูสนใจ ควรทําความเขาใจและศึกษาวาผลงาน
สํารวจดนิระดับใดทีเ่หมาะสมตอการนาํไปใชใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคของโครงการ มิเชนนัน้จะเกิด
ปญหาตามมาในภายหลังวา  ผลงานที่ไดกระทํามาไมเปนทีย่อมรับ  เนื่องจากมีความผิดพลาดในการ
ใชขอมูลต้ังแตข้ันตอนแรก แมวาในปจจุบันผลงานสาํรวจดินยงัไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคได
ทุกระดับก็ตาม แตการปรึกษาหารือกับนักสาํรวจดินเพื่อหาทางแกไขและปรับใชขอมูลที่มีอยูเปนสิ่งสําคัญ 
ที่ควรกระทํา เพราะผูที่มีความรูความเขาใจในขอมูลพืน้ฐาน และสามารถอธิบายรายละเอียดเกีย่วกับ
ดินและการใชที่ดินไดดีที่สุด คือนักสาํรวจดิน  สําหรับประเทศไทยไดแบงการสํารวจและทาํแผนที่ดนิ
ออกเปน 6 ระดับ ดังนี ้(ตารางที่ 1) 

2.1 การสํารวจดินแบบหยาบมากหรือแบบกวาง (Exploratory survey) 

เปนการสํารวจดินเพื่อใชขอมูลในการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดตอไป แผนที่ที่ใชในการสํารวจดินในสนาม มีมาตราสวน 1:100,000 
ถึง 1:250,000 แผนที่ดนิทีพ่มิพออกเผยแพรมีมาตราสวน 1:1,000,000 หรือมาตราสวนเลก็กวา ขอบเขต
ของดินแตละหนวยที่แสดงไวในแผนที่ดนิ อาศัยการแปลรปูถายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม โดยใช
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ขอมูลพื้นฐานและปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการเกิดดนิเปนแนวทาง เชน  ขอมูลทางธรณวีทิยา ธรณี
สัณฐานวทิยา พชืพรรณและการใชประโยชนที่ดิน สภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการตรวจสอบดินใน
สนามเปนบางจุด โดยทัว่ไปจะเปนไปในแนวตัดขวางกบัสภาพพืน้ที่และธรณีวิทยา หนวยแผนทีท่ี่ใช
แสดงไวบนแผนที่ดนิสวนใหญเปนหนวยสมัพันธ (associations) อาจมีหนวยเดี่ยว (consociations) 
และหนวยศักยเสมอ (undifferentiated groups) บาง หากใชหนวยจาํแนกดนิตามระบบอนุกรมวธิาน
ดิน (Soil Taxonomy) เปนหนวยแผนที ่หนวยแผนที่จะตองเปนประเภทดนิ (soil phases) ของระดับที่สูง
กวาชุดดนิ (soil series) ไดแก วงศดิน (families) กลุมดินยอย (subgroups) กลุมดินใหญ (great 
groups) หรืออับดับยอย (suborders) และหนวยพื้นทีเ่บ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

2.2 การสํารวจดินแบบหยาบ (Reconnaissance survey)  

เปนการสํารวจดิน เพื่อใชขอมูลในการวางแผนระดับภาคหรือระดับประเทศ เพื่อใหทราบถงึ
ศักยภาพของพื้นที่ในการพฒันา และใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาขัน้ละเอียดตอไป แผนที่
ที่ใชในการสํารวจดินในสนามมีมาตราสวนอยูระหวาง 100,000 ถึง 1:250,000  แผนที่ดนิทีพ่ิมพออก
เผยแพรมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:100,000 ถึง 1:1,000,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลรูปถาย
ทางอากาศหรอืภาพจากดาวเทยีม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนามในแนวตัดขวางกับสภาพ
พื้นที่และธรณวีิทยา โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวาการสํารวจดินแบบหยาบมาก 
โดยกําหนดไวประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร ตอ 1 จุดตรวจสอบดิน (8,000 ไร/ 1 จุด) หนวยแผนทีท่ี่
ใชแสดงไวบนแผนที่ดนิสวนใหญเปนหนวยสัมพนัธ (associations) อาจมีหนวยเชงิซอน (complexes) 
หนวยเดีย่ว (consociations) และหนวยศักยเสมอ (undifferentiated groups) บาง โดยหนวยจําแนกดิน
ที่ใชเปนหนวยแผนที ่ประเภทดิน (soil phases) ของระดับที่สูงกวาชดุดิน (soil series) ไดแก วงศดิน 
(families) กลุมดินยอย (subgroups) กลุมดินใหญ (great groups) หรืออับดับยอย (suborders) 
และหนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

2.3 การสํารวจดินแบบคอนขางหยาบ (Detailed reconnaissance survey)  

เปนการสํารวจดินเพื่อใชขอมลูในการวางแผนระดับจงัหวัดหรือโครงการขนาดใหญ เพื่อใหทราบ 
ถึงศักยภาพของพืน้ที่ในการพัฒนาในเบื้องตน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดพื้นที่ที่จะพัฒนา หรือ
เพื่อศึกษาในรายละเอียดตอไป แผนที่ที่ใชในการสาํรวจดินมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:40,000 ถึง 
1:100,000  แผนที่ดนิทีพ่ิมพออกเผยแพรมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:50,000 ถึง 1:100,000 ขอบเขต
ของดนิอาศยัการแปลรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีม ประกอบกับการตรวจสอบดนิในสนาม  
 



 4

ตารางที ่1 ระดับของการสํารวจดิน (Levels of soil survey) 

ระดับการสํารวจดิน วิธีการปฏิบัต ิ
ระยะในการ
ตรวจสอบดิน 

(ไร/จุด) 

มาตราสวน 
แผนที่ทีใ่ช

ปฏิบัติในสนาม 

มาตราสวน 
แผนที่ที่พิมพ ชนิดของหนวยแผนที ่

พื้นที่ที่เล็กที่สดุ
ที่แสดงใน 
แผนที่ (ไร) 

การใชประโยชน 

กวาง 
(exploratory) 

การแปลขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
กําเนิดดิน การแปลรูปถายทางอากาศ  
ภาพจากดาวเทียม และการตรวจสอบ
ดินบางบริเวณที่คาดวาเปนตัวแทน 

ขึ้นอยูกับการ
แปลขอมูล 

1:100,000 ถึง  
ถึง 

1:250,000 

1:1,000,000 
หรือ  

มาตราสวนเล็กกวา 

หนวยสัมพันธของกลุมดิน 
และหนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

>6,250 เปนการประเมินชนิด
ตางๆ ของดินอยางกวางๆ 
เพื่อวางแผนการศึกษา 
ขั้นละเอียดตอไป 

หยาบ 
(reconnaissanced) 

การแปลรูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม  และตรวจสอบดินในสนาม
ตามสภาพพื้นที่ และวัตถุตนกําเนิดดิน 

8,000 1:100,000  
ถึง 

1:250,000 

1:100,000  
ถึง 

1:1,000,000 

หนวยดินสัมพันธ   
กลุมดินยอย  และ 
หนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

625-6,250 การวางแผนระดับภาค  
หรือประเทศและ  
การศึกษา ขั้นละเอยีดตอไป 

คอนขางหยาบ 
(detailed 
reconnaissanced) 

การแปลรูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม  และตรวจสอบดินในสนาม 

625-1,250 1:40,000  
ถึง 

1:100,000 

1:50,000  
ถึง 

1:100,000 

วงศดิน   ชุดดิน    ดินคลาย  
หนวยดินสมัพนัธ  และ 
หนวยพืน้ที่เบ็ดเตลด็ 

 156.25-625 การวางแผนระดับจังหวัด
หรือภาค 

คอนขางละเอียด 
(semi-detailed) 

การแปลรูปถายทางอากาศและ ภาพ
จากดาวเทียม และตรวจสอบดินใน
สนาม 

100-150 1:15,000  
ถึง 

1:50,000 

1:25,000  
ถึง 

1:60,000 

หนวยเดี่ยว  หนวยดินสัมพนัธ  
และหนวยเชิงซอน   ประเภท
ของชุดดินหรือดินคลาย   
และหนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

37.5-225 การวางแผนระดับอําเภอ 
หรือโครงการขนาดกลาง 

ละเอียด 
(detailed) 

ตรวจสอบดินและเขียนขอบเขตดิน 
ในสนามโดยอาศัยรูปถายทางอากาศ 
และภาพจากดาวเทียมชวย 

50-80 1:5,000  
ถึง 

 1:30,000 

1:10,000  
ถึง 

1:30,000 

หนวยเดี่ยว  ประเภทของชุด-
ดิน  ดินคลาย  หนวยเชิงซอน  
และหนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

6.25-62.5 การจัดการดินระดับไรนา
และโครงการขนาดเล็ก 

ละเอียดมาก 
(very detailed) 

ตรวจสอบดินและเขียนขอบเขตดิน 
ในสนามโดยอาศัยรูปถายทางอากาศ 
และภาพจากดาวเทียมชวย 

3-10 1:2,000 
ถึง 

1:10,000 

1:5,000  
ถึง 

1:10,000 

หนวยเดี่ยวโดยใชประเภท
ของชุดดิน  ดินคลาย  และ
หนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด  

3.125-6.25 งานวิจัย และการทํา
แปลงทดลอง 
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โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวาการสํารวจดินแบบหยาบ โดยกําหนดไวประมาณ 
1-2 ตารางกโิลเมตร ตอ 1 จุดตรวจสอบดิน (625-1,250 ไร/1 จุด) หนวยแผนทีท่ีใ่ชแสดงไวบนแผน
ที่ดิน สวนใหญเปนหนวยสมัพันธ (associations) อาจมีหนวยเชิงซอน (complexes) หนวยเดี่ยว 
(consociations) และหนวยศักยเสมอ (undifferentiated groups) บาง โดยหนวยจําแนกดินทีใ่ชเปน
หนวยแผนที่ดนิจะเปนประเภทดิน (soil phases) ของชุดดิน (soil series) และวงศดนิ (families) และ
หนวยพื้นที่เบด็เตล็ด (miscellaneous areas) 

2.4 การสํารวจดินแบบคอนขางละเอยีด (Semi-detailed survey)  

เปนการสํารวจดินเพื่อใชขอมูลในการวางแผนระดับอําเภอหรือโครงการขนาดกลาง เพื่อให 
ทราบถงึศักยภาพของพืน้ทีใ่นการพัฒนาและวางแนวทางการปฏิบัติงาน แผนทีท่ี่ใชในการสาํรวจดินมี
มาตราสวนอยูระหวาง 1:15,000 ถึง 1:50,000 แผนที่ดนิที่พิมพออกเผยแพร มีมาตราสวนอยูระหวาง 
1:25,000 ถึง 1:60,000 ขอบเขตของดินอาศยัการแปลรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
ประกอบกับการตรวจสอบดนิในสนาม โดยระยะและปรมิาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวาการสํารวจ
ดินแบบคอนขางหยาบ โดยกําหนดไวประมาณหนึง่ตารางกโิลเมตรตอ 4-6 จุดตรวจสอบดนิ (100-150 
ไร/1 จุด) หนวยแผนที่ที่ใช สวนใหญเปนหนวยเดี่ยว (consociations) และหนวยเชงิซอน (complexes) 
ของประเภทของชุดดินหรือดินคลาย (phases of soil series หรือ soil variants) และหนวยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) อาจมีหนวยสัมพันธ (associations) และหนวยศักยเสมอ 
(undifferentiated groups) ไดบาง 

2.5 การสํารวจดินแบบละเอยีด (Detailed survey)  

เปนการสํารวจดนิในระดับไรนา หรือในพื้นที่โครงการขนาดเล็ก ทีต่องการการพฒันาอยาง
ประณีต สามารถจัดทาํแผนการจัดการที่ดินที่สามารถนาํไปปฏิบัติจริงในพืน้ที่ได ดงันัน้จําเปนตองมี
การบันทึกขอมูลที่คอนขางละเอียดกวาระดับการสํารวจดินที่ผานมา และมีการตรวจสอบขอบเขตของ
ดินใหมีความถูกตองมาก  แผนที่ที่ใชในการสํารวจดนิในสนามมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:5,000 ถึง 
1:30,000 แผนที่ดนิทีพ่ิมพออกเผยแพรมมีาตราสวนอยูระหวาง 1:10,000 ถึง 1:30,000  หรือมาตรา
สวนใหญกวา ขอบเขตของดินจะเนนการตรวจสอบดนิในสนามใหมากข้ึน แตจะอาศัยรูปถายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทยีมชวยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะในการตรวจสอบสมบัติของดินไมควรหางกนั
เกิน 250 เมตรตอหนึ่งจุด (50-80 ไร/1จุด) หนวยแผนทีท่ีใ่ช สวนใหญเปนหนวยเดี่ยว (consociations) 
โดยเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย (phases of soil series หรือ soil variants) และหนวยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) อาจมหีนวยเชงิซอน (complexes) บางเล็กนอย 
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2.6 การสํารวจดินแบบละเอยีดมาก (Very detailed survey)  

เปนการสาํรวจดินในพืน้ทีท่ี่ใชในการศึกษาวิจัย การทาํแปลงทดลอง ที่ตองการขอมลูที่มีความ
ถูกตองแมนยํา และมีความละเอยีดเปนพเิศษ รวมถงึความถูกตองของขอบเขตดนิ และจาํเปนตองม ี
การเกบ็ตัวอยางดินวิเคราะหดวย แผนที่ทีใ่ชในการสาํรวจดินในสนามมมีาตราสวนอยูระหวาง 1:2,000 
ถึง 1:10,000  แผนที่ดินทีพ่ิมพออกเผยแพรมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:5,000 ถึง 1:10,000 หรือ
มาตราสวนใหญกวา  ข้ึนอยูกับขนาดของพื้นทีท่ีท่ําการสํารวจ ขอบเขตของดินจะเนนการตรวจสอบดิน
ในสนามใหมากขึ้น แตจะอาศัยรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีมชวยในการเขียนขอบเขตดิน 
ระยะในการตรวจสอบสมบตัิของดินไมควรหางกันเกิน 100 เมตรตอหนึง่จุด (3-10 ไร/1 จุด) หนวย
แผนทีท่ี่ใชเปนหนวยเดี่ยว (consociations) โดยเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย (phases of soil 
series หรือ soil variants) และหนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

3. การวินิจฉยัพื้นที่ในการสํารวจดินและทําแผนทีดิ่น (Identification of the Area for Soil 
Survey and Mapping) 

ในเบื้องตนของการสาํรวจพืน้ที่เพื่อทาํแผนที่ดนิ จะตองมีการวินจิฉัยพื้นที่สํารวจเพื่อกําหนด
เปนหนวยหรือพื้นที่ออกเปน 3 สวน  คือ 

3.1 หนวยจําแนก (Classified or Taxonomic units) 

เปนหนวยที่ระบุชั้นการจาํแนกในขั้นการจาํแนกดินของระบบการจาํแนกระบบใดระบบหนึ่ง เชน  
ในระบบของกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกาเดิมอาจเปน กลุมดินหลกั (great soil group) ชุดดิน (soil 
series) และชนิดดิน (soil type) สําหรับระบบอนุกรมวิธานดนิ (Soil Taxonomy) เปนระบบที่
นักวิทยาศาสตรทางดินในประทศไทยใชในการจําแนกในปจจุบัน หนวยจาํแนกดินเรียกวา หนวยอนกุรม 
วิธานดนิ (soil taxonomic units) ซึ่งขัน้จําแนกจะแบงออกเปน อันดับ (orders)  อันดับยอย (suborders)  
กลุมดินใหญ (great groups)  กลุมดินยอย (subgroups)  วงศดนิ (families) และชุดดิน (soil series) 
เปนตน 

3.2 หนวยไมจําแนก (Unclassified units) 

เปนพืน้ที่ที่ไมไดทําการสํารวจจําแนก ซึ่งอาจเปนพืน้ทีห่วงหาม พื้นที่อนุรักษ พืน้ที่อันตราย 
หรือ พื้นที่ยากตอการเขาสาํรวจ เชน ทีล่าดชันเชงิซอน (SC: slope complex) เปนบริเวณที่สภาพ
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงชนัสลับซับซอน มีความลาดชันเกนิกวารอยละ 35 ไมสามารถหรือยากตอ
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การเขาทําการสํารวจอยางละเอียดได ดินอาจเปนดินลึกหรือดินตื้น  ทัง้นี้ควรระบุชนิดของหินสวนใหญ
ของพื้นที่ดวยจะเปนประโยชนตอการคาดคะเนลักษณะและสมบัติของดิน อยางไรก็ตามในการสํารวจ
ดินระดับละเอียด ที่ใชความลาดชันเชงิเดีย่วในการแบงหนวยแผนที่ จะไมใชหนวยพื้นที่นี ้ นอกจากที่
ลาดชันเชงิซอนแลว อาจเปนพืน้ที่อ่ืนๆ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตทหาร เขตสวนปา อุทยาน
แหงชาติ  ฯลฯ 

3.3 พื้นที่เบ็ดเตลด็ (Miscellaneous areas) 

โดยปกตพิืน้ทีเ่บ็ดเตล็ดจะหมายถงึ พืน้ทีท่ีแ่ทบจะไมมีดินและมพีืชพรรณขึ้นเพยีงเลก็นอยหรือ 
ไมมีพืชพรรณเลย อาจจะเนือ่งมาจากดนิถูกกรอนอยางรุนแรง สภาพดินไมเหมาะสม หรือเปนพืน้ที่ที่มี
กิจกรรมของมนุษย บางพืน้ที่อาจนาํมาใชปลูกพืชไดแตตองมีการปรบัปรุงแกไขอยางมาก ในทีน่ี้จะ
กลาวเฉพาะพืน้ทีท่ี่พบหรืออาจพบในประเทศไทยเทานั้น 

- ที่ดินทุรกนัดาร (BL: Badland) หมายถึงทีดิ่นวางเปลาทีม่ีความสงูชนัปานกลางถงึสงูชนัมาก
ที่เกิดจากการกัดเซาะของทางน้าํเล็กมากมาย และทางน้ําเหลานี้จะแหงในฤดูแลง โดยปกติจะไมมีกอนหนิ  

- หาด (B: Beaches) เปนชายฝงทะเลที่เปนทราย กรวด หรือหินมนเล็ก ซึ่งถูกคลื่นซัดซ้ํา พื้นที่
บางสวนอาจจมอยูใตน้ําระหวางทีน่้ําทะเลขึ้นหรือมีพาย ุ

- ที่ดินเต็มไปดวยกองหิน (D: Dumps) โดยทั่วๆ ไปจะหมายถึง พื้นทีบ่ริเวณเหมืองแร ซึ่ง
อาจจะมีลักษณะราบเรียบหรือไมสม่ําเสมอและมีกองเศษหิน กากแร และหลุมบอ จากการทําเหมือง 
มักจะพบปะปนกับบอขุด (pit) บางครั้งอาจใหหนวยแผนที่เปน Dumps-Pits complex   

- สันทราย (DL: Dune land) ประกอบดวยสันทรายและรองที่เกิดจากการพัดพาของลม 
- ที่ดินรองลึก (GL: Gullied land) เปนบริเวณพื้นทีท่ี่ถูกกรอนเปนรองขนาดใหญและลึก หาก

พบเปนบริเวณเล็กๆ อาจใชเครื่องหมาย “  ” แสดงในแผนที ่
- ที่ดินเต็มไปดวยน้ํามัน (OL: Oil-waste land) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยของเสียที่เปนน้ํามนั 

ไดแก บริเวณที่เปนทีท่ิ้งน้ํามันเครื่องที่ใชแลว  
- บอ (P: Pits) หมายถงึบอเปดที่เกิดจากการขุดเอาวัสดุดินไปและหลงเหลือแตหนิหรือวัสดุ

อ่ืนๆ  ไดแก หลุมจากการทําเหมือง (Pits, mine), บอกรวด (Pits, gravel) ถาเปนหลุมที่ขุดเพื่อเอาหินไป
ใชประโยชนจะใช “Quarry”ควบคูไปดวยเชน Pits, quarry (บอหิน) 

- ที่ดินหนิพื้นโผล (RC: Rock outcrop) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยหินพื้นโผล จะครอบคลุมเนื้อ
ที่มากกวารอยละ 90 ในขอบเขตนั้นๆ  และควรระบุชนิดของหินดวย  

- ที่ดินเต็มไปดวยกอนหิน (RL: Rubble land) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยหินมนเล็ก กอนหนิและ
หินมนใหญ โดยปกติจะพบบริเวณเชิงเขา 
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- ที่ดินเหมืองแรราง (AML: Abandoned mine land) เปนบริเวณเหมืองแรเกา ซึ่งเต็มไปดวย
กองหิน กรวด ทราย คลาย Dumps 

- ที่ดินดัดแปลง (ML: Man-made land) เปนที่ดินทีถู่กดัดแปลงโดยการกระทําของมนุษยจน 
ลักษณะตามธรรมชาติของดินเดิมหมดไป และไมอาจจําแนกตามระบบได มักจะใชในกรณีที่มีการขุด 
ปาด หรือถมพื้นที่เพื่อการกอสรางตางๆ  เชนสรางอาคาร ถนนหรือเสนทางตางๆ  

- ที่ลุมชื้นแฉะ (M: Marsh) บริเวณพื้นที่ลุมต่ํา การระบายน้ําเลว มนี้าํทวมขังเปนครั้งคราว 
โดยธรรมชาติมีหญา กก ออ และพืชตางๆ  ข้ึนปกคลุม เมื่อมีการระบายน้ําออกจะใชปลูกพืชได 

- ที่ลุมน้ําขัง (S: Swamp) บริเวณพื้นที่ลุมต่ํามีน้ําขังตลอดเวลา แมในหนาแลงระดับน้ําก็ยัง
อยูเหนือผิวดิน พืชพรรณธรรมชาติที่ข้ึนปกคลุมสวนใหญเปนพวกกก และมีไมเนื้อแข็งบาง 

- ที่อยูอาศัย (U: Urban) เปนบริเวณที่อยูอาศัย หมูบานรวมถึงอาคารและสํานักงาน 
- พื้นทีน่้าํ (W: Water) เปนบริเวณที่มีแตน้ํา จะรวมถึงพืน้ทีห่นอง บงึ อางเก็บน้ํา บอน้าํ สระน้าํ 

ชะวากทะเล บอขุดตางๆ ที่เต็มไปดวยน้าํ สําหรับแผนที่มาตราสวนใหญๆ อาจรวมพืน้ที่ของแมน้ํา  
ลําหวย และคลองไปดวย หากสามารถเขยีนขอบเขตได สําหรับขอบเขตของน้ําจะถอืเอาระดับทีน่้าํขึ้น
สูงสุดเปนเกณฑ 

4. ประเภทของหนวยแผนที่ (Kinds of Map Units) 

หมายถึงหนวยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะและสมบัติของขอบเขตที่แสดงในแผนที่ ซึ่งอาจแสดง 
ลักษณะของดิน หรือพื้นที่เบ็ดเตล็ด เปนหนวยเดี่ยวหรือปะปนกันก็ได โดยหนวยของแผนที่แบงออก 
เปน 4 ประเภท ไดแก 

4.1 หนวยเดีย่ว (Consociations) 

เปนหนวยแผนทีท่ี่ประกอบดวยหนวยจําแนกดินเดี่ยว (single soil taxon) หรือหนวยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เปนสวนใหญโดยอยางนอยทีสุ่ดจะตองมีปริมาณเนื้อที่มากกวา
คร่ึงหนึง่ของพืน้ที่ปรากฏอยูบนแผนที่ในแตละขอบเขต  หนวยปะปน (inclusions) ที่เหลือ จะเปนดินที่
มีลักษณะคลายคลึงกันและมีศักยภาพในการใชประโยชนเทาเทียมกับหนวยดนิหลักหรือ ที่เราเรียกวา 
ดินคลายคลึงกันหรือเหมือนกนั (similar soils)  ในกรณีที่ไดรวมเอาดินที่ไมคลายคลึงกันหรือไม
เหมือนกนั (dissimilar soils) มาไวในหนวยแผนที่ดังกลาว ถาลกัษณะที่แตกตางกันนั้นเปนขอจํากัด
ในการใชประโยชนที่ดินจะตองมีพืน้ที่รวมกันไมเกนิรอยละ 15 ของพืน้ทีห่นวยดนิหลัก หรือถาลักษณะ
ที่แตกตางกันนั้น  ไมเปนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินจะตองมพีื้นที่รวมไมเกนิรอยละ 25 ของ
พื้นที่หนวยดินหลัก  แตปกติแลวอาจรวมดินที่ไมเหมอืนกันและมีขอจํากัดในการใชประโยชนทีด่ินไว
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ในหนวยเดี่ยวถาดนินั้นๆ มีความแตกตางกนัอยางชัดเจนมากในดานศักยภาพการใชประโยชนดินกับ
หนวยดนิหลัก ดินแตละชนดิที่แตกตางกนันัน้เมื่อรวมกนัไวจะตองมีเนื้อที่ไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่
หนวยดินหลัก ในแตละขอบเขตดิน 

4.2 หนวยสัมพนัธ (Associations) 

เปนหนวยแผนทีท่ี่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด 
(miscellaneous areas) ซ่ึงจะเกิดควบคูกนัเสมอ และมคีวามสัมพันธกันในทางสภาพพืน้ที ่เชนดนิ A 
พบอยูบนที่ดอนและดิน B พบอยูในที่ลุม แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของมาตราสวนแผนที่จงึไมอาจ
แยกขอบเขตออกจากกันได  โดยปกติจะกาํหนดไวทีม่าตราสวน 1:24,000 หรือ มาตราสวนเลก็กวา 
การใหชื่อหนวยแผนที่จะใชชือ่ของดินหรือพื้นที่เบ็ดเตล็ดที่พบ เปนชื่อหนวยแผนที่ โดยชื่อดินหรือพื้นที่
เบ็ดเตล็ด ที่มเีนื้อทีม่ากจะเขียนนาํหนา หากเขียนเปนสัญลักษณจะใชเครื่องหมาย “ / ” คั่น  และ
จะตองแสดงสดัสวนของดนิหรือพื้นที่เบ็ดเตล็ด ที่พบในขอบเขตนั้นๆ  ดวย เชน A/B ในสัดสวน 60/40 
หรือ 70/30 หรือ A/B/C ในสัดสวน 40/30/30 เปนตน 

4.3 หนวยเชิงซอน (Complexes)  

เปนหนวยแผนทีท่ี่ภายในขอบเขตนั้นๆ  มีดินตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป หรือดินกับพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 
(miscellaneous areas) เชนเดยีวกับหนวยสัมพนัธ  แมวามาตราสวนของแผนทีจ่ะใหญข้ึน (1:24,000 
หรือมาตราสวนใหญกวา) ก็ยังไมสามารถแยกขอบเขตของดนิหรือพืน้ที่เบ็ดเตล็ดเหลานัน้ออกจากกันได 
อาจเนื่องจากการเกิดความซับซอนของพื้นที่ การใหชือ่หนวยแผนทีจ่ะใชชื่อของดินหรือพื้นที่เบด็เตล็ด
ทั้งหมดทีพ่บ เปนชื่อของหนวยแผนที ่ โดยดินหรอืพืน้ที่เบ็ดเตล็ด ที่มเีนื้อที่มากจะเขียนนาํหนาและ 
เรียงกนัไปตามลําดับ หากเขยีนเปนสัญลกัษณจะใชเครื่องหมาย “ – ” คั่น และตองแสดงสัดสวนของดนิ 
หรือพืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด ทีพ่บดวย  เชน  A-B ในสัดสวน 60-40 หรือ 70-30 หรือ A-B-C ในสัดสวน 40-30-30  
เปนตน 

4.4 หนวยศักยเสมอ (Undifferentiated group)  

เปนหนวยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนัน้ๆ  มีดินตัง้แต 2 ดินขึ้นไป แตดินทัง้หมดนัน้ไมมคีวาม
แตกตางในดานของการนาํไปใชประโยชนและการจัดการดิน จงึไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองแยกขอบเขต
ออกจากกัน การใหชื่อหนวยแผนที่ดนิจะใชชื่อของดินทัง้หมด โดยดินทีพ่บที่มเีนือ้ทีม่ากจะเขียนนาํหนา
และเรยีงกนัไปตามลําดบั หากเขยีนเปนสัญลักษณจะใชเครื่องหมาย “ & ” คั่น และแสดงสัดสวนของดนิ
ที่พบดวยเชน A&B ในสดัสวน 60&40 หรือ 70&30 หรือ A&B&C ในสดัสวน 40&30&30 เปนตน 
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5. ประเภทดนิ (Soil Phases) 

เปนลักษณะและสมบัติของดินหรือสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินและการจัดการ
ดิน จะใชประกอบเพิม่เติมจากหนวยจาํแนกดินระดับตางๆ  ที่ใชเปนชื่อหนวยแผนที่ดนิ เพื่อแสดง
รายละเอียดและใหมีความหมายมากขึ้นกวาหนวยจาํแนกดิน โดยเฉพาะการสํารวจดินระดับคอนขาง
ละเอียดถึงละเอียดมาก เพื่อการวางแผนในระดับโครงการ ระดับไรนา จนถึงการศึกษาวิจัยหนวยแผนที่ดิน 
และขอมลูดิน จาํเปนตองมีรายละเอยีดมากพอที่จะสามารถบงบอกถึงสภาพปญหาของดนิในพืน้ที่และ
แนวทางการจดัการดินที่สามารถนาํไปปฏิบตัิได ซึ่งจะใชประเภทดนิมากประเภทขึน้ตามลําดบั 

ประเภทดนิที่อาจนาํมาใชมีอยูหลายประเภท แตการจะเลือกใชประเภทดนิใดบางประกอบใน
การตั้งชื่อหนวยแผนที่ดนิขึ้นอยูกับนกัสํารวจดินที่ปฏิบัติงานในสนาม หากพิจารณาวาลกัษณะและ
สมบัติของดินหรือสภาพแวดลอมใดมีผลตอการใชประโยชนและการจัดการดิน กส็ามารถเพิ่มเติมเขา
ไปได ในที่นีจ้ะอธิบายเฉพาะประเภทดินเทาที่พบและคาดวานาจะพบในประเทศไทย ไดแก 

- ดินตอนบน (surface layer) 
- ชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) 
- ความลาดชัน (slopes) 
- ความลึกของดิน (soil depth) 
- หินพืน้โผล (rockiness) 
- การกรอนของดิน (soil erosion) 
- การทับถมของตะกอน (deposition of sediments) 
- ชั้นดินตอนลาง (substratum) 
- ความเค็ม และ/หรือ ความเปนโซดิก (salinity and/or sodicity) 
- น้ําในดิน (soil water) 
- สภาพพื้นที่หรือสภาพภูมิสัณฐาน (physiographic position) 
- ประเภทดินอื่นๆ (other soil phases) 

5.1 ดินตอนบน (Surface layer) 

หมายถงึดินตอนบนเฉลีย่ตัง้แตผิวดินจนถึงความลึก 25 เซนติเมตร หรือถึงแนวสัมผัสแข็ง 
(หรือกึ่งแข็ง) ถาตื้นกวา  ดนิตอนบนถือวามีความสําคญัตอการเจริญเติบโตของรากพืช โดยทัว่ๆ ไปมี
ความเหมาะสมสําหรับพืชทัง้ทางกายภาพ เคมี และชีวะมากกวาดินในชั้นอืน่ๆ  เปนแหลงสะสมธาตุ
อาหาร น้าํ และส่ิงมีชวีิตในดนิ ซึง่จะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี   ดินตอนบนจาํแนกได 2 ประเภทดังนี ้
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1) ดินตอนบนที่มเีนื้อดินเปนวัสดุอนินทรีย (Mineral surface layer) 

ดินตอนบนประเภทนี ้ ใชชื่อเรียกตามชัน้ของเนื้อดิน โดยเนื้อดินหมายถึง สัดสวนโดยน้ําหนกั
ของอนุภาคทีม่ีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ไดแก อนุภาคขนาดทราย (0.05-2 มม.)  อนุภาคขนาด
ทรายแปง (0.002-0.05 มม.)  และ อนุภาคขนาดดินเหนียว (เล็กกวา 0.002 มม.) ซึ่งคํานวณจากการ
กระจายของอนุภาคตางๆ ทีห่าคาไดจากหองปฏิบัติการ  แบงออกเปน 12 ชั้น  ดังนี้  (ตารางที่ 2)   

- ดินทราย (s: sands) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 85  และมี
ปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคดินเหนียวนอยกวารอยละ 15  

- ดินทรายปนดินรวน (ls: loamy sands) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายรอยละ  
70-91 และมีอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 15 หรือ
มากกวา และมีอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 30 

- ดินรวนปนทราย (sl: sandy loams) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ  
7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 52 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของ
อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 30 หรือมากกวา หรือมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 7 มี
อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 50 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 43 

- ดินทรายแปง (si: silt) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 80 หรือมากกวา 
และมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12 

- ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 
50 หรือมากกวา อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 12-27 หรือมีอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 50-80 
และอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12 

- ดินรวน (l: loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 7-27 อนภุาคขนาด
ทรายแปงรอยละ 28-50 และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 52 หรือนอยกวา 

- ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เปนดินทีป่ระกอบดวยอนุภาคขนาดดนิเหนียว 
รอยละ 20-35 อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 28 และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 45  

- ดินรวนปนดินเหนียว (cl: clay  loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 
27-40 และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 20-46 

- ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (sicl: silty clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดิน
เหนียวรอยละ 27-40 และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 20 หรือนอยกวา 
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ตารางที ่2 ชั้นของเนื้อดินและกลุมของเนื้อดินที่ใชในการแบงหนวยจําแนกในระดบัตางๆ 

ชั้นของเนื้อดิน 
(Textural classes) 

กลุมเนื้อดิน 
(Textural groups) 

 
ดินทราย (s: sands)  

(รวมถึง coarse sand, sand, fine sand, very fine sand) 
ดินทรายปนดินรวน(ls: loamy sands) 

(รวมถึง loamy coarse sand, loamy sand, loamy fine sand 
loamy very fine sand) 

ดินทราย (Sandy soil materials) 
- เนื้อดินหยาบ  

(co: coarse textured) 

 
ดินรวนปนทราย (sl: sandy loams) 

(รวมถึง coarse sandy loam, sandy loam, fine sandy loam) 

ดินรวน (Loamy soil materials) 
- เนื้อดินหยาบปานกลาง  

(mc: moderately coarse textured) 
ดินรวน (l: loam) 
ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) 
ดินทรายแปง (si: silt) 

(รวมถึง very fine sandy loam) 

- เนื้อดินปานกลาง  
(m: medium textured) 

ดินรวนปนดินเหนียว (cl: clay loam) 
ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) 
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (sicl: silty clay loam) 

- เนื้อดินละเอียดปานกลาง  
(mf: moderately fine textured) 

 
ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) 
ดินเหนียวปนทรายแปง (sic: silty clay) 
ดินเหนียว (c: clay) 

ดินเหนียว (Clayey soils) 
- เนื้อดินละเอียด  (f: fine textured) 

 
- ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) เปนดนิที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 35 

หรือมากกวา  และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 45 หรือมากกวา 
- ดินเหนียวปนทรายแปง (sic: silty clay) เปนดินที่ประกอบไปดวยอนุภาคขนาดดินเหนียว

รอยละ 40 หรือมากกวา   และอนุภาคขนาดดินทรายแปงรอยละ 40 หรือมากกวา 
- ดินเหนียว (c: clay) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 40 หรือมากกวา 

อนุภาค ขนาดทรายรอยละ 45 หรือนอยกวาและอนุภาคทรายแปงนอยกวารอยละ 40  
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คําอธิบายสัดสวนของอนุภาคขนาดตางๆ ที่ประกอบกันเปนเนื้อดิน ดูเหมือนคอนขางจะสับสน 
การใชตารางสามเหลีย่มจะชวยใหสามารถทราบประเภทของเนื้อดินไดงายขึน้ 

อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานสนามจะใชการคาดคะเนเนื้อดิน โดยใชความรูสึกสัมผัส (feel 
method) และการมวนเปนวง (roll method) ซึ่งจาํเปนตองมกีารฝกหัดอยูเสมอเพื่อใหการประเมิน
ใกลเคียงกับคาที่ไดจากการวิเคราะหดิน ในการประเมินเนื้อดินบน จะตองนําดนิจากทุกๆ  ชั้นในชวง 
0-25 เซนติเมตร มาคลุกรวมกันในปริมาณใกลเคียงกนั แลวจงึประเมินเนื้อดินตามวิธีสนาม 

โดยทั่วไปประเภทของเนื้อดินตอนบนจะใชในการแบงหนวยจําแนกในระดับชุดดินเทานัน้ 
หากเปนการจาํแนกระดับสูงขึ้นไป อาจใชประเภทของกลุมเนื้อดินเปนตัวแบงตามตารางที่ 2 

2) ดินตอนบนที่เปนวัสดุอินทรยี (Organic surface layers) 

ดินตอนบนที่เปนวัสดุอินทรยี ใชหลกัเกณฑเชนเดียวกับดินตอนบนที่เปนวสัดุอนนิทรีย โดย
พิจารณา จากสวนที่เหลือจากการยอยสลายของวัสดุอินทรีย โดยแบงออกเปนชนิดตางๆ ดังนี้ (ตาราง
ที่ 3) 

ตารางที ่3 ชนิดและลักษณะของวัสดุอินทรีย 
ชนิด ลักษณะสําคัญ 

Peat (pt) เปนวัสดุอินทรียที่มีการสลายตัวนอยมาก ยังเห็นเปนชิ้นสวนของใบ ราก กิ่งและกาน
ของพืช  ซึ่งตรงกับ Fibric soil material ในระบบอนุกรมวิธานดิน 

Mucky peat (mp) เปนวัสดุอินทรียที่มีการสลายตัวปานกลาง มีบางสวนที่ยังคงสภาพเปนใบ รากและกิ่ง 
กานของพืชใหเห็นบาง  ซึ่งตรงกับ Hemic soil material 

Muck (mk) เปนวัสดุอินทรียมีการสลายตัวสมบูรณแลวจนไมสามารถบอกไดวาเปนสวนใด ของพืช  
ซึ่งตรงกับ Sapric soil materials 

5.2 ชิ้นสวนหยาบ (Coarse fragments) 

หมายถงึชิ้นสวนที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวาที่ปะปนอยูในเนื้อดินตามชั้นดนิตางๆ หรือที่
กระจัดกระจายบนผิวดนิ ซึง่จะกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณความชื้น ธาตุอาหาร การ
เพาะปลกู การเก็บเกีย่ว การใชเครื่องมอืหรือเครื่องจกัรกล เปนตน ชิน้สวนหยาบแบงเปนประเภท
ตางๆ  และมีชื่อเรียกแตกตางกันขึน้อยูกบัรูปรางและขนาดของชิ้นสวนหยาบ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่4 ขนาดและรูปรางของชิน้สวนหยาบ 

1. รูปรางกลม  เปนกอนเหลี่ยม  หรือ รูปรางไมแนนอน 
ขนาด (เสนผาศูนยกลาง: มิลลิเมตร) คํานาม (Noun) คําคุณศัพท (Adjective) 

2 - 75 pebbles (เดิมใช gravel) gravelly 
2 - 5 fine  fine gravelly 
5 - 20 medium  medium gravelly 
20 - 75 coarse coarse gravelly 

75 - 250 cobbles cobbly 
250 - 600 stones stony 
> 600 boulders bouldery 

2. รูปรางเปนแผนแบน 
ขนาด (ความยาว: มิลลิเมตร) คํานาม (Noun) คําคุณศัพท (Adjective) 

2 - 150  channers channery 
150 - 380  flagstones flaggy 
380 - 600  stones stony 
> 600  boulders bouldery 

1) ชิ้นสวนหยาบที่อยูปะปนกับเนื้อดินในชั้นดนิ  

ปริมาณชิ้นสวนหยาบที่อยูปะปนกับเนื้อดินในชัน้ดินตางๆ มีหนวยวดัเปนรอยละโดยปริมาตร 
และจะใชเปนคําคุณศัพทขยายเนื้อดิน เชน ดนิรวนเหนียวปนกรวดมาก (vgcl: very gravelly clay 
loam) เปนตน โดยแบงออกเปนชั้นตางๆ  ตามชนิดของชิ้นสวนหยาบ  ดังแสดงในตารางที่ 5 - 10 

ตารางที ่5 ชั้นของกอนกรวด เศษหิน ลูกรังหรือสารมวลพอกตางๆ  (Classes of gravel) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
non (ไมมี) - นอยกวา 5 
slightly gravelly (ปนกรวดเล็กนอย) sg > 5 - < 15 
gravelly (ปนกรวด) g > 15 - < 35 
very gravelly (ปนกรวดมาก) vg > 35 - < 60 
extremely gravelly (ปนกรวดมากที่สุด) xg > 60 - < 90 

หมายเหตุ - ชื่อชั้นควรระบุชนิดของชิ้นสวนหยาบเชน ปนกรวด ปนเศษหิน ปนลูกรัง ปนเม็ดปูน เปนตน 
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ตารางที ่6 ชั้นของกอนหนิมนเล็ก (Classes of cobble) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
cobbly (ปนกอนหินมนเล็ก) cb > 15 - < 35 
very cobbly (ปนกอนหินมนเล็กมาก) vcb > 35 - < 60 
extremely cobbly (ปนกอนหินมนเล็กมากที่สุด) xcb > 60 - < 90 

ตารางที ่7 ชั้นของกอนหนิ (Classes of stony) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
stony (ปนกอนหิน) st > 15 - < 35 
very stony (ปนกอนหินมาก) vst > 35 - < 60 
extremely stony (ปนกอนหินมากที่สุด) xst > 60 - < 90 

ตารางที ่8 ชั้นของกอนหนิมนใหญ (Classes of bouldery) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
bouldery (ปนกอนหินมนใหญ) by > 15 - < 35 
very bouldery (ปนกอนหินมนใหญมาก) vby > 35 - < 60 
extremely bouldery (ปนกอนหินมนใหญมากที่สุด) xby > 60 - < 90 

ตารางที ่9 ชั้นของเศษหนิแผน (Classes of channery) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
channery (มีเศษหินแผน) cn > 15 - < 35 
very channery (มีเศษหินแผนมาก) vcn > 35 - < 60 
extremely channery (มีเศษหินแผนมากที่สุด) xcn > 60 - < 90 

ตารางที ่10 ชั้นของหินแผน (Classes of flaggy) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
flaggy (มีหินแผน) fl > 15 - < 35 
very flaggy (มีหินแผนมาก) vfl > 35 - < 60 
extremely flaggy (มีหินแผนมากที่สุด) xfl > 60 - < 90 
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2) ชิ้นสวนหยาบกระจัดกระจายบนผิวดนิ 

ปริมาณชิ้นสวนหยาบที่กระจดักระจายบนผิวดิน มีหนวยวดัเปนรอยละของพื้นที่ โดยชิน้สวนขนาด 
2-250 มิลลิเมตร จะตองบันทึกสัดสวนโดยปริมาตรของชิ้นสวนขนาด 2-5, 5-20, 20-75 และ 75-250 
มิลลิเมตรดวย  ถามีกอนกรวด มากกวารอยละ 90 เรียกวา ที่ดินเต็มไปดวยกรวด (gravelly land) 

สวนชิน้สวนหยาบทีม่ีขนาดใหญกวา 250 มิลลิเมตร (25 เซนติเมตร) นั้นจะประเมนิปริมาณที่
ครอบคลุมพื้นที่เปนรอยละเชนเดียวกัน แตจะพิจารณาจากจํานวน ขนาดและระยะหางระหวางกอนหิน 
ซึ่งถือวามีความสําคัญตอการใชที่ดินและการจัดการดิน โดยเฉพาะการใชเครื่องจักรกล ซึง่แบง
ออกเปน 5 ชั้น  ดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11 ชั้นของกอนหนิและหนิมนใหญบนพื้นผวิและระยะหาง 
ระยะหางระหวางกอนหิน (เมตร) 

ถาเสนผาศูนยกลางของกอนหินเทากับ 
ชั้น ชื่อ %ของพื้นที่ 

0.25 เมตร* 0.6 เมตร 1.2 เมตร 
1 Stony or bouldery 0.01-0.1 >  8 >  20 >  37 
2 Very stony or very bouldery 0.1-3.0 1-8 3-20 6-37 
3 Extremely stony or  extremely bouldery 3.0-15 0.5-1 1-3 2-6 
4 Rubbly 15-50 0.3-0.5 0.5-1 1-2 
5 Very rubbly 50-90 <  0.3 <  0.5 <  1 

* 0.38 เมตร ถาเปนแผน 
หมายเหตุ – ถาครอบคลุมพื้นที่มากกวารอยละ 90 เรียกวา ที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน (Rubble land)  

5.3 หินพื้นโผล (Rockiness หรือ Rock outcrop) 

หินพื้นโผล หมายถงึ หินชนิดตางๆ  ที่มฐีานรากลึกลงไปในดิน และมีบางสวนโผลพนผวิดิน
ข้ึนมา แบงออกเปน 6 ชั้น (ตารางที่ 12) 

หนวยแผนที่ดนิที่มหีนิพืน้โผลไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่ อาจใชเปนประเภทของดินหรือ 
หนวยเชงิซอน (complexes) หรือหนวยสมัพันธ (associations) ของดินกับหนิพื้นโผลก็ได  โดยทั่วไป
หนวยแผนที่ดนิที่มหีนิพืน้โผลนอยกวารอยละ 2 จะใชคําวา “rocky” ถามีอยูระหวางรอยละ 2-10 จะ
ใชคําวา “very rocky” ตัวอยางเชน  

- ชุดดินปากชองที่มหีินพื้นโผลรอยละ 0.1-2.0 ของพื้นที่ (Pc-r: Pak Chong, rocky) 
- ชุดดินปากชองที่มหีินพื้นโผลรอยละ 2-10 ของพื้นที่ (Pc-vr: Pak Chong, very rocky) 
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ตารางที ่12 ชั้นของหินพื้นโผลตามปริมาณที่พบในพืน้ที ่

ชั้น ชื่อ %ของพื้นที่ 
1 slightly rocky (sr) < 0.1 
2 rocky (r) 0.1-2.0 
3 very rocky (vr) 2.0-10 
4 extremely rocky (xr) 10-50 
5 excessively rocky (er) 50-90 
6 Rock outcrop (RC) > 90 

- หากมีหนิพื้นโผลมากกวารอยละ 10 ของพื้นที ่ หนวยแผนที่ดินจะเปนหนวยเชงิซอนหรือ
หนวยสัมพันธของดินกับหินพื้นโผล และจะตองแสดงสัดสวนของหนวยนั้นๆ  ดวย ตัวอยางเชน 

- หนวยสัมพันธของชุดดินปากชองกับที่ดินหินพืน้โผล (Pc/RC: Pak Chong/Rock Outcrop 
association) สัดสวน 80:20 

- หนวยเชิงซอนของที่ดินหินพืน้โผลกับชุดดินปากชอง (RC-Pc: Rock Outcrop-Pak Chong 
complex) สัดสวน 70:30  

บางบริเวณทีห่ินพื้นโผลมีเนื้อที่ไมมากนกั จนไมอาจเขียนขอบเขตแยกออกมาได ก็จะใช
สัญลักษณ “ ν ”  แสดงตําแหนงบนแผนที่  แตถามีปริมาณหนิพืน้โผลมากกวารอยละ 90  และมีเนื้อที่
มากพอก็จะแยกขอบเขตออกมาได ก็จะใชหนวยแผนที่เดี่ยว (consociations) และจําแนกเปนหนวย
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เรียกวา “ที่ดินหนิพืน้โผล (rock outcrop)” 

5.4 ความลาดชัน (Slopes) 

ความลาดชันของพื้นที ่ (slope) ในที่นี ้หมายถงึ ลักษณะของพืน้ทีท่ีเ่บี่ยงเบนหรือเอียงไปจาก
แนวราบหรือแนวระนาบ (slope gradient) มีหนวยวดัเปนองศาของมุมเอยีง (degree of slope 
angle) รอยละของความเอยีง (percentage gradient) หรือสัดสวนของระยะในแนวตั้งกับแนวนอน 
(proportion of the vertical distance to the horizontal distance) แตที่ใชในการสาํรวจดนิและ 
ทําแผนที่ดินของประเทศไทยจะใชหนวยเปนรอยละของความเอียง ความลาดชันของพืน้ที่จะมีอิทธิพล
ตอลักษณะ สมบัติของดิน การไหลบาของน้ําและตะกอน 

นอกจากความเอียงของพืน้ที่แลว ความซบัซอนของความลาดชนั (slope complexity) หรือ 
ที่เราเขาใจกันวาเปนภาพรวมของความลาดชันของพื้นที ่ ก็ถือวามีความสําคัญตอสมบัติภายในของดิน 
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การไหลบาของน้าํและตะกอนเชนกัน ดังนัน้ในการสํารวจและทําแผนที่ดินจึงจําเปนตองพิจารณาและ
บันทกึลักษณะของความลาดชันทัง้ 2 อยางนี้ไวดวย 

การแบงชั้นความลาดชันของพื้นที่ในประเทศไทยนั้น ไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองและเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที่ แนวทางในการใชประโยชนและจัดการดิน โดยแบงออกได 8 ชั้น ดงันี้  (ตารางที่ 13) 

ตารางที ่13 ชั้นความลาดชัน 

สัญลักษณ รอยละของ 
ความลาดชัน 

ความลาดชันเชิงซอน  
(Complex slope) 

ความลาดชันเชิงเดี่ยว  
(Simple slope) 

A 0-2 ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  
(level to nearly level) 

ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  
(level to nearly level) 

B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
(gently undulating) 

ลาดชันเล็กนอยมาก 
(very gently sloping) 

C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) ลาดชันเล็กนอย (gently sloping) 
D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) ลาดชันสูง (strongly sloping) 
E 20-35 เนินเขา (hilly) สูงชันปานกลาง (moderately steep) 
F 35-50 สูงชัน (steep) สูงชัน (steep) 
G 50-75 สูงชันมาก (very steep) สูงชันมาก (very steep) 
H >75 สูงชันมากที่สุด (extremely steep) สูงชันมากที่สุด (extremely steep) 

5.5 ความลกึของดิน (Soil depth) 

ความลกึของดนิ (Effective soil depth) หมายถึง ความหนาของดนิจากชัน้ผวิดนิถงึชัน้ที่มี
สมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพชื ถงึแมวาชัน้นี้จะไมทาํใหรากพืชหยดุการ
เจริญเตบิโตเลยทเีดียว แตกท็ําใหรากพชืชะงกังนั ไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ ชั้นตางๆ  ดังกลาว 
ไดแก แนวสมัผัสของชัน้หนิพื้นแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัสของชัน้หนิพืน้ออน (paralithic contact) 
ชั้นเชื่อมแข็งของอนิทรียวัตถแุละอะลูมนิัมหรือชัน้ดานอนิทรีย (cemented spodic horizon) แนวสัมผัส 
ของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก (petroferric contact)  ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอื่นๆ  รวมถึง
ชั้นเศษหนิ กรวด ลูกรัง และสารมวลพอกตางๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวา (coarse fragment)  
ในปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร  ชั้นความลกึของดนิแบงออกได 5 ชัน้ (ตารางที ่14)   

สําหรับดินที่มคีวามลึกในกลุมต้ืนมาก (d1) จนถึงลึก (d4)  การเขียนหนวยแผนที่จะตองระบุชนิด
และวัสดุของชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชเปนวัสดุชนิดอะไร (ตารางที่ 15 และ 16)  ตัวอยางเชน  
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ชุดดินคอหงสที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย มีความลาดชันรอยละ 2-5 และเปนดินลึกถึง
ชั้นลูกรัง (Kh-slB/d4g: Kho Hong sandy loam, 2-5% slopes, deep to lateritic gravelly layer) 

ตารางที ่14 ชั้นความลึกของดิน 

สัญลักษณ ความลึก (ซม.) ชื่อ 
d1 0-25 ตื้นมาก (vsh: very shallow) 
d2 25-50 ตื้น (sh: shallow) 
d3 50-100 ลึกปานกลาง (md: moderately deep) 
d4 100-150 ลึก (d: deep) 
d5 ลึกกวา150 ลึกมาก (vd: very deep) 

ตารางที ่15 ชนิดของวัตถทุี่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชทีพ่บในชั้นความลึกของดิน 

สัญลักษณ ตัวอยางชนิดของชั้นขัดขวาง 
g กอนกรวด หรือ  เศษหิน 
c มวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็ก แมงกานีส อะลูมินัม และ/หรือไทเทเนียม  
k มวลหรือผงออนของปูน หรือ แคลเซียมคารบอเนต 

ตารางที ่16 ชนิดของแนวสัมผัสแข็งหรือกึ่งแข็งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพชืที่พบในชัน้
ความลึกของดิน 

สัญลักษณ ตัวอยางชนิดของวัสดุของชั้นขัดขวาง 
ss sandstone 
si siltstone 
ls limestone 
sh shale 
gr gabbro 
ba basalt 
ad andesite 
rh rhyolite 
co conglomerate 
sm ชั้นที่มีการเชื่อมของเหล็ก แมงกานีส อะลูมินัม และ/หรือไทเทเนียม (petroferric layer) 
km ชั้นเชื่อมแข็งของปูน หรือ แคลเซียมคารบอเนต (petrocalcic layer) 
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5.6 การกรอนของดิน (Soil Erosion) 

การกรอนของดินเปนกระบวนการแตกกระจาย (detachment) และการเคลื่อนยาย (movement) 
ของวัสดุดิน ซึง่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาตหิรือโดยมีการกระทําของมนษุยเปนตวัเรง ตัวการทีท่ําใหเกิด
การกรอนของดินตามธรรมชาติ ไดแก น้าํ (water) และลม (wind) การกรอนของดินทําใหคุณภาพของ
ดินเสื่อมลง ดนิจะสูญเสียธาตุอาหาร สมบัติทางกายภาพไมเหมาะสม ดินแนนทึบ ดินตื้นขึ้น เปนตน 

1) การกรอนโดยน้ํา (Water erosion)  

เปนการสญูเสียวัสดุดินจากการพัดพาของน้ํา สวนหนึง่ของกระบวนการคือการแตกกระจาย
ของวัสดุดินโดยเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบ วัสดุดินจะแขวนลอยอยูในน้ําที่ไหลบาและถูกพัดพาไป แบง
ออกไดเปน 4 แบบไดแก  

1.1) การกรอนแบบแผน (Sheet erosion) เกิดขึ้นบนพืน้ทีท่ี่มีความลาดชันไมมากนัก 
อนุภาคดินจะถูกเคลื่อนยายในลักษณะแผกระจายทั่วไปพรอมกับน้ําทีไ่หลบาบนพืน้ผิวดิน  

1.2) การกรอนแบบริ้ว (Rill erosion) เกิดขึน้บนพื้นทีท่ี่มีความลาดชนัเลก็นอยถงึปานกลาง 
แตไมคอยสม่ําเสมอ เปนการสูญเสียดินไปตามรองเล็กๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวดิน ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่
การกัดเซาะของน้ําเริ่มรุนแรง แตรองเหลานี้สามารถทําใหหายไปไดดวยเครื่องมือไถพรวนธรรมดา  

1.3) การกรอนแบบรอง (Gully erosion) มักเกิดบนพื้นทีท่ี่มคีวามลาดชันปานกลางหรือ
ลาดชันสูงๆ  ซึ่งกระบวนการกรอนคอนขางรุนแรง รองจะมีขนาดกวางและลึก อาจเกิดจากบริเวณรอง
น้ําธรรมชาติ รองที่เกิดจากการไถพรวน รองทางเดินของสัตว เสนทางตางๆ  รองระหวางแถวพืช เมื่อมี
ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนจากฝนตกหรือการใหน้ําชลประทาน รองจะมีขนาดใหญข้ึน การที่จะทําใหรองเหลานี้
หายไปตองใชเครื่องมือขนาดใหญและชนิดพิเศษ  

1.4) การกรอนแบบทอ (Tunnel erosion) มักจะเกิดบริเวณใตชั้นผิวดินทีม่ีชองทางใหน้าํ
ไหลผานไดดี ชองทางน้ําไหลเหลานั้นอาจเกิดจากการเชือ่มตอของชองวางขนาดใหญ รูของสัตว หรือ
รอยแตกระแหง รูรากพชืที่ตายและถกูยอยสลายแลว และเมือ่ชองวางหรือรูเหลานี้ถกูน้ํากัดเซาะเรื่อยๆ ก็
จะขยายใหญข้ึน จนคลายกบัเปนทอ (piping) และบริเวณที่น้าํผานเขามา บางครั้งมีการกัดเซาะมาก
จนมีขนาดใหญและมีลักษณะคลายเหยอืก (jugging) 
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2) การกรอนโดยลม (Wind erosion)  

มักพบบริเวณที่มีฝนนอย โดยเฉพาะในชวงแหงแลงความรุนแรงจะขึ้นกับลักษณะและความเรว็
ของกระแสลม ความมากนอยของพืชพรรณที่ปกคลุมดิน โดยทั่วไปจะไมมีความสมัพนัธกับความลาดชัน
ของพื้นที ่

3) วิธีการประเมนิการสูญเสยีดนิโดยการกรอนโดยวธิีสนาม  

จะใชการคาดคะเนจากการสูญเสียชัน้ดนิบนซึง่ไดแกชัน้ดิน A ซึ่งเปนชั้นผวิดนิทีถู่กรบกวนหรือ
ชั้นดนิอนนิทรียที่คลุกเคลาดวยอนิทรยีวัตถ ุและชัน้ดิน E ซึ่งเปนชัน้ที่อนุภาคดินเหนยีวและแรธาตตุางๆ  
ถูกชะลางลงไปสะสมในชัน้ดินลางๆ  (ตารางที ่17)   

ตารางที ่17 ชั้นของการกรอน (Degree of erosion classes) 

ชั้น สัญลักษณ ชื่อเรียก การสูญเสียของชั้นดิน* (%) 
1 E0 ไมมีการกรอน (non eroded) 0% 
2 E1 กรอนเล็กนอย (slightly  eroded) >0 - <25% 
3 E2 กรอนปานกลาง (moderately eroded) 25-75 % 
4 E3 กรอนรุนแรง (severe eroded) >75 % 
5 E4 กรอนรุนแรงมาก(very severe eroded) 100 % 

*รอยละการสูญเสียของชั้นดิน Aและ/หรือชั้น E หรือของชัน้ดินตอนบน 20 ซม. (ถาชั้นดิน A และ/หรือ 
ชั้นดิน E ดั้งเดิมมีความหนานอยกวา 20 ซม.) 

5.7 การทับถมของตะกอน (Deposition of sediments) 

ดินบางดินจะมีตะกอนหรือวัสดุดินอ่ืนทับถมตอนบน ซึ่งอาจจะโดยอิทธิพลของน้ํา หรือลมก็ได 
ตะกอนที่มาทบัถมมีความหนาพอที่จะทาํใหการแปลความหมายเพื่อการใชประโยชนแตกตางไปจาก
ดินเดิม แตไมหนาพอที่จะทําใหการจําแนกดินเปลี่ยนไป ประเภทของตะกอนทับถมที่ใชอยูมี 3 ประเภท คือ 

1) ตะกอนทับถมบนผิวดนิโดยลม (Overblown) เปนวัสดุใหมๆ ทีเ่กิดจากการพัดพาของลม
มาทับถมบนดนิเกา 

2) เนินตะกอนทบัถมบนผวิดินโดยลม (Wind hummocky) เปนวัสดุใหมๆ ที่เกิดจากลมพา
มากองไวเปนเนินหยอมๆ  
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3) ตะกอนทับถมบนผิวดินโดยน้ํา (Overwash) เปนวัสดุที่ถูกพัดพามาทับถม โดยอิทธิพลของน้ํา 
โดยปกติจะไมใชกับดินที่เกิดจากตะกอนน้าํพาที่มีอายนุอย และการพัฒนาชัน้ดินยังไมดีนกั (young 
alluvial soils) 

5.8 ชั้นตอนลาง (Substratum) 

ชั้นตอนลาง (Substratum) หมายถงึ ชัน้วตัถุตนกาํเนดิดินหรือชัน้หนิพืน้ที่อยูตอนลาง จะใช 
ในกรณีทีช่ั้นตอนบนและชัน้ตอนลางมีความแตกตางกนัอยางชัดเจน โดยปกติลักษณะและสมบัติของดิน 
ในระดับชุดดนิ (soil series) และวงศดิน (families) จะกาํหนดชวงชัน้บงัคับ (control section) เร่ืองความ
ลึกของดินไวชดัเจน แมวาชั้นตอนลางจะไมไดนํามาพิจารณาในการจําแนก แตถามีผลตอการใชประโยชน 
ก็ควรนาํมาใชในหนวยแผนที่ดิน มกัจะใชกับชัน้ทีอ่ยูลึกกวา 100 เซนติเมตรลงไป (ตารางที ่18) 

ตารางที ่18 ตัวอยางชนิดของชั้นตอนลาง (substratum) ที่พบในประเทศไทย 
ชนิด สัญลักษณ ความหมาย 

calcareous substratum casub เปนชั้นคารบอเนตอิสระของแคลเซียมและแมกนีเซียมมาก 
(ทําปฏิกิริยาเกิดเปนฟองฟูกับกรดเกลือ  0.1 N) 

clay substratum csub เปนชั้นดินเหนียว 
sandy substratum ssub เปนชั้นดินทราย 
gravelly substratum gsub เปนชั้นกรวด เศษหิน หรือลูกรัง 
shale substratum shsub เปนชั้นหินดินดาน 
siltstone substratum sissub เปนชั้นหินทรายแปง 
sandstone substratum sssub เปนชั้นหินทราย 
marly substratum masub เปนชั้นปูนมารล 

5.9 ความเค็มและ/หรือความเปนโซดิก (Salinity and/or Sodicity) 

ระดับความเคม็และความเปนดางของดินที่สูงกวาคาวกิฤตที่พืชจะทนทานได จะมผีลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางออมตอพืช ทาํใหพืชเสียหายหรือผลผลิตลดลง สมดุลของธาตุอาหารเสยีไป หรือ
สมบัติทางกายภาพของดินไมดี ดินทีม่ีความเค็มและความเปนดางมาเกี่ยวของแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก  
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1) ดินเค็ม (Saline soil)  

เปนดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดอยูในสารละลายดินมากจนมีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช ดินเค็มมีคาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity: EC) ของสารละลายดนิที่สกัดไดจากดินที่
อ่ิมตัวดวยน้ําสูงกวา 2 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS m-1) ทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส และมีคาโซเดียมที่
แลกเปลี่ยนได (ES: Exchangeable Sodium) นอยกวารอยละ 15 (=คา ESP) หรือมีคาอัตราสวนของ
การดูดซับโซเดียม (SAR: Sodium Adsorption Ratio) นอยกวา 13 มีคาความเปนกรดเปนดางของ
ดินนอยกวา 8.5 หรืออยูในสภาพที่เปนกลาง เกลือทีพ่บสวนใหญเปนเกลือคลอไรดและซัลเฟตของ
โซเดียม แคลเซียมและแมกนีเซียม (ตารางที ่19) 

ตารางที ่19 ชั้นความเค็มของดิน 

คาความนําไฟฟา 
(dS m-1) 

ชั้นของความเค็ม ความเปนพิษตอพืช 

0-2 Non saline :x0 ไมมีผลกระทบตอพืชสวนใหญ 
2-4 Very slightly saline: x1 พืชบางชนิดที่มีความไวตอระดับความเค็มอาจมีผลผลิตลดลง 
4-8 Slightly saline: x2 พืชสวนใหญมีผลผลิตลดลง 
8-16 Moderately saline: x3 พืชที่ทนตอระดับความเค็มเทานั้นที่ยังคงใหผลผลิตตามปกติ 

มากกวา 16 Strongly saline: x4 พืชที่ทนตอระดับความเค็มบางชนดิเทานั้นที่ยังคงใหผลผลิตตามปกติ 

2) ดินเค็มโซดิก (Saline-sodic soil)  

เปนดนิที่มปีริมาณเกลือที่ละลายน้าํไดอยูในสารละลายดินมากเกนิไป มีคาสภาพการนาํไฟฟา 
(Electrical Conductivity: EC) ของสารละลายดินที่สกัดไดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน้ําสูงกวา 2 เดซิซีเมนส
ตอเมตร (dS m-1) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (ES: Exchangeable 
Sodium) มากกวารอยละ 15 หรือมีคาอัตราสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR: Sodium Adsorption 
Ratio) มากกวา 13  มีคาความเปนกรดเปนดางของดินมากกวา 8.5 หรืออยูในสภาพที่เปนกลาง 
(ตารางที่ 20) 
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ตารางที ่20 คา ESP และระดับอันตรายที่เกิดจากโซดกิตอพืช (DESCONAP, 1990) 

ESP ระดับที่อันตราย 

<15 ไมอันตรายถึงเล็กนอย 
15-30 เล็กนอยถึงปานกลาง 
30-50 ปานกลางถึงสูง 
50-70 สูงถึงสูงมาก 
> 70 สูงที่สุด 

3) ดินโซดิก (Sodic soil)  

เปนดินที่มีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (ES: Exchangeable Sodium) มากกวารอยละ 15 หรือ 
มีคาอัตราสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR: Sodium Adsorption Ratio) มากกวา 13 มีคาสภาพการ
นําไฟฟา (EC) ของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน้าํต่ํากวา 2 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS m-1) 
ที่อุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซยีส และมีคาความเปนกรดเปนดางของดินอยูระหวาง 8.5 ถึง 10.0 เกลอืที่
ละลายน้ําไดมเีกลือคารบอเนตและเกลือไบคารบอเนตของโซเดียม 

5.10 น้ําในดิน (Soil water) 

ประเภทดินที่เกี่ยวของกับน้าํในดินจะใชเพื่อบงชี้ใหเหน็ถึงความแตกตางของสถานะของน้าํใน
ดิน ระดับน้าํใตดิน หรือการระบายน้ําของดิน ซึง่บางครั้งมีความจาํเปนที่จะตองใชแบงแยกหนวย
จําแนกดนิออกไปตามจดุประสงคของการสํารวจ  สมบัติของดินบางอยางสะทอนใหเหน็ถงึสภาพการ
ระบายน้ําของดินหรือความเปยกของดิน เชน สีดินหรือสีจุดประ อยางไรก็ตามจากการใชประโยชน
ที่ดินและการจัดการดิน เชน การระบายน้ําที่แชขังออกไป ลักษณะตางๆ  ยังคงอยู แต การระบายน้าํดี
ข้ึน ดังนัน้ในดินเดียวกัน แตมีการจัดการตางกนั ก็จาํเปนตองใชประเภทของดินเหลานี้มาแบงแยก 
โดยแบงพืน้ทีอ่อกเปน “drained” กับ “undrained” ระดับน้ําใตดินและความเปยกชื้นของดินก็เชนกนั 
ไมไดถูกนํามาใชในระดับของการจาํแนกดนิ ก็อาจนํามาใชแบงแยกดินยอยออกไปได 

1) ประเภทการระบายน้าํผิวดิน (External drained phases)  
1.1) มีการระบายน้าํ (drained) 
1.2) ไมมีการระบายน้ํา (undrained) 
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2) ประเภทการระบายน้าํในดิน (Internal drained phases)  
ชั้นการระบายน้ํา (Drainage class)  
2.1) การระบายน้าํเลวมาก  (vpd: very poorly drained) 
2.2) การระบายน้าํเลว  (pd: poorly drained) 
2.3) การระบายน้าํคอนขางเลว  (spd: somewhat poorly drained) 
2.4) การระบายน้าํดีปานกลาง  (mw: moderately well drained) 
2.5) การระบายน้าํดี  (wd: well drained) 
2.6) การระบายน้าํคอนขางมาก (sex: somewhat excessively drained) 
2.7) การระบายน้าํมากเกินไป (ex: excessively drained) 

3) สภาพความเปยกของดนิ (wetness phases)  
3.1) เปยกเล็กนอย (swt: slightly wet) 
3.2) เปยก (wt: wet) 
3.3) เปยกมาก (vwt: very wet) 

4) ระดับน้ําใตดิน (water table phases)  
4.1) ระดับน้ําใตดินสูง (hw: high water table) 
4.2) ระดับน้ําใตดินลึกปานกลาง (mdw: moderately deep water table) 
4.3) ระดับน้ําใตดนิต่ํา (lw: low water table) 

5.11 สภาพพื้นทีห่รือสภาพภูมสิัณฐาน (Physiography) 

สภาพพืน้ทีห่รือสภาพภูมิสัณฐานของดนิอาจนาํมาใชเปนบรรทัดฐานในการแบงแยกหนวย
แผนที่ดินเดียวกันออกจากกันได เพื่อชี้ใหเหน็ถงึสภาพภูมิประเทศหรือลักษณะพืน้ทีท่ี่แตกตางไปจาก
สภาพพืน้ทีป่กติ (Typical physiography) ของดินนั้นๆ เชน 

- พบบนพื้นทีสู่ง (h: high phase) 
- พบบนพื้นทีต่่ํา (l: low phase) 
- พบคันดิน (b: bunded phase) 
- พบบริเวณพื้นที่แองต่ํา (dp: depressional phase) 
- พบบนพื้นที่เนินตะกอนรูปพัด (af: alluvial fan) 
- พบบริเวณสภาพพื้นที่แบบคารสต (ka: karst) 
- พบบริเวณพื้นที่ตะพักลําน้าํระดับตํ่า (lte: low terrace) 
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- พบบริเวณที่มีจอมปลวก (tmo: termite mounded) 
- พบบริเวณพื้นที่สันเขา (rd: ridge) 
- พบบริเวณพื้นที่ตะพักลําน้าํ (te: terrace) 

5.12 ประเภทดินอืน่ๆ (Other phases) 

ประเภทดนิอกีหลายประเภท สามารถนาํมาใชในการแบงแยกดนิออกไป ซึง่จะใหความชัดเจน
ในการคาดคะเนการใชที่ดิน การจัดการดูแลหรือผลตอบสนองจากการดูแลจัดการนัน้ๆ  เชน 

- มีการเผาไหม (bu: burned) 
- มีน้ําทวมบอย (ff: frequently flooded) 
- มีน้ําทวมเปนครั้งคราว (ocf: occasionally flooded) 
- แทบไมมีน้ําทวม (rf: rarely flooded) 
- มีปูนปน (ca: calcareous) 
- เปนกรดจัดมาก (vsa: very strongly acid) 
- เปนกรดรุนแรงมาก (xa: extremely acid) 
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6. หลกัเกณฑทั่วไปในการเขียนประเภทดิน 

ประเภทดิน (soil phases) จะใชแบงหนวยจําแนกดนิออกเปนหนวยยอย เพื่อแสดงถึงความ
แตกตางของดนินัน้ๆ  เมื่อมกีารใชที่ดินหรอืการจัดการดนิ ซึ่งสามารถใชไดกับทุกระดับการจําแนก แต
ที่ใชกนัมาก จะใชแบงในระดับชุดดิน (soil series) โดยจะเขียนประเภทดินตอทายหนวยจาํแนก โดย
ไมตองเขียนคาํวา “ประเภท” นาํหนา หรือ”phase” ตอทายดังนี ้

1) ชื่อของชุดดิน (soil series) หรือดินคลาย (soil variants) ซึ่งเปนหนวยจําแนกใหเขยีนไว
เปนอันดับแรก เชน  

Khorat 
Khorat, mottles variant 

2) ประเภทของดนิตอนบนทีม่ีเนื้อดินเปนวัสดุอนินทรียหรือดินตอนบนทีเ่ปนวัสดุอินทรยี ให
เขียนตอทายชดุดิน (soil series) หรือ ดินคลาย (soil variants)  โดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาค “ , ”  
เชน 

Khorat sandy loam 
Narathiwat peat 

3) ถาดินตอนบนของชุดดิน (soil series) หรือ ดินคลาย (soil variants) มีประเภทของ
ชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) ปะปน ใหเขียนคาํคุณศัพทของประเภทของชิน้สวนหยาบนาํหนา
ดินตอนบน เชน 

Mae Rim gravelly loam 
Khlong Chak slightly gravelly sandy loam 

4) ในกรณีที่ไมใชประเภทดินตอนบน แตใชประเภทดิน (phases) อ่ืนๆ จะเขียนตอจากชุด
ดินหรือดินคลาย โดยมีเครือ่งหมายจุลภาค “,” ค่ัน เชน ประเภทของดินตอนบนที่มชีิ้นสวนหยาบ
ปะปน ในกรณีที่แตกตางจากทีก่ลาวมาแลวขางตน เชน ไมไดบงประเภทของดินตอนบนไว 

Mae Rim soils, gravelly 
Pak Chong, stony 

5) ในกรณีที่มีประเภทดิน (phases) นอกเหนือจากประเภทดินตอนบน ใหเขียนตอจาก
ประเภทดินตอนบนโดยมีเครือ่งหมายจุลภาค“ , ” ค่ัน เชน 

Ban Chong clay loam, very deep, 5-12 % slopes, slightly eroded
 clC (Bg - )  
d5, E
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6) ประเภทความลึกของดิน (soil depth) จะเขียนเปนลําดบัตอจากประเภทดินตอนบน เชน 
Wang Hai clay loam, deep to siltstone, 5-12% slopes

7) ประเภทของชัน้ดินตอนลาง (substratum) จะเขียนตอจากค
Hang Dong clay loam, deep to sandy substratum, 0-

8) ประเภทของการกรอน (soil erosion) หรือการทับถมขอ
sediments) มักจะเขียนไวเปนอันดับสุดทาย เชน 

Mae Rim gravelly sandy loam, 5-12% slopes, eroded 
Khorat loamy sand, 0-2% slopes, overwash 

9) ประเภทของความลาดชนั (slopes) มักจะเขียนไวหลงัประเภ
ตองอยูหนาประเภทของการกรอน (phases of eroded soils) หรือการทบัถ
sediments)  เชน 

Khorat loamy sand, …, …, 0-2% slopes, overwash 
Mae Rim soils, gravelly, …, …, 5-12% slopes, eroded

10) ชื่อประเภทของดิน (phases) ควรเขียนใหส้ันที่สุดเทาที่จะ
แบงแยกสมบติัตางๆ ของดินออกเปนประเภทของดิน (phases) จะตอ
นํามาแบงเปนประเภทของดนิ (phases) นั้นๆ จะตองไมมีลักษณะทีซ่้ําซ
ลําน้าํ (terrace) ที่พบดนินัน้ๆ มีลักษณะเปนพวก gravelly substratum
ของสภาพพืน้ที่ (physiographic phases) และประเภทของชั้นที่อยูใตช
ควรใชเพียงลกัษณะใดลักษณะหนึง่เทานัน้ เชน 

Tha Sae sandy loam, gravelly substratum, 5-12% slo

11) เฉพาะประเภทของความลาดชัน (slopes) และประเภ
groups) ใหเขยีนในรูปพหพูจน ไดแก 0-2 % slopes, coarse textured 
จะใชในรูปเอกพจน เชน substratum หรือ terrace เพื่อเปนการหลกีเล
เอกพจนและพหพูจนในสวนประเภทของดินอื่น 

Tha Sae sandy loam, gravelly substratum, 5-12% slop
clC (Wi - )  

d4si 

วามลึกของดิน เชน 
2% slopes 

งตะกอน 

ทของดนิ (p
มของตะกอ

 

เปนไปได ส
งไมซ้ํากนั แ
อนกัน เชน 

 ก็ไมจําเปนต
ั้นดิน (subs

pes, eroded

ทกลุมของเน
groups  สวน
ี่ยงที่จะใชคํา

es, eroded
clA (Hd - )  

ssub

(deposition of 

hases) อ่ืนๆ แต
น (deposition of 

ัญลักษณทีจ่ะใช
ละลักษณะทีจ่ะ
ในบริเวณตะพัก
องใสทัง้ประเภท

tratum phases) 

 

ื้อดิน (textural 
ประเภทดนิอื่นๆ  

 2 คํา ทั้งในรูป
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7. การเขียนสัญลกัษณและคําอธิบายหนวยแผนทีดิ่น 

7.1 ประเภทดินที่ใชในการเขียนหนวยแผนที่ดิน 

เนื่องจากประเภทดิน (phases) ที่ใชกบัหนวยแผนทีด่ินมีหลายประเภท อาจจะทําใหนกั
สํารวจดินเกิดความสับสนในการนํามาใชแบงแยกชุดดนิ และเพื่อใหมีการปฏิบัติในแนวทางเดยีวกนั 
จึงไดกาํหนดประเภทดนิที่สําคัญ ทีจ่ะตองเขียนตอจากชดุดินหรือดินคลายไวอยางนอย 4 ประเภทดังนี ้

1) ดินตอนบน (surface layer) เปนเนื้อดินของวัสดุดนิอนินทรียหรือวัสดุอินทรีย และจะรวมถงึ
ประเภทชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) ที่ปะปนในดินตอนบนดวย 

2) ความลาดชัน (slopes) 
3) ความลึกของดิน (soil depth) 
4) การกรอนของดิน (soil erosion) 

อยางไรก็ตามประเภทดินอืน่ๆ ก็สามารถนํามาใชเพิ่มเติมได หากนกัสํารวจดนิเหน็วามีผลตอ
การใชประโยชนที่ดนิและการจัดการดิน แตพยายามใชเทาที่จาํเปน ไมมากจนเกนิไปและไมมีความหมาย
ซ้ําซอนกัน  

สําหรับวิธีการเขียนประเภทดินตอจากชุดดินหรือดินคลายนั้น สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนก
ดินและที่ดิน ไดดัดแปลงลําดับของการเขียนประเภทดินเล็กนอยซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑทั่วไปใน
การเขียนประเภทดินทีก่ลาวมาขางตน เพื่อใหสอดคลองกบัสัญลักษณทีน่ักสํารวจดินของเรามี
ความคุนเคย เนื่องจากไดใชกันมาเปนเวลานานแลว ดังนี ้

ดินตอนบน ความลาดชัน ชุดดิน - 
ความลึก,การกรอน 

หรือ 

ดินตอนบน ความลาดชัน ชุดดิน - 
ความลึก, ....ประเภทดินอืน่ๆ, การกรอนหรือการทบัถมของตะกอน 

ตัวอยางเชน 

slC slC Kt - d4c,E1 
หรือ Kt - d4c, vr, E1or ow 
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7.2 การเขียนคําอธิบายหนวยแผนทีดิ่นประเภทตางๆ 

สําหรับการเขยีนคําอธิบายหนวยแผนที่ดนิ ใหเขียนตามลําดบัต้ังแตชุดดิน (ดินคลาย) ตามดวย 
ประเภทดินที่เขียนตอนบนและตอนลางตามลําดับไดแก 

ภาษาไทย 

ชุดดิน (ดินคลาย) เนื้อดินบน  ความลาดชัน  ความลึก  การกรอน……การทับถมของตะกอน 

ตัวอยางเชน ชุดดินโคราชทีม่ีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย  ความลาดชันรอยละ 2-5  ลึกมาก 
กรอนเล็กนอย..................และตะกอนทับถมตอนบน 

ภาษาอังกฤษ 
Soil series (variant) surface texture, slopes, depth, erosion,……… and deposition of 

sediments 

ตัวอยางเชน Khorat sandy loam, 2-5% slopes, very deep, ………and overwash 

กรณีที่เปนเปนหนวยสัมพนัธ (associations) หนวยเชิงซอน (complexes) และหนวยศักย
เสมอ (undifferentiated group) ใหเขียนดังนี ้

หนวยสัมพันธ (Associations) 

1) หนวยสัมพันธของตางชุดดินที่มีประเภทดนิเดียวกัน     ใหเขียนตามตัวอยาง 
- หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชกับชุดดินรอยเอ็ดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 

ความลาดชันรอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย (Kt/Re-slA / d5,E1: Khorat and Roi Et 
association sandy loam, 0-2% slopes, very deep and slightly eroded) 

2) หนวยสัมพันธของชุดดินเดียวกันที่มีประเภทดินตางกนั    ใหเขียนตามตัวอยาง 
- หนวยสัมพันธของชุดดนิโคราชที่มเีนื้อดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชันรอยละ 

2-5  ลึกมาก  และกรอนเล็กนอย  และเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนยีวปนทราย  ความลาดชันรอยละ 5-
12  ลึกมาก กรอนเล็กนอย (Kt-slB/d5,E0 / sclC/d5,E1: Khorat sandy loam, 2-5% slopes, very 
deep and non eroded and sandy clay loam, 5-12% slopes, very deep and slightly eroded 
association) 
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3) หนวยสัมพันธของตางชุดดินและตางประเภทดิน     ใหเขียนตามตวัอยาง 
- หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชที่มเีนื้อดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชันรอยละ 

2-5 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย และชุดดินรอยเอ็ดที่มเีนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน
รอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย (Kt-slB/d5,E1 / Re-slA/d5,E1: Khorat sandy loam, 2-5% 
slopes, very deep and slightly eroded and Roi Et sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and 
slightly eroded  association)  

หนวยเชงิซอน (Complexes) 
1) หนวยเชงิซอนของตางชุดดินที่มีประเภทดนิเดียวกัน     ใหเขียนตามตัวอยาง 

- หนวยเชงิซอนของชุดดินโคราชและชุดดินรอยเอ็ดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
ความลาดชนัรอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเลก็นอย (Kt - Re-slA/d5,E1: Khorat and Roi Et complex 
sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and slightly eroded complex) 

2) หนวยเชงิซอนของชุดดินเดียวกันที่มีประเภทดินตางกนั     ใหเขียนตามตัวอยาง 
- หนวยเชงิซอนของชุดดนิโคราชที่มเีนือ้ดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชนัรอยละ 0-2  

ลึกมาก และกรอนเลก็นอย และเนื้อดินบนเปนดนิรวนเหนียวปนทราย ความลาดชนัรอยละ 2-5  ลึกมาก 
กรอนเลก็นอย (Kt-slA/d5,E1 – sclB/d5,E1: Khorat sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and 
slightly eroded and sandy clay loam, 2-5% slopes, very deep, and slightly eroded complex) 

3) หนวยเชงิซอนของตางชุดดินและตางประเภทดิน      ใหเขียนตามตวัอยาง 
- หนวยเชงิซอนของชุดดินโคราชที่มเีนื้อดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชันรอยละ 

2-5 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย และชุดดินรอยเอ็ดที่มเีนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน
รอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย (Kt-slB/d5,E1 - Re-slA/d5,E1: Khorat sandy loam, 2-5% 
slopes, very deep, and slightly eroded and Roi Et sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and 
slightly eroded complex) 

หนวยศักยเสมอ (Undifferentiated group) 
ใหเขียนตามตวัอยาง 

- หนวยศกัยเสมอของชุดดนิบางนราและชุดดนิแกลงที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดนิเหนยีว 
ความลาดชันรอยละ 0-2 ลึกมาก และไมมีการกรอน (Ba&Kl-clA/d5,E0: Bangnara and Klaeng 
clay loam, 0-2% slopes, very deep and non eroded) 

- หนวยศักยเสมอของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินเรณูที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
ความลาดชันรอยละ 0-2 ลึกมาก และไมมกีารกรอน (Re & Rn-slA/d5,E0: Roi Et and Renu sandy 
loam, 0-2% slopes, very deep and non eroded) 
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