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บทคัดยอ 
จากการศึกษาความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค เพือ่

จัดทําแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) และหาความสัมพันธกับผลผลิตพืชแตละเขตที่ปลูกไดแก ขาว ขาวโพด  ออย มันสําปะหลัง  มะมวง และ
สมโอ  สรุปผลไดดังนี้  

พื้นที่จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว พืชไรและไมผลได 10 
หนวยแผนที่ และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด และจําแนกตามเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช ได 5 เขต 
คือ L1, L2, L3, L4 และ L5  ซ่ึงหมายถึงเขตที่มีความชื้นเหมาะสม 146-150, 151-170, 171-190, 191-210 วัน 
และ 211-233 วัน ตามลําดับ แลวนําขอมูลที่ไดมาสรางแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและ
สภาพภูมิอากาศ โดยแบงได 29 เขต และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด แตจากการศึกษาพบวาดินที่มีความเหมาะสม
เดียวกันและจํานวนวันความชื้นเหมาะสมใกลเคียงกันผลผลิตไมแตกตางกันนัก ดังนั้นเพื่อใหสะดวกตอการนํา
แผนที่ไปใช จึงไดรวมเขตความชื้นเหมาะสมบางเขตเขาดวยกัน ทําใหไดหนวยแผนที่ใหมทั้งหมด 14 เขต และ
1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด โดยรวมเขตความชื้นเหมาะสมชวง L1-L5 (146-233 วัน ) สําหรับการปลูกขาวเขา
ดวยกัน และรวมเขตความชื้นเหมาะสมชวง L1-L3 (146-190 วัน)  กับ L4-L5 (191-233 วัน) สําหรับการปลูก
พืชไรและไมผลเขาดวยกัน จากการศึกษาพบวา ผลผลิตแตกตางตามความเหมาะสมของดินมากกวาสภาพ
ภูมิอากาศ เชน ในเขตดินมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว (เขตที่ 1)  ใหผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 628 กิโลกรัม/ไร 
รองลงมาเปนเขตดินมีความเหมาะสมปานกลาง (เขตที่ 2) และไมคอยเหมาะสม (เขตที่ 3) ผลผลิตเฉลี่ย 327 
และ 283 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ   หรือขาวโพดในเขตดินมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร  (เขตที่ 4 และ
เขตที่ 5) ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 911 และ 965 กิโลกรัม/ไร  รองลงมาเปนดินที่ความเหมาะสมปานกลาง (เขตที่ 10) 
ผลผลิต 793  กิโลกรัม/ไร  และไมคอยเหมาะสําหรับทําการเกษตรควรใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว 
(เขตที่ 12 และเขตที่ 13)  ผลผลิตเฉลี่ย 455 และ 450 กิโลกรัม/ไร  สําหรับสภาพภูมิอากาศก็เปนปจจัยตอ
ผลผลิตเชนเดียวกันแตแตกตางกันไมมากนักจึงมีผลกระทบกับพืชไมมาก เชน ในเขตที่ดินมีความเหมาะสมดี
สําหรับปลูกขาว ความชื้นเหมาะสม L1-L5 (146-233 วัน ) ผลผลิตขาว 610-637 กิโลกรัม/ไร  หรือดินที่มีความ
เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร ไมผล ความชื้นเหมาะสม L2-L3 (151-190 วัน) ขาวโพดใหผลผลิต 830-931 
กิโลกรัม/ไร  ความชื้นเหมาะสม L4-L5 (191-233 วัน) ผลผลิต 955-1,017  กิโลกรัม/ไร  เปนตน 

จังหวัดนครสวรรคมีดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาวและความชื้นเหมาะสม 146-233 วัน (เขตที่ 1)  
เปนพื้นที่มากที่สุด รอยละ 45.81 ของจังหวัด รองลงมาเปน ดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร ไมผล ความชื้น
เหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 5) ดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว ความชื้นเหมาะสม 171-210 วัน 
(เขตที่ 2) และดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ความชื้นเหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 13) มีพื้นที่
รอยละ 12.19, 8.42, และ 7.90 ตามลําดับ สวนเขตที่มีพื้นที่นอยที่สุดคือเขตดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร
และไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผลและไมยืนตน ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร (เขตที่ 14) เนื้อที่ 
228 ไร หรือรอยละนอยกวา 0.01 
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1. คํานํา 
ประชากรสวนใหญ ของประเทศ ประมาณ 80 เปอรเซ็นต ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ

หลักคือ ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผลตาง ๆ แตการผลิตพืชเพื่อใหได
ผลตอบแทนสูงสุดเปนเรื่องคอนขางยาก เพราะขึ้นกับปจจัยหลายประการ  ปจจัยหลักที่สําคัญคือดิน ซ่ึงเปน
ปจจัยพื้นฐานตอการผลิตทางการเกษตร และสภาพภูมิอากาศ เชน ปริมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธ์ิตอง
เพียงพอตอความตองการของพืช  ดังนั้นควรเลือกชนิดพืชที่ปลูกตามความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศ
บริเวณนั้น การศึกษาสภาพภูมิอากาศ แตละพื้นที่สามารถลดความเสี่ยงตอการผลิตทางการเกษตรไดเปนอยาง
มาก พืชบางชนิดถาความชื้นไมเพียงพอแมจะเจริญเติบโตไดแตไมออกดอก เชน ปาลมน้ํามัน เปนตน ประเทศ
ไทยมีนักวิชาการที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเขตภูมิอากาศเกษตรสําหรับการปลูกพืชไวบางแลว โดยใชขอมูล 
ปริมาณฝน ดิน และอุณหภูมิ  เชน ในป 2525 กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําเขตภูมิอากาศเกษตรของประเทศไทยขึ้น 
โดยการหาคาการคายระเหยของน้ํา (Evapotranspiratiom) และคาดัชนีความชื้นที่ใชประโยชนได (Moisture 
Availability Index) จากขอมูลภูมิอากาศ  รวมถึงการศึกษาศักยภาพของดินในดานการเกษตร (สมาน, 2525)  
ตอมากรมวิชาการเกษตรไดจัดทําเขตนิเวศเกษตรของประเทศไทยขึ้นในป 2540 โดยการจัดเขตดิน ฝน แลว
นํามาซอนทับกันโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดเขตนิเวศเกษตรจํานวน 25 เขต ไดแก เขตปลูกขาว 10 
เขต ปลูกพืชไร 9 เขต และเขตปลูกไมผล/ยางพารา 6 เขต (สมพรและหัสไชย, 2540) 
                  สําหรับโครงการนี้เปนการจัดทําเขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ 
(Agroclimatological Zone) ในจังหวัดนครสวรรคโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พรอมทั้งแสดงผลผลิต
ของพืชตาง ๆ ในแตละเขตนั้นเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อหาความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค 
 2. เพื่อจัดเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Growing Periods) 
 3. เพื่อหาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดนครสวรรค 

4. เพื่อจัดทําแผนที่ เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ 
(Agroclimatological Zone) ในจังหวัดนครสวรรค 

 
3. การตรวจเอกสาร 

FAO (1978)  กลาววาการศึกษาเขตภูมิอากาศเกษตร จําเปนตองใชเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรชวยใน
การวิเคราะหขอมูล ฐานขอมูลที่จําเปนคือขอมูลภูมิอากาศ เพื่อนํามาคํานวณหาชวงที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช (Length of Growing Period : LGP) จากความสัมพันธของภูมิอากาศ  ฝน  และขอมูลน้ําใน
ดิน  ซ่ึงชวงเวลาที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชเริ่มตนเมื่อปริมาณความชื้น  (ปริมาณน้ําฝน + ปริมาณน้ํา
ในดิน)  มากกวา ½ ของศักยภาพของการคายระเหย (0.5 PET) และส้ินสุดเมื่อความชื้นต่ํากวา ½ ของศักยภาพ
ของการคายระเหย  การคํานวณหาคาศักยภาพการคายระเหย ใชวิธี Penman ประยุกต ขอมูลดินจากแผนทีด่นิทีม่ี
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อยูใชหนวยแผนที่ของ FAO/Unesco เปนฐานขอมูล แหลงขอมูลดินและภูมิอากาศรวบรวมจัดทําขึ้นเปนเขต
ภูมิอากาศเกษตร ซ่ึงชี้บงตําแหนง การกระจายของหนวยแผนที่ดิน สภาพอากาศ ชวงความยาวและรูปแบบของ
ระยะการเจริญเติบโต นํามาใชเปนฐานขอมูลและรูปแบบของแผนที่ และขอมูลพืช ลักษณะการเจริญเติบโตของ
พืชในสภาพภูมิอากาศตางๆ ของหนวยที่ดินทั้งหลาย เปนขอมูลพื้นฐานในการคํานวณศักยภาพของผลผลิตใน
เขตภูมิอากาศเกษตร ศักยภาพของภูมิอากาศเปนตัวกําหนดปริมาณผลผลิตตามเขตภูมิอากาศเกษตรตางๆ 

Yingjajaval, S. and Sangkasila, K. (1994) ไดทําการศึกษาเขตภูมิอากาศเกษตร ในประเทศไทย โดยนํา
วิธีของ FAO-AEZ มาดัดแปลง/ปรับปรุง วิธีการและรายละเอียดมีอยูใน FAO (1978) โดยใชเทคนิคทางดาน
คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห พบวาพื้นที่ที่อยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุม (Tropical Monsoon Climate)  
กอใหเกิดพายุฝนในฤดูรอน  และมีฝนตกกอนฤดู  ซ่ึงทําใหฤดูเพาะปลูกคลาดเคลื่อนผิดไป  และมีชวงการ
เจริญเติบโต  (Growing Period)  มากกวา 1 ชวงตอป  ซ่ึงเรียกวา ชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชยาว
สลับชวงแลง (associated length) สวนชวงการเจริญเติบโตที่เหมาะสมที่สุดหรือชวงการเจริญเติบโตของพืช
ปรากฏเดนชัด (Dominant Length of Growing Period)  คือคาเฉลี่ยของชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
พืชที่ยาวนานที่สุดของแตละรูปแบบ  (pattern)  ของชวงการเจริญเติบโต   
 สมพรและหัสไชย (2540) ไดจัดทําเขตนิเวศเกษตรของประเทศไทยขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรในเขตน้ําฝน โดยใชเขตนิเวศเกษตรเปนเครื่องมือเพื่อกําหนดและลําดับ
ความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ถายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  ผลการศึกษาสามารถแบงเขตความเหมาะสมของพืชได 3 
ชนิด คือเขตปลูกขาว เขตปลูกพืชไร และเขตปลูกไมผล/ยางพารา โดยแตละพืชไดแบงระดับความเหมาะสม
เปน 4 ระดับ คือ เขตเหมาะสมมาก เขตเหมาะสม เขตเหมาะสมปานกลาง และเขตเหมาะสมนอย จากการศึกษา
พบวาจังหวัดนครสวรรคเปนเขตเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมตอการปลูกขาว และเปนเขตเหมาะสมปาน
กลางตอการปลูกพืชไร และพบวาพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยมีปญหาอยูที่ปจจัยการผลิตพื้นฐานไดแก ดิน
และฝน  มีพื้นที่เหมาะสมตอการปลูกพืชที่สําคัญ เชน ขาว    พืชไร พืชสวน/ยางพารา เพียง 69,336 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 13.49 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ประเทศ และมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอยถึง 267,081 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 55.66 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ประเทศ และสวนใหญอยูในเขตนํ้าฝน จึงเปนสาเหตุทําใหผลผลิต
พืชไรสวนใหญต่ํา 

ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบริหารและจัดการขอมูลไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและรวดเร็ว เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System หรือ GIS) ซ่ึงเปน
ระบบที่ประกอบดวยการรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลรวมทั้งการเรียกใชขอมูล เพราะจะทําให
งานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง จะตองใชขอมูลที่เปนตัวเลขสถิติ (statistics) 
และขอมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถแสดงออกในรูปแผนที่ บงบอกปจจัยตาง ๆ นํามาซอนทับเพื่อประเมินสมรรถนะ
ของเขตนิเวศเกษตรตามปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ซ่ึงสามารถบงชี้เขตนิเวศเกษตรไดอยางถูกตองตรงตามความเปน
จริงมากที่สุด 
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ผริดา (2541) ไดใหความหมายของ CROPWAT  ไววาหมายถึงซอฟแวรที่พัฒนาโดย FAO เมื่อป พ.ศ. 
2531 เพื่อคํานวณหาความตองการน้ําของพืช (Crop Water Requirement) บนชุดดินตางๆ ปริมาณน้ําที่พืช
สามารถนําไปใชได (Moisture availability) และปริมาณน้ําที่ตองการเพิ่มเติม (Irrigation requirement) เพื่อให
ดินอยูในสภาพความชื้นที่พืชตองการ และการจัดช้ันความเหมาะสมของดินโดยอาศัยความชื้นเพียงอยางเดียว
โดยการคํานวณจากภูมิอากาศ พืช และดิน CROPWAT  จะคํานวณการคายระเหยจริง (ETa : Actual 
evapotranspiration) ศักยภาพในการคายระเหย (ETm : Potential Evapotranspiration) ปริมาณน้ําฝนที่นําไปใช
ไดจริง (effective rainfall) และคาความตองการน้ําของพืช (Crop Water Requirement) ตลอดจนเปอรเซ็นตของ
ผลผลิตที่จะลดลงถาขาดน้ําและแผนการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ CROPWAT เปนแบบจําลองที่ตองใช ขอมูล 
(Data input) ดังนี้ 
 1) ขอมูลภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น แสงอาทิตย ความเร็วลม และปริมาณน้ําฝน 
 2) ขอมูลพืช ไดแก ชวงอายุของการเจริญเติบโต (Crop development stage) แฟกเตอรของพืช (Crop 
factors : Kc) ความยาวของรากพืช (Rooting depth) และการตอบสนองตอการขาดน้ําของพืช (Yield response 
factors) 
 3) ขอมูลดิน ไดแก ปริมาณน้ําในดิน ดินแตละชนิดมีปริมาณน้ําในดินที่พืชนําไปใชได (Available 
water) ตางกัน 
 คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2544) กลาวถึงระดับความชื้นของดิน (soil water content) หมายถึงการ
ดูดยึดน้ําของดินทําใหน้ําที่แทรกซึมลงในดินยังคงคางอยูตามชองหรือเคลือบเปนฟลมรอบอนุภาค และคงอยู
นานพอที่จะตรวจวัดจํานวนได การวัดจํานวนของน้ําในดินนิยมวัดเปนระดับความชื้น (water content) ซ่ึง
หมายถึงสัดสวนระหวางปริมาณของน้ํากับปริมาณของดินที่น้ํานั้นบรรจุอยู ระดับความชื้นของดินอาจแสดงได
หลายรูปแบบ เชน ระดับความชื้นโดยมวล ระดับความชื้นโดยปริมาตรและระดับความชื้นเปนความสูงของน้ํา
เปนตน 
 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2548) ไดจัดทําแผนที่กลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจทั้งประเทศ โดยไดพิจารณาการจัดหมวดหมูลักษณะและสมบัติดินที่มีศักยภาพคลายคลึงกันในดานที่
มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืชที่ปลูก จัดหมวดหมูกลุมชุดดินไว 62 กลุม ตามสภาพที่พบแบงได
เปน 4 กลุมใหญดังนี้ 
 1) กลุมชุดดินในพื้นที่ลุมหรือพื้นที่น้ําขัง พบทุกภาค ไดแก กลุมชุดดินที่ 1-25 และกลุมชุดดินที่ 57-59 
 2 )  ก ลุ มชุ ดดิน ในพื้ นที่ ดอนที่ อ ยู ใน เขตแห ง แล ง  พบในภาคกลาง  ภาค เหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กลุมชุดดินที่ 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 
55, 56, 60 และกลุมชุดดินที่ 61 
 3) กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินชื้น พบในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต 
ไดแก กลุมชุดดินที่ 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และกลุมชุดดินที่ 53 
 4) กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง หมายถึงพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ที่มีความลาดชันมากกวา 35 
เปอรเซ็นต ไดแก กลุมชุดดินที่ 62 
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 เฉลิมพล (2535)  รายงานวาการเกษตรถือเปนระบบหรือกระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงแดดมา
สะสมไวในรูปของวัตถุแหงของพืช  การที่พืชจะเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงหรืออีกนัยหนึ่ง  การที่พืชจะมีการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตดีหรือไมนั้นก็ตองอาศัยปจจัยอ่ืนดวยและที่สําคัญไดแก พันธุกรรม  สภาพแวดลอม  
และการจัดการ  โดยที่ปจจัยทางสภาพแวดลอมประกอบดวย  ปจจัยทางดานภูมิอากาศ  ไดแก แสง  อุณหภูมิ  
น้ํา ความยาวของวัน  แรงลม ตลอดจนสภาพของบรรยากาศ  ปจจัยทางดานดิน  ไดแก  โครงสรางดิน  
อินทรียวัตถุ  ความเปนกรดดางของดิน  ปริมาณแรธาตุอาหารพืชและปจจัยทางชีวภาพไดแก  วัชพืช  โรค  
แมลง  ไสเดือนฝอยและอื่น ๆ สวนปจจัยทางพันธุกรรม  ไดแก ความทนทานตอภูมิอากาศและศัตรูพืช  อัตรา
การสังเคราะหแสง  การหายใจ  การกระจายหรือการถายเทสารอาหารที่สังเคราะหได  ปริมาณคลอโรฟลและ
แคโรทีน  และการเก็บสะสมอาหาร เปนตน  สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอ
การเจริญเติบโตของพืช  พืชจะเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูง  เมื่อไมมีปจจัยภายนอกเปนตัวจํากัด 
 กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดมีการใชเทคนิครีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมิน
ผลผลิต ขาวนาปรังป 2544/2545 พบวาในจังหวัดนครสวรรคขาวนาปรังใหผลผลิตเฉลี่ย 814.96 กิโลกรัมตอไร 
ซ่ึงสอดคลองกับรายงานสถานการณการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค (สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครสวรรค, 2545) รายงานวาในจังหวัดนครสวรรคขาวนาปรังใหผลผลิตเฉลี่ย 780 กิโลกรัมตอไร สวนพืช
อ่ืนๆ เชน ขาวนาป ใหผลผลิตเฉลี่ย 637 กิโลกรัมตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกในฤดูฝน ใหผลผลิตเฉลี่ย 677 
กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลัง ใหผลผลิตเฉลี่ย 3,939 กิโลกรัมตอไร และออย ใหผลผลิตเฉลี่ย 8,840 กิโลกรัมตอ
ไร  
 กองอนุรักษดินและน้ํา (2537) กลาวถึงความสัมพันธของดิน น้ํา และพืช ไวดังนี้ คือ 
 1) ความสัมพันธระหวางดินกับน้ํา (soil-water relationship)  
 ปริมาณน้ําที่ถูกดูดซับไวระหวางอนุภาคของเม็ดดินมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดและสมบตัขิองดนิ 
ดังนั้นระดับความจุในการอุมน้ําสูงสุด (maximum field capacity) ของดินแตละชนิดไมเหมือนกัน ดินทรายซึ่งมี
เนื้อดินหยาบเปนดินที่มีความจุในการอุมน้ําต่ําที่สุด ดินรวนมีความจุในการอุมน้ําต่ํารองลงมา และดินเหนียวมี
ความจุในการอุมน้ําสูงที่สุด จึงเปนเครื่องชี้บอกใหทราบวาดินทรายมีการใหน้ําบอยครั้งกวาและปริมาณน้ําที่ให
แตละครั้งนอย (ใหนอยแตบอยคร้ัง) ดินเหนียวมีขนาดอนุภาคของดินเล็กมากยอมมีพื้นผิวสัมผัสมากกวาดิน
ทราย เมื่อมีปริมาตรเทาๆ กัน ความชื้นในดินเหนียวจึงมีมากกวา ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบดูเปอรเซ็นต
ความชื้นถึงขีดเฉาแลวความชื้นในดินเหนียวมีมากกวา ดินทราย แสดงใหเห็นวาเปอรเซ็นตความชื้นมากหรือ
นอยไมไดเปนเครื่องชี้บอกถึงแรงดึงความชื้นวามีมากนอยเทาใดเสมอไป ดินเหนียวพบวามีแรงดึงความชื้น
มากกวาดินทราย สวนปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนตอพืชนั้น ดินเนื้อละเอียดสามารถเก็บความชื้นไวใหพืช
ไดมากกวาดินเนื้อหยาบเสมอ 
 2) ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช (water-plant relationship)  
 น้ําเปนปจจัยสําคัญและเปนวัตถุดิบที่พืชดึงดูดเอาจากดินแลวนําไปใชประโยชนในกระบวนการปรุง
อาหารหรือสังเคราะหแสง (photosynthesis) น้ําเปนสวนประกอบสําคัญภายในเซลลของพืชทําหนาที่ชวย
ควบคุมอุณหภูมิภายในตนพืชและอุณหภูมิของอากาศที่อยูภายนอก และยังเปนตัวทําละลายแรธาตุอาหารตางๆ
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ในดินใหอยูในรูปสารละลายที่พืชสามารดูดไปใชประโยชนได น้ําที่เปนประโยชนตอพืชมากที่สุดคือน้ําที่อยูใน
บริเวณรอบๆ รากพืช (root zone) ซ่ึงถูกดูดซึมเขาทางรากขนออน (hair roots) โดยอาศัยแรงดันออสโมติค 
(osmotic pressure) ของเซลลรากพืช  พืชจะหมุนเวียนน้ําที่ดูดผานทางรากสูลําตนแลวคายออกทางใบ
ตลอดเวลา พืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาก็ตอเมื่ออัตราการคายน้ําสูงกวาอัตราการดูดน้ําและหลังจากนั้นพืชจะ
แสดงอาการเหี่ยวเฉาอยางถาวร (permanent wilting point) 
 3) ความสัมพันธระหวางดินกับพืช (soil-plant relationship)  
 พืชจะเจริญเติบโต ผลิดอก ออกผลและเมล็ดไดตองมีที่เกาะยึดเหนี่ยว มีธาตุอาหาร น้ําอยางเพียงพอ ดนิ
เปนปจจัยพื้นฐานและเปนตัวกลางใหรากพืชไดเกาะยึดแลวยังเปนที่สะสมของแรธาตุอาหาร น้ํา และส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กที่มีกิจกรรมตางๆ อยูในดิน ดินก็เชนเดียวกับพืชโดยดินแตละชนิดก็แตกตางกันและมีลักษณะไม
เหมือนกัน จะเห็นไดจากสีของดินบางแหงมีสีเขม อีกแหงมีสีแดง สีของดินมีผลมาจากวัตถุตนกําเนิดที่แตกตาง
กัน ความลึกของดินก็แตกตางกัน ดินที่พบบริเวณที่ราบต่ํามักมีความลึกมากกวาดินที่พบบริเวณที่ลาดชัน ขนาด
ของเม็ดดินก็แตกตางกันคือ มีขนาดตั้งแตอนุภาคเปนดินทราย ดินทรายแปง ดินรวนหยาบ ดินรวนละเอียดและ
ดินเหนียว    นอกจากนี้สมบัติทางเคมีของดินแตละชนิดแตกตางกันออกไปอีกขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิด สภาพ
และชนิดของพืชพรรณที่ขึ้นอยูเดิม ส่ิงตาง ๆ ดังกลาวมานี้มีความสัมพันธตอชนิดและการเจริญเติบโตของพืชที่
จะปลูก พืชจะเจริญเติบโตไดดีนั้นดินที่ใชปลูกตองมีความอุดมสมบูรณอยูในเกณฑดีพอ 
 ดิเรกและคณะ (2545) กลาวถึงคุณสมบัติของพืชที่เกี่ยวของกับความตองการน้ําของพืชไวดังนี้ 
  ปริมาณการใชน้ําของพืช   =       การระเหย  +  การคายน้ํา 

(Evapotranspiration หรือ Consumtive Use) =       (Evaporation)  +  (Transpiration) 
  ปริมาณการใชน้ําของพืช (Evapotranspiration or Consumtive Use) หรือมีช่ือเรียกอยางอื่นอีก
วา การคายระเหยน้ํา หรือการระเหยคายน้ํา หมายถึง ปริมาณน้ําทั้งหมดที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกสู
บรรยากาศในรูปของไอน้ํา ประกอบดวย 
  การระเหย (Evaporation, E) คือปริมาณน้ําที่ระเหยจากผิวดินรอบ ๆ ตนพืช จากผิวน้ําในขณะ
ใหน้ําหรือขณะที่มีน้ําขังอยู และจากน้ําที่เกาะอยูตามใบพืช เนื่องจากการใหน้ําหรือจากฝนที่ตก 
  การคายน้ํา (Transpiration, T) คือปริมาณน้ําที่พืชนําไปใชจริง ๆ โดยการดูดไปจากดินเพื่อ
นําไปใชหลอเล้ียงลําตนและสวนตาง ๆ ของพืช รวมทั้งการละลายแรธาตุอาหารในดินขึ้นไปบํารุงสวนตาง ๆ 
ของพืชแลวคายออกทางใบสูบรรยากาศ 
  ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการใชน้ําของพืชขึ้นอยูกับสภาพดิน พืช สภาพภูมิอากาศรอบๆ ตนพืช
และการจัดการเพาะปลูก เปนตน 
  สภาพดิน เชน ดินทราย มีความสามารถในการเก็บกักน้ําไวใหพืชใชไดนอยกวาดินเหนียว 
  พืช เชน พืชตางชนิด อายุ ระยะการเจริญเติบโต ยอมตองการใชน้ําตางกัน 
  สภาพภูมิอากาศรอบ ๆ ตนพืช  เชน รังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และลม เปน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทําใหการใชน้ําของพืชตางกัน 
  การจัดการเพาะปลูก เชน การเขตกรรมตาง ๆ มีอิทธิพลทําใหการใชน้ําของพืชตางกันไปดวย 
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 รัศมี (2543) กลาววาการเปรียบเทียบวิธีประมาณคาน้ําฝนเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
บริเวณลุมน้ําเชิญ  ไดใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ILWIS  ซ่ึงมีวิธีการประมาณคา 5 วิธี คือ รูปหลายเหลี่ยม
ไทสเสน คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ พื้นผิวเคลื่อนที่ พื้นผิวเชิงแนวโนมและวิธีคริกิง  โดยใชขอมูลน้ําฝนจํานวน 42  
สถานีทั้งที่อยูในพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกลเคียง  ผลการศึกษาพบวาการประมาณคาปริมาณน้ําฝนเชิงพื้นที่ดวย
วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสวนกลับระยะทางจะเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีการกระจายของสถานีวัดน้ําฝนไมดี
และมีพื้นที่ที่คอนขางใหญ  เพราะใชเวลาไมมากในการคํานวณและใหรูปแบบน้ําฝนเชิงพื้นที่ที่มีเสนชั้นน้ําฝน
ตอเนื่องเริ่มจากจุดที่มีปริมาณน้ําฝนนอยไปหาจุดที่มีปริมาณน้ําฝนมากหรือมากไปหานอยตามระยะทางความ
ใกลไกลจากสถานีวัดน้ําฝน 

สุเพชร (2548) กลาวถึงระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics หรือ Geomatics) วาเปนเทคโนโลยีที่
รูจักกันมากขึ้นสําหรับหนวยงานและองคกรที่ตองเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เปนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เปนทั้งศาสตรและศิลปที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีตําแหนง
อางอิงบนพื้นผิวโลก (Geospatial data) โดยใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของคือ ระบบสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote 
Sensing) สามารถนํามาใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงปกคลุมพื้นผิวโลกไดอยาง
ทันสมัยและทันเหตุการณ ไมวาจะเปนพื้นที่ที่หางไกลที่มนุษยตองการเขาไปสํารวจก็ตาม ระบบกําหนด
ตําแหนงพื้นโลกดวยดาวเทียม (Global Position System : GPS) เปนเทคโนโลยีที่สําคัญที่ทําใหมนุษยทราบถึง
พิกัดภูมิศาสตรหรือตําแหนงวัตถุหรือทรัพยากรนั้นอยูบนตําแหนงใดที่สามารถจัดใหอยูในระบบพิกัด
ภูมิศาสตรเดียวกัน ใชติดตามทรัพยากรบนโลกที่เกิดขึ้นใหมหรือตองการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูลและการแกไขปญหาตางๆ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 
Systems : GIS) ในการบริหารจัดการฐานขอมูล อันประกอบไปดวย การรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การ
จัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแสดงผลขอมูล เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial 
Information) ที่นําไปใชประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยกรและสิง่แวดลอมได
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 สถาพร (2545) ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : 
GIS) ไววาหมายถึงเครื่องมือที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางานหรือจัดการขอมูลทางภูมิศาสตรไดสะดวก 
รวดเร็ว และใหผลเปนที่พอใจ ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลหรือ
การวิเคราะหขอมูลตามเงื่อนไขที่ผูใชตองการได พรอมทั้งแสดงผลหรือขอมูลทั้งในรูปแผนที่และขอมูลสถิติ 
ดวยความสามารถของ GIS นี้ ปจจุบันไดมีการนําเอา GIS ไปใชกันอยางแพรหลาย เชน นําไปใชในการจัดการ
วางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทางดานการเกษตร ทางดานการวางผังเมือง เปนตน 
 วรเดช และสมบัติ (2545) กลาววาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) 
นับเปนเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงหนึ่งที่มีความพิเศษและมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางไปจากระบบ
สารสนเทศชนิดอื่นๆโดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่เขากับขอมูลเชิงบรรยายไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งความสามารถใชในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ ซ่ึง
เสมือนเปนตัวแทนอางอิงตําแหนงกับพื้นผิวโลกจริง ซ่ึงผูใชสามารถทําการเรียกคนขอมูลไดจากแผนที่ที่เห็น
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โดยตรง และสามารถนําขอมูลจากหลากหลายรูปแบบมาทําการวิเคราะหรวมกัน เชน รูปถายทางอากาศ (Arial 
Photo) ภาพจากดาวเทียม (Satellite Photo) หรือขอมูลจากการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) อ่ืนๆ มา
วิเคราะหรวมกัน ทําให GIS เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการบริหารจัดการขอมูลในเชิงพื้นที่ 
 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการทั้งขององคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชน ที่
เห็นไดอยางชัดเจนวิธีหนึ่งในยุคปจจุบันคือการประยุกตใชศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในแขนงตางๆ  
เพื่อสนับสนุนในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและการปฏิบัติงานตางๆ ของหนวยงานภาครัฐดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพเพราะในปจจุบันเปนที่ประจักษกันอยางชัดเจนแลววาเรากําลังอยูในยุคของขอมูลขาวสาร 
ซ่ึงพลังอํานาจของขอมูลขาวสารนั้นมีอยูอยางลนเหลือ ถาใชอยางถูกวิธี เพราะขอมูลขาวสารนั้นเกี่ยวของ
โดยตรงกับกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision Making) ซ่ึงการตัดสินใจนั้น นับเปนภารกิจที่สําคัญที่สุด
ของผูบริหารในทุกระดับก็วาได และการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของและสงผลกระทบกับประชาชนจํานวนมาก 
เชนที่ผูบริหารภาครัฐตองประสบอยูเสมอ ความสําคัญของขอมูลขาวสารในการตัดสินใจและการวางแผนยอม
ทวีความสําคัญขึ้นเปนเงาตามตัว 

โอภาส (2546) รายงานการจัดการขอมูล (Data Management) ไววาเปนแนวคิดในการจัดการขอมูลซ่ึง
เกิดขึ้นมานานแลว เปนไปตามยุคและเทคโนโลยีแตละยุคสมัย ตอมาไดมีการพัฒนารูปแบบในการจัดเก็บโดย
บันทึกขอมูลลงในแฟมเอกสาร จัดไวเปนหมวดหมู มีการจัดทําสารบัญและจัดเก็บไวในตูเก็บเอกสารรวมทั้ง
อาจจัดทําดัชนีเพื่อใหการคนหาขอมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น เปนการจัดเก็บฐานขอมูลที่ทํากันมานานจนถึงปจจุบันซ่ึง
การจัดเก็บลักษณะนี้จํานวนตูเอกสารจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการคนหาขอมูลเกิดความลาชาเนื่องจากมีตูเก็บ
เอกสารและเอกสารจํานวนมากนั่นเองตอมามีการนําคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล สามารถเก็บขอมูลได
มากมายมหาศาล เพียงบันทึกลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน ดิสก ฮารดดิสก ซีดีรอม หรือเทป ซ่ึงสามารถเทียบกับ
ปริมาณตูเก็บเอกสารจํานวนมากมายมหาศาลทั้งยังสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วกวามาก 

แบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) หมายถึงโครงสรางรูปแบบการจัดการฐานขอมูลและ
คลังขอมูล มีหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบมีคุณสมบัติและโครงสรางแตกตางกัน โดยแบบจําลองฐานขอมูลเชงิ
สัมพันธ (Relational database model) เปนแบบที่แพรหลายมากที่สุดในปจจุบัน เพราะเสนอมุมมองของขอมูล
ในลักษณะตารางที่สามารถสื่อสัมพันธกับมนุษยไดเขาใจงายที่สุด ตารางจะประกอบดวยแถวและคอลัมน 
สามารถมีความสัมพันธกับ  ตารางอื่นไดไมวาจะเปนแบบ one-to-one หรือแบบ many-to-many และจะใชคียใน
การอางอิงถึงตารางอื่นๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงคียดังกลาวยังสามารถเปนไดทั้งคียหลัก (primary key) และคียรอง 
(secondary key) เพื่อกําหนดการเรียงลําดับดัชนีเพื่อเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ในปจจุบันพัฒนาใชงานกับ
โปรแกรมตางๆมากมาย 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ เดือน  เมษายน  2548  ถึงเดือน  พฤศจิกายน  2548 
    รวมเวลา  8  เดือน 
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สถานที่ดําเนินการ สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน 

   
5. อุปกรณและวิธีการ 
 5.1 อุปกรณ 
  5.1.1 ขอมูลเอกสาร เชน เอกสารผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ เชน คูมือการใชแผนที่กลุมชุดดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ คูมือการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย  
  5.1.2  ขอมูลเชิงเลข ไดแก แผนที่กลุมชุดดิน แผนที่การใชที่ดิน และแผนที่ขอบเขตการ
ปกครองระดับ ตําบล อําเภอและจังหวัด มาตราสวน 1 : 50,000 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินและ
ระบบฐานขอมูล กรมพัฒนาที่ดิน 
  5.1.3  คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงและซอฟตแวรตาง ๆ เชน GIS และ CROPWAT 
  5.1.4  อุปกรณสํานักงานเพื่อใชในการผลิตแผนที่ และรายงาน  
 5.2 วิธีการ 
  5.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลกลุมชุดดินเพื่อจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค โดยอาศัยหลักเกณฑจากคูมือการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับ
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2543) ศึกษารวมกับแผนที่ซ่ึงเปนฐานขอมูลเชิงเลข 
คือแผนที่กลุมชุดดินจากฐานขอมูลของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาตราสวน  
1 : 50,000  

5.2.2 ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค ขอมูล
ภูมิอากาศไดแก ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลมและแสงอาทิตย ยอนหลัง 30 ป (ค.ศ. 
1971-2000)  

5.2.3 ศึกษาเอกสารและแผนที่ๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศระดับประเทศ ไดแก แผนที่เขต
ภูมิอากาศเกษตรทั้งแบบที่เปนแผนพิมพดวยกระดาษ (Hard copy) และแผนที่เชิงเลข (digital map) 
  5.2.4 รวบรวมขอมูลผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงรวบรวมมาจากการวาง
แปลงทดสอบแบบสังเกตการณ (Observation trial) ในพื้นที่เกษตรกรตามกลุมชุดดิน 

5.2.5 จัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดแก แผนที่ความเหมาะสมของกลุม
ชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค แผนที่เขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชของ
นครสวรรค และแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ (Agroclimatological 
Zone) ในจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้คือ 
   1) สรางฐานขอมูลความเหมาะสมของดิน เพื่อทําแผนที่ความเหมาะสมของกลุมชุด
ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค   
   2) สรางฐานขอมูลภูมิอากาศ เปนฐานขอมูล ที่นํามาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรม
ชลประทานของจังหวัดนครสวรรค รวมทั้งหมด 25 สถานี ไดแก ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 
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ความเร็วลม และแสงอาทิตย จุดพิกัดที่ตั้งสถานีตรวจวัดภูมิอากาศเปนระบบพิกัดแบบ latitude, longitude เพื่อ
นํามาวิเคราะหหาปริมาณน้ําฝนที่นําไปใชไดจริง (Effective rainfall) ปริมาณการคายระเหย 
(Evapotranspiration) โดยใชโปรแกรม CROPWAT เพื่อหาเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing 
Period)  โดยแปลงคาพิกัดภูมิศาสตรของสถานีตรวจวัดภูมิอากาศทั้ง 25 สถานี ไปเปนระบบพิกัดแบบ UTM 
(Universal Transverse Mercator : UTM หมายถึงระบบตารางกริดที่ใชชวยในการกําหนดตําแหนงบน
พื้นผิวโลก และใชอางอิงในการบอกตําแหนงที่นิยมใชกับแผนที่ทหารในประเทศตาง ๆ เกือบทั่วโลก) แลวนํา
ขอมูลจุดพิกัดสถานีตรวจวัดภูมิอากาศและจํานวนวันของเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช ไปสราง
แผนที่เสนประมาณคาเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
   3)  การสรางแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ 
(Agroclimatological Zone) โดยการนําชั้นขอมูลความเหมาะสมของดินซอนทับ (Overlay) กับเขตที่มีความชื้น
เหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing Period : GP) แลววิเคราะหรวมกับผลผลิตพืชชนิดตางๆ ที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม 
  5.2.6  วิเคราะหขอมูล เพื่อหาความสัมพันธระหวางความเหมาะสมของดิน ภูมิอากาศและ
ผลผลิตพืช  

5.2.7 จัดทํารายงาน 
 

6. ผลการศึกษาและวิจารณ 
 จากการศึกษาขอมูลดิน สภาพภูมิอากาศในจังหวดันครสวรรค เพื่อหาความสัมพันธระหวางความ
เหมาะสมของกลุมชุดดิน เขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชและผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ไดผลโดยสรุป 
ดังนี้  

6.1 ความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค 
การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย อาศัยหลักเกณฑจากคูมือการ

จําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2543) เปนการ
นําเอาลักษณะและสมบัติของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอมบางประการที่ถือวาเปนลักษณะถาวรหรือยากตอการ
เปลี่ยนแปลง มาพิจารณาจัดเปนหมวดหมูตามขอจํากัดที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ได 5 ช้ัน (ดู
ในภาคผนวก) และจากการจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับปลูกพืชในจังหวัดนครสวรรค ซ่ึง
ประกอบดวยขาว ขาวโพด  ออย  มันสําปะหลัง  มะมวง และสมโอ สรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่  1  แสดงชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค 

ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
กลุมชุดดิน ชุดดิน 

ขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง มะมวง สมโอ 

1 Bm 1 5w 5w 5w 5w 5w 

3 Bk 1 5w 5w 5w 5w 5w 

4 Cn 1 5w 5w 5w 5w 5w 

5 Hd 1 5w 5w 5w 5w 5w 

6 Pth 2n 5w 5w 5w 5w 5w 

7 Db 1 5w 5w 5w 5w 5w 

15 Ms 2s 5w 5w 5w 5w 5w 

16 Sri 2sn 5w 5w 5w 5w 5w 

17 Re 3s 5w 5w 5w 5w 5w 

18 Kyo 3s 5w 5w 5w 5w 5w 

19 Wb 3s 5w 5w 5w 5w 5w 

21 Sa 2m 5w 5w 5w 5w 5w 

22 St 3s 5w 5w 5w 5w 5w 

24 Ub 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 

25 Pn 3s 5w 5w 5w 5w 5w 

25B PnB 4t 2n 3g 3g 3g 3g 

28 Lb 5d 1 1 1 1 1 

28B LbB 5d 1 1 1 1 1 

28C LbC 5dt 3t 3t 3t 1 1 

29 Pc 5d 2n 2n 2n 2n 2n 

29B PcB 5d 2n 2n 2n 2n 2n 

31 Wi 5d 1 1 1 1 1 

31B WiB 5d 1 1 1 1 1 

33 Ks 5d 1 1 1 1 1 

33B KsB 5d 1 1 1 1 1 

35 Wn 5d 2n 3s 2n 2n 2n 

35C WnC 5dt 3t 3st 3t 2n 2n 

36 Pr 5d 2n 3s 2n 2n 2n 

36B PrB 5d 2n 3s 2n 2n 2n 
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ตารางที่  1 (ตอ) 

ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
กลุมชุดดิน ชุดดิน 

ขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง มะมวง สมโอ 

38 Tm 5d 1 1 1 1 1 

38B TmB 5d 1 1 1 1 1 

40 Sp 5d 2n 3sm 2n 2n 2n 

40B SpB 5d 2n 3sm 2n 2n 2n 

40b Sp-b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 

41 Kg 5d 3sm 4s 3s 4s 4s 

44 Dk 5d 3sm 4s 3s 4s 4s 

44B DkB 5d 3sm 4s 3s 4s 4s 

46 Ch 5d 4g 4g 4g 4g 4g 

46B ChB 5d 4g 4g 4g 4g 4g 

46C ChC 5dt 4g 4g 4g 4g 4g 

46D ChD 5dt 4gt 4gt 4gt 4g 4g 

47 Ml 5d 4c 4c 4c 4c 4c 

47B MlB 5d 4c 4c 4c 4c 4c 

47C MlC 5dt 4c 4c 4c 4c 4c 

47D MlD 5dt 4ct 4ct 4ct 4c 4c 

48 Ty 5d 4g 4g 4g 4g 4g 

48B TyB 5d 4g 4g 4g 4g 4g 

48C TyC 5dt 4g 4g 4g 4g 4g 

48D TyD 5dt 4gt 4gt 4gt 4g 4g 

48E TyE 5dt 5t 5t 5t 4t 4t 

49 Pp 5d 4g 4g 4g 4g 4g 

49B PpB 5d 4g 4g 4g 4g 4g 

52 Tk 5d 1 3g 3g 4g 4g 

52B TkB 5d 1 3g 3g 4g 4g 

54 Ln 5d 1 1 1 1 1 

54B LnB 5d 1 1 1 1 1 

54C LnC 5dt 3t 3t 3t 1 1 

55 Ct 5d 1 1 1 1 1 
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ตารางที่  1 (ตอ) 

ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
กลุมชุดดิน ชุดดิน 

ขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง มะมวง สมโอ 

55B CtB 5d 1 1 1 1 1 

56 Ly 5d 2n 2n 2n 2n 2n 

56B LyB 5d 2n 2n 2n 2n 2n 

59 AC-pd 3s 5w 5w 5w 5w 5w 

 
 จากตารางที่ 1 ซ่ึงไดจัดความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจไว 5 ช้ัน คุณสมบัติของดินใน
ช้ันที่ 1 และที่ 2 มีความเหมาะสมดีถึงเหมาะสมดีมาก ขอจํากัดมีเพียงเล็กนอยถึงไมมีขอจํากัด เพื่อความ
เหมาะสมในการจัดทําแผนที่จึงไดรวมชั้นความเหมาะสมที่ 1 และชั้นความเหมาะสมที่ 2 เปนชั้นเดียวกันคือ
เหมาะสมดี ดังนั้นชั้นความเหมาะสมที่จัดใหมจึงมีเพียง 4 ช้ัน ดังนี้  

 1) ช้ันความเหมาะสมที่ 1 เหมาะสมดี  
 2) ช้ันความเหมาะสมที่ 2 เหมาะสมปานกลาง 
 3) ช้ันความเหมาะสมที่ 3 ไมคอยเหมาะสม 
 4) ช้ันความเหมาะสมที่ 4 ไมเหมาะสม 

จากการจัดชั้นความเหมาะสมของกลุมชุดดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค สามารถ
จัดได 10 หนวยแผนที่ และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด โดยหนวยแผนที่ดินที่ 1, 2 และ 3 เปน ดินเหมาะสมดี 
เหมาะสมปานกลาง และไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาวแตเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรบางชนิด มี
เนื้อที่คิดเปนรอยละ 45.81, 8.42 และ 0.15 ตามลําดับ สําหรับพื้นที่ดอนสัดสวนของพื้นที่มากที่สุดคือหนวย
แผนที่ดินที่ 4 เหมาะสมดีสําหรับพืชไร ไมผลไมยืนตน คิดเปนรอยละ 13.97 รองลงมาคือหนวยแผนที่ที่ 9 ไม
คอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรใชทําทุงหญาเล้ียงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว คิดเปนรอยละ 7.98 หนวย
แผนที่ที่ 6 เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไมยืน
ตน คิดเปนรอยละ 7.45 หนวยแผนที่ที่ 5 เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดี
สําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน รอยละ 3.65 หนวยแผนที่ที่ 8 เหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูก
พืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน รอยละ 2.95 หนวยแผนที่ที่ 7 เหมาะสมปานกลาง
สําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน รอยละ 0.22  หนวยแผนที่ที่ 10 ไมเหมาะสม
สําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตนควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
รอยละนอยกวา 0.01 สวนหนวยแผนที่เบ็ดเตล็ดซ่ึงประกอบดวยที่อยูอาศัยและสิ่งกอสราง เนื้อท่ี รอยละ 0.29 
พื้นที่ลาดชันเชิงซอน รอยละ 8.37 และพื้นที่น้ํา รอยละ 0.74 ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค (ตารางที่ 2 และรูปที่ 
1) 
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ตารางที่  2  การรวมหนวยแผนท่ีดินเพื่อแสดงพื้นที่ท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค 

หนวย เนื้อท่ี 

แผนที่ 
กลุมชุดดิน ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ไร เปอรเซ็นต 
1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 21 เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว    2,749,850  45.81 
2 17, 18, 19, 22, 24, 25,  เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว       503,593  8.42 

  40b, 59      
3 25B ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาวแตเหมาะสม 

ปานกลางสําหรับปลูกพืชไรบางชนิด  
         8,584  0.15 

4 28, 28B, 29, 29B, 31, 31B, เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรไมผล/ไมยืนตน      838,929  13.97 
  33, 33B, 38, 38B, 54, 54B,      

 55,55B, 56, 56B    
5 35, 35B, 36, 36B,  เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืช      218,359  3.65 

 40, 40B ไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน   
6 52, 52B เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก      447,016  7.45 

  พืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูก   
    ไมผล/ไมยืนตน     

7 28C, 35C, 54C,  เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและ
เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน  

       13,590  0.22 

8 41, 44, 44B เหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับ      176,930  2.95 

  
  

ปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูก 
ไมผล/ไมยืนตน     

9 46, 46B, 46C, 46D, 47,  ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรใชทํา      478,182  7.98 
  47B, 47C, 47D, 48, 48B,  ทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว     
  48C, 48D, 49, 49B      

10 48E ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน ควร
อนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 

            228  - 

11 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ที่อยูอาศัยและสิ่งกอสราง        17,889  0.29 
  พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน      501,340  8.37 
  พ้ืนที่น้ํา        44,058  0.74 

รวม   5,998,548  100 

ท่ีมา   :  ดัดแปลงจากคูมือการใชแผนที่กลุมชุดดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ และ ดร.บุรี บุญสมภพพันธ  
หมายเหตุ : คําอธิบายความลาดชันของพื้นที่ในหนวยแผนที่ที่พบในพื้นที่ศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
  - ตัวเลขเดี่ยว หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 0-2% 
  - B หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 2-5%  
  - C หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 5-12%  
  - D หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 12-20%  
  - E หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 20-35%  
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 รูปท่ี  1  แผนที่ความเหมาะสมของกลุมชดุดินสาํหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค 

 
 
 



 15 
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 6.2 เขตท่ีมีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing Period : GP) จากการรวบรวมขอมูล
ภูมิอากาศ ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลมและแสงอาทิตย เพื่อหาเขตที่มี
ความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช โดยใชโปรแกรม CROPWAT ไปสรางเปนแผนภูมิ ไดเขตที่มีความชื้น
เหมาะสมตอการปลูกพืช (ตารางที่ 3) โดยเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช เร่ิมตนเมื่อปริมาณความชื้น 
(ปริมาณน้ําฝน + ปริมาณน้ําในดิน)  มากกวา ½ ของศักยภาพของการคายระเหย (ETo) และส้ินสุดเมื่อความชื้น
ต่ํากวา ½ ของศักยภาพของการคายระเหย ตัวอยางการสรางแผนภูมิของสถานีตรวจวัดภูมิอากาศอําเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค  (รูปที่ 2) สวนแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครสวรรค ตามรูปที่ 3 

 
รูปท่ี  2   แสดงเขตที่มีชวงความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชของสถานีตรวจวัดภูมิอากาศอําเภอเมือง 

   จังหวัดนครสวรรค 
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 17 

 รูปท่ี  3  แผนที่แสดงที่ตัง้สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครสวรรค 
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ตารางที่   3   แสดงจํานวนวนัท่ีมีความชืน้เหมาะสมตอการปลูกพืชของพื้นท่ีตาง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค 
 

เดือน 
ท่ี สถานี 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
วัน 

1 อ.เมือง             192 
2 แผนกสัตวบาลที่ 2  

อ.เมือง 
            197 

3 คายจิระประวัติ อ.เมือง             187 
4 อ.ชุมแสง             197 
5 อ.ทาตะโก             197 
6 อ.โกรกพระ             202 
7 อ.ลาดยาว             202 
8 บานศาลเจาไกตอ  

อ.ลาดยาว 
            233 

9 หวยแมวงศ อ.ลาดยาว             217 
10 คลองโพธิ์ (Ct. 7)  

อ.ลาดยาว 
            212 

11 อ.เกาเลี้ยว             202 
12 สถานีตรวจวัดอากาศ

เกษตร อ.ตากฟา 
            228 

13 อ.พยุหะคีรี             202 
14 นิคมสรางตนเองเขาบอ

แกว 
            202 

15 อ.บรรพตพิสัย             197 
16 อ.ตาคลี             197 
17 ประตูระบายน้ําชองแค 

(CPK.26) อ.ตาคลี 
            187 

18 อ.หนองบัว             212 
19 อ.ไพศาลี             218 
20 ปากคลองบานเหล็ก  

(CPA.1) 
            176 

21 ปากคลอง 6R  (CPK.5)             192 
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ตารางที่   3   (ตอ) 
 

เดือน 
ท่ี สถานี 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
วัน 

22 ปากคลอง 7R  (CPK.6)             146 
23 ปากคลอง 8R  (CPK.7)             161 
24 ปากคลอง 1R-9R  

(CPK.8) อ.ตาคลี 
            161 

25 ปากคลอง 2R-9R  
(CPK.9) อ.ตาคลี 

            151 

 
จากการศึกษาเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing Period :GP) ในจังหวัดนครสวรรค 

สามารถแบงเขตได 5 เขต ดังนี้ 146-150 วัน (L1), 151–170 วัน (L2), 171-190 วัน (L3), 191-210 วัน (L4) และ 
211-233 วัน (L5) โดย L หมายถึง เขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช และจากการสรางแผนที่แตละเขตมี
เนื้อที่ดังนี้ (รูปที่ 4) 

L1 = 146-150  วัน เนื้อที่รวม 46  ไร 
L2 = 151 - 170 วัน เนื้อที่รวม 121,175  ไร 
L3 = 171 - 190 วัน เนื้อที่รวม 484,233  ไร 
L4 = 191 - 210 วัน เนื้อที่รวม 3,752,974 ไร 
L5 = 211-233  วัน เนื้อที่รวม 1,640,120 ไร 

 
  และพบวาชนิดของเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชในจังหวัดนครสวรรคมี 2 ชนิด 
ในรอบ 1 ป คือ เขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชชวงยาวนาน หมายถึงชวงที่เกิดติดตอกันเปนเวลายาว 
ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม และเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืชชวงสั้นสลับยาว
โดยมีชวงแลงคั่นกลาง ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมและตนเดือนกรกฎาคมถึงปลาย
เดือนตุลาคม 
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รูปท่ี 4  แผนทีแ่สดงเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing Period : GP) จังหวัดนครสวรรค 
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 6.3 การจัดทําแผนที่เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ 
(Agroclimatological Zone) ในจังหวัดนครสวรรค   

การสรางแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ โดยการนําชั้น
ขอมูลความเหมาะสมของดินซอนทับ (Overlay) กับเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing Period 
: GP) จากการซอนทับไดเขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศรวม 29 เขต และ 1 
หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด แลวนํามาหาความสัมพันธกับผลผลิตพืชที่ปลูกไดแก ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง 
มะมวง และสมโอ ไดผลผลิตตามตารางที่ 4 และจากตารางดังกลาวไดแสดงชุดดินและกลุมชุดดินในแตละเขต
ความเหมาะสมของดินไวดวย 
 
ตารางที่  4  แสดงเขตความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศสําหรับการปลูกขาว พืชไรและไมผล 

หนวย เขตความ เขตความชื้น เขตความเหมาะ เนื้อท่ี ชุดดิน กลุม ผลผลิต 
แผนที่ เหมาะสม เหมาะสมตอ สมของดินและ (ไร)  ชุดดิน (กก./ไร) 

 ของดิน การปลูกพืช สภาพภูมิอากาศ     

 เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว         
1 1 L1 1L1 46 Bm 1 610 
2 1 L2 1L2 102,102 Bm 1 615 
3 1 L3 1L3 193,816 Bm 1 630 
     Cn 4 610 
     Pth 6 615 
     Db 7 620 

4 1 L4 1L4 2,231,250 Bm 1 650 
     Cs, Rb 4 640 
     Hd 5 620 
     Mn, Pth 6 630 
     Db, Np 7 630 
     Ms 15 723 
     Sri 16 710 
     Pb, Sa 21 450 

5 1 L5 1L5 222,636 Hd 5 640 
     Pth 6 635 
     Db, Np 7 650 
     Ms 15 780 
     Pb, Sa 21 480 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

หนวย เขตความ เขตความชื้น เขตความเหมาะ เนื้อท่ี ชุดดิน กลุม ผลผลิต 
แผนที่ เหมาะสม เหมาะสมตอ สมของดินและ (ไร)  ชุดดิน (กก./ไร) 

 ของดิน การปลูกพืช สภาพภูมิอากาศ     

 เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว  
6 2 L3 2L3 34,177 Kyo 18 345 
     Wb 19 290 

7 2 L4 2L4 338,899 Re, Rn 17 365 
     Kyo 18 370 
     Wb 19 300 
     St 22 320 
     Ub 24 240 
     On, Pn 25 350 

8 2 L5 2L5 130,517 Re, Rn 17 375 
     Ub 24 280 
     On, Pn 25 360 

ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาวแตเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรบางชนิด 
9 3 L4 3L4 2,785 On, Pn 25B 275 
10 3 L5 3L5 5,799 On, Pn 25B 290 

เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรไมผล/ไมยืนตน 
11 4 L2 4L2(ขาวโพด) 11,449 Lb 28 830 
12 4 L3 4L3(ขาวโพด) 96,321 Lb 28 965 

     Bg, Pc 29 930 
     Ln 54 1,050 
     Tw 55 780 
   4L3(ออย)  Lb 28 12,500 
     Bg, Pc 29 11,000 
     Ln 54 12,500 
     Tw 55 12,000 

13 4 L4 4L4(ขาวโพด) 503,940 Lb,Cd 28 970 
     Pc, Bg 29B 940 
   4L4(ออย)  Pc, Bg 29B 11,500 
     Kp 33 12,500 
   4L4(มะมวง 

พันธุอกรอง) 
 Kp 33 830 

   4L4(สมโอพันธุทองดี)  Kp 33 899 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

หนวย เขตความ เขตความชื้น เขตความเหมาะ เนื้อท่ี ชุดดิน กลุม  ผลผลิต  
แผนที่ เหมาะสม เหมาะสมตอ สมของดินและ  (ไร)   ชุดดิน  (กก./ไร)  

  ของดิน การปลูกพืช สภาพภูมิอากาศ         
เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรไมผล/ไมยืนตน 

14 4 L5 4L5(ขาวโพด) 227,219 Lb 28B 990 
     Bg 29 960 
     Ln 54B 1,100 
   4L5(ออย)  Lb 28B 13,500 
     Bg, Pc 29 12,500 
     Ln 54B 14,500 
   4L5(มันสําปะหลัง)  Lb 28B 2,400 
     Ln 54B 2,500 
   4L5(มะมวงพันธุ

อกรอง) 
 Kp 33 850 

   4L5(สมโอพันธุทองดี)  Kp 33 940 
เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน  

15 5 L3 5L3(ขาวโพด) 8,523 Kt,Suk 35 675 
16 5 L4 5L4(ขาวโพด) 42,618 Kt,Suk 35B 695 

   5L4(ออย)  Kt,Suk 35B 10,500 
   5L4(มันสําปะหลัง)  Sp 40B 4,000 

17 5 L5 5L5(ขาวโพด) 167,218 Kt,Suk 35B 680 
     Si 36B 690 
     Sp 40B 440 
   5L5(มันสําปะหลัง)  Kt,Suk 35B 4,100 
     Si 36B 4,150 
     Sp 40B 4,500 
   5L5(มะมวงพันธุ

อกรอง) 
 Kt,Suk 35B 780 

เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
18 6 L2 6L2(ขาวโพด) 5,524 Tk 52 870 

   6L2(ออย)  Tk 52 11,000 
19 6 L3 6L3(ขาวโพด) 125,122 Tk 52 890 

   6L3(ออย)  Tk 52 11,500 
20 6 L4 6L4(ขาวโพด) 309,543 Tk 52B 910 

   6L4(ออย)  Tk 52B 12,000 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

หนวย เขตความ เขตความชื้น เขตความเหมาะ เนื้อท่ี ชุดดิน กลุม  ผลผลิต  
แผนที่ เหมาะสม เหมาะสมตอ สมของดินและ  (ไร)   ชุดดิน  (กก./ไร)  

  ของดิน การปลูกพืช สภาพภูมิอากาศ         
เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 

21 6 L5 6L5(ขาวโพด) 6,827 Tk 52 930 
   6L5(ออย)  Tk 52 13,000 

เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
22 7 L4 7L4(ขาวโพด) 1,130 Lb 28C 830 

   7L4(ออย)  Lb 28C 12,500 
23 7 L5 7L5(ขาวโพด) 12,460 Ln 54C 840 

     Suk 35C 710 
   7L5(ออย)  Ln 54C 13,000 
   7L5(มันสําปะหลัง)  Suk 35C 4,550 

เหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
24 8 L4 8L4(มันสําปะหลัง) 58,624 Kg 41 3,700 

     Dk 44 3,600 
25 8 L5 8L5(มันสําปะหลัง) 118,306 Kg 41 4,100 

     Dk 44B 4,060 
ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว 

26 9 L3 9L3(ขาวโพด) 4,317 Ch 46 450 
     So,Phi 47B 460 

27 9 L4 9L4(ขาวโพด) 97,867 Ch 46B 470 
     So,Phi 47B 460 

28 9 L5 9L5(ขาวโพด) 375,998 Ch 46C 420 
   9L5(มันสําปะหลัง)  Ch 46B 2,300 
     So,Phi 47C 1,900 

ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
29 10 L5 10L5 228 Ty 48E - 
30 พ้ืนที่เบ็ด - สิ่งกอสราง ที่อยูอาศัย 17,889 - - - 

 เตล็ด - พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน 501,340 - SC - 
  - พ้ืนที่น้ํา 44,058 - W - 

รวม 5,998,548 - - - 

 

  1) พื้นที่ปลูกขาว (paddy) แบงตามเขตความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ ได 10 เขต 
คือหนวยแผนที่ที่ 1-10 เนื้อที่รวม 3,262,027 ไร มีรายละเอียดดังนี้ คือ (ตารางที่ 5) 
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   (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว คือหนวยแผนที่ที่ 1-5 แบงตามความชื้นที่
เหมาะสมได 5 เขต คือ 1L1-1L5 จํานวนวันที่ความชื้นเหมาะสมระหวาง 146-233 วันโดยดินที่มีความชื้น
เหมาะสม 211-233 วัน (1L5) ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 637 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขตที่มีความชื้นเหมาะสม 
L4, L3, L2 และL1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 632, 619, 615 และ 610 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และพบวาผลผลิตไมคอย
มีความแตกตางกัน  
   (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว คือหนวยแผนที่ที่ 6-8 แบงตาม
ความชื้นที่เหมาะสมได 3 เขต คือ 2L3-2L5 โดยดินที่มีความชื้นเหมาะสม 211-233 วัน (2L5) ใหผลผลิตเฉลี่ย 
338 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขตที่มีความชื้นเหมาะสม L4 และ L3 ใหผลผลิตเฉลี่ย 324 และ 318 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ  
   (3) ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาวแตเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร
บางชนิด คือหนวยแผนที่ที่ 9-10 แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 2 เขต คือ 3L4-3L5 โดยดินที่มีความชื้น
เหมาะสม 211-233 วัน (3L5) ใหผลผลิตเฉลี่ย 290 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขตที่มีความชื้นเหมาะสม L4 ให
ผลผลิตเฉลี่ย 275 กิโลกรัมตอไร  
 

ตารางที่   5   ผลผลิตเฉล่ียของขาวไมไวตอชวงแสงตามเขตความเหมาะสมของดนิและสภาพภูมิอากาศ 
 
หนวยแผนที่ เขตความเหมาะสมของดินและ

สภาพภูมิอากาศ 
ผลผลิต(กก./ไร) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) กลุมชุดดิน 

เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว 

1 1L1 610 610 1 
2 1L2 615 615 1 

3 1L3 610-630 619 1, 4, 6, 7 

4 1L4 450-723 632 1, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 21 

5 1L5 480-780 637 5, 6, 7, 15, 21 

เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว 

6 2L3 290-345 318 18, 19 

7 2L4 240-370 324 17, 18, 19, 22, 24, 25 

8 2L5 280-375 338 17, 24, 25 

ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว 
9 3L4 275 275 25B 

10 3L5 290 290 25B  

 
  เขตที่ใหผลผลิตขาวสูงสุดคือเขต 1L5 เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาวใหผลผลิตเฉลี่ย 637 
กิโลกรัมตอไร เนื้อดินเปนดินเหนียว รวนปนเหนียวและดินรวนเหนียวปนทรายแปง อยูในเขตที่มีความชื้น
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เหมาะสมตอการปลูกพืชระหวาง 211-210 วัน และต่ําสุดไดแกเขต 3L4 ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาวแต
เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรบางชนิด ใหผลผลิตเฉลี่ย 275 กิโลกรัมตอไร เปนดินตื้นเนื้อดินเปนดิน
เหนียวปนกรวดลูกรัง สภาพพื้นที่เปนที่ดอนที่มีการสรางคันนา มีจํานวนวันที่ความชื้นเหมาะสมระหวาง 191-
210 วัน พบวาผลผลิตขาวในแตละเขตแตกตางกันตามความเหมาะสมของดิน แตไมแตกตางกันตามจาํนวนวนัที่
มีความชื้นเหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณความชื้นในดินเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก 
  2) พืชไร และไมผล (field crops and fruit tree)  พืชไร ไดแกขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไม
ผล ไดแก มะมวง และสมโอ ในสภาพพื้นที่ที่เปนที่ดอน (Upland) แบงตามเขตความเหมาะสมของดินและ
สภาพภูมิอากาศ ได 19 เขต คือหนวยแผนที่ที่ 11-29 เนื้อที่รวม 2,173,234 ไร ดังนี้ (ตารางที่ 6) 
   (1) ดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน คือหนวยแผนที่ที่ 11-14 
แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 4 เขต คือ 4L2-4L5 ขาวโพดปลูกในเขต 4L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด  1,017 
กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 4L4, 4L3 และ 4L2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 955, 931 และ 830 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ สวนการปลูกออยในเขต 4L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 13,500 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 4L4 และ 
4L3 ซ่ึงผลผลิตไมแตกตางกันประมาณ 12,000 กิโลกรัมตอไร มะมวงพันธุอกรองปลูกในเขต 4L5 ใหผลผลิต
เฉล่ียสูงสุด 850 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 4L4 ใหผลผลิตเฉลี่ย 830 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สําหรับสม
โอพันธุทองดีปลูกในเขต 4L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 940 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 4L4 ใหผลผลิตเฉลี่ย 
899 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และมันสําปะหลังปลูกเพียงเขตเดียวคือ 4L5 ใหผลผลิตเฉลี่ย 2,450 กิโลกรัมตอ
ไร ซ่ึงพบวาผลผลิตเฉลี่ยสวนใหญเขต 4L5 และ 4L4 ไมคอยมีความแตกตางกันนักเชนเดียวกับเขต 4L3 และ 
4L2  
   (2) ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับ
ปลูกไมผล ไมยืนตน คือหนวยแผนที่ที่ 15-17 แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 3 เขต คือ 5L3-5L5 ขาวโพดปลูก
ในเขต 5L4 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด  695 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 5L3 และ 5L5 ใหผลผลิตเฉลี่ย 675 และ 
603 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สําหรับออยปลูก เพียงเขตเดียว คือ 5L4 ใหผลผลิตเฉลี่ย 10,500 กิโลกรัมตอไร 
สวนมันสําปะหลังปลูกในเขต 5L5 ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด  4,250 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 5L4 ให
ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมตอไร และมะมวงพันธุอกรองปลูกเพียงเขตเดียว คือ 5L5 ใหผลผลิตเฉลี่ย 780 
กิโลกรัมตอไร ซ่ึงพบวาผลผลิตเฉลี่ยสวนใหญเขต 5L5 และ 5L4 ไมคอยมีความแตกตางกันนัก ยกเวนขาวโพด
แตกตางกันตามความเหมาะสมของดิน  
   (3) ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสม
สําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน คือหนวยแผนที่ที่ 18-21 แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 4 เขต คือ 6L2-6L5 
ขาวโพดปลูกในเขต 6L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 930 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 6L4, 6L3 และ 6L2 ให
ผลผลิตเฉลี่ย 910, 890 และ 870 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และออยปลูกในเขต 6L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
13,000 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 6L4, 6L3 และ 6L2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 12,000, 11,500 และ 11,000 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซ่ึงพบวาผลผลิตเฉลี่ยสวนใหญเขต 6L5 และ 6L4 ไมคอยมีความแตกตางกันนัก
เชนเดียวกับเขต 6L3 และ 6L2 
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   (4) ดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล ไม
ยืนตน คือหนวยแผนที่ที่ 22-23 แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 2 เขต คือ 7L4-7L5 ขาวโพดปลูกในเขต 7L4 
ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 830 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 7L5 ใหผลผลิตเฉลี่ย 775 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
และออยปลูกในเขต 7L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 13,000 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 7L4 ใหผลผลิตเฉลี่ย 
12,500 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซ่ึงพบวาผลผลิตเฉลี่ยสวนใหญไมคอยมีความแตกตางกัน 
   (5) ดินที่เหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน คือหนวยแผนที่ที่ 24-25 แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 2 เขต คือ 8L4-
8L5 มันสําปะหลังปลูกในเขต 8L5 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 4,080 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 8L4 ใหผลผลิต
เฉล่ีย 3,650 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงพบวาผลผลิตเฉลี่ยสวนใหญไมคอยมีความแตกตางกัน 
   (6) ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรใชทําทุงหญาเล้ียงสัตวหรือปลูก
ไมโตเร็ว คือหนวยแผนที่ที่ 26-28 แบงตามความชื้นที่เหมาะสมได 3 เขต คือ 9L3-9L5 ปจจุบันใชปลูกพืชไรคือ
ขาวโพดปลูกในเขต 9L4 ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 465 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือเขต 9L3 และ9L5 ใหผลผลิต
เฉล่ีย 455 และ 420 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซ่ึงพบวาผลผลิตเฉลี่ยสวนใหญทั้ง 3 เขต ไมคอยมีความแตกตาง
กัน และมันสําปะหลังปลูกเพียวเขตเดียว คือ 9L5 ใหผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมตอไร  
   (7) ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไม
ยืนตน ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร คือหนวยแผนที่ที่ 29 แบงตามความชื้นที่เหมาะสม พบเพียงเขต
เดียว คือ 10L5 ไดแกกลุมชุดดินที่ 48E เนื่องจากมีขอจํากัดที่มีสภาพพื้นที่ลาดชัน 
 
 ตารางที่   6   ผลผลิตเฉล่ียของพืชไร และไมผลบางชนิดท่ีปลูกตามเขตความเหมาะสมของดิน 
         และสภาพภูมิอากาศ  
 
หนวย 
แผนที่ 

เขตความเหมาะ 
สมของดินและ 
สภาพภูมิอากาศ 

พืชไร 
 

ไมผล ผลผลิต (กก./ไร) ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

กลุมชุดดิน 

เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรไมผล/ไมยืนตน 
11 4L2 ขาวโพด  830 830 28 
12 4L3 ขาวโพด   780-1,050 931 28, 29, 54, 55 
  ออย  11,000-12,500 12,000 28, 29, 54, 55 
13 4L4 ขาวโพด  940-970 955 28, 29B 
  ออย  11,500-12,500 12,000 29B, 33 
   มะมวง 830 830 33 
   สมโอ 899 899 33 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

หนวย 
แผนที่ 

เขตความเหมาะ 
สมของดินและ 
สภาพภูมิอากาศ 

พืชไร 
 

ไมผล ผลผลิต (กก./ไร) ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

กลุมชุดดิน 

14 4L5 ขาวโพด  960-1,100 1,017 28B, 29, 54B 
  ออย  12,500-14,500 13,500 28B, 29, 54B 
  มันสําปะหลัง  2,400-2,500 2,450 28B, 54B 
   มะมวง 850 850 33 
   สมโอ 940 940 33 
เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
15 5L3 ขาวโพด  675 675 35 
16 5L4 ขาวโพด  695 695 35B 
  ออย  10,500 10,500 35B 
  มันสําปะหลัง  4,000 4,000 40B 
17 5L5 ขาวโพด   440-690 603 35B, 36B, 40B 
  มันสําปะหลัง  4,100-4,500 4,250 35B, 36B, 40B 
   มะมวง 780 780 35B 
เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
18 6L2 ขาวโพด  870 870 52 
  ออย  11,000 11,000 52 
19 6L3 ขาวโพด  890 890 52 
  ออย  11,500 11,500 52 
20 6L4 ขาวโพด  910 910 52B 
  ออย  12,000 12,000 52B 
21 6L5 ขาวโพด  930 930 52 
  ออย  13,000 13,000 52 
เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
22 7L4 ขาวโพด  830 830 28C 
  ออย  12,500 12,500 28C 
23 7L5 ขาวโพด  710-840 775 35C, 54C 
  ออย  13,000 13,000 28C 
  มันสําปะหลัง  4,550 4,550 35C  
เหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
24 8L4 มันสําปะหลัง  3,600-3,700 3,650 41, 44 
25 8L5 มันสําปะหลัง  4,060-4,100 4,080 41, 44B 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

หนวย 
แผนที่ 

เขตความเหมาะ 
สมของดินและ 
สภาพภูมิอากาศ 

พืชไร 
 

ไมผล ผลผลิต (กก./ไร) ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

กลุมชุดดิน 

ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว 
26 9L3 ขาวโพด  450-460 455 46, 47B 
27 9L4 ขาวโพด  460-470 465 46B, 47B 
28 9L5 ขาวโพด  420 420 46C 
  มันสําปะหลัง  1,900-2,300 2,100 46B, 47C 
ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
29 10L5 - - - - 48E 
30 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
         ที่อยูอาศัยและสิ่งกอสราง    - 
         พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน   SC 
         พ้ืนที่น้ํา   W 

 
 จากการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจตางๆ ตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงแบงไว 29 
เขต และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด ตามตารางที่ 4 และ 5 พบวาดินที่มีระดับความเหมาะสมเดียวกันและจํานวนวัน
ความชื้นเหมาะสมใกลเคียงกันผลผลิตไมแตกตางกันนัก ดังนั้นเพื่อใหสะดวกตอการนําแผนที่ไปใช จึงไดรวม
เขตความชื้นเหมาะสมบางเขตเขาดวยกัน ทําใหไดหนวยแผนที่ใหมทั้งหมด 14 เขต และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด 
โดยรวมเขตความชื้นเหมาะสมชวง L1-L5 (146 – 233 วัน) สําหรับการปลูกขาวเขาดวยกัน และรวมเขตความชื้น
เหมาะสมชวง L1-L3 (146 – 190 วัน)  กับ L4-L5 (191 – 233 วัน) สําหรับการปลูกพืชไรและไมผลเขาดวยกัน ซ่ึง
ผลผลิตและเนื้อที่แตละเขตโดยแบงเปนเขตสําหรับปลูกขาว และเขตสําหรับปลูกพืชไร และไมผลสรุปไดดังนี้  
(ตารางที่ 7 และรูปที่ 5) 

ขาว  ดินมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาวความชื้นเหมาะสม 146-233 วัน (เขตที่ 1) ผลผลิตขาวเฉลี่ย 
628  กิโลกรัมตอไร เนื้อที่ 2,749,850  ไร หรือรอยละ 45.81 เหมาะสมปานกลาง (เขตที่ 2) ผลผลิตเฉลี่ย 327 
กิโลกรัมตอไร เนื้อที่ 503,593 ไร หรือรอยละ 8.42 และไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาวแตเหมาะสมปานกลาง
สําหรับปลูกพืชไรบางชนิด (เขตที่ 3) ผลผลิตเฉลี่ย  283 กิโลกรัมตอไร เนื้อที่ 8,584 ไร หรือรอยละ 0.15 ของพื้นที่
จังหวัดนครสวรรคตามลําดับ 

พืชไรและไมผล  ดินมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร และไมผล ความชื้นเหมาะสม 151-190 วัน 
(เขตที่ 4) เนื้อที่ 107,770 ไร หรือรอยละ1.78 ของพื้นที่จังหวัด ผลผลิตขาวโพดเฉลี่ย 911 กิโลกรัมตอไร และ
ออยเฉล่ีย12,000  กิโลกรัมตอไร ดินเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร และไมผล ความชื้นเหมาะสม 191-233  วัน 
(เขตที่ 5) เนื้อที่ 731,150 ไร หรือรอยละ 12.19  ผลผลิตเฉลี่ยดังนี้ ขาวโพด 965 กิโลกรัมตอไร ออย 12,900 
กิโลกรัมตอไร  มันสําปะหลัง 2,450  กิโลกรัมตอไร มะมวง 840 กิโลกรัมตอไร และสมโอ  920 กิโลกรัมตอไร 
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  ดินเหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน 
ความชื้นเหมาะสม 171-190 วัน (เขตที่ 6) เนื้อท่ี 8,523 ไร หรือรอยละ 0.15 ผลผลิตขาวโพดเฉลี่ย 675 กิโลกรัม
ตอไร ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน 
ความชื้นเหมาะสม 191-233  วัน (เขตที่ 7) เนื้อที่ 209,836 ไร หรือรอยละ 3.50 ผลผลิตขาวโพด 626 กิโลกรัมตอ
ไร ออย  10,500 กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลัง 4,188 กิโลกรัมตอไร และมะมวง 780 กิโลกรัมตอไร ดิน
เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน ความชื้น
เหมาะสม 151-190 วัน (เขตที่ 8) เนื้อที่ 130,646 ไร หรือรอยละ 2.18 ผลผลิตขาวโพด  880 กิโลกรัมตอไร และ
ออย 11,250 กิโลกรัมตอไร ดินเหมาะสมดีถึงเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสม
สําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน ความชื้นเหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 9) เนื้อที่ 316,370 ไร หรือรอยละ 5.27  
ผลผลิตขาวโพด 920 กิโลกรัมตอไร และออย 12,500 กิโลกรัมตอไร 
 ดินเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไมผล ไมยืนตน ความชื้น
เหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 10) เนื้อที่ 13,590 ไร หรือรอยละ 0.22 ผลผลิตขาวโพด 793 กิโลกรัมตอไร ออย 
12,750 กิโลกรัมตอไร และมันสําปะหลัง 4,550 กิโลกรัมตอไร 

ดินเหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล 
ไมยืนตน ความชื้นเหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 11) เนื้อที่ 176,930 ไร หรือรอยละ 2.195 ผลผลิตมันสําปะหลัง 
3,865 กิโลกรัมตอไร สําหรับดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูก
ไมโตเร็ว (เขตที่ 12-13) เนื้อที่รวม 478,182 ไร หรือรอยละ7.98 ผลผลิตขาวโพด 455 และ 450 กิโลกรัมตอไร 
และ มันสําปะหลัง 2,100 กิโลกรัมตอไร สวนดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไมคอยเหมาะสมสําหรับ
ปลูกไมผล ไมยืนตน ควรอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร (เขตที่ 14) เนื้อที่ 228 ไร หรือรอยละนอยกวา 0.01 
ไมมีการปลูกพืชไรและไมผลเนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูง 
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด ประกอบดวยที่อยูอาศัยและสิ่งกอสรางมีเนื้อที่ 17,889 ไร หรือรอยละ 0.29 พื้นที่ลาดชนั
เชิงซอน เนื้อที่ 501,340 ไร หรือรอยละ 8.37 และพื้นที่น้ํา เนื้อที่ 44,058 ไร หรือรอยละ 0.74 ของพื้นที่จังหวัด 
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ตารางที่  7    ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจตามเขตความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครสวรรค 

ผลผลิต (กก./ไร) เนื้อท่ี 
เขตที ่

ความเหมาะสมของดินและสภาพ
ภูมิอากาศ 

ชนิดพืช 
ชวงผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตเฉล่ีย ไร รอยละ 

1 ดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มี
ความชื้นเหมาะสม 146-233 วัน 

ขาว 610-637 628 2,749,850  45.81 

2 ดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก
ขาว มีความชื้นเหมาะสม 171-210 วัน 

ขาว 318-338 327 503,593  8.42 

3 ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว
แตเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืช
ไรบางชนิด มีความชื้นเหมาะสม  
191-233 วัน 

ขาว 275-290 283        8,584  0.15 

4 ดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรไม
ผล/ไมยืนตน มีความชื้นเหมาะสม 
151-190 วัน 

ขาวโพด 
ออย 

830 – 931 
12,000 

911 
12,000 

   107,770  1.78 

5 ดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไรไม
ผล/ไมยืนตน มีความชื้นเหมาะสม 
191-233 วัน 

ขาวโพด 
ออย 
มันสําปะหลัง 
มะมวง 
สมโอ 

955 - 1,017 
12,000 -13,500 
2,450 
830 – 850 
899 – 940 

965 
12,900 
2,450 
840 
920 

   731,159 
 
 
 

12.19 

6 ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปาน
กลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสม
ดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน มี
ความชื้นเหมาะสม 171-190 วัน 

ขาวโพด 
 

675 675 8,523 0.15 

7 ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปาน
กลางสําหรับปลูกพืชไรและเหมาะสม
ดีสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน มี
ความชื้นเหมาะสม 191-233 วัน 

ขาวโพด 
ออย 
มันสําปะหลัง 
มะมวง 

603 – 695 
10,500 
4,000 – 4,250 
780 

626 
10,500 
4,188 
780 

   209,836  3.50 

8 ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปาน
กลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
มีความชื้นเหมาะสม 151-190 วัน 

ขาวโพด 
ออย 
 

870 – 890 
11,000 – 11,500 

880 
11,250 

   130,646  2.18 

9 ดินที่เหมาะสมดีถึงเหมาะสมปาน
กลางสําหรับปลูกพืชไรและไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล/ไมยืนตน 
มีความชื้นเหมาะสม 191-233 วัน 

ขาวโพด 
ออย 
 

910 – 930 
12,000 – 13,000 

920 
12,500 

   316,370  5.27 
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ตารางที่  7    (ตอ) 

ผลผลิต (กก./ไร) เนื้อท่ี 
เขตที ่

ความเหมาะสมของดินและสภาพ
ภูมิอากาศ 

ชนิดพืช 
ชวงผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตเฉล่ีย ไร รอยละ 

10 ดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก
พืชไรและเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม
ผล/ไมยืนตน มีความชื้นเหมาะสม 
191-233 วัน 

ขาวโพด 
ออย 
มันสําปะหลัง 

830 – 775 
12,500 – 13,000 
4,550 

793 
12,750 
4,550 

     13,590  0.22 

11 ดินที่เหมาะสมปานกลางถึงไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไม
คอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล ไม
ยืนตน มีความชื้นเหมาะสม  
191-233 วัน  

มันสําปะหลัง 3,650 - 4,080 3,865    176,930  2.95 

12 ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับทํา
การเกษตร ควรใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
หรือปลูกไมโตเร็ว มีความชื้น
เหมาะสม 171-190 วัน 

ขาวโพด 
 

455 455 4,317  0.08 

13 ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับทํา
การเกษตร ควรใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
หรือปลูกไมโตเร็ว มีความชื้น
เหมาะสม 191-233 วัน 

ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 

420 – 465 
2,100 

450 
2,100 
 

473,865  7.90 

14 ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร
และไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไม
ผล/ ไมยืนตน ควรอนุรักษไวเปน
พ้ืนที่ปาตนน้ําลําธาร มีความชื้น
เหมาะสม 211-233 วัน 

- - -           228  - 

15 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
     ที่อยูอาศัยและสิ่งกอสราง  
     พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน 
     พ้ืนที่น้ํา 

- - -  
17,889 

501,340 
44,058 

 
0.29 
8.37 
0.74 

  รวม    5,998,548 100 

 
 
 
 
 
 



 33 

รูปที่  1  แผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ (Agroclimatological  
               Zone) ในจังหวัดนครสวรรค 
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7. สรุป  
จากการศึกษาความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค โดย

พิจารณาจากขอมูลดินระดับกลุมชุดดินเพื่อหาความเหมาะสมของดิน ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ยในรอบ 30 ป เพื่อหา
เขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช (Growing Periods: GP) และนําขอมูลมาที่ไดมาซอนทับกัน (overlay) 
เพื่อจัดทําแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ (Agroclimatological Zone) ใน
จังหวัดนครสวรรค ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และวิเคราะหรวมกับผลผลิตพืชบนกลุมชุดดินตางๆ 
ที่ปลูกขาว ขาวโพด  ออย มันสําปะหลัง มะมวง และสมโอ สรุปผลไดดังนี้  

1. พื้นที่จังหวัดนครสวรรคจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว พืชไรและไมผลได 10 
หนวยแผนที่ และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด และจําแนกเขตที่มีความชื้นเหมาะสมตอการปลูกพืช ได 5 เขต คือ 
L1, L2, L3, L4 และ L5  ซ่ึงหมายถึงเขตที่มีความชื้นเหมาะสม 146- 150, 151-170, 171-190, 191-210 วัน และ 
211-233 วัน ตามลําดับ แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรางแผนที่เขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและ
สภาพภูมิอากาศ สามารถแบงเขตการปลูกพืชตามความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศ ไดทั้งหมด 29 เขต 
และ 1 หนวยแผนที่เบ็ดเตล็ด แตจากการศึกษาพบวาดินที่มีระดับความเหมาะสมเดียวกันและจํานวนวัน
ความชื้นเหมาะสมใกลเคียงกันผลผลิตไมแตกตางกันนัก ดังนั้นเพื่อใหสะดวกตอการนําแผนที่ไปใช จึงไดรวม
เขตความชื้นเหมาะสมบางเขตเขาดวยกัน ทําใหไดหนวยแผนที่ใหมทั้งหมด 14 เขต และ 1 หนวยแผนที่
เบ็ดเตล็ด โดยรวมเขตความชื้นเหมาะสมชวง L1-L5 (146 – 233 วัน ) สําหรับการปลูกขาวเขาดวยกัน และรวม
เขตความชื้นเหมาะสมชวง L1-L3 (146 – 190 วัน)  กับ L4-L5 (191 – 233 วัน) สําหรับการปลูกพืชไรและไมผล
เขาดวยกัน  

2. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความเหมาะสมของดิน สภาพภูมิอากาศ และผลผลิตพืชบางชนิด
ในจังหวัดนครสวรรคพบวา ผลผลิตแตกตางตามความเหมาะสมของดินมากกวาสภาพภูมิอากาศ เชน ในเขตดิน
มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว (เขตที่ 1)  ใหผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 628 กิโลกรัมตอไร รองลงมาเปนเขตดินมี
ความเหมาะสมปานกลาง (เขตที่ 2) และไมคอยเหมาะสม (เขตที่ 3) ผลผลิตเฉลี่ย 327 และ 283 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ   หรือขาวโพดในเขตดินมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร  (เขตที่ 4 และเขตที่ 5) ผลผลิตสูงสุด
เฉลี่ย 911 และ 965 กิโลกรัมตอไร  รองลงมาเปนดินที่ความเหมาะสมปานกลาง (เขตที่ 10) ผลผลิต 793  
กิโลกรัมตอไร  และไมคอยเหมาะสม (เขตที่ 12 และเขตที่ 13)  ผลผลิตเฉลี่ย 455 และ 450 กิโลกรัมตอไร  

3. สําหรับสภาพภูมิอากาศก็เปนปจจัยตอผลผลิตเชนเดียวกันแตแตกตางกันไมมากนัก เนื่องจากพื้นที่
จังหวัดนครสวรรคสวนใหญมีจํานวนวันความชื้นที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชติดตอกันยาวนานไม
คอยมีสลับชวงแลง จึงมีผลกระทบกับพืชไมมากนัก เชน ในเขตที่ดินความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว ความชื้น
เหมาะสม L1-L5 (146-233 วัน ) ผลผลิตขาว 610-637 กิโลกรัมตอไร  หรือดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูก
พืชไร ไมผล ความชื้นเหมาะสม L2-L3 (151-190 วัน) ขาวโพดใหผลผลิต 911 กิโลกรัมตอไร  ความชื้น
เหมาะสม L4-L5 (191-233 วัน) ผลผลิต 965  กิโลกรัมตอไร  เปนตน 

4. จังหวัดนครสวรรคมีดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาวและความชื้นเหมาะสม 146-233 วัน (เขตที่ 1)  
เปนพื้นที่มากที่สุด รอยละ 45.81 ของจังหวัด รองลงมาเปน ดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร ไมผล ความชื้น



 36 

เหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 5) ดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว ความชื้นเหมาะสม 171-210 วัน (เขต
ที่ 2) ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ความชื้นเหมาะสม 191-233 วัน (เขตที่ 13) มีพื้นที่รอยละ 
12.19, 8.42, และ 7.90 ตามลําดับ สวนเขตที่มีพื้นที่นอยที่สุดคือเขตดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรและไม
คอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผลและไมยืนตน คิดเปนรอยละนอยกวา 0.01 ของพื้นที่จังหวัด 
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1. หลักเกณฑการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน 
2543) 
  1) บรรทัดฐานที่ใชในการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

การจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ มิใชเปนการระบุถึงอัตราการใหผล
ผลิตของพืช เนื่องจากมีปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอีกหลายปจจัย พืชที่ปลูกตามปกติจะตองปลูกในฤดูฝน 
ชุดดินแตละกลุมไมจําเปนตองอยูในชั้นความเหมาะสมเดิมตลอดไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดถามีการปรับปรุง
แกไขขอจํากัดของดินนั้นอยางเปนการถาวร กลุมชุดดินหนึ่งไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดหนึ่ง แตอาจมี
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งได สภาพภูมิอากาศมิไดนํามาเปนขอพิจารณาในการจําแนก
ความเหมาะสมของดิน สําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ โดยตรง แตผูจําแนกความเหมาะสมของดิน ควรจะนํา
สภาพภูมิอากาศมาพิจารณาเปนอันดับแรกกอน และเลือกชนิดพืชที่จะปลูกวาจะปลูกไดหรือไม โดยคํานึงถึง
เขตความชื้นของดินที่ไดจากระบบการจําแนกดินหรือความสูงที่อยูเหนือระดับน้ําทะเล สวนสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะของการคมนาคม สภาพการตลาด มิไดนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการ
จําแนกความเหมาะสมของดิน 
  2) สมบัติของดินและสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัด (limitation)  

สมบัติของดินและสภาพแวดลอมที่นํามาใชในการพิจารณาการจัดชั้นความเหมาะสมของดิน
สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก สภาพพื้นที่ (t : topography) เนื้อดิน (s :soil texture) หรือช้ันขนาดอนุภาค
ดิน (s : particle size class) ช้ันดินที่มีการชะลางรุนแรง (b : albic horizon) ความลึกชั้นที่พบชั้นดานแข็งหรือ
ช้ินสวนขนาดใหญ  ( c  หรือ  g : soil depth to consolidated layer or gravel ) ช้ันดานแข็ง(c:consolidated layer) 
หินพื้นโผล (r: rock out crop) กอนหินโผล (z : stoniness) ความเค็มของดิน (x:salinity) การระบายน้ําของดิน (d 
: drainage) อันตรายจากการถูกน้ําทวม (f :flooding) อันตรายจากน้ําแชขัง (w : water logging)ความเสี่ยงตอการ
ขาดน้ํา (m : rick of moisture shortage) ความอุดมสมบูรณของดิน (n : nutrient status )ปฏิกิริยาดิน (a :acidity, 
k:alkalinity) ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (j :depth to acid sulfate layer) การกรอนของดิน (e :soil 
erosion) และความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (o:thickness of  organic horizon) 

3) การจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยแบงเปน 4 
กลุมพืช ไดแก ขาว พืชไร ไมผลและทุงหญาเลี้ยงสัตวถาวร จัดไว 5 ช้ัน คือ 

(1) ช้ันความเหมาะสมที่ 1 เหมาะสมดีมาก (soil very well suited) 
   (2) ช้ันความเหมาะสมที่ 2 เหมาะสมดี (soil well suited) 
   (3) ช้ันความเหมาะสมที่ 3 เหมาะสมปานกลาง (soil moderately suited) 
   (4) ช้ันความเหมาะสมที่ 4 ไมคอยเหมาะสม (soil poorly suited) 
   (5) ช้ันความเหมาะสมที่ 5 ไมเหมาะสม (soil unsuited) 
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2. คําอธิบายหนวยแผนท่ีกลุมชุดดนิ 

คําอธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดินที่พบในจังหวัดนครสวรรค (โดยสังเขป) ดังนี้ 
กลุมชุดดินท่ี 1 

เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ 
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปน
พวกดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินสวนมากเปนสีดํา หรือ
สีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบาง ปะปนตลอดชั้นดิน สวนดินชัน้ลางมกัมี
กอนปูนปะปน ปฏิกิริยาดินสวนใหญเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
กลุมชุดดินท่ี 3 

เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ มี
น้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรอืดนิเหนยีว
จัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดํา สวนดินลางมีสีเทาหรือ
น้ําตาลออน มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาล ตลอดชั้นดิน บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดงปะปน หรืออาจพบ
ผลึกยิปซัมบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
กลุมชุดดินท่ี 4 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว มี
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และอาจมีรอยถูไถลใน
ดิน ดินบนมีสีดํา หรือเทาเขม ดินลางมีสีเทา น้ําตาล น้ําตาลออนหรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก หรือสีแดง อาจพบกอนปูน หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้น
ดินลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 
กลุมชุดดินท่ี 5 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออน หรือสีเทา 
มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน มักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส ปะปนอยู 
และในชั้นดินลางลึกๆ อาจพบกอนปูน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูนปะปน จะมี
ปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 
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กลุมชุดดินท่ี 6 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขาง
เลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสี
น้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแหงมีศิลาแลงออนหรือกอน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5  
กลุมชุดดินท่ี 7 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขาง
เลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียว สี
น้ําตาลออน สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 15 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว
หรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา  ดินลางสี
น้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นลางมักพบกอน
สารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 
กลุมชุดดินท่ี 16 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวหรอื
เลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดนิมสีีน้าํตาล
ออน หรือสีน้ําตาลปนเทา และมีจุดประกายสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดงในดินชั้นลาง  ในบางพื้นที่อาจพบ
กอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน  ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงคอนขางต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
กลุมชุดดินท่ี 17 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดิน
รวนละเอียด เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวน
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เหนียว ในบางพื้นที่ อาจมีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงละเอียด ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสี
น้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีสในดินชั้นลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 18 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําสวนใหญคอนขางเลว เนื้อดินบนเปน
พวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาลออนถึง
สีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสม
พวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัด
มากถึงกรดปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินชั้นลางจะเปนกรดปานกลางถึงเปนดาง
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 
กลุมชุดดินท่ี 19 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง แลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขัง
ในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย ดินลางเปน
ช้ันดินแนนทึบ มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว สีน้ําตาลออนและสีเทา มีจุดประสีเหลือง
หรือสีน้ําตาลแดง บางแหงอาจมีศิลาแลงออนปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา มีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5  
กลุมชุดดินท่ี 21 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา ที่เปนสวน
ต่ําของสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการ
ระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มี
สีน้ําตาลปนเทา น้ําตาลออน และพบจุดประสีตาง ๆ เชน เทา น้ําตาล น้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน และในเนื้อ
ดินมักมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 22 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดู
ฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ โดยมีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปน
ทรายหรือดินทรายปนดินรวน ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสี
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น้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล และอาจพบมีศิลาแลงออนในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  4.5-5.5     
กลุมชุดดินท่ี 24 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดิน
ทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีดินเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสี
เทา ในดินชั้นลางบางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ เปนชั้นบางๆ ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  5.5-6.5 
กลุมชุดดินท่ี 25 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําพา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนชั้นหินผุ พบในบริเวณที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินตื้นที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีเนื้อดินบน
เปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือ
ลูกรังปะปนเปนปริมาณมากภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีน้ําตาล สี
เหลือง หรือสีแดงปะปน ใตช้ันลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาเเลงออนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํามาก  มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 28 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือเกิดจากการสลายตัว
แลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินตนกําเนิด พวกหินบะซอลต หรือหินแอนดีไซต 
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่อยูใกลกับเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปน
ดินลึกที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปน
รองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน  สีดินเปนสีดํา สีเทาเขม หรือสีน้ําตาล  อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสี
แดงปนน้ําตาลปริมาณเล็กนอยในดินชั้นบน สวนชั้นดินลางอาจพบชั้นปูนมารล   ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดางประมาณ 
7.0-8.5 
กลุมชุดดินท่ี 29 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
จากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด ทั้งที่มาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวก
ตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี  เนื้อดินเปน
พวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
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กลุมชุดดินท่ี 31 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม 
ของวัสดุเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 33 
 เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกา เนินตะกอนรูปพัด 
หรือที่ราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด เปนดิน
ลึกมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงหรือดินรวนละเอียด สีดินเปน สีน้ําตาล หรือ
สีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึก ๆ  มีจุดประสีเทาและสีน้ําตาล อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย 
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนชั้นดินลาง ถามีกอนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
กลุมชุดดินท่ี 35 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือการ
สลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่สวนใหญมาจําากหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน 
ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดิน
เปนพวกดินรวนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 36 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือการ
สลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดที่มีเนื้อดิน
บนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึง
ปานกลาง  ดินชั้นบนสวนใหญจะมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลางจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 38 
 เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ที่มีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆของตะกอน
ลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา หรือที่ราบตะกอนน้ําพา เปนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขาง
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ราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินรวนหยาบ สีดินเปนสี
น้ําตาลออน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลในชั้นดินลาง ในบางบริเวณมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-7.0  
กลุมชุดดินท่ี 40 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เปนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูก
คล่ืนจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินมีสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือแดง  และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 41 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม 
ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือวัตถุน้ําพาจากบริเวณที่สูง วางทับอยู
บนชั้นดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด พบในบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอด
ลาด เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง  เนื้อดินชวง 50-100 ซม. เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน  
สวนชั้นดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย และดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเหลืองปนสี
น้ําตาล พบจุดประสีตาง ๆ ในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ช้ันดินบนมีปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 44 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ ของ
พวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน  มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเปนเนินเขา เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทา หรือสีน้ําตาลออน และในดินลาง ที่ลึกมากกวา 
150 ซม. อาจพบเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีตาง ๆ ใน
ดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 46 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ 
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี  เนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 
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กลุมชุดดินท่ี 47 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพ
พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนที่มี
เศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.5-7.0  
กลุมชุดดินท่ี 48 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ ที่มาจากพวกหิน
ตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการ
ระบายน้ําดี เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอนกรวด
สวนใหญเปนหินกลมมน หรือเศษหินตาง ๆ  ถาเปนดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 ซม.. สีดินเปนสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0  
กลุมชุดดินท่ี 49 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อ
คอนขางหยาบ วางทับอยูบนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้นหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินที่ตางชนิด
ตางยุคกัน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงตื้น
มากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียว ปน
ลูกรังหรือเศษหินทราย พบภายในความลึกกอน 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีหรือสีเหลือง และกอนความลึก 
100 ซม. จะเปนชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง และมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก อาจพบชั้น
หินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวแลวในชั้นถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5  
กลุมชุดดินท่ี 52 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ทับอยูบนชั้นปูนมารล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน มีสภาพ
พื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นปูนมารล มีการระบายน้ําดี 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ที่มีกอนปูนหรือปูนมารลปะปนอยู
มาก สีดินเปนสีดํา สีน้ําตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
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กลุมชุดดินท่ี 54 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต แอนดีไซต พบบริเวณพืน้ทีด่อน 
มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  มักอยูใกลกับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ เปน
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอนปูน
หรือเศษหินที่กําลังผุพังสลายตัวปะปนอยูในเนื้อดินดวย ในชั้นดินลางลึกๆ อาจพบชั้นปูนมารล สีดินเปนสีเทา
เขมหรือสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง ช้ันดินลางอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดาง
ประมาณ 6.5-8.5 
กลุมชุดดินท่ี 55 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพ
พื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดิน
เหนียว ในดินชั้นลางที่ระดับความลึกประมาณ 50 – 100 ซม. พบชั้นหินผุ ซ่ึงสวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
6.0-8.0 
กลุมชุดดินท่ี 56 

เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพ
พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินตอนบนชวง 50 ซม. เปน
ดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหิน มักพบช้ันพบหินพื้นลึกกวา 100 ซม.. สีดินเปนสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0  
กลุมชุดดินท่ี 59 
 กลุมดินนี้พบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพื้นลางของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบสวน
ใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน 
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินใน
บริเวณนั้น ๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินดวย 
กลุมชุดดินท่ี 60 
 กลุมดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้ํา บริเวณพื้นที่เนินตะกอน ซ่ึงสวนใหญมีสภาพพื้นที่คอนขางเรียบ
จนถึงลูกคล่ืนลอนลาด เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบ
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สวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึกเนื้อดินเปนพวกดินรวน บางแหงมีช้ันดินที่มีเนื้อดิน
คอนขางเปนทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดน้ําทวม
ใหญในอดีต ดินกลุมนี้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณปานกลาง และปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 6.0-7.0  
กลุมชุดดินท่ี 61 

กลุมดินนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ 
แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดินที่พบสวนใหญมี
การระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตางๆ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน 
ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ 
สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป 

กลุมชุดดินท่ี 62 
 กลุมดินนี้ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะและ
สมบัติของดินที่พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
แตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหินหรือพื้นโผลกระจัดกระจาย
ทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปาดงดิบชื้น หลายแหงมี
การทําไรเล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของ
หนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล 
 กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เนื่องจากมีปญหาหลายประการที่มีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศน ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
 กลุมดินนี้ในแผนที่ดินระดับจังหวัด เรียกวา ที่ลาดชันเชิงซอน 
 
ท่ีมา  :   สวนสํารวจจําแนกดิน สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผน 

การใชที่ดิน ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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1. หลักเกณฑการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน 
2543) 
  1) บรรทัดฐานที่ใชในการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

การจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ มิใชเปนการระบุถึงอัตราการใหผล
ผลิตของพืช เนื่องจากมีปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอีกหลายปจจัย พืชท่ีปลูกตามปกติจะตองปลูกในฤดูฝน 
ชุดดินแตละกลุมไมจําเปนตองอยูในชั้นความเหมาะสมเดิมตลอดไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดถามีการปรับปรุง
แกไขขอจํากัดของดินนั้นอยางเปนการถาวร กลุมชุดดินหนึ่งไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดหนึ่ง แตอาจมี
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งได สภาพภูมิอากาศมิไดนํามาเปนขอพิจารณาในการจําแนก
ความเหมาะสมของดิน สําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ โดยตรง แตผูจําแนกความเหมาะสมของดิน ควรจะนํา
สภาพภูมิอากาศมาพิจารณาเปนอันดับแรกกอน และเลือกชนิดพืชที่จะปลูกวาจะปลูกไดหรือไม โดยคํานึงถึง
เขตความชื้นของดินที่ไดจากระบบการจําแนกดินหรือความสูงที่อยูเหนือระดับน้ําทะเล สวนสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะของการคมนาคม สภาพการตลาด มิไดนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการ
จําแนกความเหมาะสมของดิน 
  2) สมบัติของดินและสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัด (limitation)  

สมบัติของดินและสภาพแวดลอมที่นํามาใชในการพิจารณาการจัดชั้นความเหมาะสมของดิน
สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก สภาพพื้นที่ (t : topography) เนื้อดิน (s :soil texture) หรือช้ันขนาดอนุภาค
ดิน (s : particle size class) ช้ันดินที่มีการชะลางรุนแรง (b : albic horizon) ความลึกชั้นที่พบชั้นดานแข็งหรือ
ช้ินสวนขนาดใหญ  ( c  หรือ  g : soil depth to consolidated layer or gravel ) ช้ันดานแข็ง(c:consolidated layer) 
หินพื้นโผล (r: rock out crop) กอนหินโผล (z : stoniness) ความเค็มของดิน (x:salinity) การระบายน้ําของดิน (d 
: drainage) อันตรายจากการถูกน้ําทวม (f :flooding) อันตรายจากน้ําแชขัง (w : water logging)ความเสี่ยงตอการ
ขาดน้ํา (m : rick of moisture shortage) ความอุดมสมบูรณของดิน (n : nutrient status )ปฏิกิริยาดิน (a :acidity, 
k:alkalinity) ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (j :depth to acid sulfate layer) การกรอนของดิน (e :soil 
erosion) และความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (o:thickness of  organic horizon) 

3) การจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยแบงเปน 4 
กลุมพืช ไดแก ขาว พืชไร ไมผลและทุงหญาเลี้ยงสัตวถาวร จัดไว 5 ช้ัน คือ 

(1) ช้ันความเหมาะสมที่ 1 เหมาะสมดีมาก (soil very well suited) 
   (2) ช้ันความเหมาะสมที่ 2 เหมาะสมดี (soil well suited) 
   (3) ช้ันความเหมาะสมที่ 3 เหมาะสมปานกลาง (soil moderately suited) 
   (4) ช้ันความเหมาะสมที่ 4 ไมคอยเหมาะสม (soil poorly suited) 
   (5) ช้ันความเหมาะสมที่ 5 ไมเหมาะสม (soil unsuited) 
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2. คําอธิบายหนวยแผนท่ีกลุมชุดดนิ 

คําอธิบายหนวยแผนที่กลุมชุดดินที่พบในจังหวัดนครสวรรค (โดยสังเขป) ดังนี้ 
กลุมชุดดินท่ี 1 

เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ 
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปน
พวกดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินสวนมากเปนสีดํา หรือ
สีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบาง ปะปนตลอดชั้นดิน สวนดินชั้นลางมกัมี
กอนปูนปะปน ปฏิกิริยาดินสวนใหญเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
กลุมชุดดินท่ี 3 

เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ มี
น้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรอืดนิเหนยีว
จัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดํา สวนดินลางมีสีเทาหรือ
น้ําตาลออน มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาล ตลอดชั้นดิน บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดงปะปน หรืออาจพบ
ผลึกยิปซัมบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  
กลุมชุดดินท่ี 4 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว มี
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และอาจมีรอยถูไถลใน
ดิน ดินบนมีสีดํา หรือเทาเขม ดินลางมีสีเทา น้ําตาล น้ําตาลออนหรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก หรือสีแดง อาจพบกอนปูน หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้น
ดินลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 
กลุมชุดดินท่ี 5 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออน หรือสีเทา 
มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน มักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส ปะปนอยู 
และในชั้นดินลางลึกๆ อาจพบกอนปูน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูนปะปน จะมี
ปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 
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กลุมชุดดินท่ี 6 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขาง
เลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสี
น้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแหงมีศิลาแลงออนหรือกอน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5  
กลุมชุดดินท่ี 7 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขาง
เลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียว สี
น้ําตาลออน สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 15 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว
หรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา  ดินลางสี
น้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นลางมักพบกอน
สารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 
กลุมชุดดินท่ี 16 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพ
พื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวหรอื
เลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดนิมสีีน้าํตาล
ออน หรือสีน้ําตาลปนเทา และมีจุดประกายสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดงในดินชั้นลาง  ในบางพื้นที่อาจพบ
กอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน  ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงคอนขางต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
กลุมชุดดินท่ี 17 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดิน
รวนละเอียด เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวน
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เหนียว ในบางพื้นที่ อาจมีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงละเอียด ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสี
น้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีสในดินชั้นลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 18 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําสวนใหญคอนขางเลว เนื้อดินบนเปน
พวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาลออนถึง
สีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสม
พวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัด
มากถึงกรดปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินชั้นลางจะเปนกรดปานกลางถึงเปนดาง
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 
กลุมชุดดินท่ี 19 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง แลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขัง
ในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย ดินลางเปน
ช้ันดินแนนทึบ มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว สีน้ําตาลออนและสีเทา มีจุดประสีเหลือง
หรือสีน้ําตาลแดง บางแหงอาจมีศิลาแลงออนปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา มีปฏิกิริยา
เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5  
กลุมชุดดินท่ี 21 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา ที่เปนสวน
ต่ําของสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการ
ระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มี
สีน้ําตาลปนเทา น้ําตาลออน และพบจุดประสีตาง ๆ เชน เทา น้ําตาล น้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน และในเนื้อ
ดินมักมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 22 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดู
ฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ โดยมีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปน
ทรายหรือดินทรายปนดินรวน ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสี
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น้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล และอาจพบมีศิลาแลงออนในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  4.5-5.5     
กลุมชุดดินท่ี 24 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดิน
ทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีดินเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสี
เทา ในดินชั้นลางบางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ เปนชั้นบางๆ ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ  5.5-6.5 
กลุมชุดดินท่ี 25 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําพา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนชั้นหินผุ พบในบริเวณที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินตื้นที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีเนื้อดินบน
เปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือ
ลูกรังปะปนเปนปริมาณมากภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีน้ําตาล สี
เหลือง หรือสีแดงปะปน ใตช้ันลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาเเลงออนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํามาก  มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 28 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือเกิดจากการสลายตัว
แลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินตนกําเนิด พวกหินบะซอลต หรือหินแอนดีไซต 
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่อยูใกลกับเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปน
ดินลึกที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปน
รองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน  สีดินเปนสีดํา สีเทาเขม หรือสีน้ําตาล  อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสี
แดงปนน้ําตาลปริมาณเล็กนอยในดินชั้นบน สวนชั้นดินลางอาจพบชั้นปูนมารล   ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดางประมาณ 
7.0-8.5 
กลุมชุดดินท่ี 29 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
จากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด ทั้งที่มาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวก
ตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี  เนื้อดินเปน
พวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
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กลุมชุดดินท่ี 31 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม 
ของวัสดุเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 33 
 เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกา เนินตะกอนรูปพัด 
หรือที่ราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด เปนดิน
ลึกมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงหรือดินรวนละเอียด สีดินเปน สีน้ําตาล หรือ
สีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึก ๆ  มีจุดประสีเทาและสีน้ําตาล อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย 
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนชั้นดินลาง ถามีกอนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
กลุมชุดดินท่ี 35 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือการ
สลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่สวนใหญมาจําากหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน 
ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดิน
เปนพวกดินรวนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 36 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือการ
สลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดที่มีเนื้อดิน
บนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึง
ปานกลาง  ดินชั้นบนสวนใหญจะมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลางจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 38 
 เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ที่มีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆของตะกอน
ลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา หรือที่ราบตะกอนน้ําพา เปนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขาง
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ราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินรวนหยาบ สีดินเปนสี
น้ําตาลออน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลในชั้นดินลาง ในบางบริเวณมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย 
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-7.0  
กลุมชุดดินท่ี 40 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เปนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูก
คล่ืนจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินมีสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือแดง  และอาจพบจุดประสีตาง ๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
กลุมชุดดินท่ี 41 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม 
ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือวัตถุน้ําพาจากบริเวณที่สูง วางทับอยู
บนชั้นดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด พบในบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอด
ลาด เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง  เนื้อดินชวง 50-100 ซม. เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน  
สวนชั้นดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย และดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเหลืองปนสี
น้ําตาล พบจุดประสีตาง ๆ ในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ช้ันดินบนมีปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 44 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ ของ
พวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน  มีสภาพพื้นที่เปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเปนเนินเขา เปนดินลึก มีการ
ระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทา หรือสีน้ําตาลออน และในดินลาง ที่ลึกมากกวา 
150 ซม. อาจพบเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีตาง ๆ ใน
ดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
กลุมชุดดินท่ี 46 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ 
พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี  เนื้อดินเปนพวก
ดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 
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กลุมชุดดินท่ี 47 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพ
พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนที่มี
เศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.5-7.0  
กลุมชุดดินท่ี 48 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ ที่มาจากพวกหิน
ตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการ
ระบายน้ําดี เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอนกรวด
สวนใหญเปนหินกลมมน หรือเศษหินตาง ๆ  ถาเปนดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 ซม.. สีดินเปนสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0  
กลุมชุดดินท่ี 49 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อ
คอนขางหยาบ วางทับอยูบนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้นหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินที่ตางชนิด
ตางยุคกัน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงตื้น
มากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียว ปน
ลูกรังหรือเศษหินทราย พบภายในความลึกกอน 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีหรือสีเหลือง และกอนความลึก 
100 ซม. จะเปนชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง และมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก อาจพบชั้น
หินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวแลวในชั้นถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5  
กลุมชุดดินท่ี 52 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ทับอยูบนชั้นปูนมารล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน มีสภาพ
พื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นปูนมารล มีการระบายน้ําดี 
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ที่มีกอนปูนหรือปูนมารลปะปนอยู
มาก สีดินเปนสีดํา สีน้ําตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
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กลุมชุดดินท่ี 54 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต แอนดีไซต พบบริเวณพื้นทีด่อน 
มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  มักอยูใกลกับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ เปน
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอนปูน
หรือเศษหินที่กําลังผุพังสลายตัวปะปนอยูในเนื้อดินดวย ในชั้นดินลางลึกๆ อาจพบชั้นปูนมารล สีดินเปนสีเทา
เขมหรือสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง ช้ันดินลางอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดาง
ประมาณ 6.5-8.5 
กลุมชุดดินท่ี 55 
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพ
พื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดิน
เหนียว ในดินชั้นลางที่ระดับความลึกประมาณ 50 – 100 ซม. พบชั้นหินผุ ซ่ึงสวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
6.0-8.0 
กลุมชุดดินท่ี 56 

เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม
ในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพ
พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินตอนบนชวง 50 ซม. เปน
ดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหิน มักพบชั้นพบหินพื้นลึกกวา 100 ซม.. สีดินเปนสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0  
กลุมชุดดินท่ี 59 
 กลุมดินนี้พบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพื้นลางของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบสวน
ใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน 
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินใน
บริเวณนั้น ๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินดวย 
กลุมชุดดินท่ี 60 
 กลุมดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้ํา บริเวณพื้นที่เนินตะกอน ซ่ึงสวนใหญมีสภาพพื้นที่คอนขางเรียบ
จนถึงลูกคล่ืนลอนลาด เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบ
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สวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึกเนื้อดินเปนพวกดินรวน บางแหงมีช้ันดินที่มีเนื้อดิน
คอนขางเปนทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดน้ําทวม
ใหญในอดีต ดินกลุมนี้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณปานกลาง และปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 6.0-7.0  
กลุมชุดดินท่ี 61 

กลุมดินนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ 
แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดินที่พบสวนใหญมี
การระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตางๆ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน 
ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ 
สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป 

กลุมชุดดินท่ี 62 
 กลุมดินนี้ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะและ
สมบัติของดินที่พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
แตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหินหรือพื้นโผลกระจัดกระจาย
ทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปาดงดิบชื้น หลายแหงมี
การทําไรเล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของ
หนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล 
 กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เนื่องจากมีปญหาหลายประการที่มีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศน ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
 กลุมดินนี้ในแผนที่ดินระดับจังหวัด เรียกวา ที่ลาดชันเชิงซอน 
 
ท่ีมา  :   สวนสํารวจจําแนกดิน สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผน 

การใชที่ดิน ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 
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