
 
 

คํานํา 
ภารกิจสําคัญประการหน่ึง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน

ปัจจุบัน คือ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนของคนในภาคเกษตรและเร่งฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรดิน ที่นับวันจะ
เสื่อมโทรมลงให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมสนับสนุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรดิน จึงได้พยายามดําเนินการปรับปรุงข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการผลักดันให้ภารกิจดังกล่าวประสบผลสําเร็จโดยเร็ว การพัฒนาฐานข้อมูลดินที่มีอยู่ให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสะดวกในการใช้ จึงเป็นหนทางหน่ึงที่จะนําไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากร
ดินอย่างเหมาะสมและสามารถกําหนดแนวทางการจัดการดินได้อย่างถูกต้องตามสมควร 

แผนท่ีกลุ่มชุดดินรายจังหวัดทั่วประเทศขนาดมาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งแรกเริ่มผลิตเป็นรูปเล่มที่แสดง
ขอบเขตดินบนแผนที่สภาพภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารน้ัน เป็นแผนที่ดินที่มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบันทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แต่ในสภาวะท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าและพัฒนาการด้านการสํารวจจําแนกดินที่มีความทันสมัย
มากย่ิงขึ้น กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินในฐานะผู้ดําเนินการสํารวจจัดทําแผนที่ดินโดยตรง จึงได้ริเริ่ม
โครงการจัดทําแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดินเพ่ือการเกษตรระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:25,000 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและปรับปรุงข้อมูลขอบเขตดินให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
การแสดงผลข้อมูลดินในคร้ังน้ีได้ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (orthophoto) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
ของสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้อย่างชัดเจนและทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นแผนที่พ้ืนฐาน 
พร้อมทั้งมีรายงานช้ันความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกพืช เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน โดยหวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่าแผนที่ดินฉบับน้ี จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
เลือกชนิดพืชที่ปลูก หรือกําหนดแนวทางการจัดการดินได้อย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
อย่างย่ังยืนสืบไป 
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รายงานการสํารวจทรพัยากรดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ข้อมูลระดบัชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับ

ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี  ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตามลําดับมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็น
การสํารวจ จําแนกดิน และจัดทําแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนท่ีอยู่ในระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเป็น
การจําแนกดินขั้นตํ่าสุดในการจําแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 
1:25,000 ประกอบกับความลาดชันของสภาพพ้ืนที่ (slope phase) รวมทั้งได้จัดทําข้อมูลฐานทรัพยากรดินเพ่ือ
การเรียกใช้งานด้วย 

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 
แล้วเสร็จทั้งประเทศในปี 2553 โดยมีหน่วยแผนท่ีในระดับกลุ่มชุดดิน (62 กลุ่มชุดดิน) แต่เน่ืองจากข้อมูลดินที่มี
อยู่เป็นฐานข้อมูลในระดับกว้างๆสามารถนําไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืนๆได้ในระดับหน่ึง แต่เมื่อนําแผนที่ดินน้ีไปขยายเพื่อให้ลงในระดับไร่นาหรือแผนตําบล 
ซึ่งเป็นระดับที่ต้องการความถูกต้องสูงเป็นปัจจุบันและมีลักษณะจําเพาะของแต่ละพ้ืนที่ (specific area) ก็ยังคง
ขาดข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นอีกหลายประการ เช่น ทางด้านภูมิสัณฐาน (ลักษณะสัณฐาน) (landform) ชนิดวัตถุ
ต้นกําเนิดดิน (parent material) การกําเนิดดิน การจําแนกดินตามระบบสากล รวมถึงลักษณะและสมบัติเฉพาะ
ของดินบางประการที่จะมีผลต่อการจัดการทรัพยากรดินอย่างเข้มขัน จําเพาะเจาะจง อันจะนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ให้คําแนะนํา เสนอแนะแนวทางการจัดการ เก่ียวกับทรัพยากรดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน
ตลอดไป นอกจากน้ีเส้นขอบเขตหน่วยแผนท่ียังมีคลาดเคลื่อนไปจากลักษณะพ้ืนที่จริงอยู่บ้าง ทําให้เกิดปัญหาการ
ใช้แผนที่ในระดับกลุ่มชุดดินจึงเป็นสาเหตุให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลดินดังกล่าว 

รายงานการสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยการแพร่กระจายของทรัพยากร
ดิน ลักษณะ สมบัติของดิน ข้อจํากัดและแนวทางในการจัดการดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น ซึ่งสามารถ
นํามาใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตรกรรม 
การประเมินคุณภาพที่ดิน การผังเมือง การชลประทานการนําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และใช้สนับสนุนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
1.  เ พ่ือสํารวจ  จําแนก  และจัดทําแผนที่การแพร่กระจายของทรัพยากรดิน  บริ เวณจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ให้ถูกต้อง มีรายละเอียด 

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. การตรวจเอกสารนามศพัท์ 
 
ปัจจัยในการกําเนิดดินเป็นการศึกษาถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ให้กําเนิดดิน (Soil forming 

factors) ตามสมการ S (soil) = f (cl, o, r, p, t ) โดย cl = climate (ลักษณะภูมิอากาศ) , o = organism (พืช
พรรณธรรมชาติ), r = relief (สภาพพ้ืนที่),p = parent material (วัตถุต้นกําเนิดดิน) และ t = time (พัฒนาการ
ของดิน) (Jenny, 1941) 

ภูมิภาพ (Landscape) หมายถึง ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ธรณีสัณฐาน (Landform) หรือภูมิลักษณ์ หมายถึง แบบรูปหรือลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาท่ีราบสูงที่ราบนํ้าท่วมและอื่นๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

ดินหนึ่ง (Soil individual) คือ ดินที่กําหนดเป็นแนวความคิดว่า เป็นเทหวัตถุที่มีลักษณะเป็นสามมิติ 
เป็นองค์ประกอบของภูมิทัศน์ดินจะปรากฏอยู่ ณ ที่หน่ึง ซึ่งในทางด่ิงจะเริ่มต้ังแต่ส่วนที่สัมผัสอากาศลึกลงไปจนถึง
ช้ันวัสดุธรณีที่อยู่ด้านล่าง ในทางราบจะขยายขอบเขตด้านข้างออกไป จนถึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิง ดินหน่ึงๆ จะมีขอบเขตติดกับดินอ่ืนๆ หรือวัสดุที่ไม่ใช่ดิน ความแตกต่างระหว่างดินหน่ึงกับดินอ่ืนๆ จะเป็น
อะไรก็ได้ เช่น ความลึกต่างกัน ลักษณะของช้ันดินที่ประกอบอยู่ต่างกัน โดยที่ขนาดที่เล็กที่สุดของดินหน่ึง เรียกว่า 
พีดอน (pedon)  

พีดอน (pedon) คือ ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าเป็นดินหน่ึง 
หน่วยหลายพีดอน (polypedon) คือ กลุ่มของพีดอนที่เหมือนและต่อเน่ืองกัน ขอบเขตของโพลีพีดอน

ไปจรดพ้ืนที่ที่ไม่มีดินหรือถึงพ้ืนที่ดินอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในระบบอนุกรมวิธานดินถือว่าเป็น
หน่วยการจําแนกในระดับชุดดิน มีความหมายเหมือนsoil individual 

ชุดดิน(Soil series) เป็นหน่วยแผนที่ดินที่ใช้แพร่หลายที่สุด โดยเฉพาะในการสํารวจที่ละเอียดและมี
ความเข้มข้นในการสํารวจสูง และแผนที่ดินมาตราส่วนใหญ่ ชุดดินเป็นหน่วยแผนที่ดินที่เป็นนามธรรม (abstract) 
ของดินหน่ึง (soil individual) หรือหน่วยหลายพีดอน (polypedon) และเป็นหน่วยดินในข้ันอนุกรมวิธานดิน
ระดับตํ่าที่สุด มีสมบัติภายในของหน่วยสมํ่าเสมอที่สุด ประกอบไปด้วยดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สุด ทั้งในด้าน
การกําเนิดและการจัดเรียงตัวของช้ันกําเนิดดิน  

ชุดดิน เป็นช่ือช้ันของการจําแนก (Taxonomic classes) ตามระบบอนุกรมวิธานดินถือว่าเป็นขั้นการ
จําแนกขั้นตํ่าสุด ต่อจาก วงศ์ดิน (family) กลุ่มดินย่อย (subgroup) กลุ่มดินใหญ่ (great group) อันดับย่อย 
(suborder) และอันดับ (order) การให้ช่ือชุดดินใช้ช่ือสถานที่พบคร้ังแรกเป็นหลัก เช่น ช่ือตําบล อําเภอ จังหวัด 
หรือช่ือของบริเวณที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและบางคร้ังอาจใช้ช่ือของแม่นํ้า ลําคลอง ก็ได้มี
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง (ก่อนหน้าน้ี ประเทศไทยกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ 20 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป ปัจจุบัน กําหนดให้ใช้
พ้ืนที่ 8 ตารางกิโลเมตร และยังยอมให้ต้ังเป็นชุดดินได้ แม้จะมีพ้ืนที่ที่พบน้อยกว่า 8 ตารางกิโลเมตร ถ้าดินน้ันมี
ลักษณะแตกต่างไปจากชุดดินอ่ืนๆ เด่นชัดจริงๆ) 

ชุดดินเป็นการรวบรวมเอาดินที่เหมือนๆ กัน เข้าอยู่ด้วยกัน การจําแนกชุดดินจะใช้ชนิดและการเรียงตัว
ของช้ันดิน สีดิน เน้ือดิน โครงสร้าง การยึดตัว ปฏิกิริยาดินในแต่ละช้ัน สมบัติทางเคมี และสมบัติเชิงแร่ของช้ันดิน
ปกติ รวมทั้งวัตถุต้นกําเนิดดิน ซึ่งควรจะมีดินที่มีลักษณะเหมือนกับอยู่ในดินหน่ึงเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 85 
และในชุดดินเดียวกัน อาจจะแตกต่างกันในเรื่องความลาดชัน การทับถม การกร่อน ความลึก หรืออาจจะใช้
ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยา เข้ามาประกอบในการจําแนกด้วยก็ได้ ดังน้ัน ดินหน่ึง คือ ลักษณะดินน้ันจริงๆ แต่
ชุดดิน คือ ช่ือนามธรรมของดินหน่ึง 
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ดังน้ัน ช่ือชุดดินจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทาง
ปฐพีวิทยาได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม 

ประเภทดิน (soil phase) เป็นหน่วยแผนที่ดินซึ่งแบ่งย่อยออกจากหน่วยจําแนกดินระดับใดระดับหน่ึง 
เน่ืองจากสมบัติของหน่วยจําแนกน้ันกว้างเกินไปจนไม่สามารถนําไปแปลความหมายเพ่ือการใช้ประโยชน์และการ
จัดการได้ ลักษณะที่นํามาใช้ในการแบ่งประเภทดินจะเป็นลักษณะที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการดิน 
ได้แก่เน้ือดินตอนบน (phases of surface texture) ความลึกของดิน (phases of soil depth) ความลาดชันของ
พ้ืนที่ (phases of slope) และการกร่อนของดิน (phases of soil erosion)  ในรายงานฉบับน้ีกําหนดให้ใช้ ความ
ลาดชันของพ้ืนที่เป็นประเภทดิน แบ่งออกเป็น 

ช้ัน % สภาพพ้ืนท่ี คําอธิบาย

A 0-2 พ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
B 2-5 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
C 5-12 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
D 12-20 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน ลาดชันสูง
E 20-35 พ้ืนท่ีเนินเขา สูงชันปานกลาง
F >35-50 พ้ืนท่ีภูเขา สูงชัน

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มีนํ้า

ใต้ดิน หรือนํ้าในช้ันหน่ึงช้ันใดในดินที่ถูกยึดไว้ด้วยแรงน้อยกว่า 1,500 กิโลพาสคัล ในช่วงควบคุมความช้ืน ซึ่ง
สามารถให้พืชเติบโตได้ตามธรรมชาติ ระบบอนุกรมวิธานดินได้แบ่งระบอบความช้ืนดินไว้ดังน้ีคือ แอควิก (aquic) 
แอริดิกหรือทอร์ริก (aridic หรือ torric) ยูดิก (udic) อัสติก (ustic) และเซอริก (xeric)ในประเทศไทยจําแนก
ระบอบความช้ืนในดินได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ความช้ืนในดินระดับ aquic หมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

 ความช้ืนในดินระดับ udic หมายถึง ในรอบปีหน่ึงๆ ระดับความช้ืนของดินจะอยู่ในสภาพแห้งในส่วนใด
ส่วนหน่ึงนานน้อยกว่า 90 วัน เมื่อนับรวมกันตลอดทั้งปี ถ้าอุณหภูมิดินเฉลี่ยที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
น้อยกว่า 22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิดินเฉล่ียระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวต่างกัน 5 องศาเซลเซียส หรือ
มากกว่า สําหรับประเทศไทย พบบริเวณแถบอากาศชุ่มช้ืน (humid) ซึ่งมีการกระจายของฝนดี ตกสม่ําเสมอและ
ตกในฤดูร้อนบ้าง มีปริมาณเพียงพอท่ีดินสามารถเก็บความช้ืนไว้ได้นานมากกว่าปริมาณที่สูญเสีย โดยการระเหย
จากดินและจากทางใบของพืช ดังน้ันดินจะมีความช้ืนตลอดทั้งปี 

ความช้ืนในดินระดับ ustic หมายถึง ในรอบปีหน่ึงๆ ระดับความช้ืนของดินจะถูกจํากัดสําหรับการ
เจริญเติบโตของพืชในบางช่วงเวลา ดินจะแห้งถึงจุดเห่ียวเฉาติดต่อกันเกินกว่า 45 วัน ในรอบปี หรือวันแห้งสะสม
กันเกินกว่า 90 วัน ในรอบปี 

ระบอบอุณหภูมิดิน (soil temperature regime) ค่าอุณหภูมิดินเฉลี่ยตลอดปีซึ่งวัดที่ระดับความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือที่แนวสัมผัสดินแน่น แนวสัมผัสหินแข็ง และแนวสัมผัสหินเน้ืออ่อน แล้วแต่กรณีไหน
จะต้ืนกว่า ในระบบอนุกรมวิธานดินได้แบ่งระบอบอุณหภูมิดินออกเป็นดังน้ี ไครอิก (cryic) ฟริจิด (frigid) เมสิก 
(mesic) เทอร์มิก (thermic) และไฮเปอร์เทอร์มิก (hyperthermic)จากข้อมูลการกําหนดช้ันอุณหภูมิดินในบริเวณ
พ้ืนที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย ของ สุนันท์ (2532) สามารถกําหนดช้ันอุณหภูมิดิน ได้ดังน้ี 
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บริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลน้อยกว่า 360 เมตร ซึ่งพบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
จะมีช้ันอุณหภูมิดิน isohyperthermic ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีสูงกว่า 22 และความแตกต่างของ
อุณหภูมิดินระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่มากกว่า 5 องศาเซลเซียส 

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 360-1045 เมตร จะมีช้ันอุณหภูมิดิน 
hyperthermic ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีสูงกว่า 22 และความแตกต่างของอุณหภูมิดินระหว่างฤดูร้อน
และฤดูหนาวมากกว่า 5 องศาเซลเซียส 

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 1045-2420 เมตร จะมีช้ันอุณหภูมิดิน 
thermic ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีอยู่ระหว่าง 15-22 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิดิน
ระหว่างฤดูร้อน (เมษายน-พฤษภาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน-มกราคม) มากกว่า 5 องศาเซลเซียส 

 
4. ข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น 

 
การสํารวจทรัพยากรดินได้เริ ่มดําเนินการครั้งแรกภายใต้โครงการชลประทานเจ้าพระยา ซึ ่งเริ ่ม

ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ที่ประตูนํ้ามโนรมย์เป็นโครงการแรก และขยายออกไปยังประตูระบายนํ้า
ต่างๆ สําหรับพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ประตูนํ้าเริงราง นครหลวง มหาราช ผักไห่ โดย
เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด (semi-detailed) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 4-10 จุดต่อพื้นที่
หนึ่งตารางกิโลเมตร และศึกษาดินถึงระดับความลึกประมาณ 100 เซนติเมตร ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 
2509-2511 (Kevie และ Yenmanas, 1972) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประตูนํ้าโคกกระเทียม (Kevie และคณะ
, 1965) ชัณสูตร (Kevie และคณะ, 1967) มหาราช (Kevie และคณะ, 1966) ยางมณี (Kevie และคณะ, 
1968) หลังจากนั้นก็ได้มีการสํารวจดินในบางพื้นที่อีก แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเนื้อที่ไม่มากนัก (ปรีดี, 2529; 
สุทินและพลพัฒน์, 2530; พลพัฒน์, 2530; บัญญัติ, 2531)ส่วนใหญ่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดินและประเภท
ดิน 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2508-
2517 เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) ร่วมกับการใช้ข้อมูล
ภายใต้โครงการชลประทานเจ้าพระยาเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วย
แผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000 (บรรจงและเล็ก,2534) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2533 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืช
เศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1: 50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน(นิพันธ์
และคณะ,2534) และครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศโดยนําข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และจัดทําขอบเขตดินเบื้องต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดินและหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) 
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5. อุปกรณ์และวิธีการดําเนนิงาน 
 

5.1. อุปกรณ์การดําเนนิงาน 
1. อุปกรณ์สํารวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สํารวจดิน ทําแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น 

เครื่องมือวัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพ้ืนที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน กรดอ่อนสําหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและ
สภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสําหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงานและห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องทํา
สําเนา เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การเขียนและทําแผนที่ ดิน เครื่องมือและนํ้ายาเคมีสําหรับวิเคราะห์ดินใน
ห้องปฏิบัติการ 

5.2. วิธีการดําเนนิงาน 
5.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

1. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น แผนที่ดินก่อนหน้าภายใต้โครงการต่างๆ ขนาดมาตราส่วน
ต่างๆ ทั้ง 1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:100,000 แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่
สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่เส้นช้ันความสูง ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลขอบเขตการจําแนกพื้นที่ป่า
ถาวรและพ้ืนที่ภูเขา เป็นต้น 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการกําเนิดดิน โดยใช้ฐานจากข้อมูลแผนท่ีเชิงเลข (DEM; 
Digital Elevation Model) ร่วมกับข้อมูลแผนที่อ่ืนๆ  

3. จัดทําเส้นขอบเขตดินต้นร่าง (delineated tentative soil map) และกําหนดหน่วยแผนที่
เบ้ืองต้น (tentative mapping unit)  

4. กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม่  

5.2.2 การปฏิบัติงานในภาคสนาม 
1. สํารวจสภาพพ้ืนที่และลักษณะดินเบ้ืองต้น (initial survey) ทั้งจากสว่านเจาะดิน (Augering) 

หลุมดินขนาดเล็ก (Mini-pit) หรือหน้าตัดตามถนน (Road cut) ตามคู่มือการสํารวจดิน (Soil Survey Manual) 
(Soil Survey Division Staff, 1993) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยแผนที่ที่สร้างขึ้นใหม่ มีการจําแนกดินถึงระดับชุดดิน 
ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) (Soil Survey Staff, 2014) พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นขอบเขตดินให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบันทึกสภาพแวดล้อมและข้อมูลจุดศึกษาดินตามรูปแบบที่กําหนดและอาจมีการเก็บ
ตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยาเพ่ิมเติม 

2. ขยายผลในการตรวจสอบในพ้ืนที่อ่ืนๆ (progressive review) ให้ครบทั้งพ้ืนที่โครงการ 
3. ตรวจสอบขั้นสุดท้าย (final review) เพ่ือสรุปผลในภาพรวม พร้อมทั้งปรับแก้ไขเส้นขอบเขต

ดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
5.2.3 การจัดทําแผนที่ดินและรายงาน 

ข้อมูลทั้งจากภาคสนามและจากในสํานักงานจะถูกนํามาวิเคราะห์ ตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานและแผนที่ดิน ในระดับชุดดินขนาดมาตราส่วน 1:25,000 และจะถูกนําเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ต่อไป 
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6. ข้อมูลท่ัวไป 
 

6.1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ ต้ังอยู่ตามพิกัดยูทีเอ็ม

(UTM) ระหว่างลองติจูดที่ 161936 เหนือ ถึง 156394 เหนือและระหว่างละติจูดที่ 633024 ตะวันออกถึง 
688097 ตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานครทางถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตรตามทางรถไฟประมาณ 
72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตรมีเน้ือที่รวม2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,597,900 ไร่ จัดว่า
เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีแม่นํ้าไหลผ่าน 4 
สายได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรีและแม่นํ้าน้อยรวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีลําคลองใหญ่น้อยรวม
1,254 คลอง เช่ือมต่อกับแม่นํ้าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา

ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน บางปะหัน ผักไห่ ภาชี ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา บางซ้าย อุทัย 
มหาราชและบ้านแพรก (ภาพที่ 1) (ที่ทําการปกครองจังหวัด, 2550) 

6.2. สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มกรุงเทพมหานคร หรือบริเวณดินดอนสามเหล่ียมแม่นํ้า

เจ้าพระยาเกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าในยุควอเทอร์นารี ซึ่งเริ่มต้ังแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนจรดอ่าวไทย 
เป็นส่วนหน่ึงของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินตะกอนที่แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน 
แม่นํ้าแม่กลอง และแม่นํ้าบางประกงพัดพามาทับถมเอาไว้  

จากการสํารวจทางธรณีพบว่า บางบริเวณตะกอนเหล่าน้ีจะทับถมกันเป็นช้ันหนาถึง 120 เมตร ดินบนของ
ที่ราบลุ่มกรุงเทพฯ น้ีประกอบด้วย ตะกอนลํานํ้าใหม่และกลางเก่ากลางใหม่ซึ่งจะทับถมในบริเวณปากแม่นํ้า
เจ้าพระยา ป่าสัก และแม่กลองตอนกลางของที่ราบลุ่มกรุงเทพฯ จะเป็นบริเวณที่มีการทับถมของตะกอนนํ้ากร่อย
ส่วนบริเวณตอนใต้จะเป็นบริเวณที่มีการทับถมของตะกอนจากน้ําทะเล บางส่วนของตะกอนเหล่าน้ีจะถูกพัดพา
ออกไปยังปากแม่นํ้า และแผ่งอกออกไปตามชายฝั่งเป็นแนวกว้าง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ตะกอน
เหล่าน้ีจะตกทับถมห่างออกไปจากชายฝั่งไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนน้ีอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลน้อยกว่า 
20 เมตร กรุงเทพมหานครอยู่สูงประมาณ 1.50-2.00 เมตร และจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่บนสุดอยู่สูง 15-20 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล 
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ภาพที่ 1  ที่ต้ังและขอบเขตการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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6.3. ธรณีวิทยา 
จากแผนที่ธรณีวิทยา ซึ่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยแผนทางธรณีวิทยาเป็นแบบ Q: 

Quaternary ประกอบด้วย Qa เป็นตะกอนธารนํ้าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องนํ้า 
คันดินแม่นํ้า และแอ่งนํ้าท่วมถึง พบบริเวณตอนบนของจังหวัด เขตอําเภอบ้านแพรก มหาราช บางปะหัน นคร
หลวง ท่าเรือ ภาชี และ Qmc ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้ําขึ้นนํ้าลง ดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย
ละเอียดของที่ลุ่มราบนํ้าขึ้น พบบริเวณตอนล่างของจังหวัด เขตอําเภอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา บางไทร บางบาล 
บางปะอิน ผักไห่ ภาชี ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา บางซ้าย อุทัย  

6.4. ธรณสีัณฐาน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มกรุงเทพมหานคร หรือบริเวณดินดอนสามเหล่ียมแม่นํ้า

เจ้าพระยาเกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าในยุควอเตอร์นารี ซึ่งเริ่มต้ังแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนจดอ่าวไทย 
เป็นส่วนหน่ึงของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินตะกอนที่แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน 
แม่นํ้าแม่กลอง และแม่นํ้าบางประกงพัดพามาทับถมเอาไว้ จากการสํารวจทางธรณีพบว่า บางบริเวณตะกอน
เหล่าน้ีจะทับถมกันเป็นช้ันหนาถึง 120 เมตร  ธรณีวิทยาและวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่นํ้า
เจ้าพระยา (Chao Phraya Delta) แบ่งย่อยออกได้ 2 ประเภท คือ 

บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมเก่า (Old Delta) 
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ (New Delta) 

สําหรับบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนหน่ึงของบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่
เรียกว่า บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมเก่า (Old Delta) โดยพ้ืนที่ตอนบนของบริเวณน้ีค่อนข้างราบเรียบโดยนับจาก
จังหวัดชัยนาทลงมา และแผ่ลงมาทางใต้ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัด สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และบางส่วนของจังหวัด
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ซึ่งบริเวณเหล่าน้ีจัดเป็นบริเวณปากแม่นํ้าเก่า ปัจจุบันมีการทับถมของ
ตะกอนจากแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นตะกอนนํ้าจืดทับถมเกิดเป็นช้ันดินหนามากที่สุด ตะกอน
ดินส่วนใหญ่จะเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว  

ในบริเวณพ้ืนที่น้ีมีแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าสุพรรณบุรีไหลผ่าน ทําให้เกิดสันดินริมนํ้า (Levee) เป็น
แนวขนานไปกับแม่นํ้าเห็นได้ชัดเจน ถัดไปจะเป็นทางนํ้าเก่า (meandering scars) หรือทะเลสาบรูปแอก (ox-
bow lake) และที่ลุ่มตํ่าหลังลํานํ้า (back swamp) เกิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณพ้ืนที่เหล่าน้ี จะอยู่สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 5-20 เมตร ส่วนบริเวณท่ีดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ (new delta) จะเกิดถัดมาจากบริเวณ
ดินดอนสามเหลี่ยมเก่าจนไปจรดชายฝั่งทะเลท่ีอ่าวไทย มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือที่ลุ่มตํ่าที่มีลักษณะเป็น
ทางน้ําเก่าเกิดอยู่ทั่วไป และมีลักษณะของสันดินริมนํ้าของแม่นํ้าเจ้าพระยาเหมือนกับบริเวณที่ดินดอนสามเหลี่ยม
เก่า บริเวณท่ีดินดอนสามเหล่ียมใหม่น้ีสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณท่ีดินดอนสามเหลี่ยมที่
เป็นที่สูง (deltaic high) บริเวณที่ดินดอนสามเหลี่ยมที่เป็นที่ตํ่า (deltaic flat) บริเวณที่ดินดอนสามเหลี่ยมที่เป็น
ที่สูงจะมีลักษณะพ้ืนที่สูงขึ้นมาเล็กน้อย และจะสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 3-5 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณท่ีต้ังของ
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่จะค่อยลาดไปทางทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศใต้ สําหรับบริเวณโดยรอบ
ทั้งหมดที่เหลือ ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางมาก จะจัดอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่า ดินดอนสามเหล่ียมที่เป็นที่ตํ่า บริเวณ
พ้ืนที่เหล่าน้ีจะอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1-2 เมตร ตะกอนดินที่ทับถมอยู่บริเวณน้ีส่วนใหญ่จะเป็นดิน
เหนียวจัด ในระดับความลึกประมาณ 1-2 เมตร จะพบตะกอนเป็นดินเลนสีเทาปนน้ําเงิน ที่เรียกว่าตะกอนนํ้า
ทะเล (marine clay) 
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ภาพที่ 2  ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 3  แสดงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตะกอนลํานํ้าใหม่บริเวณสันดินริมนํ้า (Levee) 
 
 

ภาพที่ 4  แสดงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตะกอนลํานํ้าใหม่บริเวณที่ลุ่มหลังสันดินริมนํ้า (Back swamp) 
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ภาพที่ 5  แสดงสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึง (Former tidal flat) 
 

6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบ Koppen (1918) จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อน

และชุ่มช้ืน (Aw)ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ทําให้เกิด
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในช่วงน้ีและได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กันยายนทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุกในช่วงน้ี 

ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคมอยู่ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้ฝนตกชุกฤดูหนาว
เริ่ม ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นอยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือฤดูร้อนเร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูเปลี่ยน
มรสุมครั้งแรก 

ตามตารางที่ 1 จะแสดงปริมาณนํ้าฝนที่ตกในช่วง 30 ปี (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526-2556) ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่ามีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบ 30 ปี ปริมาณ 1,110.8 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณฝนตก
เฉลี่ยมากที่สุดได้แก่เดือนกันยายน จํานวน 253.4 มิลลิเมตรและน้อยที่สุดในเดือนมกราคม จํานวน 5.2 มิลลิเมตร 
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 36 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตํ่าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 21 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ยร้อยละ 75.8 มี
ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 84 และตํ่าสุดในเดือนมกราคม มีค่าร้อยละ 67 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 

เดือน

มกราคม 
กุมภาพัน
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาค
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม 
กันยายน
ตุลาคม 
พฤศจิกา
ธันวาคม 
รวม 
ที่มา: ศูน
 

6.6
 

ภาพที่ 6 
 

1  ปรมิาณนํ้า
ในคาบ 30

น 

ปริ

ทั้งหมด
(มม.)

5.2 
นธ์ 8.0 

38.1 
63.4 

คม 144.2
 126.6
ม 140.5

173.2
 253.4

113.3
ยน 35.5 

9.4 
1110.8

นย์ภูมิอากาศ ส

6. ความสม

 ช่วงฤดูที่เหม

             เส่ียงต

าฝน ค่าศักย์ก
0 ปี (พ.ศ. 25
มาณน้ําฝน 

ด
) 

ใช้ได้จรงิ
(มม.) 

5.2 
7.9 
35.8 
57.0 

2 110.9 
6 101.0 
5 108.9 
2 125.2 
4 150.3 
3 92.8 

33.5 
9.3 

8 837.8 
สํานักพัฒนาอุ

มดุลน้าํ 

มาะสมกับการ

ต่อการขาดน้ํา      

การคายระเหย
26-2556) 

ความชืน้
สัมพัทธ์

(%)
ง\1 

67.0
71.0
72.0
75.0
79.0
79.0
80.0
80.0
84.0
82.0
73.0
69.0
75.8

อุตุนิยมวิทยา

รปลูกพืช และ

        เส่ียงต่อน้ํา
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ยนํ้า ความช้ืนส

น
ธ ์

อุณ

สูงสุด 

32.7 
34.4 
35.1 
36.0 
34.6 
34.1 
33.4 
33.2 
32.9 
32.7 
32.6 
32.4 
33.7 

ะช่วงที่เสี่ยงต่อ

ท่วมขัง             

สัมพัทธ์ และอ

ณหภูมิ (°C)

ตํ่าสุด เ

20.2 2
22.7 2
24.2 2
25.1 2
24.9 2
24.6 2
24.2 2
24.1 2
24.1 2
23.7 2
21.8 2
20.5 2
23.3 2

อการขาดนํ้า จ

    เหมาะสมต่อก

อุณหภูมิของจั

ค่าศ

ฉลี่ย 
E

(มม.

26.0 1
28.1 1
29.0 1
29.8 1
29.1 1
28.9 1
28.4 1
28.4 1
28.1 1
27.9 1
26.9 1
26.0 1
28.1 16

จังหวัดพระนค

การปลูกพืช

จงัหวัดพระนค

ศักย์การคายร

Eto 
./เดือน) 

1/
(ม

48.4 
33.2 
66.5 
62.9 
39.9 
28.3 
36.1 
18.9 
07.7 
11.4 
35.7 
40.1 
629.1 

ครศรีอยุธยา 

ครศรีอยุธยา 

ระเหยน้ํา 

/2 ETo \1 
มม./เดือน)

74.20 
66.60 
83.25 
81.45 
69.95 
64.15 
68.05 
59.45 
53.85 
55.70 
67.85 
70.05 
814.55 
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6.7. การวิเคราะหช์่วงฤดูเพาะปลูกพืช 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณน้ําฝนราย

เดือนเฉลี่ยและค่าศักยภาพการคายระเหยนํ้าของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration :ETo) เพ่ือหาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการปลูกพืชของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ประมาณกลางเดือนเมษายน ถึง
เดือนพฤศจิกายน  

2) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงเสี่ยงต่อการขาดนํ้า จะมีปริมาณนํ้าฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
 -  ช่วงเส่ียงต่อนํ้าท่วมขัง เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนตกมาก ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วม ในช่วงเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คอืระหว่าง วันที่ 10 เมษายน 

ถึง วันที่ 15 ตุลาคม รวมเวลา 188 วัน 
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7. ผลการศึกษา 
7.1   ความสัมพนัธ์ระหว่างธรณวีิทยา ธรณีสณัฐาน และชุดดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และชุดดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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7.2  ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 12 ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 

1,581,712 ไร่หรือ 98.987เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1 ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 
16,188 ไร่หรือ 1.013 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด (ตารางท่ี 2) มีหน่วยแผนท่ีดินทั้งหมด 18 หน่วยแผนท่ี 
จําแนกเป็นหน่วยเด่ียว 16 หน่วย เป็นหน่วยผสม 2 หน่วย และหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1 หน่วย (รายละเอียดของ
แผนที่ดินแสดงไว้ในภาคแผนที่) (ตารางที่ 3) อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2 ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดอยุธยา 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ชุดดินอยุธยา Ay 478,458 29.943
2 ชุดดินบางปะอิน Bin 12,350 0.773
3 ชุดดินบางเขน Bn 129,145 8.082
4 ชุดดินเชียงใหม่ Cm 120,749 7.557
5 ชุดดินชัยนาท Cn 88,711 5.552
6 ชุดดินหินกอง Hk 53,375 3.340
7 ชุดดินองครักษ์ Ok 34,405 2.153
8 ชุดดินรังสิต Rs 265,639 16.624
9 ชุดดินสระบุรี Sb 40,571 2.539
10 ชุดดินเสนา Se 308,092 19.281
11 ชุดดินสิงห์บุรี Sin 6,760 0.423
12 ชุดดินท่าเรือ Tr 43,457 2.720
13 แหล่งนํ้า W 16,188 1.013

พ้ืนที่รวม 1,597,900 100
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ตารางที่ 3 หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 Ay-A ชุดดินอยุธยา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 170,094 10.645

2 Ay-Ay-nogyp-A 
หน่วยผสมของชุดดินอยุธยากับดินอยุธยา ที่ไม่พบยิปซ่ัม มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

80,264 5.023

3 Ay-nogyp-A 
ดินอยุธยา ที่ไม่พบยิปซ่ัม มีความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

228,100 14.275

4 Bin-A ชุดดินบางปะอิน มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 12,350 0.773

5 Bn-A ชุดดินบางเขน มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 96,801 6.058

6 Bn-nogyp-A 
ดินบางเขน ที่ไม่พบยิปซ่ัม มีความลาดชัน 
 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

32,344 2.024

7 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

120,749 7.557

8 Cn-A ชุดดินชัยนาท มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 88,711 5.552

9 Hk-f-A 
ดินหินกอง ที่มีเน้ือละเอียด มีความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

53,375 3.340

10 Ok-A ชุดดินองครักษ์ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 34,405 2.153

11 Rs-A ชุดดินรังสิต มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 265,639 16.624

12 Sb-A ชุดดินสระบุรี มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 40,571 2.539

13 Se-A ชุดดินเสนา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 153,341 9.596

14 Se-Se-nogyp-A 
หน่วยผสมของขุดดินเสนา กับดินเสนาที่ไม่พบยิปซ่ัม       
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

121,073 7.577

15 Se-nogyp-A ดินเสนาที่ไม่พบยิปซ่ัม มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 33,678 2.108

16 Sin-A ชุดดินสิงห์บุรี มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,760 0.423

17 Tr-A ชุดดินท่าเรือ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 43,457 2.720

18 W แหล่งนํ้า 16,188 1.013

พ้ืนที่รวม 1,597,900 100
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ชุดดิน อยุธยา Series  Ay 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts  
สภาพพื้นที่  ราบเรียบ 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบนํ้าทะเลเคยขึ้นถึง (former tidal flats) 
วัตถุต้นกําเนิด  ตะกอนลํานํ้าผสมกับตะกอนภาคพ้ืนสมุทรพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย 
การระบายน้ํา  เลว   
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดิน

ล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทาน้ําตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบ
ผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่างช้ันดินบนและดินล่าง ดินมีกํามะถันสูงและปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจํากัด ดินเป็นกรดจัด  ทําให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟอสฟอรัส 

ข้อเสนอแนะ ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล  จะทําให้พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ 
 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน บางเขน Series  Bn 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 2-4 เมตรจากที่ราบนํ้า
   ทะเลเคยขึ้นถึง (former tidal flats) 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มนํ้าเคยท่วมถึง 
การระบายน้ํา  เลว   
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผวิดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มมีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น

กลาง (pH 7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนนํ้าตาลอ่อนจุดประสีนํ้าตาล
แก่ ดินบนมีสีเทาเข้มหรือสีดํา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มีสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนนํ้าตาลและสีแดงดินล่างลึกลงไปจะพบ
ดินเลนสีนํ้าเงิน  มีปริมาณกํามะถันตํ่า  จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 

ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมในฤดูฝน  ลึก 50 ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ถ้าปลูกพืชผักตลอดจนผลไม้ต่างๆ จําเป็นต้องยกร่องให้สูงพ้นนํ้าท่วม  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ผลผลิตดีขึ้น 
 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
 (ซม.) 

0-25 สูง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน บางปะอิน Series  Bin 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบนํ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้า 
การระบายน้ํา  เลว   
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินเหนียว สีเข้มของสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และสีแดง

ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินช้ันล่างเป็นดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแป้ง  มีพ้ืนเป็นสีเข้มของสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล นํ้าตาลแก่ สี
นํ้าตาลปนเหลือง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH4.5-5.5) ดินช้ันล่างน้ีสามารถพบ
ผลึกของยิปซั่ม และในตอนล่างของช้ันน้ีจะพบสารประกอบจาโรไซท์ 

ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมในฤดูฝนนาน 5-6 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ถ้าปลูกพืชผักตลอดจนผลไม้ต่างๆ จําเป็นต้องยกร่องให้สูงพ้นนํ้าท่วม  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ผลผลิตดีขึ้น 
 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 
 
 



 
20 
 

ชุดดิน เชียงใหม่ Series Cm 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic Ustifluvents 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-3 % 
ภูมิสัณฐาน  สันดินริมนํ้า 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณสันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง   
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินต่างๆ เน่ืองจากการทับถมเป็นประจํา ของตะกอน

นํ้าพา เมื่อมีนํ้าท่วมล้นฝั่ง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย 
สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดิน
ล่างเป็นดินร่วน  ปนทราย หรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสี
นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมก้าตลอดช้ัน 

ข้อจํากัด อาจมีนํ้าท่วมบ่าและแช่ขังระดับสูงในฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ หลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาก ในพ้ืนที่ชลประทานและไม่มี

ปัญหาน้ําท่วมบ่าหรือแช่ขัง อาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้
อินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ชัยนาท Series  Cn 
การจําแนกดิน (USDA) Fine silty, mixed, active, acid, isohyperthermic Aeric Endoaquepts 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %  
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้า 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลว   
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มี

สีพ้ืนเป็นสีนํ้าตาลหรือสีเข้มของสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และสีนํ้าตาลปน
เหลือง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดเล็กน้อย ส่วนดินช้ันล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว มีสีพ่ืนเป็นสีนํ้าตาลหรือสี
นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และสีนํ้าตาลปนเหลือง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง มักพบก้อนเหล็กและแมงกานีส กระจายอยู่ทั่วไป 

ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมในฤดูฝนนาน 4-5 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ถ้าปลูกพืชผักตลอดจนผลไม้ต่างๆ จําเป็นต้องยกร่องให้สูงพ้นนํ้าท่วม  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ผลผลิตดีขึ้น 
 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
 (ซม.) 

0-25 สูง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 
 
 

 



 
22 
 

ชุดดิน หินกอง Series  Hk  
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleaquults 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบด้านตะวันออกของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนนํ้าพาหรือตะพักลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลวถึงเลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้าตาล ดินบนตอนล่าง เป็นดินร่วนทรายแป้ง

หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสี
นํ้าตาลปนเหลืองในดินบนและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดิน
ล่างตอนล่าง อาจพบจุดประสีแดงดินบน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 5.0-5.5) 
ในดินล่างลึกลงไป อาจพบก้อนกรวดและแมงกานีสสะสมปนอยู่ในดินล่าง หน้าดินเมื่อแห้ง
จะมีสีขาว 

ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังลึก 30 ซม. นาน 3-4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก คุณสมบัติทาง
กายภาพของดินไม่ค่อยดีอน 

ข้อเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น ทําให้ดินร่วนซุยและดูดซับ
ธาตุอาหารไว้ในดินได้ดีขึ้นและควรใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วย   เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่
ดิน ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 สูง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน องครักษ์ Series Ok 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  พบทางตอนกลางและทางใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง 
การระบายน้ํา  เลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีดําหรือสีเทาเข้ม มีจุดประ สีแดงปนเหลืองหรือสีนํ้าตาล

แก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5)  ดินบนตอนล่าง  เป็นดิน
เหนียวมีสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทาและเป็นดินเลนสีเทาเข้ม  มีจุดประสีแดง สีนํ้าตาลแก่
และมีจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมาก (pH 4.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวทะเล  สีเทาถึงสีเทาเข้ม ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH 4.5) 

ข้อจํากัด ดินเป็นกรดจัดมากทําให้พืชที่ปลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างชัดเจนและมี
เหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกและมีนํ้าท่วมขัง
ลึก 1 เมตร นาน 6-7 เดือน 

ข้อเสนอแนะ ควบคุมนํ้าใต้ดินเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดดินกรดกํามะถันหรือดินเปรี้ยวจัด การยกร่องปลูก
พืชก็เป็นวิธีหน่ึงที่สามารถป้องกันการเกิดดินเปรี้ยวจัดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าวควร
ใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน รังสิต Series Rs 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  พบทางตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  ตะกอนภาคพ้ืนสมุทรผสมกับตะกอนลํานํ้า 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสี นํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่ผิวหน้าดินในฤดูแล้ง ดิน
บนตอนล่างสีนํ้าตาลปนเทา หรือนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ที่
ระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม.  พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ดินล่าง
ตอนล่างเป็นดินเหนียว  พบรอยไถและผิวหน้าอัดมัน ส่วนที่ระดับลึกกว่า 100-150 ซม. ลง
ไปมีลักษณะเป็นดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH <4.0) 

ข้อจํากัด เป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดินเปรี้ยวจัด เกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืช
ที่ปลูก 

ข้อเสนอแนะ ควบคุมนํ้าใต้ดินเพ่ือป้องการเกิดออกซิเจนของไพไรต์ การยกร่องปลูกพืชเป็นวิธีหน่ึงที่
สามารถป้องกันการเกิดกรดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าว ควรใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตัน
ต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถ้าค่าปฏิกิริยาดิน วัดได้น้อยกว่า 
4.5 และถ้าค่าปฏิกิริยาดินสูงกว่า 4.5  ใช้ปุ๋ยและหินฟอสเฟตก็พอ  เลือกพันธ์ุพืชที่
เหมาะสม 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน สระบุรี Series Sb 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Vertic (Aeric)  

 Endoaquepts 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  ตะกอนน้ําพาบนส่วนต่ําของตะพักขั้นต่ําหรือพื้นที่รอยต่อของที่ราบน้ําท่วมกับตะพักขั้นต่ํา 

การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลวถึงเลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินเหนียวสีเทาเข้ม  หรือสีนํ้าตาลปน 

เทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 
6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีออกนํ้าตาล มีจุดประสีนํ้าตาลปน
เหลืองหรือสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่ (pH 8.5) พบรอยไถล ผิวหน้าอัดมัน และพบ
การสะสมก้อนเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยู่ในดินล่างลึกลงไป  ใน
ฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง 

ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน  โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ

ปุ๋ยเคมี  เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
 (ซม.) 

0-25 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน เสนา Series Se 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic  Endoaquepts 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  บริเวณที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึงทางด้านใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลําน้ํา 

การระบายน้ํา  เลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินเหนียว สีดํา หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสีนํ้าตาลปนเทาหรือสี

นํ้าตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบน
ตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา พบจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทา
เข้มหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปนนํ้าตาล  จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบ
กํามะถันปนอยู่ในระดับความลึกต้ังแต่ 50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมันและผลึก
ยิปซัม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-8.0) 

ข้อจํากัด ดินเป็นกรดจัดมาก มีนํ้าท่วมสูง 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใช้ทํานาหว่านได้เพียงอย่าง
เดียว ผลผลิตตํ่า ในบริเวณพ้ืนที่เขตชลประทานใช้ทํานาดํา หรืออาจปลูกพืชผักและพืช
ไร่ในฤดูแล้ง แต่ผลผลิตไม่ดีนัก 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม โดยการใช้ปูนมาร์ล และไถคลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้
ต้ังแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กันเพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน สิงห์บุรี Series Sin 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, semiactive, nonacid, isohyperthermic  Vertic  

    Endoaquepts 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  ตะกอนน้ําพาบริเวณที่ต่ําในแอ่งที่ราบน้ําท่วม 

การระบายน้ํา  เลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบน เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่

และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง(pH 6.0-8.0) ดินบน
ตอนล่างเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มและสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล  สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสี
นํ้าตาลเข้ม พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดินล่าง  ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ในดินบน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง 
(pH 6.0-8.0)  ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเข้ม  
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 

ข้อจํากัด เป็นที่ลุ่มตํ่า มักมีนํ้าท่วมลึก 80 ซม. นาน 7-8 เดือนในช่วงฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ ควรทําคันดินก้ันนํ้า เพ่ือควบคุมระดับนํ้าและในฤดูแล้งยังใช้ปลูกพืชไร่บางชนิดหรือ

พืชผักสวนครัวได้ ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสด  เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ท่าเรือ Series Tr 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Vertic (Aeric)  

   Endoaquepts 

สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % สูงประมาณ 10 เมตร 
   จากระดับนํ้าทะเล 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด  เกิดจากตะกอนนํ้าพา 

การระบายน้ํา  เลว  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินเหนียว  สีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ สีนํ้าตาลปน

เหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ดิน
บนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้าตาลปนเหลืองเข้ม สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาล
แก่ พบมวลก้อนกลมของเหล็กและแมงกานีสตลอดหน้าตัดดิน  และมีรอยแตกท่ีผิวหน้าดิน
ในฤดูร้อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดิน
เหนียวปนทรายหยาบ สีนํ้าตาลปนเหลืองเข้ม มีจุดประสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 

ข้อจํากัด เป็นดินเหนียวจัด  มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ย พืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีของดิน ทําให้ดินร่วนซุย สามารถดูด
ซับธาตุอาหารไว้ในดินได้ดีขึ้น ไม่ถูกชะล้างไปกับนํ้าได้ง่าย นอกจากน้ีควรใส่ปุ๋ยเคมี เพ่ือ
เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง  ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น 

 ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ
แลกเปล่ียน
แคตไอออน

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

 

 (ซม.) 

0-25 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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7.3   ความเหมาะสมของทรพัยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของ

ดินสําหรับการปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 
28  (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ในตารางที่ 4 สรุปได้ดังน้ี 

 1.  ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1  ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดิน Ay, Bin, Bn, Cn, Sb, Sin และTr 

มีเน้ือที่ประมาณ 799,452 ไร่ หรือร้อยละ 50.032 ของเน้ือที่ทั้งหมด  
  1.2  ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่เน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียบกับความอุดมสมบูรณ์

ของดินตํ่า คือชุดดิน Hk มีเน้ือที่ประมาณ 53,731 ไร่ หรือร้อยละ 3.340 ของเน้ือที่ทั้งหมด  
  1.3  ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียวกับระดับความลึก

ของช้ันที่มีจาโรไซท์ ที่พบระหว่าง 40-100 เซนติเมตร รวมถึงสถานะด้านความอุดสมบูรณ์ที่ตํ่าซึ่งอาจต้องมีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่ ชุดดิน Rs,  และSe มีเน้ือที่ประมาณ 57,3731 ไร่ หรือร้อยละ 35.905 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

  1.4  ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ
พบช้ันที่มีจาโรไซท์ที่ระดับความลึกที่ต่ืนกว่า 40 เซนติเมตร  ซึ่งเป็นช้ันที่มีความเป็นกรดที่รุนแรงมากซึ่งอาจส่งผล
ต่อการเจริญเติบและการให้ผลผลิตของข้าว นอกจากน้ียังต้องมีการปรับปรุงด้านความอุดมสมบูรณ์ร่วมด้วย ได้แก่ 
ชุดดิน Ok มีเน้ือที่ประมาณ 34,405 ไร่ หรือร้อยละ 2.153 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

  1.5  ดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการซาบ
ซึมที่เร็วของนํ้าและความเสี่ยงมากต่อการขาดน้ํา ได้แก่ ชุดดิน Cm มีเน้ือที่ประมาณ 120,749 ไร่ หรือร้อยละ 
7.557 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดปานกลางในเร่ืองการขาด

แคลนนํ้าของพืช ดินมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว  และอันตรายจากนํ้าท่วมหรือการมีนํ้าแช่ขัง ได้แก่ ชุดดิน Cm  
และชุดดิน Cn มีเน้ือที่ประมาณ 209,460 ไร่ หรือร้อยละ 13.109 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่องการระบาย
นํ้าเลวของดิน อัตรายจากนํ้าท่วมหรือการมีนํ้าแช่ขัง  ได้แก่ ชุดดิน Ay, Bin, Bn, Hk, Ok, Rs, Sb, Se, Sin,Tr และ
ยังมีข้อจํากัดเก่ียวกับปฏิกิริยาของดินที่เป็นกรดจัดเน่ืองพบช้ันจาโรไซท์ในระดับต้ืน ได้แก่ ชุดดิน Ok, Rs, Sb และ
ชุดดิน Se นอกจากน้ียังจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ิมเติม ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 
1,372,252 ไร่ หรือร้อยละ 85.878 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่องความเสี่ยงต่อการ

ขาดแคลนนํ้าของพืชได้แก่ ชุดดิน Cm มีเน้ือที่ประมาณ 120,749ไร่ หรือร้อยละ 7.557 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
  3.4 ชุดดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่องการระบายนํ้า 

อันตรายจากนํ้าท่วมหรือนํ้าแช่ขัง และในบางชุดดินยังมีข้อจํากัดเก่ียวกับการพบช้ันจาโรไซท์ที่ระดับต้ืน รวมทั้ง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไม้ผลได้ ได้แก่ ชุดดินAy, Bin, Bn, 
Cn, Hk, Ok, Rs, Sb, Se, Sin และ ชุดดิน Tr มีเน้ือที่ประมาณ 1,460,963 ไร่ หรือร้อยละ 91.430 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
 4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ แต่มีข้อจํากัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ที่อาจขาดแคลนธาตุอาหารบางชนิดอย่างรุนแรง รวมถึงความเสี่ยงจากนํ้าท่วมหรือแช่ขังได้ ได้แก่ ชุดดิน Ay, Bin, 
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Bn, Cm, Cn, Hk, Ok, Rs, Sb, Se, Sin และ ชุดดิน Tr มีเน้ือที่ประมาณ 1,581,712 ไร่ หรือร้อยละ 98.987 ของ
เน้ือที่ทั้งหมด 
ตารางที่ 4 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว ์
1 Ay-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IIf 170,094 10.645
2 Ay-Ay-nogyp-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IIf 80,264 5.023
3 Ay-nogyp-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IIf 228,100 14.275
4 Bin-A P-I N-IVdf F-Vd L-IInf 12,350 0.773
5 Bn-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IInf 96,801 6.058
6 Bn-nogyp-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IInf 32,344 2.024
7 Cm-fsi-A P-Vpw N-IIIm F-IIIm L-IIf 120,749 7.557
8 Cn-A P-I N-IIIdf F-Vf,IIId  L-IIf 88,711 5.552
9 Hk-f-A P-lln N-IVf,IIn F-Vf,IIn L-IInf 53,375 3.340
10 Ok-A P-IVj,IIn  N-IVadf,IIn F -Vjdf,IIn L-IInf 34,405 2.153
11 Rs-A P-IIIj,IIn  N-IVadf,IIn F -Vdf,IVj,IIn L-IInf 265,639 16.624
12 Sb-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IIf 40,571 2.539
13 Se-A P-IIIj,IIn  N-IVadf,IIn F -Vdf,IVj,IIn L-IInf 153,341 9.596
14 Se-Se-nogyp-A P-IIIj,IIn  N-IVadf,IIn F -Vdf,IVj,IIn L-IInf 121,073 7.577
15 Se-nogyp-A P-IIIj,IIn  N-IVadf,IIn F -Vdf,IVj,IIn L-IInf 33,678 2.108
16 Sin-A P-I N-IVdf F-IVdf L-IIf 6,760 0.423
17 Tr-A P-I N-IVf,IIId F-Vf,IIId L-IIf 43,457 2.720
18 W - - - - 16,188 1.013

พื้นที่รวม 1,597,900 100
 
7.4   ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว มีบางพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน ดินมีความเหมาะสมดี

สําหรับปลูกข้าวแต่มีข้อจํากัดบ้างเก่ียวกับการมีนํ้าท่วมบ่าทําให้พืชเสียหายและความเป็นกรดจัดของดิน บาง
บริเวณเน้ือดินเป็นทรายแทรกช้ันสลับดินร่วนมีเน้ือที่ประมาณ 1,426,914 ไร่หรือร้อยละ 89.277 ของเน้ือที่ทั้ง
จังหวัด นอกจากน้ียังมีดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียวกับเป็นพ้ืนที่ลุ่มเกิดจาก
ตะกอนน้ําทะเลมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก หรือดินเปร้ียวจัดต้ืนมีเน้ือที่ประมาณ 34,405 ไร่หรือร้อยละ
2.153 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ มีเน้ือที่ประมาณ 1,372,252  ไร่หรือร้อย
ละ 85.878  ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด และไม้ผลและไม้ยืนต้นมีเน้ือที่ประมาณ 1,460,963  ไร่หรือร้อยละ 91.430 ของ
เน้ือที่ทั้งจังหวัด  เน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องการมีนํ้าท่วมบ่าทําให้พืชเสียหาย เน้ือดินไม่เหมาะสมและดินมีความ
เป็นกรดจัด   
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7.5   ดินที่มีปัญหามีแนวทางแก้ไขดังนี้ 
ดินที่มีปัญหาการท่วมบ่าของนํ้าทําให้พืชเสียหาย  หมายถึง   ดินในท่ีลุ่มถึงค่อนข้างลุ่ม  ที่มีนํ้าแช่ขังปีละ 

3-5เดือน   ส่วนใหญ่เป็นนํ้าจากแม่นํ้าที่ล้นตลิ่งมาท่วม  โดยเนื้อดินมักเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวในดินล่าง 
ซึ่งเหมาะสําหรับการปลูกข้าว กรณีที่จะปลูกพืชไร่ ไม้ผลหรือพืชผัก ต้องทําคันดินล้อมรอบพ้ืนที่เพาะปลูกและมี
ประตูปิด-เปิด เพ่ือระบายน้ําเข้าและออกจากพ้ืนที่เมื่อมีความจําเป็นหรือฝังท่อระบายน้ําทิ้งสําหรับการปลูกพืชไร่   
สําหรับบางพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่าง ควรใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลหรือพืชผัก โดย
จัดการพ้ืนที่เหมือนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น มีเน้ือที่ประมาณ 1,210,605 ไร่หรือร้อยละ 75.762 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด 
ได้แก่  ชุดดิน  Ay Bin Bn Cn Hk Ok Rs Se Sb Sin และชุดดิน Tr 

ดินเป็นกรดหมายถึง ดินที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ทําให้ธาตุอาหารบางชนิดถูกตรึงอยู่ในรูปที่พืชไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ตลอดช้ันความลึกของดิน ซึ่งเหมาะ
สําหรับการปลูกข้าว แต่ต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดของดิน โดยการใส่ปูนในรูปต่างๆ เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล 
ปูนเปลือกหอยเผา หินปูนบดละหินปูนฝุ่น ใช้อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ วิธีใส่ให้หว่านปูนให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถคลุกเคล้า
ให้เข้ากับดินทิ้งไว้ประมาณ 15 วันก่อนปลูก สําหรับกรณีที่จะปลูกพืชไร่ ไม้ผลหรือพืชผัก ควรสร้างคันดินรอบพ้ืนที่
ปลูกและภายในพ้ืนที่ปลูกให้ยกร่องปลูกเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม ทําคูระบายนํ้า และทําการปรับสภาพความเป็นกรด
ของดิน โดยการใส่ปูน มีเน้ือที่ประมาณ 53,375 ไร่หรือร้อยละ 3.34 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ชุดดิน Hk 

ดินเปร้ียวจัดเป็นดินที่เกิดจากตะกอนของนํ้ากร่อย และตะกอนนํ้าทะเลซึ่งจะมีสารประกอบซัลไฟด์ในรูป
ของแร่ไพไรท์สารน้ีเมื่อถูกออกซิไดซ์จะให้สารประกอบสีเหลืองฟางข้าวที่เรียกว่าจาโรไซต์ (jarosite) ในช้ันหน้าตัด
ของดิน และมีกรดกํามะถันเกิดขึ้นดินจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก pH ของดินมีค่า 3.0-4.5 หรือตํ่ากว่าเป็นผลทํา
ให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า ขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างรุนแรงและมีสารพิษจากเหล็กและ
อลูมิน่ัมมากจนเป็นอันตรายต่อพืชแนวทางการแก้ไข ดินเปรี้ยวจัดน้ัน ในแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีการแก้ไขด้วยวิธีการ
เดียวหรือหลายวิธีรวมกัน แล้วแต่การจัดการ โดยมีวิธีการดังน้ี คือ  

1. การยับย้ังความเป็นกรดของดินเพ่ิมขึ้น บริเวณที่มีนํ้าชลประทาน ดินควรมีนํ้าขังแช่ เพ่ือไม่ให้หน้าดิน
แห้ง ถ้าหน้าดินแห้งอากาศจะแทรกลงไปในดิน ทําปฏิกิริยากับแร่ไพไรท์ที่หลงเหลืออยู่ในดิน ทําให้เกิดสารจาโร
ไซท์ และกรดกํามะถัน จะทําให้ดินเป็นกรดเพ่ิมขึ้น  

2. การล้างกรดออกจากดิน ทําได้ด้วยทั้งนํ้าฝนและนํ้าชลประทาน ปล่อยให้นํ้าขังระยะสั้นๆ แล้วระบาย
ออก ควรทําหลายๆ ครั้งและต่อเน่ืองกันทุกปี จะช่วยในการลดกรดในดิน ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถระบายน้ําออก
จากพ้ืนที่ได้ ให้ปล่อยนํ้าขังแช่ในแปลงนาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดความเป็นกรดของดิน  

3. การแก้ไขความเป็นกรด ที่ได้ผล คือ การใช้ปูนต่างๆ เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนเปลือกหอย หินปูนบด 
หรือหินปูนฝุ่น เป็นต้น ใส่ลงไปในดินเพ่ือลดความเป็นกรดในดินให้น้อยลง และช่วยลดปริมาณสารพิษต่างๆ ให้อยู่
ระดับที่ไม่เป็นพิษต่อพืช อัตราที่ใช้อยู่ระหว่าง 2-4 ตันต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นกรดของดินและ
ชนิดของปูน ใส่ครั้งหน่ึงจะมีผลอยู่ได้ประมาณ 5 ปี    นอกจากน้ีความอุดมสมบูรณ์ยังอยู่ในระดับตํ่าถึงระดับปาน
กลาง จึงจําเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยและปุ๋ยอินทรีย์หรือปลูกพืชบํารุงดินสลับกับการปลูกข้าว มีเน้ือที่ประมาณ 
1,093,354 ไร่หรือร้อยละ 68.424 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ ชุดดิน  Ay, Ok, Rs และ ชุดดิน Se 

ดินที่มีปัญหาเน้ือดินไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ทําให้ธาตุอาหารพืชสูญเสีย
เน่ืองจากการถูกชะล้างได้ง่าย พบบริเวณริมฝั่งแม่นํ้า การใช้ที่ดินบริเวณน้ีเพ่ือการปลูกพืชไร่ ไม้ผลหรือพืชผัก ควร
ทําคันดินก้ันนํ้า พร้อมทั้งจัดระบบการระบายนํ้าที่ท่วมขังออกจากพ้ืนที่เพาะปลูก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ
ดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ หรือปุ๋ยพืชสด โดยปลูกพืชตระกูลถั่วก่อน
ปลูกพืชหลัก 2 เดือน แล้วไถกลบเมื่อพืชปุ๋ยสดออกดอกประมาณร้อยละ 50 ดินบริเวณน้ีมีเน้ือที่ประมาณ 
120,749  ไร่หรือร้อยละ 7.557 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด ได้แก่  ชุดดิน Cm 
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8. สรุป 
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเน้ือที่ประมาณ 1,597,900 ไร่ พบดินทั้งหมด 12 ชุดดิน  ลักษณะดินส่วนใหญ่

เป็นดินเหนียว มีบางพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าวแต่มีข้อจํากัดบ้าง
เก่ียวกับการมีนํ้าท่วมบ่าทําให้พืชเสียหายและความเป็นกรดจัดของดิน บางบริเวณเน้ือดินเป็นทรายแทรกช้ันสลับ
ดินร่วนมีเน้ือที่ประมาณ 1,210,605 ไร่หรือร้อยละ 75.762 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด  ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสม
สําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียวกับเป็นดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเลปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมาก หรือดินเปรี้ยวจัดต้ืนมีเน้ือที่ประมาณ 1,093,354 ไร่หรือร้อยละ 68.424 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด และดิน
ที่เป็นกรด มีเน้ือที่ประมาณ 53,375 ไร่หรือร้อยละ 3.34 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับ
ปลูกพืชไร่ พืชไร่ มีเน้ือที่ประมาณ 1,372,252  ไร่หรือร้อยละ 85.878  ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด และไม้ผลและไม้ยืน
ต้นมีเน้ือที่ประมาณ 1,460,963  ไร่หรือร้อยละ 91.430 ของเน้ือที่ทั้งจังหวัด เน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องการมีนํ้า
ท่วมบ่าทําให้พืชเสียหาย เน้ือดินไม่เหมาะสมและดินมีความเป็นกรดจัด   
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