
 
 

คํานํา 
 
ภารกิจสําคัญประการหน่ึง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน

ปัจจุบัน คือ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนของคนในภาคเกษตรและเร่งฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรดิน ที่นับวันจะ
เสื่อมโทรมลงให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมสนับสนุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรดิน จึงได้พยายามดําเนินการปรับปรุงข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการผลักดันให้ภารกิจดังกล่าวประสบผลสําเร็จโดยเร็ว การพัฒนาฐานข้อมูลดินที่มีอยู่ให้ทันสมัย 
สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงและสะดวกในการใช้ 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
การแสดงผลข้อมูลดินในครั้งน้ีได้ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Orthophoto) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
ของสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้อย่างชัดเจนและทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นแผนที่พ้ืนฐาน 
พร้อมทั้งมีรายงานช้ันความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกพืช เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน โดยหวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่าแผนที่ดินฉบับน้ี จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ
เลือกชนิดพืชที่ปลูก หรือกําหนดแนวทางการจัดการดินได้อย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
อย่างย่ังยืนสืบไป 
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รายงานการสํารวจทรพัยากรดิน จังหวัดชัยนาท 
ข้อมูลระดบัชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดชัยนาท ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูล

ทรัพยากรดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ตามลําดับมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็นการสํารวจ 
จําแนกดิน และจัดทําแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเป็นการจําแนกดิน
ขั้นตํ่าสุดในการจําแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 1:25,000 
ประกอบกับความลาดชันของสภาพพ้ืนที่ (slope phase) รวมทั้งได้จัดทําข้อมูลฐานทรัพยากรดินเพ่ือการเรียกใช้
งานด้วย 

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 จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วยการแพร่กระจายของทรัพยากรดิน ลักษณะ 
สมบัติของดิน ข้อจํากัดและแนวทางในการจัดการดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตรกรรม การประเมิน
คุณภาพที่ดิน การผังเมือง การชลประทานการนําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน และใช้สนับสนุนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือสํารวจ จําแนก และจัดทําแผนที่การแพร่กระจายของทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดชัยนาท 
2. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ให้ถูกต้อง มีรายละเอียด 

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดชัยนาท 
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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 ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ธรณีสัณฐาน (Landform) หรือภูมิลักษณ์ หมายถึง แบบรูปหรือลักษณะของพ้ืนผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาท่ีราบสูงที่ราบนํ้าท่วมและอื่นๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

ดินหนึ่ง (Soil individual) คือ ดินที่กําหนดเป็นแนวความคิดว่า เป็นเทหวัตถุที่มีลักษณะเป็นสามมิติ 
เป็นองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ดินจะปรากฏอยู่ ณ ที่หน่ึง ซึ่งในทางด่ิงจะเริ่มต้ังแต่ส่วนที่สัมผัสอากาศลึกลงไป
จนถึงช้ันวัสดุธรณีที่อยู่ด้านล่าง ในทางราบจะขยายขอบเขตด้านข้างออกไป จนถึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมโดยสิ้นเชิง ดินหน่ึงๆ จะมีขอบเขตติดกับดินอ่ืนๆ หรือวัสดุที่ไม่ใช่ดิน ความแตกต่างระหว่างดินหน่ึงกับดินอ่ืนๆ 
จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น ความลึกต่างกัน ลักษณะของชั้นดินที่ประกอบอยู่ต่างกัน โดยที่ขนาดที่เล็กที่สุดของดินหน่ึง 
เรียกว่า พีดอน (pedon)  

พีดอน (pedon) คือปริมาตรที่เล็กที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าเป็นดินหน่ึง 
หน่วยหลายพีดอน (polypedon) คือกลุ่มของพีดอนที่เหมือนและต่อเน่ืองกัน 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 % สภาพพ้ืนที่ คําอธิบาย
A 0-2 พืน้ท่ีราบเรียบหรือคอ่นขา้งราบเรียบ ราบเรียบถงึคอ่นขา้งราบเรียบ
B 2-5 พืน้ท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
C 5-12 พืน้ท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
D 12-20 พืน้ท่ีลูกคล่ืนลอนชัน ลาดชันสูง
E 20-35 พืน้ท่ีเนินเขา สูงชันปานกลาง
F >35-50 พืน้ท่ีภูเขา สูงชัน

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)  สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มี

นํ้าใต้ดิน หรือนํ้าในช้ันหน่ึงช้ันใดในดินที่ถูกยึดไว้ด้วยแรงน้อยกว่า 1,500 กิโลพาสคัล ในช่วงควบคุมความช้ืน ซึ่ง
สามารถให้พืชเติบโตได้ตามธรรมชาติ ระบบอนุกรมวิธานดินได้แบ่งระบอบความช้ืนดินไว้ดังน้ีคือ แอควิก (aquic) 
แอริดิกหรือทอร์ริก (aridicหรือtorric) 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 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดชัยนาท ได้เริ่มดําเนินการครั้งแรกภายใต้โครงการชลประทาน

เจ้าพระยา ซึ ่งเริ ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ที่ประตูนํ้ามโนรมย์ เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้าง
ละเอียด (semi-detailed) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 4-10 จุดต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตร และศึกษาดิน
ถึงระดับความลึกประมาณ 100 เซนติเมตร (Kevieและคณะ, 1965-1) และขยายออกไปยังประตูระบายนํ้า
ต่างๆ เช่น ประตูนํ้าบรมนาถ (Kevieและคณะ, 1965-2) ประตูนํ้าพลเทพ (Kevieและคณะ, 1967) ประตู
นํ้าท่าโบสถ์ (Kevieและคณะ, 1969) นอกจากน้ีได้มีการสํารวจดินในบางพื้นที่อีก แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเนื้อ
ที่ไม่มากนัก (สนั่น, 2514; วิจิตรและอุดม, 2519)ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดินและประเภทดินนอกจากนี้ยังมี
การสํารวจดินในระดับอําเภอ ภายใต้โครงการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียดระดับอําเภอ มาตราส่วน 
1:25,000 จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหันคา (สถิระ และคณะ, 2544) และอําเภอวัดสิงห์ (อมรและ
จักรพรรดิ, 2546) 

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. 2533ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืช
เศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน (นิพันธ์
และคณะ, 2534)  และครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศโดยนําข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และจัดทําขอบเขตดินเบื้องต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดินและหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2550) 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยในการให้กําเนิดดิน (Soil 
forming factors) พบว่า พ้ืนที่จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง (alluvial plain) มี
วัตถุต้นกําเนิดแบบตะกอนนํ้าพา (alluvium) และบริเวณตอนล่างเป็นบริเวณที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน 
(former tidal flats) วัตถุต้นกําเนิดดินเป็นตะกอนผสมของตะกอนน้ําพาและตะกอนทะเล (marine 
deposit) แล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย ทั้งจังหวัดมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ สภาพความชื้นของดิน มีสภาพ
ความ ชื ้นของด ินแบบแอคว ิกส ่วนสภาพอ ุณหภ ูม ิด ิน  กําหนดให ้ม ีชั ้นสภาพอ ุณหภ ูม ิด ิน  เป ็นแบบ 
isohyperthermic 
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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 
จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดในบริเวณภาคกลางตอนบน ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศเหนือ 196 กิโลเมตร 

ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14o47/ถึง 15o25/เหนือ และเส้นแวงที่ 99o43/ถึง 100o20/ ตะวันออก จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ 
2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,543,591 ไร่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองชัยนาท 
อําเภอมโนรมย์ อําเภอวัดสิงห์ อําเภอสรรพยา อําเภอสรรคบุรี อําเภอหันคา อําเภอหนองมะโมง และอําเภอเนิน
ขาม ทั้งน้ีจังหวัดชัยนาท มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอพยุหะคีรี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอเมือง 
     อําเภอหนองขาหย่าง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

ทิศใต้  ติดต่อกับ    อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อําเภอด่านช้าง   
     อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 

6.2. สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชัยนาท เป็นผลมาจากอิทธิพลของแม่นํ้าเจ้าพระยาและลํานํ้าสาขาเป็นอย่าง

มาก ร่องรอยของทางนํ้า ตลอดจนทะเลสาบรูปแอก (Oxbow-lake) ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลกวัดแกว่งเปลี่ยน
ทิศทางของแม่นํ้าเจ้าพระยาจากตะวันตกไปตะวันออก และพบว่าพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็น
ที่ราบลุ่มแม่นํ้า มีความลาดเอียงของพ้ืนที่ตํ่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่ตอนใต้ของอําเภอเมืองฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่
เป็นพ้ืนที่ลุ่ม มีหนองและบึงขนาดต่างๆ พ้ืนที่ของจังหวัดจะค่อยๆลาดเอียงมากขึ้นทางด้านตะวันตกของอําเภอวัด
สิงห์ ลักษณะพ้ืนผิวจะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดต่อเน่ืองไปหาแนวเทือกเขาท่ีพบทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
พ้ืนที่ ได้แก่ เขาราวเทียน ภูเขาเหล็ก และภูเขาช่องลม ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 15 
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพที่ 1 
 
ที่ต้ังและขอบบเขตการปกครองของจังหวั
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วัดชัยนาท 
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6.3. ธรณีวิทยา 
สภาพธรณีวิทยาของจังหวัดชัยนาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ธรณีวิทยาของหินก่อนยุคควอเทอร์นารี ซึ่ง

ประกอบด้วยหินช้ันและหินอัคนีที่แข็งตัวสมบูรณ์แล้ว ส่วนที่สองได้แก่ ธรณีวิทยาของตะกอนควอเทอร์นารีซึ่งเป็น
ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว (กรมทรัพยากรธรณี, 2538) 

 6.3.1 ธรณีวิทยาหินแข็งก่อนยุคควอเทอร์นารี 
 1) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน ประกอบด้วย หินที่แตกต่างกันเป็นแห่งๆ และบางแห่งก็แยกกันอยู่ 

ซึ่งอาจแบ่งชุดหินออกได้เป็นหน่วยหินต่างๆ 4 หน่วย คือ หน่วยหินบ้านไร่ หินทัฟฟ์ เขาหลวง หินอ่อนเขามะโน 
และหินเชิร์ตเขากบ (สงัด, 2523) ซึ่งในจังหวัดชัยนาทจะพบเพียงหน่วยหินบ้านไร่ เพียงหน่วยเดียว ซึ่งกระจาย
เป็นแนวเขายาวทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่ แนวเขาราวเทียน ซึ่งประกอบด้วยหินควอร์ตไซต์และ
เชิร์ต สีเทาอมเขียว สีเขียว บางแห่งมี ควอร์ตไซต์ช้ันบางๆและเมตาทัฟฟ์อยู่ด้วย ทางด้านตะวันตกมีแนวรอยเลื่อน
ยาวตลอดเขาราวเทียน หินบริเวณน้ีมีความหนาประมาณ 350 เมตร นอกจากน้ีทางด้านตะวันออกของเขาราว
เทียน ได้แก่ บริเวณเขากลํ่า เขาราง เขาหนองหลวง และเขามอ  หินชุดน้ีถูกแปรสภาพไป เน่ืองจากการดันแทรก
ขึ้นมาของหินอัคนี ทําให้พบหินควอร์ตชีสต์ หินไมก้าชีสต์ หินฟิลไลต์หินควอร์ตไซต์ และหินชนวน  

 2) หินคาร์บอนิเฟอรัส ในบริเวณจังหวัดชัยนาทจะพบชุดหินน้ีกระจายบริเวณอําเภอเมืองฯ 
ทางด้านตะวันออกของฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา โดยเป็นเขาลูกโดดๆ ได้แก่ เขาพระ เขาหลวง เขาบ้านกรํ่า ซึ่งมีความ
สูงต้ังแต่ 100-265 เมตร หินชุดน้ีประกอบด้วยหินทราย หินดินดาน และหินกรวดมน หินทรายจะมีสีนํ้าตาลปน
ขาวถึงนํ้าตาลแดง ส่วนมากจะแข็งกลายเป็นหินออร์โทควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานสีเหลืองแทรกสลับเป็นช้ัน
บางๆ หินกรวดมนมักจะเน้ือแน่นมีขนาดเม็ดกรวด 0.5-3 เซนติเมตร เป็นหินพวกหินควอรตซ์ หินเชิร์ต และ
หินทัฟฟ์ หินกรวดมนน้ีจะมีความหนาต้ังแต่ 5-200 เซนติเมตร ขนาดของเม็ดจะมีการคัดขนาดจากใหญ่ทาง
ตอนล่างไปหาขนาดเล็กทางตอนบนของช้ัน 

 3) หินเพอร์เมียน พบในบริเวณรอยต่อทางด้านตะวันตกของจังหวัดชัยนาท โดยมีลักษณะเป็นเขา
โดดๆ ทอดเป็นแนวตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับเทือกเขาราวเทียน ซึ่งเป็นหินชุดที่เก่ากว่า หินปูนที่พบใน
บริเวณจังหวัดชัยนาทเป็นหินปูนสีเทาขาวถึงเทาเข้ม ในบริเวณท่ีอยู่ใกล้หินอัคนี หินปูนบางส่วนจะแปรสภาพเป็น
หินอ่อน แต่มีคุณภาพไม่ค่อยดี เน่ืองจากมีแนวแตกตัดผ่านช้ันหินหลายแนว 

 4) หินอัคนี ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทพบทั้งหินแกรนิตและหินภูเขาไฟ โดยพบเป็นหย่อมเล็กๆ 
ทางด้านตะวันออกของเขาราวเทียน หินแกรนิตจะพบที่เขาน้อย และบางส่วนของเขาดิน ส่วนหินภูเขาไฟซึ่งพบใน
บริเวณใกล้เคียง ในพ้ืนที่บ้านหนองปลาไหล บ้านหนองหลวง เป็นหินไรโอไลต์ที่บางส่วนสัมผัสกับหินเพอร์เมียน
โดยตรงและบางส่วนสัมผัสกับหินเพอร์เมียน หินชนิดน้ีมีเน้ือละเอียด สีแดง สีนํ้าตาล และสีขาว   

 6.3.2 ธรณีวิทยาตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี 
จังหวัดชัยนาท เป็นส่วนบนสุดของที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง เกิดจากแม่นํ้าเจ้าพระยาและกลุ่ม

แม่นํ้าบริวาร พัดพาเอาตะกอนจากแผ่นดินทางตอนเหนือของประเทศไทยลงมาสะสมตัวบริเวณปากแม่นํ้า
เจ้าพระยาเกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า โดยมีจุดเร่ิมต้นที่จังหวัดชัยนาท ดินดอนสามเหลี่ยมน้ีจะพอกพูน
ลงไปทางทิศใต้เรื่อยๆ จนถึงทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ทั้งน้ีจังหวัดชัยนาทอยู่ในส่วนรอยต่อระหว่างเนินตะพักลุ่ม
นํ้าระดับตํ่า และที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมที่รองรับด้วยดินเคลย์ นํ้ากร่อย ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็นหน่วยตะกอน
โดยใช้ชนิดของตะกอน ลักษณะเน้ือตะกอน สภาพแวดล้อมของการสะสมตัว และธรณีสัณฐานวิทยา ได้เป็น 4 
หน่วยตะกอน ดังน้ี 

 1) ตะกอนผุพังอยู่กับที่ (residual deposits) เป็นหน่วยตะกอนท่ีเกิดจากการผุพังของหินแข็ง 
โดยกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ โดยเกือบจะไม่มีการเคล่ือนย้ายของตะกอนไปจากแหล่งหินต้นกําเนิดเลย 
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หน่วยตะกอนน้ีพบเป็นตะกอนพ้ืนผิวที่กระจายอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดชัยนาทบริเวณเขาราวเทียน สภาพ
พ้ืนผิวจะมีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ที่ระดับความสูงประมาณ 60 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ชนิดตะกอน
ประกอบด้วยก้อนกรวดขนาดต่างๆ ที่ไม่มีการคัดขนาด และเม็ดตะกอนยังมีเหลี่ยมคม ส่วนใหญ่เป็นกรวดขนาด
กลาง และเป็นกรวดของหินชนิดต่างๆ สําหรับลําดับขั้น พบว่าตะกอนชุดน้ีจะวางตัวปิดทับอยู่บนหินผุด้ังเดิม  

 2) ตะกอนท่ีลาดลอนคลื่นเชิงเขา (colluvial deposits) เป็นหน่วยตะกอนที่เกิดจากการสะสม
ตัวของตะกอนร่วนถูกพัดพามาไม่ไกลจากแหล่งหินช้ันต้นกําเนิดโดยกระบวนการทางนํ้าสายสั้นๆ และแรงโน้มถ่วง
ของโลก การกระจายของตะกอนชุดน้ีจะพบเป็นตะกอนพ้ืนผิวในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยตะกอนผุพังอยู่กับที่ คือ 
เป็นแถบยาวโดยรอบกลุ่มภูเขาทางด้านตะวันตกของชัยนาท แต่จะพบในส่วนของพ้ืนที่ระหว่างระดับความสูง 40-
60 เมตรจากระดับนํ้าทะเล นอกจากน้ียังพบเป็นบริเวณเล็กๆ บริเวณบ้านอู่ตะเภา ทางด้านตะวันออกของจังหวัด
ชัยนาท ชนิดตะกอนประกอบด้วยทรายปนทรายแป้ง อาจพบกรวดปะปนบ้างเล็กน้อย ทรายที่พบส่วนใหญ่เป็น
ทรายละเอียด ส่วนกรวดมีขนาด 2-3 มิลลิเมตร เน้ือตะกอนมีสีแดงเข้มและมักจะรองรับด้วยช้ันแม่รังที่
ประกอบด้วยเหล็กกลมมน ซึ่งถูกเช่ือมประสานด้วยนํ้าเหล็ก สภาพพ้ืนผิวของตะกอนชนิดน้ีไม่แตกต่างจากตะกอน
ผุพังอยู่กับที่แต่มีความแตกต่างกันของระดับ (relief) กล่าวคือ ตะกอนผุพังอยู่กับที่จะมีค่าความต่างระดับน้อยกว่า 
0.5 เมตร ส่วนตะกอนชนิดน้ีจะมีค่าความต่างระดับ 1-2 เมตร ทั้งน้ีค่าความต่างระดับจะบ่งช้ีว่าพ้ืนที่มีการถูกกัด
เซาะโดยทางนํ้า และพัดพาตะกอนไปสะสมตัวในพ้ืนที่ที่อยู่ตํ่ากว่า 

 3) ตะกอนธารนํ้าพายุคเก่า (inactive fluvial deposits) เป็นหน่วยตะกอนที่เกิดจากการสะสม
ตัวของตะกอนร่วนในบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้า การกระจายจะครอบคลุมพ้ืนที่ราบเกือบทั้งหมดของจังหวัดชัยนาท 
ยกเว้นพ้ืนที่ตอนกลางในส่วนที่แม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ลักษณะพ้ืนผิวเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีระดับความสูง 20–40 
เมตรจากระดับนํ้าทะเล 

 4) ตะกอนธารนํ้าพายุคใหม่ (active fluvial deposits) เป็นตะกอนที่สะสมด้วยกระบวนการทาง
นํ้าของแม่นํ้าเจ้าพระยา ดังน้ันการกระจายจะผ่านพ้ืนที่อําเภอมโนรมย์ อําเภอวัดสิงห์ อําเภอเมืองฯ และอําเภอ
สรรคบุรี ลักษณะเด่นของพ้ืนที่น้ีคือ จะพบร่องรอยของทางนํ้าละทิ้งอยู่โดยตลอดพ้ืนที่ ซึ่งมีระดับความสูง 10–20 
เมตรจากระดับนํ้าทะเล ชนิดของตะกอนประกอบด้วยดินเหนียว ทรายแป้ง และทราย ตะกอนมีสีนํ้าตาลอ่อนถึง
เทา มักพบจุดประสีนํ้าตาลเข้มปะปนในเน้ือตะกอน ทรายที่พบมีขนาดละเอียดถึงหยาบ บางบริเวณอาจพบเม็ด
กรวดละเอียดปะปนด้วย ทั้งน้ีจะพบตะกอนหยาบในบริเวณที่อยู่ใกล้แนวทางนํ้าละทิ้ง และแนวแม่นํ้าเจ้าพระยา 
สภาพของการเพาะปลูกพืช พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะปลูกอ้อย พ้ืนที่ทํานาจะพบในบางบริเวณท่ีเป็นพ้ืนที่ค่อนข้าง
ลุ่ม เช่น ด้านตะวันตกของอําเภอวัดสิงห์ เป็นต้น ชนิดของตะกอนประกอบด้วยตะกอนทรายปนทรายแป้ง สีเทา
ขาว อาจพบดินเหนียวสีเทาดําปะปนและบางบริเวณยังพบช้ันกรวดละเอียดแทรกสลับอยู่ในช้ันทรายละเอียดด้วย 



ภาพที่ 2 ลักษณะทางธธรณีวิทยาของงจังหวัดชัยนา
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
จังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบหน่ึงของที่ราบภาคกลาง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าขนาดใหญ่ลักษณะคล้าย

สามเหลี่ยม มีส่วนฐานของสามเหลี่ยมเป็นที่ราบชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยขอบเขตจากจังหวัดสมุทรปราการไปทาง
ตะวันตกถึงจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีส่วนปลายแหลมบริเวณจังหวัดชัยนาท พ้ืนที่สามเหล่ียมน้ีเกิดจากการพอก
พูนของแม่นํ้าเจ้าพระยา เกิดเป็นดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้าที่เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมเจ้าพระยา ทั้งน้ีการ
พอกพูนของดินดอนสามเหล่ียมน้ีสังเกตได้จากร่องรอยการเคลื่อนที่ของแม่นํ้าในอดีต ซึ่งมีการไหลเหว่ียงไปมา
ทางด้านข้างแล้วไปประสานกับแม่นํ้าข้างเคียงจนมีลักษณะเป็นร่างแห ในบริเวณจังหวัดชัยนาทสามารถพบเห็น
ลักษณะของทางนํ้าในอดีต สามารถจําแนกลักษณะธรณีสัณฐานของจังหวัดชัยนาทออกเป็น 4 ส่วน (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2538) ได้แก่ 

 1. พ้ืนที่คันดินธรรมชาติ สามารถพบอยู่ตามสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าน้อย แม่นํ้าสุพรรณบุรี 
และทางนํ้าละทิ้งระหว่างแม่นํ้า มีลักษณะเป็นที่เนิน พ้ืนผิวราบเรียบ กว้างไม่เกิน 1 กิโลเมตร และสูงจากพ้ืนที่
ข้างเคียง 1-1.5 เมตร ยาวขนานไปกับลํานํ้า จากสภาพพ้ืนที่ที่สูงกว่าพ้ืนที่ข้างเคียงจึงมีชุมชนอยู่อาศัยอย่าง
หนาแน่น 

 2. พ้ืนที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง พบอยู่ถัดออกไปจากพื้นที่คันดินธรรมชาติ เป็นที่ลุ่มตํ่ามักมีนํ้าท่วมขัง 
เน่ืองจากการเอ่อล้นของนํ้าในแม่นํ้าสายต่างๆในช่วงฤดูฝน พ้ืนที่ส่วนน้ีมักพบว่าอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
15-20 เมตร ในบางบริเวณทางตอนใต้ อาจพบที่ลุ่มตํ่าที่มีนํ้าขังอยู่ตลอดเวลา จากลักษณะพ้ืนที่ที่ค่อนข้างราบจึงมี
การใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ 

 3. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พบพ้ืนที่น้ีทางด้านตะวันตกของอําเภอวัดสิงห์ และอําเภอหันคา และ
ด้านตะวันออกติดอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงๆ ตํ่าๆ สลับกัน และเน่ืองจากพ้ืนที่มีความ
สูงจากระดับนํ้าทะเล 30-50 เมตร จึงทําให้นํ้าเอ่อล้นจากแม่นํ้าไม่สามารถท่วมได้ ดังน้ันพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงใช้เพ่ือ
การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น 

 4. พ้ืนที่เนินเขาและเทือกเขา พบพ้ืนที่น้ีทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นเนินเขาลูกเล็กๆ 
ที่มีความสูงจากพ้ืนที่ราบไม่เกิน 50 เมตร สําหรับเทือกเขาสูงพบเป็นแนวยาวทางด้านตะวันตกได้แก่ เทือกเขาราว
เทียน นอกจากน้ี ยังพบภูเขาสูงเป็นลูกโดดๆ อยู่ทางตอนกลางของพ้ืนที่ ซึ่งมีความสูง 100-200 เมตร   

6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบ Koppen (1918) จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนและชุ่มช้ืน 

(Aw)โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เกิดอากาศหนาว
เย็นและแห้งแล้งในช่วงน้ีและในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มี
เมฆมากและฝนตกชุกในช่วงน้ีโดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนจัดที่สุด 

อุณหภูมิของจังหวัดชัยนาท มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 36.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน   ส่วนในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดมากนัก ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 
20.4 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม  นอกจากน้ี พบว่า ความช้ืนสัมพัทธ์ มีค่าสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนซึ่งมี
ค่าเฉล่ีย 81 เปอร์เซ็นต์ และตํ่าสุด 70 เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม และเมษายน (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 



ตารางที่ 

เดือน

มกราคม
กุมภาพั
มีนาคม 
เมษายน
พฤษภา
มิถุนายน
กรกฎาค
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม 
พฤศจิก
ธันวาคม
รวม 

ที่มา: ศูน
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ภาพที่ 3 

1 ปรมิาณนํ้า
(พ.ศ.2526

น 

ป ิ

ทั้งหม
(มม

ม 3.8
ันธ์ 7.9

23.8
น 52.2
คม 140.
น 100.
คม 114.
ม 137.
น 239.

158.
ายน 22.2
ม 5.3

1007
นย์ภูมิอากาศ ส

6. ความสม

 ช่วงฤดูที่เหม

 เส่ียงต

ฝน ค่าศักย์กา
6-2556) 
ริมาณน้ําฝน 

มด
.) 

ใช้ได้จริ
(มม.)

8 3.8 
9 7.8 
8 22.9
2 47.8
.9 109.1
.5 84.3
.3 93.4
.8 107.4
.9 147.8
.9 118.5
2 21.4
3 5.3 
7.5 769.5
สํานักพัฒนาอุ

มดุลน้าํ 

มาะสมกับการ

ต่อการขาดน้ํา     

ารคายระเหยน

ความชื้
สัมพัท

(%)
ริง\1 
) 

71.0
74.0

9 72.0
8 70.0
1 75.0
3 77.0
4 78.0
4 78.0
8 81.0
5 80.0
4 72.0

70.0
5 74.8
อุตุนิยมวิทยา 

รปลูกพืช และ

      เส่ียงต่อน้ําท
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นํ้า ความช้ืนสั

ชืน้
ทธ ์

อุ

สูงสุด

 31.6 
 33.4 
 34.6 
 36.3 
 34.8 
 34.1 
 33.3 
 33.2 
 33.1 
 32.6 
 32.5 
 31.9 
 33.4 

ะช่วงที่เสี่ยงต่อ

ท่วมขัง          เห

สมัพัทธ์ และอุ

อุณหภูมิ (°C)

ตํ่าสุด 

20.4 
22.9 
24.2 
25.6 
25.8 
25.5 
25.2 
25.1 
21.5 
21.4 
23.0 
20.8 
23.5 

อการขาดนํ้า จ

หมาะสมต่อการปล

อุณหภูมิของจงั

คา่

เฉลี่ย 
(มม

25.2 
27.2 
28.4 
30.0 
29.2 
28.9 
28.3 
28.2 
28.1 
27.9 
27.1 
25.6 
27.8 1

จังหวัดชัยนาท

ลูกพืช

ังหวัดชัยนาทใ

าศักย์การคาย

Eto 
ม./เดือน) (

258.2 
250.3 
152.1 
180.0 
163.8 
157.5 
151.9 
137.6 
110.6 
120.6 
118.1 
118.4 
1919.1 

ท 

ในคาบ 30 ปี 

ยระเหยน้ํา 

1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

129.10 
125.15 
76.05 
90.00 
81.90 
78.75 
75.95 
68.80 
55.30 
60.30 
59.05 
59.20 
959.55 
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6.7. การวิเคราะหช์่วงฤดูเพาะปลูกพืช 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณน้ําฝนราย

เดือนเฉลี่ยและค่าศักยภาพการคายระเหยนํ้าของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration :ETo) เพ่ือหาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการปลูกพืชของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ประมาณกลางเดือนเมษายน ถึง 
เดือนสิงหาคม และ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  

2) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงเสี่ยงต่อการขาดนํ้า จะมีปริมาณนํ้าฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนตกมาก ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วม ในช่วงเดือนสิงหาคม

ถึงเดือนตุลาคม 
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่เขตจังหวัดชัยนาท คือระหว่าง วันที่ 15 เมษายน ถึง วันที่ 16 

ตุลาคม รวมเวลา 184 วัน 
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7. ผลการศึกษา 
 
7.1 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดชัยนาท พบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 21ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 1,522,747

ไร่หรือ 97.626 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2 ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 36,644ไร่หรือ
2.374 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด(ตารางที่ 2) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 51 หน่วยแผนที่ดิน จําแนกเป็นหน่วย
เด่ียว 49หน่วย เป็นหน่วยผสม 2หน่วย (ตารางที่ 3) อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 2  ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดชัยนาท 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ชุดดินเชียงใหม่ Cm 80,442 5.212
2 ชุดดินชัยนาท Cn 23,1495 14.997
3 ชุดดินเดิมบาง Db 88,126 5.709
4 ชุดดินดงยางเอน Don 5,533 0.358
6 ชุดดินโคกกระเทียม Kk 5,064 0.328
7 ชุดดินกลางดง Kld 17,562 0.115
8 ชุดดินเขาพลอง Kpg 364,859 23.638
9 ชุดดินโกสัมพี Ksp 1,399 0.091
10 ชุดดินลพบุรี Lb 23 0.001
11 ชุดดินลาดหญ้า Ly 38,039 2.464
12 ชุดดินมวกเหล็ก Ml 351 0.023
13 ชุดดินมโนรมย์ Mn 14,4686 9.373
14 ชุดดินหนองฉาง Nch 19,1687 12.418
15 ชุดดินนครปฐม Np 21,516 1.394
16 ชุดดินไพศาลี Phi 686 0.044
17 ชุดดินสรรพยา Sa 11,2893 7.313
18 ชุดดินสิงห์บุรี Sin 14,4219 9.343
19 ชุดดินทับเสลา Tas 558 0.036
20 ชุดดินตาคลี Tk 7,372 0.478
21 ชุดดินท่ายาง Ty 6,817 0.441
22 ชุดดินอุทัย Uti 59,420 3.85
23 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC 27,753 1.798
24 แหล่งนํ้า W 8,891 0.576

พ้ืนที่รวม 1,559,391 100
พ้ืนที่รวม 10,254,156 100.0000
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ตารางที่ 3  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

 ไร่  ร้อยละ 
1 Cm-A ชุดดินเชียงใหม่ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      20,709  1.342

2 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ ทีเ่ป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

     59,733  3.87

3 Cn-A ชุดดินชัยนาท มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     231,495  14.997
4 Db-A ชุดดินเดิมบาง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      28,314  1.834

5 Db-fl-A 
ดินเดิมบาง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็น 

     59,812  3.875

6 Don-ca,f-B 
ดินดงยางเอน ที่เป็นดินเน้ือปูน เป็นดินเหนียว มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

       5,533  0.358

7 Kk-A ชุดดินโคกกระเทียม มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        5,064  0.328
8 Kld-B ชุดดินกลางดง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์      17,562  0.115
9 Kpg-A ชุดดินเขาพลอง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        2,872  0.186
10 Kpg-B ชุดดินเขาพลอง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์      66,640  4.317
11 Kpg-C ชุดดินเขาพลอง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           703  0.046

12 Kpg-ca-B 
ดินเขาพลอง ที่เป็นดินเน้ือปูน มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

       9,079  0.588

13 Kpg-ca,fl-A 
ดินเขาพลอง ที่เป็นดินเน้ือปูน เป็นดินร่วนละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

       1,141  0.074

14 Kpg-fl-A 
ดินเขาพลอง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

     25,803  1.672

15 Kpg-fl-B 
ดินเขาพลอง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

     30,960  2.006

16 Kpg-gm,fl-A 
ดินเขาพลอง ที่มีจุดประสีเทา เป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

    153,944  9.973

17 Kpg-gm-A 
ดินเขาพลอง ที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

       6,952  0.45

18 Kpg-hb,fl-A 
ดินเขาพลอง ที่มีธาตุเป็นด่างสูง เป็นดินร่วนละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

       4,716  0.306

19 Kpg-hb-B 
ดินเขาพลอง ที่มีธาตุเป็นด่างสูง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

     10,871  0.704
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ตารางที่ 3(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

 ไร่  ร้อยละ 

20 Kpg-mw,fl-A 
ดินเขาพลอง ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เป็นดินร่วน
ละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

     14,463  0.937

21 Kpg-mw-A 
ดินเขาพลอง ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

     19,167  1.242

22 Kpg-tks-B 
ดินเขาพลอง ที่เป็นดินทรายหนา มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

     17,548  1.137

23 Ksp-hb-A 
ดินโกสัมพี ที่มธีาตุเป็นด่างสูง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

       1,399  0.091

24 Lb-gm-A ดินลพบุรี ที่มีจดุประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์            23  0.001
25 Ly-B ชุดดินลาดหญ้า มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์        7,591  0.492
26 Ly-d-B ดินลาดหญ้า ทีเ่ป็นดินลึก มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์      11,658  0.755

27 Ly-vd-B 
ดินลาดหญ้า ทีเ่ป็นดินลึกมาก มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

     18,790  1.217

28 Ml-C ชุดดินมวกเหล็ก มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           351  0.023
29 Mn-A ดินมโนรมย์ มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      19,077  1.236

30 Mn-nopic-A 
ชุดดินมโนรมย์ ที่ไม่มศีิลาแลงอ่อน มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

    125,609  8.137

31 Nch-A ชุดดินหนองฉาง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     191,687  12.418
32 Np-A ชุดดินนครปฐม มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์       21,516  1.394
33 Phi-B ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           686  0.044
34 SC พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน      27,753  1.798
35 Sa-A ชุดดินสรรพยา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์       18,915  1.225

36 Sa-fsi-A 
ดินสรรพยา ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์  

     93,978  6.088

37 Sin-A ชุดดินสิงห์บุรี มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      144,219  9.343
38 Tas-C ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           558  0.036
39 Tk-br-A ดินตาคลี ที่เป็นสีนํ้าตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        4,963  0.322

40 Tk-md,br-A 
ดินตาคลี ที่เป็นดินลึกปานกลาง มีสีนํ้าตาล มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

       2,409  0.156
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ตารางที่ 3(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

 ไร่  ร้อยละ 
41 Ty-B ชุดดินท่ายาง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           231  0.015
42 Ty-C ชุดดินท่ายาง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์        2,474  0.16

43 Ty-C-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินท่ายางและที่ดินเต็มไปด้วย
ก้อนหิน มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

       3,217  0.208

44 Ty-D ชุดดินท่ายาง มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           801  0.052

45 Ty-D-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินท่ายางและที่ดินเต็มไปด้วย
ก้อนหิน มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 

           94  0.006

46 Uti-A ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      26,461  1.714
47 Uti-B ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์        1,209  0.078

48 Uti-gm,fl-A 
ดินอุทัย ที่มีจุดประสีเทา เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

       6,046  0.392

49 Uti-vtks-B 
ดินอุทัย ที่เป็นดินทรายหนามาก มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

     19,242  1.247

50 Uti-vtks-C 
ดินอุทัย ที่เป็นดินทรายหนามาก มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

       6,462  0.419

51 W แหล่งนํ้า        8,891  0.576
รวมพื้นที ่  1,559,391  100.000
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ระจํา ของ
ตาลหรือสี
รือดินร่วน
งเป็นกรด

นและไม่มี
ปุยอินทรีย์

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
ปนเทาเข้มกั
8.0) พบรอย
ของสีเทากับ
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงบํารุ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ับสีเทาเข้ม มี
ยไถลและหน้า
สีนํ้าตาลปนเห

ะ 
รุงดิน  โดยใช้ป
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ชัยนาท 
Fine, mixed
ราบเรียบถึงค
ที่ราบลุ่มนํ้าท
ตะกอนนํ้าพา
ค่อนข้างเลวถึ
ช้า 
เป็นดินลึก ดิ

มีจุดประสีนํ้าต
าอัดมันในดิน
หลืองเข้มถึงสี
มีนํ้าท่วมขังใ
ทํานา  ควรมี
ปุ๋ยอินทรีย์   
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

d, active, no
ค่อนข้างราบเรี
ท่วมถึงในภาค
าบริเวณที่ตํ่าใ
ถึงเลว 

นบน เน้ือดิน
ตาลปนเหลือง
ล่าง ในฤดูแล้

สเีทา ปฏิกิริยา
นฤดูฝนลึก  5
มีระบบการชล
และปุ๋ยเคมีใน
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง สูง

าง สูง

สูง
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onacid, isoh
รียบ  มีความ
คกลาง 
ในแอ่งที่ราบนํ้

กา
นเป็นดินเหนีย
งเข้ม ปฏิกิริยา
ล้งหน้าดินจะแ
าดินเป็นด่างป
50  ซม.  นาน
ลประทานเข้า
นอัตราที่เหมา
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

ง สู

ง สู

ง สู

hyperthermi
ลาดชัน 0-1 %

นํ้าท่วม 

ารไหลบ่าของ
วปนทรายแป้
าดินเป็นกรดเ
แตกระแหง ดิ
ปานกลาง (pH
น 2-3 เดือน 
าช่วย และเพ่ิม
ะสม 
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง ต่ํ

สูง ต่ํ

สูง ต่ํ

c  Aeric (Ve
% 

น้ําบนผิวดิน 
ป้งหรือดินเหนี
เล็กน้อยถึงด่า
ดินล่าง เน้ือดิน
H 8.0) 

มความอุดมส

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ส

า ส

า ส

Series
ertic) Endoaq

  ช้า 
นียว สีผสมขอ
างปานกลาง (
นเป็นดินเหนี

สมบูรณ์ของดิน

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง ปา

สูง ปา

สูง ปา

Cn 
quepts 

งสีนํ้าตาล
(pH 6.5-
ยว สีผสม

นด้วยการ

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
พัด 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
นํ้าตาลปนเท
ดินเหนียวปน
นํ้าตาล ปฏิกิ
แดงปฏิกิริยา
ข้อจํากัด 
ความอุดมสม
ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง
หลังการเก็บ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ทา ปฏิกิริยาดิ
นทรายแป้ง มี
กิริยาดินเป็นก
าดินเป็นกรดก

มบูรณ์ตํ่า 
ะ 
งคุณสมบัติทา
เก่ียวข้าวแล้ว
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

เดิมบาง 
Fine, kaolin
ราบเรียบถึงค
เกิดจากตะก

เกิดจากตะกอ
ค่อนข้างเลว 
ปานกลางถึง
เป็นดินลึก ดิ

ดินเป็นกรดปา
มีสีเทาปนนํ้าต
กรดปานกลาง
กลางถึงด่างปา
เป็นดินที่มีก

ควรมีการปรั
างกายภาพขอ
 ถ้ามีแหล่งนํ้า
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ต่ํา 

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

nitic, isohyp
ค่อนข้างราบเรี
อนนํ้าพามาทั

อนนํ้าพามาทั

ช้า 
นบนเป็นดินร่
นกลาง (pH 
าลหรือสีนํ้าต
 (pH 6.0) ดิ
านกลาง (pH 
ารระบายนํ้า

ับปรุงบํารุงดิน
องดินให้ดีขึ้น
าเพียงพอก็อา
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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perthermic A
รียบ  มีความ
ทับถมอยู่บนต

ับถมอยู่บนตะ

กา
ร่วนปนทรายถึ

6.0) ดินบน
าลปนเทามีจุด
ดินล่างตอนล่า
7.0-8.0)  

าค่อนข้างเลว

น โดยการใส่ป๋
และช่วยเพ่ิม
าจจะใช้ปลูกพื
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ปานก

า ปานก

า ปานก

Aeric (Plinth
ลาดชัน 0-2 %
ตะพักลํานํ้าเก

ะพักลํานํ้าใหม

ารไหลบ่าของ
ถึงร่วนเหนียวป
ตอนล่างเป็นดิ
ดประสีนํ้าตาล
างเป็นดินเหนี

ว มีนํ้าท่วมใน

ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น
ธาตุอาหารพื

พืชไร่อายุสั้นบ
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง ต่ํ

กลาง ต่ํ

กลาง ต่ํ

ic) Endoaqu
% 
ก่าระดับตํ่าหรื

ม่ 

น้ําบนผิวดิน 
ปนทรายหรือ
ดินร่วนปนดิน
ลแก่ สีนํ้าตาล
นียว สีเทาปนน

นฤดูฝนลึก 30

น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
ชให้แก่ดิน นอ
างชนิดและพืช
ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ส

Series
ualfs 

รือเนินตะกอน

  ช้า 
ดินร่วนปนดิน
นเหนียว ดินเห
ลปนเหลือง สี
นํ้าตาลอ่อน มี

0 ซม.  นาน 

ยหมัก ควบคู่ก
อกจากน้ีในช่
ชผักสวนครัวไ
ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา 

ต่ํา 

สูง ปา

Db 

นนํ้าพารูป

นเหนียว สี
หนียวหรือ
เหลืองปน
มีจุดประสี

4  เดือน  

กับปุ๋ยเคมี 
วงฤดูแล้ง
ได้ดี 
วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
เข้มหรือสีนํ้า
ปนทรายแป้ง
ถึงเป็นกลาง 
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
ดินให้ร่วนซุย
สูงขึ้น 
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
าตาลปนเทาเข
ง สีนํ้าตาลหรื
(pH 5.5-7.0

ะ 
ย ปรับปรุงบํา

คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ดงยางเอน 
Fine-silty, m
ค่อนข้างราบ
พบบริเวณเนิ
เกิดจากตะกอ
ช้า 
ปานกลาง 
เป็นดินลึกมา
ข้ม ปฏิกิริยาดิ
รือสีนํ้าตาลปน
0) 
ดินที่ใช้ปลูกพื
ทําลายช้ันดา
ารุงดินอยู่เสม

ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

mixed, activ
เรียบถึงเป็นลู

นินตะกอนนํ้าพ
อนนํ้าพา 

าก ดินบนเป็น
ดินเป็นกรดปา
นแดง มีจุดปร

พืชไร่มานาน ใ
านใต้ช้ันไถพร
มอโดยเพิ่มอิน

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ปานก

ปานก

ปานก
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ve, isohyper
ลกูคลื่นลอนลา
พารูปพัดและต

กา
นดินร่วนปนทร
านกลางถึงเป็
ระสีนํ้าตาลเข้

ใต้ช้ันไถพรวน
รวนโดยไถให้ลึ
นทรียวัตถุ แล

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ปานก

rthermic Oxy
าดเล็กน้อย ค
ตะพักลํานํ้า 

ารไหลบ่าของ
รายแป้งหรือดิ
นกลาง (pH 
้มหรือสีนํ้าตา

นมักแน่นทึบ ร
ลึกกว่าปกติ แ
ละใช้ปุ๋ยอินทรี

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ปานก

yaquic (Ulti
วามลาดชัน 1

น้ําบนผิวดิน 
ดินร่วนเหนียว

6.0-7.0) ดิน
ลปนเหลือง ป

รากชอนไชได้
และใช้อินทรีย
รีย์ร่วมกับปุ๋ย

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ส

กลาง ปาน

กลาง ต

Series
ic) Haplusta
1-5 % 

  ช้า 
วปนทรายแป้ง
นล่างเป็นดินร่
ปฏิกิริยาดินเป็

้ยาก 
ยวัตถุในการป
เคมีเพ่ือเพ่ิมผ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง ปา

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

Don 
alfs 

ง สีนํ้าตาล
วนเหนียว
ป็นกรดจัด

ปรับสภาพ
ผลผลิตให้

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
ตะพักลํานํ้าค
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
นํ้าตาลเข้ม แ
เทาหรือสีเทา
ล่างลึกลงไป 
ในดินล่างลกึ
เหลืองปนเขี
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
ควบคุมระดับ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
ค่อนข้างใหมห่
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
และสีแดงปน
าเข้ม มีจุดปร
หน้าดินจะแต

กมาก 80  ดิน
ยวมะกอก ปฏิ

ะ 
บนํ้าที่มีนํ้าท่ว
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

โคกกระเทียม
Very-fine, s
ค่อนข้างราบ
ตะพักลํานํ้าค
เกิดจากตะก

หรือที่ราบนํ้าท
เลว 
ช้า 
เป็นดินลึก เนื
เหลือง ปฏิกิริ
ระสีนํ้าตาลแก่
ตกระแหงในฤ
ล่างตอนล่าง 
ฏิกิริยาดินเป็น
เป็นที่ราบลุม่
พ้ืนที่บริเวณน
มแช่ขังให้พอ
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

ม 
smectitic, iso
เรียบถึงเป็นลู
ค่อนข้างใหมห่
อนที่มีแร่ดินเ
ท่วมถึง 

น้ือดินเป็นดิน
ริยาดินกรดจัด
ก่และสีแดงปน
ฤดูแล้ง จะพบ
เป็นดินเหนียว
นกลางถึงด่างอ
มตํ่า มีนํ้าท่วมข
น้ีส่วนใหญ่มีค
เหมาะสําหรับ
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง สูง

สูง

สูง
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ohypertherm
ลกูคลื่นลอนลา
หรือที่ราบนํ้าท
เหนียวพวกมอ

กา
เหนียวตลอด
ดถึงกรดเล็กน้
นเหลือง ปฏิกิ ิ
บรอยไถล ก้อน
ว สีนํ้าตาลปน
อ่อน (pH 7.0
ขังลึกมากกว่า
ความอุดมสมบ
บปลูกข้าวนาด
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

ง สู

ง สู

ง สู

mic Ustic En
าดเล็กน้อย ค
ท่วมถึง 
อนต์โมริลโลไ

ารไหลบ่าของ
 ดินบนเป็นดิ
้อย (pH 5.5-
ริยาดินเป็นกล
นเหล็กและแม
นเขียวมะกอก
0-8.0) 
า 1 เมตร นาน
บูรณ์ตามธรรม
ดําได้ จะช่วยเ
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง ปานก

สูง ปานก

สูง ปานก

ndoaquerts 
วามลาดชัน 1

ไนต์มากถูกนํ้า

น้ําบนผิวดิน 
นเหนียวสีดําห
6.5) ดินบนต
ลางถึงด่างอ่อ
มงกานีสสะสม
และพบจุดปร

น 5-6 เดือนใน
มชาติค่อนข้า
พ่ิมผลผลิตขอ
ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ส

กลาง ส

กลาง ส

Series

1-5 % 

าพัดพามาทับ

  ช้า 
หรือสีเทาเข้ม
ตอนล่างเป็นดิ
น (pH 7.0-8
มและก้อนหิน
ระสีนํ้าตาลปน

นช่วงฤดูฝน 
างสูง ถ้าสามา
องข้าวให้เพ่ิมขึ
ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง 

สูง ปา

สูง ปา

Kk 

บถมอยู่บน

ม จุดประสี
นเหนียวสี

8.0) ในดิน
นปูนสะสม
นเหลือง สี

รถจัดการ
ขึ้นได้ 
วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
สูง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
หินดินดาน 
เคลื่อนย้ายม
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
แป้ง สีนํ้าตาล
เหนียว สีนํ้า
กลาง (pH 5
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
สูงขึ้น จัดระบ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
หินทรายแป้

มาเป็นระยะทา
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ลเข้มถึงสีนํ้าต
ตาลหรือสีนํ้า

5.5-7.0) 

ะ 
บบการปลูกพื
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

กลางดง 
Fine, mixed
ลูกคลื่นลอนล
พ้ืนที่เนินเขา
เกิดจากการ

ป้ง หินโคลน 
างใกล้ๆ โดยแ
ดี  
ปานกลาง 
เป็นดินลึกมา

ตาลปนเทาเข้ม
ตาลปนแดง มี

สภาพพ้ืนที่ที่
ปรับปรุงบําร

พืชและระบบอ
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

d, active, iso
ลาดเล็กน้อยถึ
บริเวณเชิงเข
รผุพังสลายต
หินชนวน หิ

แรงโน้มถ่วงบริ

าก ดินบนเป็น
ม ปฏิกิริยาดิน
มีจุดประสีนํ้าต

ี่มีความลาดชั
รุงดินและใช้ป
อนุรักษ์ดินและ
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง ปานก

ปานก

สูง
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ohypertherm
ถึงเป็นลูกคลื่น
ขา 
ตัวของหินต
หินฟิลไลท์ เป็
ริเวณเชิงเขา

กา
นดินร่วน ดิน
นเป็นกรดปาน
ตาลเข้มหรือสี

ันสูง ดินเกิดก
ปุ๋ยอินทรีย์หรื
ะนํ้าให้เหมาะ
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

กลาง ต่ํ

กลาง ต่ํ

ง ปานก

mic Typic H
นลอนลาด คว

ะกอนเน้ือล
ป็นต้น และร

ารไหลบ่าของ
ร่วนปนดินเห
นกลางถึงเป็น
สีนํ้าตาลปนเห

การชะล้างพังท
รือปุ๋ยชีวภาพ
ะสมกับสภาพค
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

กลาง ต่ํ

aplustalfs 
ามลาดชัน 2-

ะเอียดและห
รวมถึงที่เกิดจ

น้ําบนผิวดิน 
หนียวหรือ   ดิ
กลาง (pH 6.

หลือง ปฏิกิริย

ทลายได้ง่าย 
พ ร่วมกับปุ๋ยเ
ความ ลาดชัน
ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ส

า ส

า ส

Series

-5 % 

หินที่แปรสภ
จากวัสดุดินห

  ช้าถึงเร็ว 
ดินร่วนเหนียว
.0-7.0)  ดินล่
ยาดินเป็นกรด

เคมีเพ่ือเพ่ิมผ
นของพ้ืนที่ 
ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง ปา

สูง ปา

สูง ปา

Kld 

ภาพ เช่น 
หรือหินที่

วปนทราย
ล่างเป็นดิน
จัดถึงเป็น

ผลผลิตให้

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
Paleustults
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
นํ้าตาล ปฏิกิ
ทรายในส่วน
ข้อจํากัด 
ยาก 
ข้อเสนอแนะ
ดินให้ร่วนซุย
สูงขึ้น 
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 
s 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
กิริยาดินเป็นก
นลึกๆ  สีนํ้าตา

ะ 
ย ปรับปรุงบํา

คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

เขาพลอง 
Coarse-loa

ค่อนข้างราบ
พบบริเวณตะ
เกิดจากตะกอ
 ดี 
ปานกลางถึง
เป็นดินลึกมา
รดจัดถึงเป็นก
าลหรือสีนํ้าตา
ความอุดมสม

ทําลายช้ันดา
ารุงดินอยู่เสม

ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

my, siliceo

เรียบถึงลูกคลื
ะพักลํานํ้า 
อนนํ้าพา 

เร็ว 
าก ดินบนเป็น
กรดเล็กน้อย 
าลปนแดง ปฏิ
มบูรณ์ตํ่า ดินท

านใต้ช้ันไถพร
มอ โดยเพ่ิมอิน

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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ous, semia

ลื่นลอนลาดเล็

กา
นดินร่วนปนท
(pH 5.5-6.5)
ฏิกิริยาดินเป็น
ที่ใช้ปลูกพืชไ

รวนโดยไถให้ลึ
นทรียวัตถุแล

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ต่ํ

า ต่ํ

า ต่ํ

active, isoh

ลก็น้อย ความ

ารไหลบ่าของ
ทรายหรือดินท
) ดินล่างเป็นดิ

นกรดจัดถึงเป็น
ไร่มานานใต้ช้ัน

ลึกกว่าปกติ แ
ละใช้ปุ๋ยอินทรี

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

hypertherm

ลาดชัน 1-5 %

น้ําบนผิวดิน 
ทรายปนดินร่
ดินร่วนปนทร
นกรดเล็กน้อย
นไถพรวนมัก

และใช้อินทรีย
รีย์ร่วมกับปุ๋ย

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ต

Series
mic Typic 

% 

  ช้าถึงปาน
ร่วน สีนํ้าตาล
ายถึงดินร่วน
ย (pH 5.5-6.5
แน่นทึบ ราก

ยวัตถุในการป
เคมีเพ่ือเพ่ิมผ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Kpg 
(Kandic) 

กลาง 
เข้มหรือสี
เหนียวปน
5) 
กชอนไชได้

ปรับสภาพ
ผลผลิตให้

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
จากผิวดิน ดิ
เป็นดินร่วนเห
ออกไซด์ของ
ข้อจํากัด 
ลาดชันสูง ดิ
ข้อเสนอแนะ
และเพ่ิมผลผ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ดินบนเป็นดินร
หนียวปนทรา
งเหล็กสีแดงป

นจะถูกชะล้า
ะ 
ผลิตพืชโดยใช้
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

โกสัมพี 
Loamy-ske
ลูกคลื่นลอนล
ตะพักลํานํ้าร
ตะกอนนํ้าพา
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินต้ืนถงึ
ร่วนปนทราย 
าย หรือดินร่วน
นเหลือง ปฏิกิ
เป็นดินต้ืนถึง
งพังทลายได้ง
จัดทําระบบอ
้ปุ๋ยอินทรีย์ร่ว
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ต่ํา 

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

letal , kaoli
ลาดเล็กน้อย 
ระดับสูง 
าพัดมาทับถม

งลึกปานกลาง
สีนํ้าตาล ปฏิ
นปนดินเหนีย
กิริยาดินเป็นก
งลึกปานกลา
ง่าย 
อนุรักษ์ดินแล
มกับปุ๋ยเคมี พ
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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nitic, isohyp
ความลาดชัน

บนตะพักลําน

กา
งถึงช้ันลูกรังห
ฏิกิริยาดินเป็น
ยวและมีลูกรัง 
กรดจัดมากถึง
างถึงช้ันลูกรัง

ละนํ้า  ที่เหม
พ้ืนที่ลาดชันสู
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ต่ํ

า ต่ํ

า ต่ํ

perthermic T
 0-2 % 

นํ้าระดับสูง รอ

ารไหลบ่าของ
นาแน่นต้ังแต่

นกรดจัดมากถึ
หรือเศษหินก
เป็นกรดจัด (p
หนาแน่น คว

าะสมโดยใช้วิ
สงูไม่ควรนํามา
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

Typic (Plinth

องรับด้วยตะก

น้ําบนผิวดิน 
ประมาณ 30-
ึงเป็นกรดจัด 
กลมมนที่ถูกเค
pH 4.5-5.5) 
วามอุดมสมบู

วิธีพืช เพ่ิมคว
าใช้เพาะปลูก 
ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ต

Series
hic) Haplust

กอนกรวดกลม

  ปานกลาง
-60 ซม.  
(pH 4.5-5.

คลือบด้วยสาร

บูรณ์ตํ่า  พ้ืนที

วามอุดมสมบู
 
ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ksp 
tults 

มมน 

 

5) ดินล่าง
รประกอบ

ที่ที่มีความ

รณ์แก่ดิน

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
ปานกลาง (p
ลงไป  ในฤดู
นาน จะพบร
8.0-9.0) ดิน
ข้อจํากัด 
การไพรวนย
ข้อเสนอแนะ
ดินในขณะที่
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
pH 6.5-8.0) 
ดูแล้งจะแตกร
รอยไถลและห
นล่างตอนล่างเ

ากลําบากและ
ะ 
ดินมีความช้ืน
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ลพบุรี 
Very-fine, s
ราบเรียบถึงค
ส่วนตํ่าของเนิ
พบส่วนใหญท่
ดี 
ช้า 
เป็นดินลึก ดิ
ดินบนตอนล่า
ะแหงเป็นร่อง

หน้าตัดดินมีมว
เป็นดินเหนียว
เป็นดินเหนีย
ะทําให้โครงส
โดยทั่วไปเหม

นเหมาะสมแล
ลึก อินทรยีวั

) 

5 สูง 

0 สูง 

00 สูง 

smectitic, iso
ค่อนข้างราบเรี
นินตะกอนรูป
ทางด้านเหนือ

ดินบนเป็นดินเ
างเป็นดินเหนี
ง กว้างกว่า 1
วลก้อนกลมปู
ว สีดําหรือสีนํ้
วจัด เมื่อแห้ง
ร้างของดินเสี
มาะในการปลู
ะควรใช้ปุ๋ยอิน
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

สูง

สูง

สูง
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ohypertherm
รียบ มีความล

ปพัด หรือบนต
อของที่ราบลุม่

กา
เหนียว สีดําห
นียว สีดําหรือสี
 ซม. หรือมาก
นสะสมอยู่ทั่ว
้ําตาลปนเทา 
งจะแข็งมากแ
ย 
ลูกพืชไร่ โดย
นทรีย์ร่วมกับป
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

ง สู

ง สู

ง สู

mic Typic H
ลาดชัน 1-5 %
ตะพักลํานํ้าระ
มภาคกลางหรื

ารไหลบ่าของ
หรือสีเทาเข้ม 
สีเทาเข้มมาก 
กกว่า ที่ความ
วไป  ปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาดินเป

แต่พอเปียกนํ้า

เฉพาะอย่างยิ
ปุ๋ยเคมี  เพ่ือเ
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง สู

สูง ปานก

สูง สู

Haplusterts 
% 
ดับกลาง 

รือที่สูงตอนกล

น้ําบนผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเ
พบช้ันปูนมา

มลึก 50 ซม. แ
าดินเป็นด่างป
ป็นด่างปานก
จะแฉะ ถ้าไถ

ย่ิงฝ้ายหรือข้า
เพ่ิมผลผลิต 
ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
ง ส

กลาง ส

ง ส

Series

ลาง 

  ช้าถึงปาน
เป็นกรดเล็กน้
าร์ลในระดับลึ
และรอยแตกน
ปานกลางถึงด่า
ลาง (pH 8.0
ถพรวนไม่ถูกวิ

าวโพด แต่คว

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง 

สูง 

สูง 

Lb 

กลาง 
น้อยถึงด่าง
ึก 80 ซม. 
น้ีจะคงอยู่
างจัด (pH 
 ) 
วิธีจะทําให้

รไถพรวน

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
สูง 

สูง 

สูง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
โน้มถ่วงของโ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
เทาหรือสีนํ้า
ร่วนปนทราย
ปฏิกิริยาดิน
50-125 ซม
สารกลมของ
ข้อจํากัด 
จัดการที่เหม
ข้อเสนอแนะ
พืชตามแนวร
พืชได้ดีขึ้น  พ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
โลกของหินทร
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
าตาลปนเหลือ
ยหรือดินร่วนเ
เป็นกรดจัดม
. จากผิวดิน ก
งหินลูกรังกระ

มาะสมในพ้ืนที
ะ 
ระดับและใช้ป
พืชสามารถดูด
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ลาดหญ้า 
Fine-loamy
ค่อนข้างราบ
พบบริเวณไห
เกิดจากการส
รายและหินคว
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินลึกปา

อง ปฏิกิริยาดิ
เหนียวปนทร
าก (pH 5.0
ก้อนกรวดเป็น
จายอยู่ทั่วไปใ
ความอุดมสม

ที่ที่มีความลาด
ในการปลูกพื
ปุ๋ยอินทรีย์ พ
ดไปใช้ได้ 
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

y, siliceous, 
เรียบถึงลูกคลื

หลเขาและเชิง
สลายตัวผุพังอ
วอร์ตไซต์ โดย

านกลาง  ดินบ
นเป็นกรดจัด
าย   สีนํ้าตาล
0) ดินล่างตอน
นพวกเศษหิน
ในช้ันดินปฏิกิ
มบูรณ์ตํ่า เสี่ย
ดชันสูง 
พืช ควรมีวิธีกา
วกปุ๋ยคอก ปุ๋

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ต่าํ

าง ต่าํ

ต่าํ
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isohyperthe
ลื่นลอนลาดเล็
งเขา 
อยู่กับที่ และ
ยมีหินดินดาน

กา
บนเป็นดินร่ว
มากถึงกรดป
ลหรือสีนํ้าตาล
นล่างเป็นดินร
นควอร์ตไซต์  
กิริยาดินเป็นก
ยงต่อการขาด

ารที่เหมาะสม
ปุยหมัก หรือปุ๋

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ปานก

า ปานก

า ปานก

ermic Kanha
ลก็น้อย มีควา

/หรือ เคลื่อน
นและหินฟิลไล

ารไหลบ่าของ
นหรือดินร่วน
านกลาง (pH
ลปนแดงและเ
ร่วนปนดินเหนี
หินทราย  หิ
รดจัดมากถึงก
ดแคลนนํ้า แล

เพ่ืออนุรักษดิ์
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ปานก

aplic Haplus
มลาดชัน 1-5

นย้ายมาเป็นร
ลท์เป็นหินพ้ืน 

น้ําบนผิวดิน 
นปนทราย    
H 5.0-6.0) ดิ
เป็นดินร่วนเห
นียว สีแดงปน
หินฟิลไลท์ แล
กรดจัด (pH 4
ละการกัดกร่อ

นและนํ้า เช่น
อช่วยให้ดินอุ้ม

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ปาน

กลาง ปาน

กลาง ปาน

Series
stults 

5 % 

ะยะทางใกล้ๆ
 

  ปานกลาง
 สีนํ้าตาล สีน
ดินบนตอนล่า
หนียวปนทราย
นเหลืองในช่ว
ละหินดินดาน
4.5-5.0) 
อนของดิน  ถ้

น ปลูกพืชคลุม
มนํ้า และยึดธ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

นกลาง ปา

นกลาง ปา

นกลาง ปา

Ly 

ๆ โดยแรง

ถึงเร็ว 
นํ้าตาลปน
าง เป็นดิน
ยปนกรวด 
งความลึก 
 และมวล

ถ้าไม่มีการ

มดิน ปลูก
ธาตุอาหาร

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
Haplustalfs
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
 โดยแรงโน้ม
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
แป้ง สีนํ้าตา
ร่วนปนดินเห
ดิน เป็นกรด
จะพบหินทีกํ่
ข้อจํากัด 
เจริญเติบโตข
ข้อเสนอแนะ
ธรรมชาติ เพื
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 
s 

นิด 
มถ่วงของโลกข
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ลปนเทาหรือ
หนียวปนกรวด
ดจัดถึงกรดเล็ก
กําลังสลายตัวท

ของรากพืช 
ะ 
พ่ือเป็นแหล่งต้
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

มวกเหล็ก 
Clayey-ske

ลูกคลื่นลอนล
 พบบริเวณที่
เกิดจากการส

ของหินดินดาน
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินต้ืนถงึ
สีนํ้าตาลเข้ม 
ดมาก หรือดิน
กน้อย (pH 5
ที่ความลึกไมเ่
เป็นดินต้ืน พ

ไม่ควรนํามา
ต้นนํ้าลําธาร 
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

letal, mixe

ลาดถึงเนินเขา
เป็นเนินเขา
สลายตัวผุพังอ
นที่มีสีจาง หนิ

งหินต้นกําเนิด
ปฏิกิริยาดินเ

นร่วนเหนียวป
5.5-6.5)  ดินล
เกิน 50 ซม. จ
พบช้ันหินพ้ืน

าใช้ประโยชน

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ปานก

าง ปานก

ปานก
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ed, semia

า มีความลาด

อยู่กับที่ และ/
นสเลท หรือหิ

กา
ด ดินบนเป็นดิ
เป็นกรดจัดถึง
ปนทรายแป้งป
ล่างตอนล่าง 
จากผิวดิน 
นที่ความลึกไ

น์ในการเพาะ

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ปานก

ctive, sha

ดชัน 2-12 %

/หรือ  เคลื่อน
นที่คล้ายคลึง

ารไหลบ่าของ
ดินร่วนหรือดิน
งกรดกลาง (p
ปนกรวดมาก ห
สีนํ้าตาลปนเ

ม่เกิน 50 ซม

ะปลูก ควรป

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ต่ํ

llow, isohy

ย้ายมาเป็นระ
กัน 

น้ําบนผิวดิน 
นร่วนปนทราย
H 5.5-7.0) ดิ
หรือดินเหนียว
หลืองหรือสีนํ้

ม. จากผิวดิน

ล่อยและรักษ

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ส

กลาง ปาน

า ต

Series
yperthermi

ะยะทางใกล้ๆ

  ช้า 
ย 
ดินบนตอนล่า
วปนกรวดมาก
นํ้าตาลหรือสีนํ้

น เป็นอุปสรร

ษาให้คงไว้เป็

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง ปา

นกลาง ปา

ต่ํา 

Ml 
c, Ultic 

 

าง เป็นดิน
กปฏิกิริยา
นํ้าตาลเข้ม 

รคในการ

ปนป่าตาม

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
สีเทาเข้ม ปฏิ
นํ้าตาลปนเห
ดินเหนียว สี
เหล็กและแม
6.0-6.5) 
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
สมบูรณ์ของ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ฏิกิริยาดินเป็น
หลืองหรือสีนํ้า
สีนํ้าตาลปนเท
มงกานีสสะสม

ะ 
ดิน 
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

มโนรมย์ 
fine, mixed
ราบเรียบถึงค
 ด้านเหนือขอ
เกิดจากตะกอ
ค่อนข้างเลวถึ
ช้า 
เป็นดินลึก ดิ

นกรดจัดถึงเป็
าตาลแก่ ปฏิกิ
ทาถึงสีเทาหรื
มในดินล่างหรื

มีนํ้าท่วมขังใ
ควรใช้ทํานา

ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

d, semiactive
ค่อนข้างราบเรี
องที่ราบลุ่มภา
อนนํ้าพามาทั
ถึงเลว 

ดินบนเป็นดินร
ปนกลาง (pH 
กิริยาดินเป็นก
รือสีเทาอ่อน ม
รือตลอดหน้าต

นฤดูฝนลึก 50
าหรือปลูกพืช

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ปานก

าง ปานก

ปานก
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e, isohypert
รียบ มีความล
าคกลาง 
ับถมอยู่บนตะ

กา
ร่วนหรือดินร่

5.5-7.0) ดิ
กรดจัดมากถึง
มีจุดประสีแด
ตัดดิน ปฏิกิริ

0 ซม. นาน 4
ชที่ใช้นํ้ามาก 

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ปานก

thermic Aer
ลาดชัน 0-2 %

ะพักลํานํ้าใหม

ารไหลบ่าของ
วนเหนียวปน
นบนตอนล่าง
กรดเล็กน้อย 
ดงปนเหลืองแ
ยาดินเป็นกรด

4 เดือน 
ควรใส่ปุ๋ยคอ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง ต่ํ

กลาง ต่ํ

กลาง ต่ํ

ic (Plinthic) 
% 

ม่ 

น้ําบนผิวดิน 
นทรายแป้งหรื
งเป็นดินเหนีย
(pH 4.5-6.

และสีแดง จะ
ดปานกลางถึง

อกและปุ๋ยหมั

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ต

Series
Endoaqual

  ช้า 
รือดินร่วนปนดิ
ยว สีนํ้าตาล มี
.5) ดินล่างตอ
ะพบศิลาแลงอ
งเป็นกรดเล็ก

มัก เพ่ือเพ่ิมค

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 

Mn 
fs 

ดินเหนียว 
มีจุดประสี
อนล่างเป็น
อ่อน ก้อน
กน้อย (pH 

วาม อุดม

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
ลํานํ้าระดับตํ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
ประสีนํ้าตาล
ร่วนเหนียวป
กลาง (pH 6
ข้อจํากัด 
ฤดูเพาะปลกู
ข้อเสนอแนะ
จําเป็นแก่พืช
สมบัติทางเค

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
ตํ่า 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ลปนเหลืองหรื
ปนทราย สีเท
6.0-7.0) 

ก 
ะ 
ชให้กับดินและ
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

หนองฉาง 
Fine-loamy
ราบเรียบถึงลู
 พบบริเวณเนิ
เกิดจากตะก

ค่อนข้างเลว 
ปานกลาง 
เป็นดินลึกมา

รือสีนํ้าตาลเข้
ทา มีจุดประสี

เน้ือดินค่อนข้

ใช้ทํานา  ต้อ
ะทําให้สมบัติท
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ต่ํา 

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

y, mixed, se
ลกูคลื่นลอนล
นินตะกอนรูปพ
อนนํ้าพาจาก

าก ดินบนเป็น
้ม ปฏิกิริยาดิน
สีนํ้าตาลปนเห

ข้างเป็นทราย 

องปรับปรุงบํ
ทางกายภาพข
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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emiactive, is
าดเล็กน้อย ค
พัด และตะกอ
กหินแกรนิตม

กา
นดินร่วนปนทร
นเป็นกรดปาน
หลืองหรือสีนํ้

มีความอุดมส

ารุงดินโดยใช้
ของดินดีขึ้น 
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ต่ํ

า ต่ํ

า ต่ํ

ohyperther
ความลาดชัน 0
อนตะพักลํานํ้
าทับถมอยู่บน

ารไหลบ่าของ
ราย สีนํ้าตาลป
นกลางถึงเป็น
้าตาลเข้ม ปฏิ

สมบูรณ์ตํ่า เสี่

ช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยค

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

mic Aeric Pa
0-2 % 
้ําเก่าระดับตํ่า
นเนินตะกอนน

น้ําบนผิวดิน 
ปนเทาหรือสีน
นกลาง (pH 6
ฏิกิริยาดินเป็น

ยงต่อการขาด

คอกและปุ๋ยห

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ต

Series
aleaquults 

า 
นํ้าพารูปพัดห

  ช้า 
นํ้าตาลปนเทา
6.0-7.0) ดินล่
นกรดปานกล

ดแคลนนํ้าสําห

หมัก  เพ่ือเพ่ิม

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Nch 

หรือตะพัก

าเข้ม มีจุด
ล่างเป็นดิน
ลางถึงเป็น

หรับพืชใน

มแร่ธาตุที่

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
พัด 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
นํ้าตาลปนเท
หรือดินร่วนป
ปฏิกิริยาดิน
และแมงกานี
เป็นด่างปาน
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงบํารุ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ทาหรือสีนํ้าตา
ปนดินเหนียว
เป็นกรดเล็กน้
นีสปะปนอยู่ พ
นกลาง (pH 8.

ะ 
รุงดิน โดยใช้ปุ๋
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

นครปฐม 
Fine, mixed
ราบเรียบถึงค
 เกิดจากตะก

เกิดจากตะกอ
ค่อนข้างเลว 
ช้า 
เป็นดินลึก ดิ

าลเข้ม ปฏิกิริย
ว สีนํ้าตาลปน
น้อยถึงด่างปา
พบมวลก้อนก
.0) 
มีนํ้าท่วมขังใ
ทํานา ควรมี

ปุ๋ยอินทรีย์ แล
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ปานกล

d, active, iso
ค่อนข้างราบเรี
กอนนํ้าพามาท

อนนํ้าพามาทั

ดินบนเป็นดิน
ยาดินเป็นกรด
นเทาเข้ม มีจุด
านกลาง (pH 
กลมของปูนใน

นฤดูฝนลึก 50
ระบบการชล

ละปุ๋ยเคมีในอัต
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง ปานก

าง ปานก

าง ปานก
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ohypertherm
รียบ  มีความ
ทับถมอยู่บนต

ับถมอยู่บนตะ

กา
ร่วน ดินร่วน
ดจัดถึงกรดเลก็
ดประสีนํ้าตาล

6.5-8.0) ดิ
นดินล่างในระ

0 ซม. นาน 3
ลประทานเข้า
ตราที่เหมาะส
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

กลาง สู

กลาง สู

กลาง สู

mic Aeric En
ลาดชัน 0-2 %
ตะพักลํานํ้าเก

ะพักลํานํ้าใหม

ารไหลบ่าของ
เหนียวปนทร
กน้อย(pH 5.0
ลแก่หรือสีนํ้า
นล่างตอนล่า

ะดับความลึก 

3-4 เดือน 
ช่วย และเพ่ิม

สม 
าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง สู

สูง สู

สูง สู

ndoaqualfs 
% 
ก่าระดับตํ่าหรื

ม่ 

น้ําบนผิวดิน 
รายแป้งหรือดิ
0-6.5) ดินบน
าตาลปนเหลือ
ง อาจจะพบม
80 ซม.จากผิ

มความอุดมส

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
ง ส

ง ส

ง ส

Series

รือเนินตะกอน

  ช้า 
ดินร่วนปนดิน
นตอนล่างเป็น
องในดินบนแล
มวลก้อนกลม
ผิวดินลงไป ปฏิ

สมบูรณ์ของดิน

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง 

สูง 

สูง 

Np 

นนํ้าพารูป

นเหนียว สี
ดินเหนียว
ละดินล่าง 
ของเหล็ก
ฏิกิริยาดิน

นด้วยการ

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
สูง 

สูง 

สูง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
แรงโน้มถ่วงข
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
ผิวดิน ดินบน
ปฏิกิริยาดินเ
หิน มีกรวดแ
สีนํ้าตาลอ่อน
ข้อจํากัด 
จะถูกชะล้าง
ข้อเสนอแนะ
แต่ต้องรบกว
แก่ดินและเพิ
ป่าหรือฟ้ืนฟู
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
ของโลกของหิ
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
นเป็นดินร่วน
เป็นกรดจัดถึง
และหินมนเล็ก
น ปฏิกิริยาดิน

งพังทลายได้ง่า
ะ 
วนดินน้อยที่สุ
พ่ิมผลผลิตพืชโ
สภาพป่า 
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ไพศาลี 
loamy-skel
ลูกคลื่นลอนล
พบบริเวณเนิ
เกิดจากการส

หินอัคนีพวกหิน
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินลึกปา

นปนทรายหรือ
งเป็นกรดเล็กน
กของหินไรโอไ
นเป็นกรดจัดม
เป็นดินต้ืนถึง
าย 
บริเวณที่มีคว
ด พร้อมทั้งจัด
โดยใช้ปุ๋ยอินท

ลึก อินทรยีวั

) 

5 ต่ํา 

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

letal, mixed
ลาดเล็กน้อยถึ
นินเขา ไหล่เขา
สลายตัวผุพัง
นไรโอไลท์ หิน

านกลางถึงช้ัน
อดินร่วนปนท
น้อย (pH 5.5
ไลท์ หินทัฟฟ์
มากถึงเป็นกรด
งช้ันกรวดและ

วามลาดชันไม
ดทําระบบอนุ
ทรีย์ร่วมกับปุ๋ย

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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d, superactiv
ถึงลูกคลื่นลอน
าและเชิงเขา
อยู่กับที่และว
นทัฟฟ์ 

กา
นก้อนกรวดแล
ทรายปนเศษหิ
5-6.5) ดินล่าง
ปะปนอยู่หนา
ดจัด (pH 4.5
ะหินมนเล็ก ค

ม่มากนัก (ไม่เ
นรักษ์ดินและน
ยเคมี พ้ืนที่ลา

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ปานก

า ต่ํ

า ต่ํ

ve, isohyper
นชัน ความลา

วัสดุที่เคลื่อน

ารไหลบ่าของ
ละหินมนเล็ก
หิน สีนํ้าตาลถึ
งเป็นดินร่วนป
าแน่นมาก มา
-5.5)  

ความอุดมสมบู

เกิน 12%) แล
นํ้าที่เหมาะสม
าดชันสูงไม่คว

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง สู

ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

rthermic Ult
ดชัน 2-20 %

ย้ายมาเป็นระ

น้ําบนผิวดิน 
หนาแน่นต้ังแ
ถึงสีนํ้าตาลเข้
ปนเศษหินถึงดิ
ากกว่า 35 %

บูรณ์ตํ่า พ้ืนที่ท

ละดินไม่ต้ืนมา
มโดยใช้วิธีพืช 
รนํามาใช้เพา

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
ง ปาน

า ปาน

า ปาน

Series
tic Haplustu

% 

ะยะทางไม่ไก

  ช้าถึงเร็ว 
แต่ภายใน 50
ข้มหรือสีนํ้าต
ดินร่วนปนทร

% โดยปริมาตร

ที่มีความลาด

าก อาจใช้ปลู
เพ่ิมความอุด

าะปลูก ควรให

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

นกลาง ปา

นกลาง 

นกลาง 

Phi 
ults 

กลนัก โดย

0 ซม. จาก
าลปนเทา 
ายปนเศษ
ร สีนํ้าตาล 

ชันสูง ดิน

ลูกพืชไร่ได้ 
ดมสมบูรณ์
ห้คงสภาพ

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
Haplustept
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
ประสีเทา  ป
ตะกอนที่นํ้าพ
ร่วนเหนียว  
ตลอดหน้าตั
สีนํ้าตาลปนเ
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
สมบูรณ์และ
ของดินและป้
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 
ts 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ปฏิกิริยาดินเเป็
พามาทับถมใน
สีนํ้าตาลปน
ัดดิน ปฏิกิริย
เหลือง ปฏิกิริ

ะ 
ะแร่ธาตุที่จําเป็
ป้องกันนํ้าขัง โ
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

สรรพยา 
Fine-loamy

ราบเรียบ มีค
 ริมฝั่งแม่นํ้า 
ตะกอนนํ้าพา
ดีปานกลางถึ
ช้า 
เป็นดินลึก  ดิ
ป็นด่างปานกล
นแต่ละปี ซึ่งอ
เหลืองเข้ม  มี
าดินเป็นกรดป
ยาดินเป็นด่าง
อาจมีนํ้าท่วม
ทํานา  ควรป

ป็นแก่พืชให้กั
โดยทําการระ
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

y, mixed, ac

ความลาดชัน 0
และสันดินรมิ

า 
ถึงค่อนข้างเลว

ดินบนเป็นดิน
ลาง (pH 8.0
อาจจะมีลักษณ
มีจุดประสีนํ้าต
ปานกลางถึงเ
งปานกลาง (p
มขังในฤดูฝนลึ
ปรับปรุงบํารุ
ับดิน  และทํา
ะบายนํ้าผิวดิน
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง ปานก

าง ปานก

ปานก
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ctive, nonac

0-1 % 
มนํ้า 

ว 
กา

นร่วนหรือดิน
0)  ดินบนตอ
ณะแตกต่างกั
ตาลปนเหลือง
เป็นกลาง (pH
pH 8.0) 
ลกึ 50 ซม. นา
รุงดินโดยใช้ปุ๋
าให้คุณสมบัติ
น 
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

กลาง สู

กลาง สู

กลาง สู

id, isohyper

ารไหลบ่าของ
ร่วนเหนียวป
นล่างมีลักษณ
ันเห็นได้ชัดเจ
งหรือสีนํ้าตาล
H 6.0-7.0) ดิ

าน 4-5 เดือน
ปุยเคมี ปุ๋ยหมั
ติทางกายภาพ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง ปานก

สูง ต่ํ

สูง ต่ํ

rthermic Aq

น้ําบนผิวดิน 
นทรายแป้ง  

ณะเน้ือดินและ
จน  เช่นเป็นดิ
ลแก่ และพบ
ดินล่างตอนล่า

มัก และปุ๋ยคอ
พของดินดีขึ้น 

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ปาน

า ต

า ปาน

Series
quic (Fluven

  ช้า 
สีนํ้าตาลปน

ะสีไม่แน่นอน 
ดินร่วนปนทรา
เกล็ดแร่ไมกา
าง เป็นดินร่วน

อก เพ่ือเพ่ิมค
ปรับปรุงการ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

นกลาง ปา

Sa 
tic)  

เทา  มีจุด
ขึ้นอยู่กับ
ายหรือดิน
าปะปนอยู่
นปนทราย 

ความอุดม
ระบายน้ํา

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
Endoaquep
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
แก่และสีแดง
เหนียวสีเทาเ
ล่าง ในฤดูแล
กรดปานกลา
เขียวเข้ม  ปฏ
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
พืชผักสวนคร
คุณสมบัติทา
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 
pts 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
งปนเหลือง ป
เข้มและสีเทา
ล้งหน้าดินจะแ
างถึงด่างปาน
ฏิกิริยาดินเป็น

ะ 
รัวได้ ควรมีกา
างกายภาพแล
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

สิงห์บุรี 
Very-fine, 

ราบเรียบ  มี
ที่ราบลุ่มนํ้าท
ตะกอนนํ้าพา
เลว 
ช้า 
เป็นดินลึก ดิ

ปฏิกิริยาดิน เ
 มีจุดประสีนํ้า
แตกระแหง ป

นกลาง (pH 6
นด่างปานกลา
เป็นที่ลุ่มตํ่า ม
ควรทําคันดิน
ารปรับปรุงบํา
ละทางเคมีของ
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

mixed, 

ความลาดชัน 
ท่วมถึงในภาค
าบริเวณที่ตํ่าใ

นบน เน้ือดินเ
ป็นกรดปานก
าตาล สีนํ้าตา
ปฏิกิริยาดินเป็
6.0-8.0)  ดินล
าง (pH 8.0)
มักมีนํ้าท่วมลึ
นก้ันนํ้า เพ่ือ
ารุงดิน โดยกา
งดินให้ดีขึ้น 
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง สูง

าง สูง

สูง
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semiactive, 

0-1 % 
คกลาง 
ในแอ่งที่ราบนํ้

กา
เป็นดินเหนียว
กลางถึงด่างป
าลปนเหลืองห
ป็นกรดปานกล
ล่างตอนล่างเ

ลกึ 80 ซม. นา
ควบคุมระดับ
ารใส่ปุ๋ยอินทรี

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

ง สู

ง สู

ง สู

nonacid,

นํ้าท่วม 

ารไหลบ่าของ
ว สีเทาเข้มหรื
ปานกลาง(pH 
หรือสีนํ้าตาลเข
ลาง (pH 6.0)
เป็นดินเลนเห

าน 7-8 เดือนใ
บนํ้าและในฤ
รีย์ เช่น ปุ๋ยคอ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง ต่ํ

สูง ต่ํ

สูง ต่ํ

, isohyper

น้ําบนผิวดิน 
รือสีนํ้าตาลปน

6.0-8.0) 
ข้ม พบรอยไถ
) ในดินล่างตอ
นียวสีเขียวมะ

ในช่วงฤดูฝน 
ดูแล้งยังใช้ป
อก ปุ๋ยหมัก ป๋

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ส

า ส

า ส

Series
rthermic  

  ช้า 
นเทา มีจุดปร
ดินบนตอนล่

ถลและหน้าอัด
อนบน ปฏิกิริ
ะกอก สีเทาถึ

ปลูกพืชไร่บาง
ปุ๋ยพืชสด  เพ่ือ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง ปา

สูง ปา

สูง ปา

Sin 
Vertic 

ะสีนํ้าตาล
างเป็นดิน
ดมันในดิน
ยาดินเป็น
ึงสีเทาปน

งชนิดหรือ
อปรับปรุง

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
รวมถึงที่เกิด
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
เข้ม ปฏิกิริยา
ละ 35 จะพ
เล็กน้อย (pH
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
ธาร 
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
จากวัสดุดินห
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
าดินเป็นกรดเ

พบช้ันดินปนก
H 6.5) 

ะ 

คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ทับเสลา 
Loamy-ske
ลูกคลื่นลอนล
บริเวณภูเขาห
เกิดจากการ
รือหินที่เคลื่อ
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินต้ืนถงึ
เล็กน้อย (pH 
กรวดปนเศษหิ

เป็นดินต้ืนมีเ
ไม่เหมาะที่จะ

ลึก อินทรยีวั

) 

5 ต่ํา 

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

letal, mixed
ลาดเล็กน้อยถึ
หรือเชิงเขาหนิ
ผุพังสลายตัว
นย้ายมาเป็นร

งช้ันเศษหิน ดิ
6.5)  ดินล่าง
หินน้ีต้ืนกว่า 

เศษหินมาก  มี
ะนํามาใช้ในก

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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d, subactive
ถึงเป็นเนินเขา
นแกรนิต  
ของหินแกรนิ
ระยะทางใกล้

กา
ดินบนเป็นดินร
งมีเน้ือดินเป็น
50 ซม. จาก

มีความลาดชัน
ารเกษตร คว

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ต่ํ

า ต่ํ

า ต่ํ

e, isohyperth
า มีความลาดช

นิต หินไนท์ แ
้ๆ โดยแรงโน้ม

ารไหลบ่าของ
ร่วนปนทรายป
ดินร่วนปนทร

กผิวดิน สีนํ้าต

นสูง ขาดแคล
รปล่อยไว้เป็น

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

hermic Ultic
ชัน 2-35 % 

และหินซีสท์ บ
มถ่วงบริเวณเ

น้ําบนผิวดิน 
ปนกรวด สีนํ้า
รายปนกรวดหิ
ตาลปนเหลือง

นนํ้า 
นป่าธรรมชาติ

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ต

Series
c (Typic) Ha

บริเวณพ้ืนที่ภู
เชิงเขา 

  ปานกลาง
าตาลปนเทาถึ
หินปริมาณมา
ง ปฏิกิริยาดิน

ติเพ่ือเป็นแหล่

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Tas 
plustalfs 

ภูเขา และ

 
ึงสีนํ้าตาล
กกว่าร้อย
นเป็นกรด

งต้นนํ้าลํา

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
หรือดินเหนีย
กลางถึงเป็น
เม็ดปูนปน สี
(pH 8.0) ใต้
ข้อจํากัด 
สมดุลธาตุอา
ข้อเสนอแนะ
เคมีของดินใ
จุลธาตุเพ่ิมเติ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ยวปนทรายแ
ด่างปานกลาง
สีนํ้าตาลหรือสี
้ช้ันดินลงไปเป็

าหารโยเฉพาะ
ะ 
นเบ้ืองต้นโดย
ติมสําหรับพืช
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ตาคลี 
Loamy-ske
ลูกคลื่นลอนล
  
เกิดจากตะกอ
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินต้ืนถงึ

แป้ง สีดํา สีเท
ง (pH 7.0-8
สีนํ้าตาลเข้ม 
ป็นช้ันปูนมาร์
ดินต้ืนถึงช้ัน

ะการขาดฟอส
เพาะปลูกพืช
ยการคลุกเคล้
บางชนิดเมื่อพื
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

letal, carbo
ลาดเล็กน้อยถึ

อนนํ้าพาทับถ

งช้ันปูนมาร์ลที
าเข้มมาก สีน

8.0) ดินล่างเป็
และมีสีขาวข
ลสีขาวทั้งที่เป็

นปูนมาร์ลซึ่งจ
สฟอรัสและจุล
ชที่มีระบบราก
ล้าด้วยอินทรีย
พืชเริ่มแสดงอ
วัตถ ุ ความ

แลกเป
แคตไอ

าง สูง

สูง

ปานก
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onatic, isohy
ถึงลูกคลื่นลอน

ถมอยู่บนช้ันปู

กา
ที่พบภายใน 5
นํ้าตาลปนเทา
ป็นดินร่วนปน
ของผงปูนทุติย
ป็นเม็ดและทีเ่
จะมีผลกระท
ลธาตุบางชนิด
กสั้น  ได้แก่ พื
ยวัตถุ ใช้ปุ๋ยเค
อาการขาด 
มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

ง สู

ง สู

กลาง สู

yperthermic
นลาด ความล

นมาร์ล บริเว

ารไหลบ่าของ
50 ซม.จากผิว
าเข้มมาก หรื
ดินเหนียวหรื
ยภูมิหรือปูนม
เช่ือมต่อกันหน
ทบทางกายภา
ด 
พืชไร่ และพืช
คมีโดยเฉพาะ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
สูง ปานก

สูง ต่ํ

สูง ต่ํ

Entic Haplu
าดชัน 3-12 %

ณเนินตะกอน

น้ําบนผิวดิน 
วดิน ดินบนเป็
อสีนํ้าตาลเข้ม
อดินร่วนเหนี
มาร์ล ปฏิกิริย
นาแน่น 
าพและทางเค

ผัก ปรับปรุงส
ฟอสฟอรัสใน

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ส

า ปาน

า ปาน

Series
ustolls 
% 

นรูปพัด 

  ช้าถึงปาน
ป็นดินร่วนปน
มมาก ปฏิกิริ
ยวปนทรายแ

ยาดินเป็นด่างป

คมีต่อพืช ดิน

สมบัติทางกาย
นรูปที่ละลายช้

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

สูง 

นกลาง ปา

นกลาง ปา

Tk 

กลาง 
ดินเหนียว
ยาดินเป็น
แป้ง และมี
ปานกลาง 

นอาจขาด

ยภาพและ
ช้า และให้    

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
สูง 

านกลาง 

านกลาง 

 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
โน้มถ่วงของโ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
เศษหิน สีนํ้า
6.0) ดินล่าง
หินดินดาน สี
กรดจัด (pH 
ข้อจํากัด 
การกัดกร่อน
ข้อเสนอแนะ
พืชตามแนวร
พืชได้ดีขึ้น  พ
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน (USDA) 

นิด 
โลกของหินทร
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
าตาล สีนํ้าตาล
 เป็นดินร่วนป
สีนํ้าตาลหรือสี
4.5-5.0) 

นของดิน เน่ือง
ะ 
ระดับและใช้ป
พืชสามารถดูด
คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

ท่ายาง 
Loamy-ske
ลูกคลื่นลอนล
พบบริเวณทีเ่
เกิดจากการส
รายและหินคว
ดี 
ปานกลาง 
เป็นดินต้ืนถงึ
ลปนเทาหรือสี
ปนทรายปนเ
สีนํ้าตาลปนแ

ความอุดมสม
งจากพ้ืนที่มีคว
ในการปลูกพื
ปุ๋ยอินทรีย์ พ
ดไปใช้ได้ 
ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ปานกล

00 ต่ํา 

letal, siliceo
ลาดเล็กน้อยถึ
เป็นเนินเขา 
สลายตัวผุพังอ
วอร์ตไซต์ โดย

งช้ันเศษหินแล
สีนํ้าตาลปนเห
ศษหิน พบก้อ
แดง ปฏิกิริยาดิ

มบูรณ์ตํ่า เป็น
วามลาดชันสูง

พืช ควรมีวิธีกา
วกปุ๋ยคอก ปุ๋

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ต่าํ

าง ต่าํ

ต่าํ
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ous, isohype
ถึงเป็นเนินเขา

อยู่กับที่ และ
ยมีหินดินดาน

กา
ละหินพ้ืน ดินบ
หลือง ปฏิกิริย
อนกรวดเป็นพ
ดินเป็นกรดจั

นดินต้ืนและเน
ง 
ารที่เหมาะสม
ปุยหมัก หรือปุ๋

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ปานก

า ปานก

า ปานก

erthermic K
า มีความลาดช

/หรือ เคลื่อน
นและหินฟิลไล

ารไหลบ่าของ
บนเป็นดินร่วน
ยาดินเป็นกรด
พวกเศษหินค
ัดมาก (pH 

น้ือดินปนเศษ

เพ่ืออนุรักษดิ์
ปุ๋ยพืชสด เพ่ือ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
กลาง ปานก

กลาง ปานก

กลาง ปานก

anhaplic Ha
ชัน 2-20 % 

นย้ายมาเป็นร
ลท์เป็นหินพ้ืน 

น้ําบนผิวดิน 
นปนเศษหินห
ดจัดมากถึงกร
วอร์ตไซต์ หิน
5.0) ปฏิกิริย

ษหิน เสี่ยงต่อ

นและนํ้า เช่น
อช่วยให้ดินอุ้ม

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
กลาง ปาน

กลาง ปาน

กลาง ปาน

Series
aplustults 

ะยะทางใกล้ๆ
 

  ปานกลาง
หรือดินร่วนปน
รดปานกลาง (
นทราย หินฟิล
าดินเป็นกรด

การขาดแคล

น ปลูกพืชคลุม
มนํ้า และยึดธ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

นกลาง ปา

นกลาง ปา

นกลาง ปา

Ty 

ๆ โดยแรง

ถึงเร็ว 
นทรายปน
(pH 5.0-
ลไลท์และ
จัดมากถึง

นนํ้า และ

มดิน ปลูก
ธาตุอาหาร

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 



ชุดดิน 
การจําแนกดิ
Paleustults
สภาพพื้นที่ 
ภูมิสัณฐาน 
วัตถุต้นกําเนิ
การระบายน้ํ
การซึมผ่านไ
ลักษณะสมบ
นํ้าตาลปนเท
ร่วนเปนทรา
5.0-6.0) 
ข้อจํากัด 
ข้อเสนอแนะ
ให้สูงขึ้น 
สมบัติทางเค

  

  

  

  

 
 
 
 

ดิน (USDA) 
s 

นิด 
น้ํา 
ได้ของน้ํา 
บัติของดิน 
ทาเข้ม ปฏิกิริ
ายหยาบ สีนํ้า

ะ 

คมี ความลึ

 (ซม.

0-25

25-50

50-10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุทัย
Coarse-loa

คอนข้างราบ
พบบริเวณเชิ
เกิดจากตะกอ
ดี 
ปานกลางถึง
เป็นดินลึกมา
ยาดินเป็นกร
ตาลซีดหรือสี

ความอุดมสม
ใช้อินทรียวัต

ลึก อินทรยีวั

) 

5 ปานกล

0 ต่ํา 

00 ต่ํา 

my, mixed

เรียบถึงลูกคลื
ชงเขาและตะพั
อนนํ้าพา ส่วน

เร็ว 
าก ดินบนเป็น
ดจัดถึงเป็นกร

สนํ้าตาลปนเห

มบูรณ์ตํ่า เน้ือ
ตถุในการปรับ

วัตถ ุ ความ
แลกเป
แคตไอ

าง ต่าํ

ต่าํ

ต่าํ
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d, subactiv

ลื่นลอนลาดเล็
พักลํานํ้าระดับ
นใหญ่เป็นตะก

กา
นดินร่วนปนท
รดเล็กน้อย (

หลืองอ่อน ปฏิ

อดินค่อนข้างเป็
บสภาพดินและ

มจุ
ปล่ียน
อออน 

คว
อิ่มตัว

า ต่ํ

า ต่ํ

า ต่ํ

ve, isohyp

ลก็น้อย ความ
บสูง 
กอนของหินแ

ารไหลบ่าของ
ทรายหรือดินท
pH 5.5-6.5
กิริยาดินเป็น

ป็นทราย 
ะบํารุงดินอยู่เ

าม
วเบส

ฟอสฟ
ที่เป็

ประโ
ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

ต่าํ ต่ํ

perthermic 

ลาดชัน 1-5 %

กรนิต 

น้ําบนผิวดิน 
ทรายปนดินร่
5) ดินล่างเป็น
กรดจัดจัดถึงเ

เสมอ ร่วมกับ

ฟอรัส
ปน็
โยชน์ 

โพแท
ทีเ่

ประ
า ต

า ต

า ต

Series
Typic (O

% 

  ช้าถึงปาน
ร่วน สีนํ้าตาล
นดินร่วนปนท
เป็นกรดปานก

ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ

ทสเซียม
เป็น
ะโยชน์ 

คว
สมบ

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Uti 
Oxyaquic) 

กลาง 
เข้มหรือสี
รายถึงดิน
กลาง (pH 

พ่ิมผลผลิต

วามอุดม
บูรณ์ของ
ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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7.2 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
 จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดชัยนาท สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของดิน

สําหรับการปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่28  
(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ในตารางที่ 4 สรุปได้ดังน้ี 

 1.  ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดินCn, Kk และ Sin มีเน้ือที่ประมาณ 
380,778 ไร่ หรือร้อยละ 24.668ของเน้ือที่ทั้งหมด สําหรับดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจํากัด
เล็กน้อย ได้แก่ ดินมีเน้ือดินส่วนใหญ่ในระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปน
ทรายแป้ง การเสี่ยงต่อการขาดน้ํา เกิดความเสียหายจากนํ้าท่วมประมาณ 1 ถึง 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ได้แก่ ชุดดิน 
Db, Mn, Mn-nopic, Np, Sa และ Sa-fsi มีเน้ือที่ 307,409ไร่ หรือร้อยละ 19.914 ของเน้ือที่ทั้งหมดสําหรับชุด
ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียวกับ ดินมีเนื้อดินส่วนใหญ่ในระดับความ
ลึก 0-30 เซนติเมตร เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก ได้แก่ 
ชุดดิน Db-fl, Kp-gm,fl, Kpg-gm, Lb-gm, และUti-gm,flมีเน้ือที่ประมาณ 226,777 ไร่ หรือร้อยละ 14.691 
ส่วนชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้า
ในช่วงฤดูเพาะปลูก ได้แก่ ชุด Kpg-mw,fl, Kpg-mwและ Utiมีเน้ือที่ประมาณ 60,091 ไร่ หรือร้อยละ 3.893 ของ
เน้ือที่ทั้งหมด 

 2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดิน Don-ca,f-B, Kld-BและTk-

md,br-A มีเน้ือที่ประมาณ 25,504 ไร่ หรือร้อยละ 0.629 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
  2.2ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงในเรื่อง 

สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว และพื้นที่ปะปนด้วยหิน
พ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน Kpg-A, Kpg-B, Kpg-C, Kpg-ca-B, Kpg-ca,fl-A, Kpg-fl-A, Kpg-fl-B, Kpg-gm,fl-A, Kpg-gm-
A, Kpg-hb,fl-A, Kpg-hb-B, Kpg-mw,fl-A, Kpg-mw-A, Ksp-hb-A, Lb-gm-A, Ly-B, Ly-d-B, Ly-vd-B, Ml-C, 
Nch-A, Phi-B, Tas-C, Tk-br-A, Ty-B, Ty-C, Ty-C-RL, Uti-A, Uti-BและUti-gm,fl-A มีเน้ือที่ประมาณ 624,655ไร่ 
หรือร้อยละ 40.467ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.3ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเร่ืองสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเนินเขา เน้ือดินเป็นทรายการระบายน้ําของดินเลว และพ้ืนที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน Cn-A, 
Db-A, Db-fl-A, Kpg-tks-B, Mn-A, Mn-nopic-A, Np-A, Ty-D, Ty-D-RL, Uti-vtks-Bและ Uti-vtks-Cมีเน้ือที่
ประมาณ 529,970 ไร่ หรือร้อยละ 34.334 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศราบเรียบถึงลูก

คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีเศษ
หินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินDon-ca,f-B, Kld-B, Kpg-ca,fl-A, Kpg-hb,fl-Aและ Tk-md,br-Aมี
เน้ือที่ประมาณ 31,361 ไร่ หรือร้อยละ 1.009 

  3.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดโดยมีข้อจํากัดเล็กน้อยเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ได้แก่ ชุดดินKpg-fl-A, Kpg-fl-Bและ 
Kpg-mw,fl-Aมีเน้ือที่ประมาณ 71,226 ไร่ หรือร้อยละ 4.615 

  3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่อง การระบายนํ้า
ของดินค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นทราย และมีเศษหินปะปนในเน้ือดิน ได้แก่ ชุดดิน Kpg-A, Kpg-B, Kpg-C, Kpg-
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ca-B, Kpg-gm,fl-A, Kpg-gm-A, Kpg-hb-B, Kpg-mw-A, Ksp-hb-A, Lb-gm-A, Ly-B, Ly-d-B, Ly-vd-B, Uti-A
และ Uti-B มีเน้ือที่ประมาณ 337,359 ไร่ หรือร้อยละ 21.854 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  3.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินต่ืน การระบายนํ้าของดินเลว เน้ือดินปนเศษหินและมีหิน
พ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ ได้แก่ ชุดดิน Kpg-tks-B, Ml-C, Phi-B, Tas-C, Tk-br-A, Ty-B, Ty-C, Ty-C-RL, Ty-D,   
Ty-D-RL, Uti-vtks-Bและ Uti-vtks-Cมีเน้ือที่ประมาณ 56,627 ไร่ หรือร้อยละ 3.669 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดิน
ไม่เป็นทราย ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายได้แก่ ชุดดิน Don-ca,f-B, Kld-B, Kpg-A, Kpg-B, Kpg-C, Kpg-
ca-B, Kpg-ca,fl-A, Kpg-fl-A, Kpg-fl-B, Kpg-gm,fl-A, Kpg-gm-A, Kpg-hb,fl-A, Kpg-hb-B, Kpg-mw,fl-A, 
Kpg-mw-A, Kpg-tks-B, Ksp-hb-A, Lb-gm-A, Ly-B, Ly-d-B, Ly-vd-B, Ml-C, Tas-C, Tk-br-A, Tk-md,br-A, 
Ty-B, Ty-C, Ty-D, Uti-A, Uti-B, Uti-gm,fl-A, Uti-vtks-Bและ Uti-vtks-C มีเน้ือที่ประมาณ 498,622 ไร่ หรือ
ร้อยละ 31.281 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเร่ือง สภาพ
ภูมิประเทศเป็นเนินเขา ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช ได้แก่ ชุดดินCm-A, Cm-fsi-A, Cn-A, Db-A, Db-fl-A, Kk-A, Mn-A, 
Mn-nopic-A, Nch-A, Np-A, Phi-B, Sa-A, Sa-fsi-A, Sin-A, Ty-C-RLและTy-D-RL มีเน้ือที่ประมาณ 1,024,125 
ไร่ หรือร้อยละ 66.345 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาด
ชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่าร้อย
ละ 90 ของพ้ืนที่จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมทั้งอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้า ลําธารมีเน้ือที่ประมาณ 
36,644 ไร่ หรือร้อยละ 2.374 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
ตารางที่ 4  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 

หญ้าเลี้ยง
สัตว์ 

1 Cm-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIf 20,709 1.342
2 Cm-fsi-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIf 59,733 3.87
3 Cn-A P-I N-IVdf F-Vdf L-IIf 231,495 14.997
4 Db-A P-IIw N-IVd F-Vdf L-IIf 28,314 1.834
5 Db-fl-A P-IIIs N-IVd F-Vdf L-IIf 59,812 3.875
6 Don-ca,f-B P-Vt N-I F-I L-I 5,533 0.358
7 Kk-A P-I N-Vdf F-Vdf L-IIf 5,064 0.328
8 Kld-B P-Vt N-I F-I L-I 17,562 0.115
9 Kpg-A P-Vw N-IIIs F-IIIs L-I 2,872 0.186
10 Kpg-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 66,640 4.317
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ตารางที่ 4(ต่อ)  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 

หญ้าเลี้ยง
สัตว์ 

11 Kpg-C P-Vt N-IIIst F-IIIs L-I 703 0.046
12 Kpg-ca-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 9,079 0.588
13 Kpg-ca,fl-A P-Vt N-IIIs F-I L-I 1,141 0.074
14 Kpg-fl-A P-Vw N-IIIs F-IIn L-I 25,803 1.672
15 Kpg-fl-B P-Vt N-IIIs F-IIn L-I 30,960 2.006
16 Kpg-gm,fl-A P-IIIw N-IIIsd F-IIId L-I 153,944 9.973
17 Kpg-gm-A P-IIIsw N-IIIsd F-IIIs L-I 6,952 0.45
18 Kpg-hb,fl-A P-Vw N-IIIs F-I L-I 4,716 0.306
19 Kpg-hb-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 10,871 0.704
20 Kpg-mw,fl-A P-IVw N-IIIs F-IIn L-I 14,463 0.937
21 Kpg-mw-A P-IVw N-IIIs F-IIIs L-I 19,167 1.242
22 Kpg-tks-B P-Vt N-IVs F-IVs L-I 17,548 1.137
23 Ksp-hb-A P-Vw N-IIIsg F-IIIg L-I 1,399 0.091
24 Lb-gm-A P-IIIw N-IIId F-IIId L-I 23 0.001
25 Ly-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 7,591 0.492
26 Ly-d-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 11,658 0.755
27 Ly-vd-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 18,790 1.217
28 Ml-C P-Vt N-IIIt F-IVg L-I 351 0.023
29 Mn-A P-IIw N-IVd F-Vdf L-IIf 19,077 1.236
30 Mn-nopic-A P-IIw N-IVd F-Vdf L-IIf 125,609 8.137
31 Nch-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIf 191,687 12.418
32 Np-A P-IIw N-IVd F-Vdf L-IIf 21,516 1.394
33 Phi-B P-Vt N-llt F-lVg L-IIg 686 0.044
34 Sa-A P-IIf N-IVf F-Vf L-IIf 18,915 1.225
35 Sa-fsi-A P-IIfs N-IVf F-Vf L-IIf 93,978 6.088
36 Sin-A P-I N-IVd F-Vdf L-IIf 144,219 9.343
37 Tas-C P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I 558 0.036
38 Tk-br-A P-Vw N-IIIg F-IVg L-I 4,963 0.322
39 Tk-md,br-A P-Vw N-I F-I L-I 2,409 0.156
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ตารางที่ 4(ต่อ)  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 

หญ้าเลี้ยง
สัตว์ 

40 Ty-B P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I 231 0.015
41 Ty-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I 2,474 0.16
42 Ty-C-RL P-Vt N-IIItr F-IVrc L-IIr 3,217 0.208
43 Ty-D P-Vt N-IVgt F-IVg L-I 801 0.052
44 Ty-D-RL P-Vt N-IVtr F-IVrct L-IIr 94 0.006
45 Uti-A P-IVw N-IIIs F-IIIs L-I 26,461 1.714
46 Uti-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 1,209 0.078
47 Uti-gm,fl-A P-IIIsw N-IIIsd F-Vf L-I 6,046 0.392
48 Uti-vtks-B P-Vt N-IVs F-IVsd L-I 19,242 1.247
49 Uti-vtks-C P-Vt N-IVs F-IVsd L-I 6,462 0.419
50 SC P-Vt N-Vt F-Vtr L-IIItr 27,753 1.798
51 W         8,891 0.576

พ้ืนที่รวม 1,559,391 100.000

 
7.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 

จังหวัดชัยนาท มีปัญหาดินที่สําคัญ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย รวมทั้งความสามารถใน
การดูดซับธาตุอาหารตํ่าและถูกชะพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ ชุดดินเขาพลอง (Kpg) ชุดดินลานสัก (Lsk) ชุด
ดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินหนองฉาง (Nch) ชุดดินท่ายาง (Ty) และชุดดินอุทัย (Uti) มีเน้ือที่ประมาณ635,015 ไร่ 
หรือร้อยละ 41.139 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

แนวทางการแก้ไข การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณน้ี ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ดพันธ์ 5-10 
กก.ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือช่วยปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ิมผลผลิตและรักษาความสามารถในการ
ผลิตของดินไม่ให้เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ทําให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืน  

2) ปัญหาดินด่างจัด 
ดินด่างจัดในจังหวัดชัยนาท พบเพียงเล็กน้อยบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเขาหินปูนได้แก่ดินดงยางเอน 

ที่เป็นดินเน้ือปูน (Don-ca),ดินเขาพลอง ที่เป็นดินเน้ือปูน (Kpg-ca)และ ชุดดินตาคลี (Tk)มีเน้ือที่ประมาณ 
23,125 ไร่ หรือร้อยละ 1.498 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมี ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนในเน้ือดิน
ยังพบช้ันของ ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างไม่
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สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี  ทองแดง แมงกานีส 
และโคบอลท์ เป็นต้น  

แนวทางแก้ไข การทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิดของพืชที่ทน
ด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความเป็น
ด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 

3) เป็นดินทรายจัด 
ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ้าและดูดซับธาตุอาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินช้ันล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อการ
กร่อน ทําให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกดินที่เป็นทรายจัดในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่(Cm), ดินเขาพลอง ที่เป็นดินทรายหนา (Kpg-tks), ดินอุทัย ที่เป็นดินทรายหนามาก 
(Uti-vtks)มีเน้ือที่ประมาณ 63,961 ไร่ หรือร้อยละ 4.145 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

แนวทางแก้ไข การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่บริเวณน้ี ควรเลือกชนิดพืชที่ศักยภาพเหมาะสมมาใช้ปลูก 
เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-4 ตัน
ต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ดพันธ์ุ5-10 กก.ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และใช้วัสดุคลุมดิน 
ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดแคลนนํ้า การใช้ปุ๋ยเคมีควร
ใช้ทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในช้ันดินล่างก่อนที่พืชจะนําไปใช้ได้หรือสูญเสียออกไป
จากพ้ืนที่ เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก 

4) ดินต้ืน 
ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดยปริมาตร

ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเป็นอุปสรรค
ต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการดูดซับธาตุ
อาหารและการอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าและทําให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อื่น ในจังหวัดชัยนาทพบปัญหาดินต้ืน 
ได้แก่ ชุดดินโกสัมพี (Ksp), ชุดดินมวกเหล็ก (Ml), ชุดดินไพศาลี (Phi), ชุดดินตาคลี (Tk)และ ชุดดินท่ายาง (Ty)มี
เน้ือที่ประมาณ 14,216 ไร่ หรือร้อยละ 0.921 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

แนวทางการแก้ไข เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มีเศษหินหรือก้อนหินอยู่บริเวณหน้าดินมาก 
เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรมและการดูแลรักษา โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน 
ไม่ทําลายไม้พ้ืนล่าง ขุดหลุมปลูก พร้อมปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักอัตรา 25-50 กก.ต่อหลุมหรือปุ๋ยคอกอัตรา 10-20 
กก.ต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ใช้วัสดุคลุมดินหรือปลูกหญ้าแฝก 
เพ่ือรักษาความช้ืนและลดการกร่อนของดิน พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานหรือพืชขาดนํ้า สําหรับใน
พ้ืนที่ที่มีหินกระจัดกระจายอยู่บนดินมาก ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่
อยู่อาศัยเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร สําหรับในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ควรฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นป่าหรือ
ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  

5) การกร่อนของดิน 
พบบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขา และมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย 

ทําให้ง่ายต่อการถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็นร่อง
กว้าง ทําความเสียหายกับพืชที่ปลูกเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดิน จังหวัดชัยนาทพบปัญหาน้ี ได้แก่ ชุดดินท่า
ยาง(Ty) มีเน้ือที่ประมาณ 895 ไร่ หรือร้อยละ 0.058 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

แนวทางการแก้ไข การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณน้ี ควรมีการไถพรวนให้น้อยที่สุดและไถขวางความ
ลาดชัน ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี มีมาตรการอนุรักษ์ดิน
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และนํ้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ ในพ้ืนที่ที่เป็นร่องที่เกิดจากการ
กร่อน ควรไถกลบและปรับปรุงดิน พร้อมเปลี่ยนทางเดินของนํ้าไหลบ่า เพ่ือไม่ให้เกิดการกร่อนซ้ําในพ้ืนที่เดิม 

6) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 
พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 

เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และ
ยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าไม้อีกด้วย ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือที่ประมาณ
27,753 ไร่ หรือร้อยละ 1.798 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า เป็น
แหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืชที่มี
ศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

 
8. สรุป 

 
จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดในบริเวณภาคกลางตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 1,559,391 ไร่ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14o 47/ถึง 15o 25/เหนือ และเส้นแวงที่ 99o 43/ถึง 100o 20/ 
ตะวันออก โดยสภาพภูมิประเทศเป็นผลมาจากอิทธิพลของแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นอย่างมาก  และพบว่าพ้ืนที่
มากกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้า มีความลาดเอียงของพ้ืนที่ตํ่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ตอนใต้
ของอําเภอเมืองฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่เป็นพ้ืนที่ลุ่ม และลักษณะของพ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดเอียงมากข้ึนทางด้าน
ตะวันตกของอําเภอวัดสิงห์ ลักษณะพ้ืนผิวจะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดต่อเน่ืองไปหาแนวเทือกเขาที่พบทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ ได้แก่ เขาราวเทียน ภูเขาเหล็ก และภูเขาช่องลม ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉล่ียจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 15 เมตร 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยนาทเป็นแบบร้อนและชุ่มช้ืน (Aw)โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง
กุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในช่วงน้ีและในช่วง
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุกในช่วงน้ีโดย
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนจะมี
อากาศร้อนจัดที่สุดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.3 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี พบว่า ความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอด
ปีมีค่า 74.8เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนและตุลาคมมีค่าเฉล่ีย81 เปอร์เซ็นต์ และตํ่าสุด
70เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม 

ลักษณะธรณีวิทยา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หน่ึง ได้แก่ ธรณีวิทยาของหินก่อนยุคควอ
เทอร์นารี ซึ่งประกอบด้วยหินช้ันและหินอัคนีที่แข็งตัวสมบูรณ์ได้แก่หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน หินคาร์บอนิเฟอรัส 
หินเพอร์เมียน และหินอัคนี   สําหรับส่วนที่สองได้แก่ ธรณีวิทยาของตะกอนควอเทอร์นารีซึ่งเป็นตะกอนที่ยังไม่
แข็งตัวซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 หน่วยตะกอน ได้แก่ ตะกอนผุพังอยู่กับที่ (residual deposits) ตะกอนที่ลาดลอน
คลื่นเชิงเขา (colluvial deposits) ตะกอนธารนํ้าพายุคเก่า (inactive fluvial deposits) และตะกอนธารนํ้าพา
ยุคใหม่ (active fluvial deposits) (กรมทรัพยากรธรณี, 2538) 

ลักษณะธรณีสัญฐานวิทยาของจังหวัดชัยนาท สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
1. พ้ืนที่คันดินธรรมชาติ สามารถพบอยู่ตามสองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าน้อย แม่นํ้าสุพรรณบุรี และทาง

นํ้าละทิ้งระหว่างแม่นํ้า  
2. พ้ืนที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง พบอยู่ถัดออกไปจากพ้ืนที่คันดินธรรมชาติ เป็นที่ลุ่มตํ่ามักมีนํ้าท่วมขัง  
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3. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด พบพ้ืนที่น้ีทางด้านตะวันตกของอําเภอวัดสิงห์ และอําเภอหันคา และด้าน
ตะวันออกติดอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์    มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สูงๆ ตํ่าๆ สลับกัน  

4. พ้ืนที่เนินเขาและเทือกเขา พบพ้ืนที่น้ีทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นเนินเขาลูกเล็กๆ ที่มีความ
สูงจากพ้ืนที่ราบไม่เกิน 50 เมตร  

จากการสํารวจดินพบว่าจังหวัดชัยนาท สามารถจําแนกหน่วยแผนท่ีดินได้ทั้งหมด 49หน่วยแผนท่ีดิน มี
เน้ือที่ 1,522,747ไร่ หรือร้อยละ 97.626 ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2ประเภท ได้แก่  พ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน และแหล่งนํ้า มีเน้ือที่ 36,644ไร่ หรือร้อยละ 2.374 ของเน้ือที่ทั้งหมดโดยชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มมีเน้ือที่
939,686 ไร่ หรือร้อยละ 60.875 ของเน้ือที่ทั้งหมดชุดดินในพื้นที่ดอนมีเน้ือที่ 583,061 ไร่ หรือร้อยละ 36.751 
ของเน้ือที่ทั้งหมด 

พบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 635,015ไร่ หรือร้อยละ41.139ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินด่างจัด มีเน้ือที่
ประมาณ 23,125 ไร่ หรือร้อยละ 1.498 ของพ้ืนที่ทั้งหมดดินทรายจัดมีเน้ือที่ 63,961 ไร่ หรือร้อยละ 4.145 ของ
เน้ือที่ทั้งหมดดินต้ืน มีเน้ือที่ประมาณ 14,216 ไร่ หรือร้อยละ 0.921 ของเน้ือที่ทั้งหมดและดินที่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน มีพ้ืนที่ 27,753 ไร่ หรือร้อยละ 1.798 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดบ้างเกี่ยวกับการมีนํ้าท่วมบ่าทําให้พืชเสียหายบาง
บริเวณเน้ือดินเป็นทรายมีเน้ือที่ประมาณ914,964ไร่หรือร้อยละ59.273ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อย
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรง เก่ียวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก
และการระบายนํ้าของดินดีปานกลางมีเน้ือที่ประมาณ 60,091 ไร่ หรือร้อยละ 3.893 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินไม่เหมาะสม ดิน
เป็นด่างและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ประมาณ 650,159 ไร่ หรือร้อยละ 41.096 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วน
ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมและพ้ืนที่
ปะปนไปด้วยหินโผล่ ก้อนหินและเศษหิน มีเน้ือที่ประมาณ 529,970ไร่หรือร้อยละ 34.334 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล แต่มีข้อจํากัดในเร่ือง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินไม่เหมาะสม การ
ระบายนํ้าของดินไม่เหมาะสม ดินเป็นด่างจัด และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ประมาณ 439,946 ไร่ หรือ
ร้อยละ27.478ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม สมบัติทางกายภาพไม่เหมาะสมและพ้ืนที่ปะปนไปด้วยหินโผล่ ก้อนหินและเศษหิน 
มีเน้ือที่ประมาณ 56,627ไร่หรือร้อยละ 3.669ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มปีริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่
มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสยีหาย มีเน้ือทีป่ระมาณ 498,622 ไร่ หรือรอ้ยละ 31.281 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่
ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลกูหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา ดิน
ต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหนิพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็น
อันตรายต่อพืช มีเน้ือที่ประมาณ 1,024,125 ไร่ หรือร้อยละ 66.345 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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