
 
 

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 จังหวัดลพบุรี 
ข้อมูลระดบัชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดลพบุรี ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูลทรัพยากร

ดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ตามลําดับมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็นการสํารวจ จําแนกดิน และ
จัดทําแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเป็นการจําแนกดินขั้นตํ่าสุดในการ
จําแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ประกอบกับความลาด
ชันของสภาพพ้ืนที่ (slope phase) รวมทั้งได้จัดทําข้อมูลฐานทรัพยากรดินเพ่ือการเรียกใช้งานด้วย 

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 เหมาะสมและย่ังยืน
ตลอดไป นอกจากน้ีเส้นขอบเขตหน่วยแผนท่ียังมีคลาดเคลื่อนไปจากลักษณะพ้ืนที่จริงอยู่บ้าง ทําให้เกิดปัญหาการ
ใช้แผนที่ในระดับกลุ่มชุดดินจึงเป็นสาเหตุให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลดินดังกล่าว 

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

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือสํารวจ จําแนก และจัดทําแผนที่การแพร่กระจายของทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดลพบุรี 
2. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน1:25,000 ให้ถูกต้อง มีรายละเอียด 

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4.เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดลพบุรี 
 



 
2 
 

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)หมายถึงลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ธรณีสัณฐาน (Landform)หรือภูมิลักษณ์หมายถึงแบบรูปหรือลักษณะของพ้ืนผิวโลกที่เกิดตามธรรมชาติ 
มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาที่ราบสูงที่ราบน้ําท่วมและอ่ืนๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า 
ธรณีสัณฐานวิทยา  

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

พีดอน (pedon)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 % สภาพพ้ืนท่ี คําอธิบาย
A 0-2 พ้ืนท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
B 2-5 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
C 5-12 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
D 12-20 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน ลาดชันสูง
E 20-35 พ้ืนท่ีเนินเขา สูงชันปานกลาง
F >35-50 พ้ืนท่ีภูเขา สูงชัน

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มีนํ้า

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

ความช้ืนในดินระดับ aquic หมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

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

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

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

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

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

 
4. ข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดลพบุรีได้เริ ่มดําเนินการครั้งแรกภายใต้โครงการชลประทาน

เจ้าพระยา ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 สําหรับพื้นที่จังหวัดลพบุรีอยู่ภายใต้โครงการประตูนํ้าโคก
กระเทียม (Kevie และคณะ, 1965)ประตูนํ้าช่องแค (Kevie และคณะ, 1967) โดยเป็นการสํารวจดินแบบ
ค่อนข้างละเอียด (semi-detailed) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 4-10 จุดต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตร และ
ศึกษาดินถึงระดับความลึกประมาณ 100 เซนติเมตร ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2506-2509นอกจากนี้ในปี 
พ.ศ. 2508 ได้มีการสํารวจดินภายใต้โครงการ MERS (Mobility Environmental Research Study) บริเวณ
พื ้นที ่ร อบๆ  ต ัว เม ือ งลพบ ุร ี ม ีพื ้นที ่ป ระมาณ  2  ล ้าน ไ ร ่ เป ็นการสํ า ร วจด ินแบบค ่อนข ้า งหยาบ 
(reconnaissance) มีหน่วยแผนที่ดินเป็นระดับกลุ่มดินหลัก (great soil group) (Santhad, 1966) และมี
การสํารวจดินในบางพื้นที่อีก แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเนื้อที ่ไม่มากนัก เป็นการสํารวจดินระดับค่อนข้าง
ละเอียด (ดํารงและคณะ, 2521; ชวลิต, 2531;เกษตร, 2536)นอกจากนี้ยังมีการสํารวจดินในระดับอําเภอ 
ภายใต้โครงการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียดระดับอําเภอ มาตราส่วน 1:25,000 จํานวน 3 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอเมืองลพบุรี(วิชัยและคณะ, 2544) พัฒนานิคม (พลพัฒน์ และคณะ, 2537) และอําเภอโคกสําโรง (ทวี
และคณะ, 2540)ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดินและประเภทดิน 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2510-
2516ร่วมกับการใช้ข้อมูลภายใต้โครงการชลประทานเจ้าพระยาและโครงการพัฒนาลุ่มน้ําป่าสัก เป็นการ
สํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับ
จังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000(วิจิตรและคณะ,2519)
หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2534ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผน
ที่ในระดับกลุ่มชุดดิน(ปราโมทย์และคณะ, 2534)และครั้งสุดท้าย ในปีพ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดิน
ทั้งประเทศโดยนําข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และจัดทําขอบเขตดินเบื้องต้นมีหน่วยแผนที่เป็น
กลุ่มชุดดินและหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) 
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5. อุปกรณ์และวิธีการดําเนนิงาน 
 

5.1. อุปกรณ์การดําเนนิงาน 
1. อุปกรณ์สํารวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สํารวจดิน ทําแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น 

เครื่องมือวัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพ้ืนที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน กรดอ่อนสําหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและ
สภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสําหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 

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

5.2. วิธีการดําเนนิงาน 
5.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

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

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

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

4. กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม่  

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

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

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

ดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
5.2.3 การจัดทําแผนที่ดินและรายงาน 

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

6.1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ 6,199.782ตารางกิโลเมตร หรือ 3,874,864 ไร่ อยู่ระหว่างพิกัด UTM ระบบ 

WGS1984 Zone 47 N แนวแกน X ที่ 652670E ถึง 758070Eและแนวแกน Y ที่ 1619822N ถึง 1742725N มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี (ภาพที่ 1)  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 

6.2. สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรีเป็นภูเขาสูงบริเวณตอนบนและด้านตะวันออกของจังหวัด โดยภูเขา

ทางด้านตะวันออกเป็นส่วนหน่ึงของแนวขอบที่ราบสูงโคราช ทางด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นที่ราบบริเวณกว้าง 
ซึ่งมีแม่นํ้าลพบุรีไหลผ่าน ส่วนทางด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นแอ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขา มีความลาดชัน 0 ถึง
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  



ภาพที่ 1ที
 

ที่ต้ังและขอบเขตการปกครรอง จังหวัดลพ
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พบุรี 
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6.3. ธรณีวิทยา 
6.3.1 ลําดับชั้นหิน 

พ้ืนที่จังหวัดลพบุรีร้อยละ 65 รองรับด้วยตะกอนร่วนและหินตะกอน สามารถจําแนกย่อยเป็นหินตะกอน 
4 หน่วย และตะกอนร่วนยุค ควอเทอนาร่ี 7 หน่วย (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

หินตะกอน เกิดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่แตกหลุดหรือถูกชะละลาย
ออกมาจากหินเดิมโยตัวการตามธรรมชาติ เช่น นํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง นํ้าทะเล พัดพาตะกอนไปทับถมในแอ่งสะสมตัว
ตะกอนที่สะสมตัวมากขึ้นมีการกดทับอัดตัวกันแน่น การเช่ือมประสานและกลายเป็นหินในที่สุด หินตะกอนบาง
ประเภทเกิดจากการตกตะกอนโดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ 

ลําดับช้ันหินที่พบในในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี เรียงจากอายุแก่ไปอ่อนได้ดังน้ี (ภาพที่ 2)   
1. หินยุคเพอร์เมี่ยน (P) 
กลุ่มหินสระบุรีเป็นช่ือทีใช้เรียกหินยุคเพอร์เมี่ยน (อายุประมาณ 286-245 ล้านปี) ที่แพร่กระจายอยู่ตาม

บริเวณท่ีราบเจ้าพระยาตอนล่างต้ังแต่บริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลงมาถึงจังหวัดสระบุรี และตามแนว
ขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช กลุ่มหินสระบุรีส่วนใหญ่แล้วเป็นหินปูน แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ 
(karst) 

กลุ่มหินสระบุรีพบกระจายตัวเป็นแนวยาวทางด้านตะวันออกของจังหวัด วางตัวขนานกับกลุ่มหินโคราช
ในแนวเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหน่ึงของแนวขอบที่ราบสูงโคราช และพบกระจายตัวเป็นเขาโดดบริเวณด้านตะวันตกละ
ด้านใต้ของจังหวัด พ้ืนที่จังหวัดลพบุรีพบหมวดหินย่อยของกลุ่มหินสระบุรีจํานวน 5 หมวดหิน เรียงตามอายุมาก
ไปน้อยได้ดังน้ี 

 1) หมวดหินเขาขวาง(Pkg) ประกอบด้วย หินปูน และหินโดโลไมท์ แทรกสลับด้วยหินดินดาน หิน
ทราย หินทรายปนทัฟฟ์ และหินภูเขาไฟบ้าง หินปุนมีสีดําและสีเทา มีหินเซิร์ตแทรกเป็นกระเปาะ พบซากดึกดํา
บรรพืจําพวกฟิวซูลิเนต แบรคิโอพอต ประการัง ไครนอยต์ และสาหร่าย หินดินดาน หินทราย และหินทราย
ปนทัฟฟ์ มีสนํ้าตาลอ่อน และสีเทาแกมเขียว 

 2) หมวดหินหนองโป่ง (Pn) ประกอบด้วยหินปุน หินปูนเน้ือโดโลไมท์ และหินโดโลไมท์ แทรก
ด้วยหินดินดานและหินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมท์ และหินโดโดโลไมท์ มีสีเทา แสดงลักษณะเป็นช้ันดี ช้ันบางถึงหนา
มาก มีหินเซิร์ตแทรกเป้นกระเปาะและเป็นช้ัน พบซากดึกดําบรรพ์จําพวกฟิวซูลินิต แบรคิโอพอต ปะการัง ฟองนํ้า 
และสาหร่าย ในบางบริเวณมีการแปรสภาพไปเป็นหินอ่อนและหินแคลก์ซิลิเกต 

 3) หมวดหินปางอโศก (Ppa) ประกอบด้วย หินดินดาน หินดินดานก่ึงหินชนวน และหินชนวน 
แทรกด้วยหินทรายเป็นเลนส์และช้ันหินปูน หินดินดาน หินดินดานก่ึงหินชนวน และหินชนวน มีสีเทา สีขี้ม้า และสี
นํ้าตาล แสดงลักษณะเป็นช้ันบาง 

 4) หมวดหินเขาขาด (Pkd) ประกอบด้วยหินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมท์ และหินโดโลไมท์ แทรกด้วย
หินดินดาน หินทราย และหินทรายแป้ง หินปูน หินปูนเน้ือโดโลไมท์ มีสีเทา แสดงลักษณะเป็นช้ันดี เป็นช้ันบางถึง
หนามาก มักมีหินเซิร์ตแทรกอยู่เป้นกระเปาะและเป็นช้ัน พบซาดกึกดําบรรพ์จําพวกฟิวซุลินิต แบรคิโอพอต 
ปะการัง ฟองนํ้า และสาหร่าย  ในบางบริเวณมีการแปรสภาพไปเป็นหินอ่อนและหินแคก์ซิลิเกต 

 5) หมวดหินซับบอน (Ps) ประกอบด้วยหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดานเน้ือเซิร์ตและหินเซิร์ต 
แทรกสลับด้วยหินปูนสีเทา มีหินฟิลไลต์และหินชีสต์บ้าง 

2. หินยุคไทรแอสซิก (TR) 
กลุ่มหินโคราช เป็นช่ือที่ใช้เรียกหินตะกอนที่เกิดขึ้นบนภาคพ้ืนทวีปในมหายุคมีโซโซอิก (อายุประมาณ 

245-256 ล้านปี แบ่งย่อยได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคไทรแอสซิก ยุคจูราสซิก และยุคครีเทเซียส) ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มหินโคราชโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน พ้ืนที่
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จังหวัดลพบุรีพบหมวดหินย่อยของกลุ่มหินโคราชจํานวน 3 หมวดหิน คือ กลุ่มหินห้วยหินลาด กลุ่มหินภูกระดึง 
และกลุ่มหินพระวิหาร 

หินทรายที่มีเน้ือละเอียดสามารถใช้เป็นแหล่งหินประดับและหินลับมีดได้ บริเวณท่ีราบใกล้ภูเขาหินทราย
ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี เน่ืองจากดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรสําหรับพืช ยกเว้นบริเวณ
ที่เป็นดินทรายเน้ือควอตซ์ซึ่งจะมีแร่ธาตุค่อนข้างตํ่า ส่วนดินที่ผุพังมาจากหินดินดานมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
พอสมควรโดยเฉพาะแร่ธาตุอาหารเสริมสําหรับพืช จึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกได้ค่อนข้างดี แต่
ดินอาจมีความร่วนซุยตํ่า 

หมวดหินห้วยหินลาด (TRhl) ประกอบด้วย หินกรวดมนฐาน หินทราย หินดินดานเน้ือปูน และหินโคลน
เน้ือปูน บางส่วนแทรกสลับด้วยหินเถ้าภูเขาไฟ หินกรวดมนฐานมีเม็ดกรวดเป็นหินปูน หินทราย และหินภูเขาไฟ 
หินทรายมีสีเทาและสีนํ้าตาลแกมแดง หินดินดานเนื้อปูนมีสีเทาถึงสีเทาเข้ม หินโคลนเน้ือปูนมีสีเทาถึงสีเทาเข้ม 
แสดงลักษณะเป็นช้ันบาง หมวดหินน้ีอายุประมาณ 245-210 ล้านปี พบกระจายตัวเป็นแนวเล็กๆทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ของอําเภอลําสนธิ 

3. หินยุคจูราสซิก (J) 
หมวดหินภูกระดึง (Jpk) ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินทราย และหินดินดาน หินทรายแป้งมีสีแดงปนม่วง

และสีนํ้าตาลแกมแดง เน้ือไมก้า หินทรายและหินดินดานมีสีนํ้าตาล สีเทา และสีเหลือง เน้ือไมก้า แสดงการวางตัว
เฉียงระดับขนาดเล็ก พบเม็ดหินปูนเล็กน้อย หมวดหินน้ีอายุประมาณ 210-140 ล้านปี พบกระจายตัวเป็นแนวยาว
จากด้านเหนือจรดใต้ของอําเภอลําสนธิ เป็นส่วนหน่ึงของที่ราบสูงโคราช 

4. หินยุคจูราสซิก-ครีเทเซียส (JK) 
หมวดหินพระวิหาร (JKpw) ประกอบด้วย หินทรายเน้ือควอตซ์ หินทราย และหินทรายกรวดมนต์ แทรก

สลับด้วยหินทรายแป้ง หินทรายเน้ือควอตซ์และหินทรายมีสีขาวแกมเทา หินทรายกรวดมนมีสีส้มจางและสีแดง
แกมนํ้าตาล ไม่แสดงลักษณะเป็นช้ันถึงเป็นช้ัน มีการวางช้ันเฉียงระดับขนาดใหญ่การประสานตัวดี หมวดหินน้ีอายุ
ประมาณ 200-65 ล้านปี พบกระจายตัวเป็นแนวยาวถัดจากหมวดหินภูกระดึงออกมาทางด้านตะวันออก 

5. ตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี่ (Q)   
ตะกอนควอเทอร์นารี่ หมายถึง กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ที่ยังไม่แข็งตัวกลายเป็นหิน อายุประมาณ 

1.8 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน พบกระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ด้านตะวันตกและตะวันออกของจังหวัดเป็นบริเวณกว้าง 
ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นพวกตะกอนลําพัก ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นพวกตะกอนที่ราบนํ้าท่วมถึงและ
ตะกอนนํ้าพา และพบตะกอนเศษหินเชิงเขาบริเวณที่ราบที่ติดต่อกับเขาสูงบริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถ
จําแนกตะกอนร่วนในพ้ืนที่โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการตกตะกอนเป็น 7 หน่วยตะกอน
ย่อย คือ 

 1) ตะกอนนํ้าพา (Qa) ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว เกิดจากนํ้าพัดพา
กรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ มีอิทธิพลความลาดชันและนํ้าผิวดินปะปนบ้าง จึงได้ตะกอน
หลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ราบริมแม่นํ้า พ้ืนที่ราบน้ีมักเป็นแหล่งสะสมตัวของช้ันทราย
แม่นํ้า บางแห่งสามารถหาทรายก่อสร้างและดินเหนียวสําหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผา 
โดยท่ัวไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชมากที่สุด แต่
เน่ืองจากเป็นที่ราบจึงมกัประสบปัญหาน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นประจํา 

 2) ตะกอนนํ้าพัก (Qt) ประกอบด้วยกรวด และทราย เกิดจากแม่นํ้ากัดเซาะทางด่ิงมากขึ้นปรากฎ
เป็นภูมิประเทศแบบขั้นบันได ดินมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์พอสมควรปลูกพืชได้บางชนิด พ้ืนที่บริเวณน้ีไม่อยู่ใน
เขตน้ําท่วมขัง เหมาะสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยแต่อาจประสบกับทางนํ้าไหลหลาก 
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 3) ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ (Qc)ประกอบด้วยเศษหิน หินควอร์ตไซท์ หิน
ทราย หินทรายแป้ง หินแกรนิต ทราย ทรายแป้ง ดินลูกรัง และศิลาแลง เกิดจากการผุพังของดินเดิม ตะกอนถูก
พัดพาไม่ไกลจึงมักพบตามเชิงเขาหรือขอบแอ่ง หน่วยตะกอนน้ีใช้เป็นแหล่งดินถมสําหรับการก่อสร้างได้ และเป็น
หลักฐานสําหรับแสดงถึงการเกิดแผ่นดินถล่มในอดีตเน่ืองจากเกิดการปรับตัวเข้าสู่สมดุลย์ธรรมชาติ ซึ่งหลายพ้ืนที่
ยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มได้อีกจึงไม่เหมาะสําหรับการต้ังที่อยู่อาศัย 

 4) ตะกอนนํ้าร่องเก่า (Qfc) ประกอบด้วยทราย สีเทา เม็ดละเอียดถึงหยาบมาก การคัดขนาด 
เม็ดกลม เน้ือร่วน ช้ันหนา และเศษหิน ปิทับด้วยช้ันดินเคลย์หนา 

 5) ตะกอนหนองน้ําเก่า (Qfw) ประกอบด้วยหินเคลย์ สีเทา สีนํ้าตาลและสีดํา เน้ือแน่น เหนียว 
ช้ันหนา พบซากพืชและฮิวมัสปนในบางช้ัน 

 6) ตะกอนคันดินธรรมชาติ (Qfl) ประกอบด้วย ทรายแป้งปนทรายละเอียดมาก สีนํ้าตาลถึงสี
นํ้าตาลอ่อน เน้ือร่วน การคัดขนาดดี ช้ันบาง วางทับบนหินเคลย์ช้ันหนา 

 7 ) ตะกอนที่ราบนํ้าท่วมถึง (Qff) ประกอบด้วย หินเคลย์ สีเทา สีนํ้าตาล มีจุดประมาก สีนํ้าตาล
แกมเหลือง เน้ือแน่นเหนียวช้ันหนา มีช้ันบางๆของทรายละเอียดแทรก 

6.3.2 หินอัคนี 
หินอัคนีแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ 2 ชนิด คือ 1)หินอัคนีแทรกซอน ซึ่งเป็นหินอัคนีที่อยู่ในระดับลึกโดย

การตกผลึกจากหินหนืด มีลักษณะเนื้อหยาบหรือค่อนข้างหยาบ (เม็ดแร่มีขนาดต้ังแต่ 1 มม.ขึ้นไป) ที่รู้จักกันดีก็คือ
หินแกรนิต ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกําเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แร่ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรด์ และ
แบไรต์ หินแกรนิตมีความแข็งแกร่งสามารถนํามาใช้เป็นหินประดับได้ และ 2) หินภูเขาไฟ เป็นหินที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟที่พุ่งขึ้นมาเย็นตัวบนผิวโลก หินชนิดน้ีจะมีเน้ือละเอียดหรือเนียนเป็นเน้ือเดียวดันหมด มีความ
ใกล้ชิดกับแร่ทองคํา ทองแดง และแร่โลหะหลายชนิด ดินที่ผุพังมาจากภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยร่าตุที่จําเป็นต่อ
พืชจึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมมาก 

ประเทศไทยอยู่ในเขตป่าร้อนช้ืน หินอัคนีจึงถูกกระบวนการผุพังได้ง่าย ทําให้เกิดช้ันดินหนาสะสมตัวอยู่
บนยอดเขา เมื่อมีฝนตกเป็นจํานวนมากดินเหล่าน้ีจะไหลถล่มลงมา ดังนั้นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ภูเขา หินอัคนีจึงมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมาก 

หินอัคนีที่พบในจังหวัดลพบุรีสามารถจําแนกโดยอาศัยชนิดหินและช่วงอายุของการเกิดได้เป็น 4 หน่วย
หิน ดังน้ี 

1. หินภูเขาไฟแยกประเภทไม่ได้ ยุคเพอร์เมี่ยน-ไทรแอสซิก (PTRv) 
ประกอบด้วย หินไรโอไลท์ หินแอนดีไซทื หินเถ้าภูเขาไฟ และหินกรวดภูเขาไฟ หินยุคน้ีอายุประมาณ 

260-220 ล้านปี พบกระจายตัวเป็นแนวจากด้านเหนือของอําเภอเมืองไปจนถึงอําเภอพัฒนานิคม บริเวณเขาวง
พระจันทร์ เขาวง และด้านเหนือของอําเภอโคกเจริญ 

2. หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต ยุคไทรแอสซิก (TRgr) 
ประกอบด้วย หินแกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต หินแกรโนไดโอไรต์ และ

หินลูโครแกรนิต หินแกรนิต หินไบโอไทต์แกรนิต หินไบโอไทต์-มัสโคต์แกรนิต และหินแกรโนไตโอไรต์ มีสีเทาจาง 
หินยุคน้ีมีอายุประมาณ 245-210 ล้านปี พบกระจายตัวทางด้านเหนือของอําเภอเมือง บริเวณเขสาและเขาพุโลน 

3. หินภูเขาไฟยุคเทอร์เชียรี่ (Tqte , Tbsaและ Tv) 
ประกอบด้วย หินควอร์ตเทรไคต์ หินแอนดีไซท์เน้ือบะซอลต์ หินไรโอไลท์ หินแอนติไซท์ หินควอร์ตเลไทต์ 

และหินทัฟฟ์เน้ือไรโอไลท์ หินควอรืตเทรไคต์มีสีเทาดําถึงสีแดงแกมเทา เน้ือละเอียดมาก เน้ือเป็นดอก แตกเป็น
เหลี่ยม หินแอนดีไซท์เน้ือบะซอลต์มีสีเขียวแกมเทา มีรูพรุนปกติต่อตัวเป็นที่สูง หินไรโอไลท์มีสีแดงแกมเทาถึงสีมา
รูน เน้ือละเอียดและเน้ือดอก หินแอนดิไซท์เน้ือดอกมีสีเขียวแกมเทา หินควอร์ตเลไทต์และหินทัฟฟ์เน้ือไลโอไลท์มี
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อายุประมาณ
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นกําเนิดดินที่พบในจังหวัดลพบุรี พอจะแบ่งออกได้เป็นหมวดหมู่ ดังน้ี  
 1. ที่ราบตะกอนนํ้าพา (Alluvial plain)เป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่นํ้า ในฤดู

นํ้าหลากนํ้าจะไหลล้นสองฝั่งแม่นํ้าท่วมบริเวณดังกล่าว และนําตะกอนมาสะสม วัตถุต้นกําเนิดของดินบริเวณน้ีจะ
เป็นตะกอนนํ้าพา  

 2. เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan)เป็นเนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนใน
บริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับของทางนํ้าจากหุบเขาชัน ลงสู่ที่ราบ ซึ่งจะทําให้ความเร็วของกระแสนํ้าลดลงจนไม่
สามารถนําพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสมในลักษณะที่แยกกระจายออกไปรอบข้างเป็น
รูปพัด วัตถุต้นกําเนิดของดินบริเวณน้ีจะเป็นตะกอนนํ้าพา  

 3. พ้ืนผิวเหลือจากการกัดกร่อนซอยแบ่ง (Dissected erosion surface)เป็นสภาพพ้ืนที่ที่เหลือ
ตกค้างจากกระบวนการนํ้ากัดเซาะ พ้ืนที่ภูเขากลายเป็นที่ค่อนข้างราบ เมื่อมองแต่ไกลทําให้มีความรู้สึกว่าเป็น
ระนาบของพ้ืนที่เดียวกัน แต่ในปัจจุบันได้ขาดตอนเป็นห้วงๆ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น วัตถุต้นกําเนิดของดินที่
เกิดอยู่ในบริเวณน้ีมีหลายชนิด ซึ่งพอจะจําแนกออกได้ดังน้ี 

  1) วัตถุ ต้นกําเนิดดินที่ เ กิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต์ 
(Residuum and colluvium from basalt)  

  2) วัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดาน หินฟิลไลต์ 
และหินอ่ืนๆที่มีสมบัติคล้ายคลึง (Residuum and colluvium from shale, phyllite and other equivalent 
rocks)  

  3) วัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดการวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินทราย และหินควอร์ต
ไซต์ ซึ่งถูกแทรกด้วยช้ันของหินดินดาน และหินฟิลไลต์หรือหินที่คล้ายคลึง (Residuum and colluvium from 
sandstone and quartzite interbeded with shale and phyllite or equivarent rocks)  

  4) วัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่มีทรายปน 
และ/หรือ หินทรายเน้ือละเอียด (residuum and colluvium from sandy shale and/or fine grain 
sandstone)  

 4. พ้ืนดินหินมาร์ล (Marl terrain)เป็นพ้ืนดินที่มีการสะสมปูนแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีดินเหนียว 
หรือ มีสารอ่ืนเจือปนอยู่ในปริมาณไม่แน่นอน มีลักษณะอ่อนและร่วน หรือจับกันเป็นก้อน วัตถุต้นกําเนิดของดิน
บริเวณน้ีจะเป็นตะกอนนํ้าพาที่มีปูนมาก (calcareous alluvial deposit)  

 5. ภูมิประเทศคาสต์ (Karst topography)เป็นพ้ืนที่หินปูนที่นํ้าฝน นํ้าท่า ชะละลายหินออกไปจน
เป็นตะปุ่มตะปํ่าเต็มไปด้วยหลุมบ่อและทางน้ําใต้ดิน ที่นํ้าละลายเอาเน้ือหินปูนแทรกซึมหายลงไป พ้ืนที่แบบน้ีจึง
มักเป็นที่แห้งแล้ง แต่ตอนปลายธารนํ้ามุดดินหายไปหมด วัตถุต้นกําเนิดของดินที่พบในบริเวณนี้เกิดมาจากวัตถุ
ตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่สัมพันธ์กับหินปูน(Residuum and colluvium from shale in 
associated with limestone)  

 6. พ้ืนที่ภูเขา (Mountainous area)ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขา และมีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพ้ืนที่น้ีจะประกอบไปด้วย บริเวณพ้ืนที่ที่เรียกว่า ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope Complex) 
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6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากสถิติภูมิอากาศของจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รวบรวมไว้ในระยะ 30 ปี (พ.ศ.2526-2556) เพ่ือนํามาใช้

พิจารณาจําแนกประเภทของภูมิอากาศตามระบบของ Koppen (Koppen’s Classification of Climate) พบว่า
บริเวณจังหวัดลพบุรี จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ( Aw : Tropical Savannah 
Climate) ภูมิอากาศแบบน้ีจะมีอุณหภูมิสูงตลอดปี มีฝนตกชุกเป็นบางระยะและมีฤดูร้อนที่เด่นชัด เดือนที่หนาว
ที่สุดในรอบปี จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส และเดือนที่แล้งที่สุดจะมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 60.9 
มิลลิเมตร โดยที่นํ้าฝนเฉล่ียตลอดปีน้อยกว่า  2,540  มิลลิเมตร 

จังหวัดลพบุรี  ต้ังอยู่ในเขตศูนย์สูตร   ลักษณะของภูมิอากาศจะข้ึนอยู่กับลมมรสุมประจําฤดู ซึ่งมีอยู่ 2 
ประเภท  คือ  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้   โดยเริ่มจากเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม  รวมระยะเวลาประมาณ  6 เดือน ปริมาณ
นํ้าฝนในช่วงน้ีจะมีประมาณ  85  เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณนํ้าฝนตลอดปี  ลมมรสุมน้ีพัดผ่านทะเลอันดามัน นําเอา
ความชุ่มช้ืนเข้ามาสู่ประเทศไทย ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มพัดเข้ามาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนไป
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมน้ีพัดมาจากประเทศจีน  นําเอาความแห้งแล้งเข้ามาสู่ประเทศไทย และในช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์   นอกจากอากาศจะแห้งแล้งแล้ว ยังมีความหนาวเย็นด้วย 
ในช่วงน้ีนับว่าเป็นฤดูหนาว  ส่วนฤดูร้อนจะเริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนสิ้นสุดเดือนเมษายน 

เน่ืองจากจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ทางเกษตรกรรมค่อนข้างมาก และมีความแตกต่างกันในลักษณะของภูมิ
ประเทศ จึงได้มีสถานีอุตุนิยมวิทยา 2 แห่ง คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุมและ
ปรากฏข้อมูล ในด้านปริมาณนํ้าฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ใน

คาบ 30 ปี (พ.ศ.2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(ม.ม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(ม.ม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย Eto 
(ม.ม./เดือน) 

1/2 ETo \1 
(ม.ม./เดือน)

มกราคม 5.7 4.7 63.0 32.9 21.4 26.6 143.6 71.80 
กุมภาพันธ์ 7.0 11.4 66.0 34.5 23.3 28.1 143.3 71.65 
มีนาคม 31.3 24.5 67.0 35.9 24.8 29.4 181.0 90.50 
เมษายน 82.7 65.5 70.0 36.8 25.8 30.4 183.3 91.65 
พฤษภาคม 145.5 112.5 75.0 35.3 25.6 29.6 171.9 85.95 
มิถุนายน 120.0 93.0 77.0 34.3 25.2 29.0 153.8 76.90 
กรกฎาคม 120.5 101.0 77.0 33.7 24.9 28.6 148.3 74.15 
สิงหาคม 151.2 122.0 79.0 33.4 24.9 28.4 137.1 68.55 
กันยายน 268.3 151.4 82.0 32.9 24.7 28.0 122.1 61.05 
ตุลาคม 155.5 114.6 77.0 32.6 24.4 27.8 122.3 61.15 
พฤศจิกายน 30.8 33.0 67.0 32.3 22.9 27.2 136.9 68.45 
ธันวาคม 4.5 4.4 60.0 31.9 20.9 26.0 150.4 75.20 
รวม 1123.0 838.0 71.5 33.9 24.1 28.3 1794.0 897.00 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
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ตารางที่ 2 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม 
จังหวัดลพบุรี ในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(ม.ม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(ม.ม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย Eto 
(ม.ม./เดือน) 

1/2 ETo \1 
(ม.ม./เดือน)

มกราคม 7.6 4.8 65.0 32.3 18.4 25.0 149.3 74.65 
กุมภาพันธ์ 9.3 9.0 63.0 35.1 20.8 27.4 159.9 79.95 
มีนาคม 45.3 37 63.0 36.8 23.0 29.4 200.6 100.3 
เมษายน 78.5 77.2 68.0 37.5 24.8 30.3 192.3 96.15 
พฤษภาคม 137.9 104.4 77.0 35.6 24.8 29.3 162.5 81.25 
มิถุนายน 115.0 92.0 78.0 34.5 24.7 28.9 147.2 73.6 
กรกฎาคม 115.3 96.3 79.0 33.9 24.3 28.5 138.6 69.3 
สิงหาคม 174.1 126.4 82.0 33.3 24.1 28.0 123.7 61.85 
กันยายน 249.2 151.3 85.0 32.7 24.0 27.6 110.5 55.25 
ตุลาคม 128.2 96.3 81.0 32.3 23.2 27.2 120.4 60.2 
พฤศจิกายน 19.1 16.7 73.0 31.8 20.5 25.8 131.6 65.8 
ธันวาคม 2.9 2.9 67.0 31.1 18.0 24.4 144.3 72.15 
รวม 1082.4 814.3 73.3 33.9 22.6 27.7 1780.9 890.45 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 

จากตารางที่ 1จะเห็นว่าในเขตรับผิดชอบของสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 
1,123 มิลลิเมตร  เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือเดือนกันยายน ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝน 268.3 มิลลิเมตร ทั้งน้ีเพราะอยู่
ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ เดือนที่แล้งที่สุด คือเดือนธันวาคม ซึ่งมีปริมาณ
นํ้าฝนเพียง 4.5มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.3 องศาเซลเซียส  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเดือนที่
ร้อนที่สุด และเดือนที่หนาวที่สุดมีเพียงเล็กน้อย คือ แตกต่างกันเพียง 5.9 องศาเซลเซียส โดยที่ร้อนที่สุด คือ เดือน
เมษายน  ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 36.8 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 
20.9 องศาเซลเซียส ลักษณะอุณหภูมิแบบน้ีเป็นลักษณะของประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  
71.5 เปอร์เซ็นต์ เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด  คือ 82 เปอร์เซ็นต์  ส่วนเดือนที่มีความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุด 
คือ เดือนธันวาคม โดยมีค่าเท่ากัน 60 เปอร์เซ็นต์   

ตารางที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย มีปริมาณนํ้าฝน
เฉลี่ยตลอดปี 1,082.4 มิลลิเมตร  เดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด คือเดือนกันยายน ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝน 249.2มิลลิเมตร 
ทั้งน้ีเพราะอยู่ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ เดือนที่แล้งที่สุด คือเดือนธันวาคม ซึ่ง
มีปริมาณนํ้าฝนเพียง 2.9 มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.7 องศาเซลเซียส  ความแตกต่างของอุณหภูมิ
ระหว่างเดือนที่ร้อนที่สุด และเดือนที่หนาวที่สุดมีเพียงเล็กน้อย คือ แตกต่างกันเพียง 4.4 องศาเซลเซียส โดยท่ี
ร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน  ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 37.5 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอากาศหนาวเย็นที่สุด 
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส ลักษณะอุณหภูมิแบบน้ีเป็นลักษณะของประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนความช้ืน
สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  73.3 เปอร์เซ็นต์ เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด  คือ 85 เปอร์เซ็นต์  ส่วนเดือนที่มี
ความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม โดยมีค่าเท่ากัน 63 เปอร์เซ็นต์  



6.6

ภาพที่ 3ช
 
 

ภาพที่ 4 
 
 
 
 

6. ความสม

ช่วงฤดูที่เหมา

ช่วงฤดูที่เหม

 เส่ียงต

    เส่ียงต

มดุลน้าํ 

าะสมกับการป

าะสมกบัการป

ต่อการขาดน้ํา    

ต่อการขาดน้ํา   

ปลูกพืช และช่

ปลูกพืช และช

          เส่ียงต่อน

เส่ียงต่อน้ํ
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ช่วงที่เสี่ยงต่อก

ช่วงที่เสี่ยงต่อ

น้ําท่วมขัง          

น้าํท่วมขัง           

การขาดน้ํา จงั

การขาดน้ํา อํ

   เหมาะสมต่อก

  เหมาะสมต่อกา

งหวัดลพบุรี 

อําเภอบัวชุม จั

การปลูกพืช

รเพาะปลูก 

จังหวัดลพบุรี 
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6.7. การวิเคราะหช์่วงฤดูเพาะปลูกพืช 
เน่ืองจากจังหวัดลพบุรี แม้จะมีความแตกต่างในด้านสภาพแวดล้อม ทั้งในด้านอุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน 

ความช้ืนสัมพัทธ์ ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า แต่ก็มิได้แตกต่างกันมากนัก 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณนํ้าฝน

รายเดือนเฉลี่ยและค่าศักยภาพการคายระเหยนํ้าของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) เพ่ือหา
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชทั้งจังหวัดลพบุรี ดังแสดงในกราฟ (ภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5) คือ 

1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก คือ ประมาณกลางเดือนเมษายน ถึง ปลายเดือนตุลาคม 
2) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงเสี่ยงต่อการขาดน้ํา  จะมีปริมาณน้ําฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนตกมาก อาจทําให้เกิดนํ้าท่วม ในช่วงกลางเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตจังหวัดลพบุรี คือระหว่าง วันที่ 12 เมษายน ถึง วันที่ 16 

ตุลาคม รวมเวลา 187 วัน 
สําหรับช่วงเวลาในการเพาะปลูกที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสถานีบัวชุม มีความแตกต่าง

จากพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีเพียงเล็กน้อย คือระหว่าง วันที่ 12 เมษายน ถึง วันที่ 12 ตุลาคม รวมเวลา 183 วัน 
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7. ผลการศึกษา 
7.1 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดลพบุรีพบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 31ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 3,259,204 ไร่

หรือ 84.12 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 615,642 ไร่หรือ
15.88 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด(ตารางที่ 3) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 123หน่วยแผนที่ จําแนกเป็นหน่วย
เด่ียว 93หน่วย เป็นหน่วยผสม 30หน่วย (ตารางที่ 4) อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 3ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
1 ชุดดินบ้านหมี่ Bm 294,565 7.60
2 ชุดดินบ้านโภชน์ Bpo 41,038 1.06
3 ชุดดินช่องแค Ck 21,042 0.54
4 ชุดดินชัยนาท Cn 17,135 0.44
5 ชุดดินโคกกะเทียม Kk 136,644 3.53
6 ชุดดินโคกสําโรง Ksr 34,893 0.91
7 ชุดดินสรรพยา Sa 21,937 0.57
8 ชุดดินสระโบสถ์ Sab 94,792 2.45
9 ชุดดินสิงห์บุรี Sin 87,268 2.25
10 ชุดดินวัฒนา Wa 49,203 1.27
11 ชุดดินสมอทอด Sat 29,988 0.77
12 ชุดดินบ้านกลาง Bag 75,026 1.94
13 ชุดดินชัยบาดาล Cd 327,165 8.44
14 ชุดดินเชียงใหม่ Cm 22,156 0.57
15 ชุดดินดงยางเอน Don 35,663 0.92
16 ชุดดินหินซ้อน Hs 3,260 0.08
17 ชุดดินแก่งคอย Kak 27,246 0.70
18 ชุดดินกลางดง Kld 8,664 0.22
19 ชุดดินลพบุรี Lb 767,110 19.8
20 ชุดดินลํานารายณ์ Ln 95,919 2.48
21 ชุดดินลําสนธิ Ls 43,712 1.13
22 ชุดดินม่วงค่อม Mm 77,821 2.01
23 ชุดดินป่าสัก Pa 3,027 0.08
24 ชุดดินปากช่อง Pc 171,232 4.42
25 ชุดดินไพศาลี Phi 71,384 1.84
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ตารางที่ 3(ต่อ)ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
26 ชุดดินพิชัย Pch 147,290 3.80
27 ชุดดินสบปราบ So 91,271 2.36
28 ชุดดินตาคลี Tk 316,308 8.16
29 ชุดดินมวกเหล็ก Ml 75,310 1.94
30 ชุดดินวังนํ้าเขียว Wk 47,649 1.23
31 ชุดดินวังสะพุง Ws 23,486 0.61

รวมเนื้อทีชุ่ดดิน 3,259,204 84.12
31 ที่ดินหินพ้ืนโผล่ RC 35,009 0.90
32 ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน RL 48,996 1.26
33 ผาชัน ES 35,299 0.91
34 ที่ลาดชันเชิงซ้อน SC 405,552 10.47
35 พ้ืนที่นํ้า W 90,786 2.34

หน่วยดินเบ็ดเตล็ด 615,642 15.88
ผลรวมทัง้หมด 3874846  100.00
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ตารางที่ 4 หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 Bag-A ชุดดินบ้านกลางมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์         49,409  1.275

2 Bag-csk-A 
ชุดดินบ้านกลางท่ีเป็นดินเหนียวปนกรวด มีความลาดชัน 1-2 
เปอร์เซ็นต์ 

        22,449  0.579

3 Bag-vd-A 
ชุดดินบ้านกลางท่ีเป็นดินลึกมาก มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

          3,168  0.082

4 Bm-A ชุดดินบ้านหมี่ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        262,137  6.765

5 Bm-br-A ดินบ้านหมี่ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          32,428  0.837

6 Bpo-A ชุดดินบ้านโภชน์ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          41,038  1.059

7 Cd-A ชุดดินชัยบาดาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        126,026  3.252

8 Cd-B ชุดดินชัยบาดาล มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์        189,549  4.892

9 Cd-C ชุดดินชัยบาดาล มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์             921  0.024

10 Ck-A ชุดดินช่องแค มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์         21,042  0.543

11 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

         15,895  0.410

12 Cm-mw,fsi-A 
ดินเชียงใหม่ท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง เป็นดินทรายแป้ง
ละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

          6,261  0.162

13 Cn-A ชุดดินชัยนาทมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์         17,135  0.442

14 Don-B ชุดดินดงยางเอนมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           3,733  0.096

15 Don-gm-A ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           1,734  0.045

16 Don-md,cal,f-B 
ดินดงยางเอนท่ีลึกปานกลาง เป็นดินละเอียดเนื้อปูน มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

        27,973  0.722

17 Kak-B ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์             475  0.012

18 Kak-C ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           9,500  0.245

19 Kak-D ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์           1,627  0.042

20 Kak-E ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์             238  0.006

21 Kk-A ชุดดินโคกกระเทียมมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์       136,644  3.526

22 Kld-B ชุดดินกลางดงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           7,530  0.194

23 Kld-C ชุดดินกลางดงมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           1,134  0.029

24 Ksr-A ชุดดินโคกสําโรงมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          34,893  0.901

25 Lb-A ชุดดินลพบุรีมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์       353,030  9.111

26 Lb-B ชุดดินลพบุรีมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       242,444  6.257

27 Lb-br-A ดินลพบุรีท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           1,409  0.036
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

28 Lb-br-B ดินลพบุรีท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           6,479  0.167

29 Lb-gm-A ดินลพบุรีท่ีมีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        135,969  3.509

30 Lb-md,br-A 
ดินลพบุรีท่ีลึกปานกลางและมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

        25,421  0.656

31 Lb-md,br-B 
ดินลพบุรีท่ีลึกปานกลางและมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

          1,380  0.036

32 Lb-md-A ดินลพบุรีท่ีลึกปานกลาง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์              975  0.024

33 Lb-md-B ดินลพบุรีท่ีลึกปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์                 3  0.001

34 Ln-A ชุดดินลํานารายณ์มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          11,275  0.291

35 Ln-B ชุดดินลํานารายณ์มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          58,720  1.515
36 Ln-C ชุดดินลํานารายณ์มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           3,153  0.081

37 Ls-A ชุดดินลําสนธิมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          43,712  1.128

38 Ml-B ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          34,395  0.888

39 Ml-C ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          16,392  0.423

40 Ml-D ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์          11,742  0.303

41 Mm-A ชุดดินม่วงค่อมมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          45,802  1.182

42 Mm-B ชุดดินม่วงค่อมมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์         27,631  0.713

43 Mm-C ชุดดินม่วงค่อมมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์              475  0.012

44 Mm-fsi-A 
ดินม่วงค่อมท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

          3,194  0.082

45 Mm-fsi-B 
ชุดดินม่วงค่อมท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 2-
5 เปอร์เซ็นต์ 

             658  0.017

46 Pa-A ชุดดินป่าสักมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           3,027  0.078

47 Pc-A ชุดดินปากช่องมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        132,367  3.416

48 Pc-B ชุดดินปากช่องมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          24,205  0.625
49 Pc-C ชุดดินปากช่องมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           2,062  0.053

50 Pc-br-A ดินปากช่องท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           5,678  0.147

51 Pc-md-B 
ดินปากช่องท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

          1,518  0.039

52 Pc-md-C 
ดินปากช่องท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

         5,402  0.139

53 Pch-B 
ชุดดินพิชัยมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ พบดินเหนียวลึก
กว่า 100 เซนติเมตร และมีคันนา 

         11,900  0.307

54 Pch-fl-B ดินพิชัยท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           6,161  0.159

55 Pch-gm,fl-A 
ดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

          3,012  0.078
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

56 Pch-hb,fl-A 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนละเอียด        
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

          8,089  0.209

57 Pch-hb,fl-B 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนละเอียด         
มีความลาดชัน   2-5 เปอร์เซ็นต์ 

        21,576  0.557

58 Pch-hb,gm,fl-A 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง พบจุดประสีเทาและเป็นดิน
ร่วนละเอียด  มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

         30,115  0.777

59 
Pch-hb,gm,fl-
A/b 

ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง พบจุดประสีเทาและเป็นดิน
ร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และมีคันนา 

            536  0.014

60 Pch-hb,gm,fl-B/b 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง พบจุดประสีเทาและเป็นดิน
ร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และมีคันนา 

         3,104  0.080

61 Pch-hb,gm-A 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง พบจุดประสีเทา มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

         17,718  0.457

62 Pch-hb,gm-A/b 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง พบจุดประสีเทาและเป็นดิน
ร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และมีคันนา 

         5,425  0.140

63 Pch-hb,md,fl-B 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง เป็นดินลึกปานกลางและเป็น
ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

          6,906  0.178

64 Pch-hb,md-B 
ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง เป็นดินลึกปานกลาง มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

          1,904  0.049

65 Pch-hb-A ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           3,144  0.081

66 Pch-hb-B ดินพิชัยท่ีมีธาตุเป็นเป็นด่างสูง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           8,030  0.207

67 Pch-md,fl-B 
ดินพิชัยท่ีเป็นดินลึกปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด        
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

         13,450  0.347

68 Pch-md-B ดินพิชัยท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           6,220  0.161

69 Phi-B ชุดดินไพศาลีมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          43,602  1.125

70 Sa-A ชุดดินสรรพยามีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           7,631  0.197

71 Sa-fsi-A 
ดินสรรพยาท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

         14,306  0.369

72 Sab-A ชุดดินสระโบสถ์มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          94,792  2.446

73 Sat-B ชุดดินสมอทอดมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          16,804  0.434

74 Sat-C ชุดดินสมอทอดมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์              337  0.009

75 Sin-A ชุดดินสิงห์บุรีมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          87,268  2.252

76 So-A ชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          14,707  0.380
77 So-B ชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          50,772  1.310

78 So-C ชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          10,553  0.272

79 So-D ชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์               20  0.001

 



 
22 
 

ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

80 Tk-A ชุดดินตาคลีมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          24,057  0.621

81 Tk-B ชุดดินตาคลีมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
  

106,953  
2.760

82 Tk-C ชุดดินตาคลีมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          34,683  0.895
83 Tk-D ชุดดินตาคลีมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์              373  0.010

84 Tk-br-B ดินตาคลีท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          47,346  1.222

85 Tk-br-C ดินตาคลีท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์          14,319  0.370

86 Tk-md,br-B 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 5-
12 เปอร์เซ็นต์ 

         27,861  0.719

87 Tk-md-A 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

         21,310  0.550

88 Tk-md-B ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลาง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          21,971  0.567

89 Wa-A ชุดดินวัฒนามีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์          42,586  1.099

90 Wa-f-A ดินวัฒนาท่ีเป็นดินละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์           6,617  0.171

91 Wk-B ชุดดินวังน้ําเขียวมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์          12,383  0.320

92 Ws-B ชุดดินวังสะพุงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์           5,202  0.134
93 Ws-C ชุดดินวังสะพุงมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           5,900  0.152

94 Cd-Ln-B 
หน่วยผสมของชุดดินชัยบาดาลกับชุดดินลํานารายณ์มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

         20,391  0.526

95 Cd-Sat-A 
หน่วยผสมของชุดดินชัยบาดาลกับชุดดินสมอทอดมีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

             542  0.014

96 Cd-So-C 
หน่วยผสมของชุดดินชัยบาดาลกับชุดดินสบปราบมีความลาด
ชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

             406  0.011

97 
Don-md,cal,f-B-
RL 

หน่วยผสมของดินดงยางเอนท่ีเป็นดินลึกปานกลาง และเป็น
ดินละเอียดเนื้อปูน มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์กับท่ีดิน
เต็มไปด้วยก้อนหิน 

          2,694  0.070

98 
Don-md,cal,f-C-
RL 

หน่วยผสมของดินดงยางเอนท่ีเป็นดินลึกปานกลาง และเป็น
ดินละเอียดเนื้อปูน มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์กับท่ีดิน
เต็มไปด้วยก้อนหิน 

          1,751  0.045

99 Hs-C-RC 
หน่วยผสมของชุดดินหินซ้อนมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

          4,086  0.105

100 Hs-D-RC 
หน่วยผสมของชุดดินหินซ้อนมีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

          1,073  0.028

101 Hs-E-RC 
หน่วยผสมของชุดดินหินซ้อนมีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

             365  0.009
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

102 Hs-br-B-RC 
หน่วยผสมของดินหินซ้อนท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

             810  0.021

103 Hs-br-C-RC 
หน่วยผสมของดินหินซ้อนท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

              30  0.001

104 Hs-br-D-RC 
หน่วยผสมของดินหินซ้อนท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

             127  0.003

105 Hs-br-E-RC 
หน่วยผสมของดินหินซ้อนท่ีมีสีน้ําตาล มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

              26  0.001

106 Kak-Kak-md-B 
หน่วยผสมของชุดดินแก่งคอยกับดินแก่งคอย ท่ีเป็นดินลึก
ปานกลางมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

         15,406  0.398

107 Ln-Sat-B 
หน่วยผสมของชุดดินลํานารายณ์กับชุดดินสมอทอดมีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

         25,153  0.649

108 Ml-E-RL 
หน่วยผสมของชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

             793  0.021

109 Ml-Ws-B 
หน่วยผสมของชุดดินมวกเหล็กกับชุดดินวังสะพุงมีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

         24,769  0.639

110 Mm-C-RL 
หน่วยผสมของชุดดินม่วงค่อมมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

             122  0.003

111 Phi-C-RL 
หน่วยผสมของชุดดินไพศาลีมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

         47,516  1.226

112 Phi-D-RL 
หน่วยผสมของชุดดินไพศาลีมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

          6,195  0.160

113 Phi-E-RL 
หน่วยผสมของชุดดินไพศาลีมีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

          1,853  0.048

114 So-B-RL 
หน่วยผสมของชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

         14,148  0.365

115 So-C-RL 
หน่วยผสมของชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

         12,731  0.329

116 So-D-RL 
หน่วยผสมของชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

          2,668  0.069

117 So-E-RL 
หน่วยผสมของชุดดินสบปราบมีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

             485  0.013

118 Tk-Lb-B 
หน่วยผสมของชุดดินตาคลีกับชุดดินลพบุรีมีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

        17,435  0.450

119 Wk-C-RC 
หน่วยผสมของชุดดินวังน้ําเขียวมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

         22,165  0.572

120 Wk-C-RL 
หน่วยผสมของชุดดินวังน้ําเขียวมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

          4,608  0.119

121 Wk-D-RC 
หน่วยผสมของชุดดินวังน้ําเขียวมีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

         20,616  0.532
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

122 Wk-D-RL 
หน่วยผสมของชุดดินวังน้ําเขียวมีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 

          2,427  0.063

123 Wk-E-RC 
หน่วยผสมของชุดดินวังน้ําเขียวมีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ กับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 

         20,718  0.535

124 ES ผาชัน          35,299  0.911

125 SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน        405,552  10.466

126 W แหล่งน้ํา          90,786  2.343

รวมพ้ืนท่ี   3,874,846 100.00
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ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

% 
นกลาง 
เวณพ้ืนที่ภูเขา
หรือเกิดจากต

ดิน ช้าถึงปา
. ดินบนเป็นดิ
รดเล็กน้อยถึง
ทาเข้ม สีนํ้าต
พบรอยไถลเป็
าดินจะแตกระ

รากพืชเสียหา
รับพืชที่มีระบ
ทั้งมีการระบา

ถุ และไถพรวน
ะแหงและทําล
การขาด 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Bag 

ารวมถึงที่เกิด
ตะกอนนํ้าพา

านกลาง 
ดินเหนียวหรือ
งเป็นด่างปาน
ตาลเข้มหรือสี
ป็นมัน เมื่อดิน
ะแหงเป็นร่อง

ย  เป็นดินลึก
บบรากลึก ดิน
ายนํ้าค่อนข้าง

นขณะที่ดินมี
ลายระบบราก

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด
า

อ
น
สี
น
ง

ก
น
ง

มี
ก



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ตะพักขั้น
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เหลือง ป
นํ้าตาลป
นํ้าตาลป
หินปูนสะ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
สามารถดู
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
นตํ่ากับพ้ืนที่รา
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ปฏิกิริยาดินเป็
นเหลืองปฏิกิ
ฏิกิริยาดินเป็
ะสมในดินล่าง
 
แนะ 
ดูดซับปุ๋ยไว้ได้
างเคมี คว

 (

0

25

50

บ้านหมี่ 
A) Very-fine

ราบเรียบ
ภาคกลาง
เกิดจากก

าบลุ่มนํ้าท่วม 
เลว 

 ช้า 
น เป็นดินลึ
นกรดจัดถึงก

กิริยาดินเป็นก
นด่างปานกล
 

นํ้าท่วมขัง
ควรใส่ปุ๋ย

ด้ดีไม่ถูกชะล้าง
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

e, smectitic
 มีความลาดชั
งและที่สูงตอน
การสะสมของต

ก  ดินบนเน้ือ
รดเล็กน้อย (

กลาง (pH 7
ลาง (pH 8

งในฤดูฝน  ลกึ
ยอินทรีย์เพ่ือ
งไปได้ง่าย ๆ
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
ชันน้อยกว่า 2
นกลางของปร
ตะกอนดินเหน

อดินเป็นดินเห
(pH 5.5-6.5
7.0) ดินล่างต
.0) ในฤดูแล้ง

ก 30-40 ซม.
อให้ดินดีมีควา

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง 

hermic Ustic
2 % อยู่สูง 4-2
ระเทศในบริเว
นียวในพ้ืนที่ร

การไหลบ่าข
หนียวมีสีดําห
5) ดินบนตอน
ตอนล่างเน้ือดิ
งหน้าดินจะแ

 นาน 3-4 เดื
ามร่วนซุยเพ่ิ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

สูง 

c Epiaquerts
20 เมตร จาก
ณที่มีภูเขาหนิ
าบลุ่มที่นํ้าท่ว

ของน้ําบนผิว
หรือสีเทา มีจุด
นล่างมีสีเทา มี
ดินเป็นดินเหนี
ตกระแหง จะ

ดือน 
มขึ้น  การระ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
s 
กระดับนํ้าทะเ
นปูน 
วมหรือรอยต่อ

ดิน ช้า 
ดประสีนํ้าตา
มีจุดประสีนํ้าต
นียว สีเทาเข้ม
ะพบรอยไถล 

ะบายนํ้าจะดี

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Bm 

ล 

อระหว่างลาน

ลถึงสีแดงปน
ตาลเข้มหรือสี
ม  มีจุดประสี
อาจพบก้อน

ดีขึ้นด้วย  ดิน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น

น
สี
สี
น

น



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เทา มีจุด
เป็นดินเห
เล็กน้อย 
ข้อจํากัด
เสียหาย 
ข้อเสนอ
คอก ปุ๋ยห
ทิ้งช่วง เพื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ประสีนํ้าตาล
หนียว สีนํ้าต
(pH 5.5-7.5)
 
ดินเปียกจะเห
แนะ 
หมัก ไถพรวน
พ่ือป้องกันไมใ่
างเคมี คว

 (

0

25

50

บ้านโภชน
A) Very-fine

ราบเรียบ
พบมากบ
เกิดจากต
 ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลกึ
แก่หรือสีนํ้าต
าลปนเหลือง
) ในฤดูแล้งหรื

เน้ือดินเห
หนียวจัด ยาก

ปรับปรุงโ
นในขณะที่ดิน
ให้ดินแตกระแ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

น์ 
e, smectitic
ถึงค่อนข้างรา
ริเวณที่สูงตอน

ตะกอนนํ้าพาบ
เลว 

กมาก ดินบนเ
าลปนเหลือง 
ถึงสีนํ้าตาลป
รือฝนทิ้งช่วงน
หนียวจัด เมื่อ
ต่อการไถพรว
โครงสร้างขอ
มีความช้ืนพอ
แหง และทําล
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
าบเรียบ ความ
นกลางของปร
บริเวณที่ราบน้

เป็นดินเหนียว
ปฏิกิริยาดินเ

ปนเทา มีจุดป
นานๆ ดินจะแ
อแห้งจะแข็ง 
วน 
องดินโดยการ
อเหมาะ ไม่แห
ลายระบบรากข
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง 

hermic (Chro
มลาดชัน 0-1 
ระเทศ 
นํ้าท่วม 

การไหลบ่าข
วหรือดินเหนีย
เป็นกรดจัดถึง
ประสีนํ้าตาลห
แห้งและแข็ง แ
ยากต่อการไ

เพ่ิมอินทรียวั
ห้งและเปียกเกิ
ของพืช 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

สูง 

omic) Ustic 
% 

ของน้ําบนผิว
ยวปนทรายแป้
เป็นกรดเล็กน
หรือปฏิกิริยา
แตกระแหงเป็
ถพรวน และ

วัตถุ เช่น การ
กินไป จัดหาแ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Epiaquerts 

ดิน ช้า 
ป้ง สีเทาเข้มถึ
น้อย (pH 5.5
ดินเป็นกรดจั

ปนร่องลึก 
แตกระแหง 

รไถกลบเศษพื
แหล่งนํ้าสํารอ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Bpo 

ถึงสีนํ้าตาลปน
5-6.5) ดินล่าง
จัดถึงเป็นด่าง

ทําให้รากพืช

พืช การใช้ปุ๋ย
องไว้ใช้เมื่อฝน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น
ง
ง

ช

ย
น



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
จากวัสดุดิ
บริเวณเนิ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินเหนีย
กลาง (p
นํ้าตาล ป
เปียกและ
ลึก 
ข้อจํากัด
ปานกลา
อาจขาดส
ข้อเสนอ
ความช้ืนพ
ของพืช ถ้
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ดินหรือหินที่เ
นินตะกอนรูปพ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
วปนทรายแป้
H 6.5-8.0)
ปฏิกิริยาดินเป็
ะแห้งสลับกัน 

 
งและมีช้ันปูน
สมดุลของธาตุ
แนะ 
พอเหมาะ  จดั
ถ้ามีพ้ืนที่พอ ใ
างเคมี คว

 (

0

25

50

ชัยบาดาล
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
พบมากบ
เกิดจากก

เคลื่อนย้ายมา
พัด 

ดีปานกลา
 ช้าถึงปาน
น เป็นดินลกึ
ป้ง สีเทาเข้มม
) ดินล่างเป็นดิ
ป็นกรดเล็กน้อ
ดินล่างบางบ

เน้ือดินเห
นทุติยภูมิในดิ
ตุอาหารโดยเฉ

ปรับปรุงส
ดหาแหล่งนํ้าส
ใช้ปุ๋ยฟอสฟอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ล 
mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ริเวณที่สูงตอน

การผุพังสลาย
าเป็นระยะทา

าง 
นกลาง 
กปานกลาง พ
มากหรือสีนํ้าต
ดินเหนียวหรือ
อยถึงเป็นด่างป
บริเวณอาจพบ

หนียวจัด ยาก
นล่าง  ซึ่งจะ
ฉพาะการขาด
สมบัติทางกา
สํารองไว้ใช้เมื่
รัสในรูปละลา
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงลูกคลื่นล
นกลางของปร
ตัวของหินบะ

างใกล้ๆ โดยแ

พบช้ันหินผุที่ร
ตาลปนเทาเข้
อดินเหนียวป
ปานกลาง (pH
บเม็ดปูนสะสม

ต่อการไถพรว
มีผลกระทบท
ฟอสฟอรัสแล
ายภาพของดิน
มื่อฝนทิ้งช่วง เ
ายช้า  และเพิ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Leptic Ha
ลอนชัน ความ
ระเทศ 
ะซอลท์ หินแอ
แรงโน้มถ่วงบริ

การไหลบ่าข
ะดับความลึก
ข้มมาก ปฏิกิริ
นทรายแป้ง ส
H 6.5-8.0) ดิ
ม โดยปกติเมื่อ

วน และแตกร
ทางกายภาพแ
ละจุลธาตุบาง
นโดยการเพ่ิม
เพ่ือป้องกันไม
พ่ิมจุลธาตุ เมื่อ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

aplusterts 
มลาดชัน 3-16

อนดีไซท์ บริเ
ริเวณเชิงเขา 

ของน้ําบนผิว
50-100 ซม.

ริยาดินเป็นกร
สีนํ้าตาลปนเท
ดินช้ันล่างจะพ
อดินแห้ง หน้า

ระแหง ทําให้ร
และเคมีสําหรั
ชนิด 
มอินทรียวัตถุ
ม่ให้ดินแตกระ
อพืชแสดงอาก
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

6 % 

เวณพ้ืนที่ภูเขา
หรือเกิดจากต

ดิน ช้าถึงปา
. ดินบนเป็นดิ
รดเล็กน้อยถึง
ทาเข้ม สีนํ้าต
พบรอยไถลเป็
าดินจะแตกระ

รากพืชเสียหา
รับพืชที่มีระบ

ถุ และไถพรวน
ะแหงและทําล
การขาด 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Cd 

ารวมถึงที่เกิด
ตะกอนนํ้าพา

านกลาง 
ดินเหนียวหรือ
งเป็นด่างปาน
ตาลเข้มหรือสี
ป็นมัน เมื่อดิน
ะแหงเป็นร่อง

าย เป็นดินลึก
บบรากลึก ดิน

นขณะที่ดินมี
ลายระบบราก

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด
า

อ
น
สี
น
ง

ก
น

มี
ก



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ตลอด ดิน
หน้าดินจ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
อินทรีย์แ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นบนมีสีเทาเข
จะมีรอยแตกร
 
แนะ 

และเคมีร่วมกัน
างเคมี คว

 (

0

25

50

ช่องแค 
A) Very-fine

ราบเรียบ
บริเวณทีร่
ตะกอนนํ้
เลว 

 ช้า 
น เป็นดินลึก
ข้มถึงสีนํ้าตาล
ะแหงกว้างแล

มีนํ้ามีนํ้าท
ทํานา  ต้

น 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

e, smectitic
  มีความลาด
ราบลุ่มภาคกล
้าทะเลผสมกับ

กมาก ดินเป็น
ลปนเทา ดินล
ละลึก  จะพบ
ท่วมขังในฤดูฝ
ต้องมีการปรับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
ดชัน 0-1 % 
ลางใกล้ภูเขาหิ
บตะกอนลํานํ้

นกรดแก่ถึงเป็
ล่างมีสีนํ้าตาล
รอยไถลในดิน
ฝนลึก 30-40 
บปรุงบํารุงดิน

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง ป

hermic (Aeri

หินปูน 
้ํา  ซึ่งพัฒนาใ

การไหลบ่าข
นกรดปานกล
ลปนเทาหรือ
นล่าง ปฏิกิริย
ซม. นาน 3-4

นเพ่ือให้ได้ผล

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง ป

c Chromic) 

นสภาพนํ้ากร่

ของน้ําบนผิว
ลาง (pH 5.5-6
สีเทา มีจุดปร
าดินเป็นกรดป
4 เดือน  เป็น
ลผลิตสูงและ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

านกลาง ป

Ser
Ustic Endo

ร่อย 

ดิน ช้า 
6.0) เน้ือดินเ
ระสีแดงตลอ
ปานกลาง (pH
ดินเหนียวจัด 
สม่ําเสมอ  โ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Ck 
aquerts 

ป็นดินเหนียว
ด  ในฤดูแล้ง
H 6.0) 

ดยการใส่ปุ๋ย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ว
ง

ย



ชุดดิน 
การจําแน
Ustifluv
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ตะกอนนํ้
นํ้าตาลป
ร่วนปนท
ปานกลาง
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปัญหาน้ํา
ร่วมกับปุ๋
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ents 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นํ้าพา เมื่อมีนํ้า
นเทา ปฏิกิริย

ทรายแป้ง สีนํ้า
งถึงเป็นกรดเล
 
แนะ 
าท่วมบ่าหรือ
ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
างเคมี คว

 (

0

25

50

เชียงใหม่ 
A) Coarse-l

ราบเรียบ
 
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
าท่วมล้นฝั่ง ดิ
ยาดินเป็นกรด
าตาลหรือสีนํ้า
ล็กน้อย (pH 

อาจมีนํ้าท
หลีกเลี่ยง

อแช่ขัง อาจป
มผลผลิต 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

loamy, mix

ถึงเป็นลูกคลื่น

ตะกอนนํ้าพาบ
าง  
ง 
กมาก ที่มีกา
ดินบนเป็นดินร
ดปานกลางถึง
าตาลปนเหลือ
6.0-6.5) ปกติ
ท่วมบ่าและแช
งการปลูกในช
ปลูกพืชไร่หรือ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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xed, supera

นลอนลาดเล็ก

บริเวณสันดินริ

รสลับช้ันของ
ร่วนหรือดินร่ว
งเป็นกลาง (p
องหรือสีนํ้าตา
ติจะพบเกล็ดไ
ช่ขังระดับสูงใ
ช่วงกลางฤดูฝ
อพืชผัก ปรับ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

านกลาง ป

ต่ํา ป

active, non

กน้อย ความล

ริมนํ้า 

การไหลบ่าข
งเน้ือดินต่างๆ
วนปนทรายแ

pH 6.0-7.0)
าลปนเทา มีจุ
ไมก้าตลอดช้ัน
นฤดูฝน 
ฝนที่มีฝนตกห
บปรุงบํารุงดิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

nacid, isohy

ลาดชัน 0-3 %

ของน้ําบนผิว
ๆ เน่ืองจากก
แป้งหรือดินร่ว
) ดินล่างเป็นดิ
จุดประสีนํ้าตา
น 

หนักมาก ในพ
นโดยใช้อินทรี

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

สูง 

ต่ํา 

Ser
yperthermic

% 

ดิน ช้า 
การทับถมเป็น
วนปนทราย สี
ดินร่วน  ปนท
าลแก่ ปฏิกิริย

พ้ืนที่ชลประท
รียวัตถุ และใ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ต่ํา 

ies Cm 
c Oxyaquic

นประจํา ของ
สีนํ้าตาลหรือสี
ทราย หรือดิน
ยาดินเป็นกรด

ทานและไม่มี
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

c 

ง
สี
น
ด

มี
ย์



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปนเทาเข้
8.0) พบร
ของสีเทา
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปรับปรุงบ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ข้มกับสีเทาเข้ม
รอยไถลและห
ากับสีนํ้าตาลป
 
แนะ 
บํารุงดิน  โดย
างเคมี คว

 (

0

25

50

ชัยนาท 
A) Fine, mi

ราบเรียบ
ที่ราบลุ่มน
ตะกอนนํ้
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึก
ม มีจุดประสีน
หน้าอัดมันใน
ปนเหลืองเข้มถึ

มีนํ้าท่วมข
ทํานา  ค

ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ต

xed, active,
ถึงค่อนข้างรา
นํ้าท่วมถึงในภ
้าพาบริเวณทีต่
เลวถึงเลว 

ก ดินบน เน้ือ
นํ้าตาลปนเหลื
นดินล่าง ในฤดู
ถึงสีเทา ปฏิกิ ิ
ขังในฤดูฝนลึก
วรมีระบบกา
ย์   และปุ๋ยเคม
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

นกลาง 

ต่ํา 
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, nonacid, is
าบเรียบ  มีคว
ภาคกลาง 
ตํ่าในแอ่งที่รา

อดินเป็นดินเห
ลืองเข้ม ปฏิกิ
ดูแล้งหน้าดิน
ริยาดินเป็นด่า
ก  50  ซม.  น
รชลประทาน
มีในอัตราที่เห
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

sohyperther
วามลาดชัน 0-

าบนํ้าท่วม 

การไหลบ่าข
หนียวปนทราย
กิริยาดินเป็นก
จะแตกระแห
างปานกลาง (
นาน 2-3 เดือ
นเข้าช่วย และ
หมาะสม 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

rmic  Aeric (
-1 % 

ของน้ําบนผิว
ยแป้งหรือดินเ
รดเล็กน้อยถึง

หง ดินล่าง เน้ื
(pH 8.0) 
น 
ะเพ่ิมความอุด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
(Vertic) End

ดิน ช้า 
เหนียว สีผสม
งด่างปานกลา
้อดินเป็นดินเ

ดมสมบูรณ์ขอ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Cn 
oaquepts 

มของสีนํ้าตาล
าง (pH 6.5-
หนียว สีผสม

องดินด้วยการ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ล
-
ม

ร



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้มหรือสี
ปนทราย
ถึงเป็นกล
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สีนํ้าตาลปนเท
แป้ง สีนํ้าตาล
ลาง (pH 5.5-
 
แนะ 
นซุย ปรับปรุ

างเคมี คว

 (

0

25

50

ดงยางเอน
A) Fine-silty

ค่อนข้างร
 
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ทาเข้ม ปฏิกิริ
ลหรือสีนํ้าตาล
-7.0) 

ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

น 
y, mixed, ac
ราบเรียบถึงเป็

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
ง 
กมาก ดินบนเ
ยาดินเป็นกรด
ลปนแดง มีจุด

ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไถ
เสมอโดยเพ่ิม

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ctive, isohyp
ป็นลูกคลื่นลอน

บริเวณสันดินริ

เป็นดินร่วนปน
ดปานกลางถึง
ดประสีนํ้าตาล

าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย

ริมนํ้าและเนิน

การไหลบ่าข
นทรายแป้งหรื
งเป็นกลาง (p
ลเข้มหรือสีนํ้า

รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

Oxyaquic (U
ย ความลาดชั

นตะกอนรูปพัด

ของน้ําบนผิว
รือดินร่วนเหนี
pH 6.0-7.0) 
าตาลปนเหลือ

ทบึ รากชอนไช
กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง ป

านกลาง 

Ser
Ultic) Haplu
ชัน 1-5 % 

ด 

ดิน ช้า 
นียวปนทรายแ
 ดินล่างเป็นดิ
อง ปฏิกิริยาดิ

ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ies Don 
ustalfs 

แป้ง สีนํ้าตาล
ดินร่วนเหนียว
ดินเป็นกรดจัด

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ล
ว
ด

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินเป็นก
25-50 เซ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
สูงขึ้น จดั
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
รดปานกลางถึ
ซนติเมตร จาก
 
แนะ 
ดระบบการปลู
างเคมี คว

 (

0

25

50

หินซ้อน 
A) Fine, mi

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ถึงเป็นกลาง (
กผิวดิน  สีนํ้าต

เป็นดินต้ืน
ปรับปรุง

ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
อนลาดเล็กน้อ
ณเขา เนินเขา
การผุพังสลายต

ง 
น ดินบนเป็นดิ
(pH 6.0-7.0
ตาลปนแดง สี
น รากของพืช
บํารุงดินและ
บบอนุรักษ์ดิน
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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, isohyperth
อยถึงเป็นเขา 
 ไหล่เขาและ
ตัวของหินปูน

ดินเหนียว ดิน
0)  ดินล่างเป็
สแีดง ปฏิกิริย
ชที่มีระบบราก
ะใช้ปุ๋ยอินทรี
นและน้ําให้เหม
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง ป

hermic Typic
2-35 % 
เชิงเขา 

น 

การไหลบ่าข
นร่วนปนดินเห
นดินเหนียวส

ยาดินเป็นกลาง
กลึกอาจถูกจํา
ย์หรือปุ๋ยชีวภ
มาะสมกับสภ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง

c Haplustalf

ของน้ําบนผิว
หนียวหรือ    
ส่วนใหญ่พบช้ั
งถึงเป็นด่างป
กัดการเจริญเ
ภาพ ร่วมกับป
าพความ ลาด
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
fs 

ดิน ช้าถึงเร็
สีแดงปนนํ้าต
ั้นหินพ้ืนของห
านกลาง (pH
เติบโต 
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ
ดชันของพ้ืนที่ 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Hs 

ว 
ตาล ปฏิกิริยา
หินปูนภายใน
 6.0-8.0) 

พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

า
น 

ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
รวมถึงที่เ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
กําลังสลา
สีนํ้าตาลป
ดินเหนีย
กลาง (pH
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
ดินน้อยที
ผลผลิตพื
สภาพป่า
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
เกิดจากวัสดุดิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ายตัวที่ความลึ
ปนแดงเข้ม ป
วมีเศษหินปะ
H 5.0-6.0) 
 

แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้ง
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แก่งคอย 
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

ดินหรือหินที่เค
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ื
ลกึประมาณ 8
ปฏิกิริยาดินเป็
ะปนมากสีนํ้า

เป็นดินต้ืน

บริเวณที่มี
จัดทําระบบอ
นทรีย์ร่วมกับ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขา ไหล
การผุพังสลาย
คลื่อนย้ายมาเป็

ง 
้นถึงช้ันเศษหิ
80 ซม. ลงไป 
นกรดปานกล
ตาลปนแดงห

นถึงช้ันเศษหิ

มีความลาดชัน
อนุรักษ์ดินและ
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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xed, semiac
อยถึงเป็นลูกค
ล่เขาและเชิงเข
ยตัวของหินอัค
ป็นระยะทางใ

หินหนาแน่นต้ั
ดินบนเป็นดิน

ลางถึงเป็นกลา
หรือสีแดงปน

หินหนาแน่น พื

นไม่มากนัก แ
ะนํ้าที่เหมาะส
ที่ลาดชันสูงไม

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, isohyp
คลื่นลอนชัน ค
ขา 
คนีพวกแอนดี
ใกล้ๆ โดยแรง

การไหลบ่าข
ต้ังแต่ภายใน 
นร่วนหรือดินร
าง (pH 6.0-7
เหลือง ปฏิกิริ

พ้ืนที่ที่มีความ

และดินไม่ต้ืนม
สมโดยใช้วิธีพืช
ม่ควรนํามาใช้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

perthermic U
ความลาดชัน 

ดีไซท์และหิน
งโน้มถ่วงของโ

ของน้ําบนผิว
50 ซม.จากผิ
ร่วนปนดินเหนี
7.0)  ดินล่างเป็
ริยาดินเป็นกร

มลาดชันสูง ดิ

มาก อาจใช้ปล
ช เพ่ิมความอุ
เพาะปลูก คว

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Ultic  Haplu
2-20 % 

นอัคนีในกลุ่มเ
โลก 

ดิน ปานกล
ผิวดิน และพบ
นียว สีนํ้าตาล
ป็นดินร่วนปน
รดจัดมากถึง

ดินจะถูกชะล้า

ลูกพืชไร่ได้ แ
อุดมสมบูรณ์แ
วรให้คงสภาพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Kak 
ustalfs 

เดียวกัน และ

างถึงเร็ว 
บช้ันหินพ้ืนที่
ลเข้มมากหรือ
นดินเหนียวถึง
เป็นกรดปาน

างพังทลายได้

แต่ต้องรบกวน
แก่ดินและเพ่ิม
พป่าหรือฟ้ืนฟู

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ะ

ที่
อ
ง
น

ด้

น
ม
ฟู



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ตะพักลํา
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลเข้
เทาหรือสี
ล่างลึกลง
ในดินล่า
เหลือง สี
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ควบคุมร
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
นํ้าค่อนข้างให
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ข้ม และสีแดงป
สีเทาเข้ม มีจุด
งไป หน้าดินจ
งลึกมาก 80 
เหลืองปนเขยี
 
แนะ 
ะดับนํ้าที่มีนํ้า
างเคมี คว

 (

0

25

50

โคกกระเท
A) Very-fine

ราบเรียบ
พบมากบ
เกิดจากต

หม่หรือที่ราบน
เลว 

 ช้า 
น เป็นดินลึก
ปนเหลือง ปฏิ
ดประสีนํ้าตาล
จะแตกระแหง
ซม. ดินล่างต

ยวมะกอก ปฏิ
เป็นที่ราบ
พ้ืนที่บริเว

าท่วมแช่ขังให้
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ทยีม 
e, smectitic
 มีความลาดชั
ริเวณตอนเหนื

ตะกอนที่มีแร่ดิ
นํ้าท่วมถึง 

ก เน้ือดินเป็น
ฏิกิริยาดินกรด
ลแก่และสีแดง
ในฤดูแล้ง จะ
ตอนล่าง เป็น
ฏิกิริยาดินเป็น
บลุ่มตํ่า มีนํ้าท่
วณน้ีส่วนใหญ
้พอเหมาะสําห
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
ชัน 0-2 % 
นือของที่ราบล
ดินเหนียวพว

นดินเหนียวตล
ดจัดถึงกรดเลก็
งปนเหลือง ป
ะพบรอยไถล 
นดินเหนียว สี
กลางถึงด่างอ่

ท่วมขังลึกมาก
ญ่มีความอุดมส
หรับปลูกข้าวน
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

hermic Ustic

ลุ่มภาคกลางใ
กมอนต์โมริล

การไหลบ่าข
ลอด ดินบนเป็
กน้อย (pH 5.
ฏิกิริยาดินเป็น
ก้อนเหล็กแล

สีนํ้าตาลปนเขี
อ่อน (pH 7.0-
กว่า 1 เมตร 
สมบูรณ์ตามธ
นาดําได้  จะช
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง ป

สูง ป

c Endoaque

ใกล้ภูเขาหินปู
โลไนต์มากถูก

ของน้ําบนผิว
นดินเหนียวสี
.5-6.5)  ดินบ
นกลางถึงด่าง
ะแมงกานีสส
ขียวมะกอกแล
-8.0) 
นาน 5-6 เดือ
ธรรมชาติค่อน
ช่วยเพ่ิมผลผลิ
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser
erts 

ปูน 
กนํ้าพัดพามา

ดิน ช้า 
สีดําหรือสีเทา
บนตอนล่างเป็
งอ่อน (pH 7.
สะสมและก้อน
ละพบจุดประ

อนในช่วงฤดูฝ
นข้างสูง ถ้าสา
ลติของข้าวให้เ
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Kk 

าทับถมอยู่บน

เข้ม จุดประสี
นดินเหนียวสี
0-8.0) ในดิน

นหินปูนสะสม
ะสีนํ้าตาลปน

ฝน 
ามารถจัดการ
เพ่ิมขึ้นได้ 
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น

สี
สี
น
ม
น

ร



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
หินดินดา
หรือหินที
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
แป้ง สีนํ้า
เป็นดินเห
ตอนล่างเ
เหลือง มี
6.5) 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
สูงขึ้น จดั
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
าน หินทรายแ
ที่เคลื่อนย้ายม
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
าตาลเข้มถึงสีน
หนียว สีแดงป
เป็นดินเหนียว
จุดประสีนํ้าต

 
แนะ 
ดระบบการปลู
างเคมี คว

 (

0

25

50

กลางดง 
A) Fine, mi

ลูกคลื่นล
พบส่วนให
เกิดจาก

แป้ง หินโคลน
าเป็นระยะทา

ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
นํ้าตาลปนเทา
ปนเหลืองถึงสี
ว  และส่วนให
าลปนเหลือง 

สภาพพ้ืน
ปรับปรุง

ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
อนลาดเล็กน้อ
หญ่ทางด้านเห
การผุพังสล

น หินชนวน หิ
างใกล้ๆ โดยแ

ง 
กมาก ดินบน
าเข้ม ปฏิกิริยา
สีแดง ปฏิกิริย
หญ่พบช้ันหินพ
สีแดง และสีน

นที่มีความลาด
บํารุงดินและ
บบอนุรักษ์ดิน
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงเป็นลูกค
หนือของที่ราบ
ายตัวของหิ
นฟิลไลท์ เป็น
แรงโน้มถ่วงบริ

นเป็นดินร่วน 
าดินเป็นกรดป
ยาดินเป็นกรด
พ้ืนลึกกว่า 15
นํ้าตาล  ปฏิกิ

ดชัน ดินเกิดกา
ะใช้ปุ๋ยอินทรี
นและน้ําให้เหม
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

สูง ป

hermic Typic
คลื่นลอนลาด 
บลุ่มภาคกลาง
นตะกอนเน้ื
นต้น บริเวณพื
ริเวณเชิงเขา

การไหลบ่าข
ดินร่วนปนดิน
ปานกลางถึงเป็
ดจัดมากถึงก
50 ซม. จากผิ
กิริยาดินเป็นกร

ารชะล้างพังท
ย์หรือปุ๋ยชีวภ
มาะสมกับสภ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง

c Paleustalf
ความลาดชัน
งหรือที่สูงตอน
้อละเอียดแ
พ้ืนที่ภูเขา แล

ของน้ําบนผิว
นเหนียวหรือ 
ป็นกลาง (pH
รดปานกลาง 
ผิวดิน  สีนํ้าตา
รดจัดมากถึงเ

ทลายได้ง่าย 
ภาพ ร่วมกับป
าพความ ลาด
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
fs 
น 2-12 % 
นกลาง 
ละหินที่แปร
ละรวมถึงที่เกิ

ดิน ช้าถึงเร็
  ดินร่วนเหนี

H 6.0-7.0)  ดิน
 (pH 5.0
าลปนแดงหรือ
เป็นกรดเล็กน้

ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ
ดชันของพ้ืนที่ 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Kld 

รสภาพ เช่น
ดจากวัสดุดิน

ว 
นียวปนทราย
นล่างตอนบน
-6.0) ดินล่าง
อสีนํ้าตาลปน

น้อย (pH 4.5-

พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น 
น

ย
น
ง
น
-

ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
กลาง (pH
มีจุดประส
เล็กน้อย 
ด่างปานก
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปรับปรุงบ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
H 6.0)  ดินลา่
สีนํ้าตาลเข้ม 
พบปูนภายใน
กลาง (pH 8.0
 
แนะ 
บํารุงดิน  โดย
างเคมี คว

 (

0

25

50

โคกสําโรง
A) Fine-loa

ราบเรียบ
พบบริเวณ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึ
างตอนบนเป็น
ปฏิกิริยาดินเป็
น 150 เซ็นติ
0) 

พ้ืนที่มีนํ้า
ทํานา  ค

ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

ง 
amy, isohype
  มีความลาด
ณส่วนตํ่าของต
ตะกอนนํ้าพา
เลว 

กมาก ดินบน
นดินร่วนเหนีย
ป็นกรดเล็กน้อ
เมตร และสีนํ้

าท่วมได้ในบาง
วรมีระบบกา
ย์   และปุ๋ยเคม
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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erthermic A
ดชันน้อยกว่า 2
ตะพักลํานํ้าขัน้

นเป็นดินร่วนป
ยวปนทราย สี
อย (pH 6.5) 
นํ้าตาลมีจุดปร

งปี  ทําให้พืชไ
รชลประทาน
มีในอัตราที่เห
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

Aeric Endoaq
2 % 
นกลาง 

การไหลบ่าข
ปนทราย สีนํ้า
สนํ้ีาตาลปนเท
ดินล่างตอนล

ระสีเหลืองปน

ได้รับความเสี
นเข้าช่วย และ
หมาะสม 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

qualfs 

ของน้ําบนผิว
าตาลปนเทา 
า  
ล่างเป็นดินร่วน
นแดงปฏิกิริยา

ยหายได้ 
ะเพ่ิมความอุด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser

ดิน ช้า 
ปฏิกิริยาดิน

นเหนียวปนท
าดินเป็นกรดจั

ดมสมบูรณ์ขอ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ksr 

เป็นกรดปาน

ทรายปนกรวด
จัดมากถึงเป็น

องดินด้วยการ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น

ด
น

ร



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
บนช้ันปูน
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปานกลาง
ลงไป  ใน
นาน จะพ
8.0-9.0)
ข้อจํากัด
การไพรว
ข้อเสนอ
ดินในขณ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
นมาร์ล  หรือต
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ง (pH 6.5-8.
นฤดูแล้งจะแต
พบรอยไถลแล
 ดินล่างตอน
 

วนยากลําบาก
แนะ 

ณะที่ดินมีความ
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลพบุรี 
A) Very-fine

ราบเรียบ
พบส่วนให
เกิดจากต

ตะพักเขาหินปู
ดี 

 ช้า 
น เป็นดินลึก
.0) ดินบนตอน
ตกระแหงเป็น
ละหน้าตัดดินมี
ล่างเป็นดินเห

เป็นดินเห
และทําให้โคร

โดยทั่วไป
มช้ืนเหมาะสม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 

5-50 

0-100 

e, smectitic
ถึงค่อนข้างรา
หญ่ทางด้านเห
ตะกอนนํ้าพาที
ปูน 

ก ดินบนเป็นดิ
นล่างเป็นดินเ
ร่อง กว้างกว่
มีมวลก้อนกล
หนียว สีดําหรื
หนียวจัด เมื่อแ
รงสร้างของดิน
ปเหมาะในการ
มและควรใช้ปุ๋
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

สูง 

สูง 

สูง 

 
38 
 

, isohyperth
าบเรียบ มีควา
หนือของที่ราบ
ที่มีแร่ดินเหนีย

ดินเหนียว สีด
เหนียว สีดําห
า 1 ซม. หรือ
มปูนสะสมอยู
รือสีนํ้าตาลป
แห้งจะแข็งมา
นเสีย 
รปลูกพืชไร่ โ
ยอินทรีย์ร่วม
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

hermic Typi
ามลาดชัน 1-5
บลุ่มภาคกลาง
ยวส่วนใหญ่เป็

การไหลบ่าข
ดําหรือสีเทาเข
หรือสีเทาเข้มม
อมากกว่า ที่คว
ยู่ทั่วไป  ปฏิกิริ
นเทา ปฏิกิริ
ากแต่พอเปียก

โดยเฉพาะอย่
กับปุ๋ยเคมี  เพื
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง 

สูง ป

สูง 

c Hapluster
5 % 
งหรือที่สูงตอน
ปนพวกมอนต์ม

ของน้ําบนผิว
ข้ม ปฏิกิริยาดิ
มาก พบช้ันปูน
วามลึก 50 ซม
ริยาดินเป็นด่า
ยาดินเป็นด่า
กนํ้าจะแฉะ ถ้

างย่ิงฝ้ายหรือ
พ่ือเพ่ิมผลผลิต
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

านกลาง 

สูง 

Ser
rts 

นกลาง  
มอริลโลไนต์ ท

ดิน  ช้าถึงป
ดินเป็นกรดเล็
นมาร์ลในระดั
ม. และรอยแ
างปานกลางถึ
งปานกลาง (
้าไถพรวนไม่ถู

อข้าวโพด แต
ต 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Lb 

ทับถมอยู่ 

ปานกลาง 
ล็กน้อยถึงด่าง
ดับลึก 80 ซม.
แตกน้ีจะคงอยู่
ถึงด่างจัด (pH
(pH 8.0 )
ถูกวิธีจะทําให้

ต่ควรไถพรวน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

สูง 

สูง 

ง
. 
ยู่
H 
)
ห้

น



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
รวมถึงที่เ
ตะกอนนํ้
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
บนเป็นดิ
ปานกลา
ล่างๆ แล
แตกระแห
ข้อจํากัด
เคมีสําหร
ชนิด เมือ่
ข้อเสนอ
ของดินล่
และให้เพ
แตกระแห
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
เกิดจากวัสดุดิ

นํ้าพา บริเวณเ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นร่วนปนดินเ
ง (pH 7.0-8
ละเศษหินผุ สี
หงเป็นร่องลึก
 
รับพืชที่มีระบ
อดินแห้ง ดินอ
แนะ 
างในเบ้ืองต้น
พ่ิมจุลธาตุเมื
หงและทําลาย
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลํานาราย
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากก

ดินหรือหินที่เ
เนินตะกอนรปู

ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
เหนียวหรือดิน
8.0) ดินล่างเป
สีนํ้าตาลปนแ
ก ดินช้ันล่างจะ

ดินลึกปาน
บบรากลึก ดิน
อาจแตกระแห

การปลูกพ
นโดยการใช้อิน
มื่อพืชแสดงอ
ยระบบรากขอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ยณ์ 
mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสลาย
คลื่อนย้ายมา
ปพัด 

ง 
กปานกลาง พ
นเหนียว สีนํ้าต
ป็นดินเหนียว

แดงหรือสีแดง
ะพบรอยถูไถเ
นกลางและพบ
นอาจขาดสมด
งทําให้รากพืช
พืชที่มีระบบร
นทรียวัตถุผส
อาการขาด จั
องพืช ถ้ามีพ้ืน
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงลูกคลื่นล

ยตัวของหินบะ
าเป็นระยะทา

พบช้ันหินผุแล
ตาลเข้มหรือสี
วหรือดินเหนีย
ง ปฏิกิริยาดิน
เป็นมัน  
บช้ันปูนทุติยภ
ดุลของธาตุอา
ชเสียหายได้ 
รากลึกเช่นไม้
สมคลุกเคล้าแ
จัดหาแหล่งนํ้
นที่พอ 
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Vertic Ha
ลอนลาด ควา

ะซอลท์ หินแอ
างใกล้ๆ โดยแ

การไหลบ่าข
ละก้อนปูนทุติ
สีนํ้าตาลปนแด
ยวปนทรายแป
นเป็นด่างปาน

ภูมิในดินล่าง 
าหาร โดยเฉพ

้ผล จําเป็นต้อ
และใช้ปุ๋ยเคมีโ
นํ้าสํารองไว้ใ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง ป

สูง ป

สูง ป

plustolls 
ามลาดชัน 3-6

อนดีไซท์ และ
แรงโน้มถ่วงบริ

ของน้ําบนผิว
ติยภูมิที่ระดับค
ดงเข้ม ปฏิกิริ
ป้ง และพบก้อ
นกลาง (pH 

ซึ่งจะมีผลกร
พาะการขาดฟ

องปรับปรุงสม
โดยเฉพาะฟอ
ช้เมื่อฝนทิ้งช

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser

6 % 

ะหินปูน บริเว
ริเวณเชิงเขา 

ดิน  ช้าถึงป
ความลึก 50-
ริยาดินเป็นกล
อนปูนทุติยภูมิ

8.0) เมื่อ

ระทบทางกาย
ฟอสฟอรัสแล

มบัติทางกาย
อสฟอรัสในรู
ช่วง เพ่ือป้อง

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ln 

วณพ้ืนที่ภูเขา
หรือเกิดจาก

ปานกลาง 
-100 ซม. ดิน
ลางถึงเป็นด่าง
มิปะปนในดิน
อดินแห้ง อาจ

ยภาพและทาง
ละจุลธาตุบาง

ภาพและเคมี
ปที่ละลายช้า
งกันไม่ให้ดิน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

า 
ก

น
ง
น
จ

ง
ง

มี
า 
น



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เทาเข้มม
เหนียว สี
ปานกลา
แดง และ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
มาก ปฏิกิริยา
สีนํ้าตาลถึงสีน
ง (pH 6.5-8
ะพบก้อนปูนทุ
 
แนะ 
ลติให้สูงขึ้น 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลําสนธิ 
A) Fine, mi

ค่อนข้างร
 
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
าดินเป็นกรดจั
นํ้าตาลเข้ม มี
8.0)  ดินล่างต
ทติุยภูมิปะปน 

ดินตอนบ
ไถพรวนใ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
ราบเรียบถึงเป็

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
ง 
กมาก ดินบนเ
จัดถึงเป็นกรด
จุดประสีแดง
ตอนล่างเป็นดิ
ปฏิกิริยาดินเ

บนมักแน่นทึบ 
ให้ลึกกว่าปกติ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา 

ต่ํา 

 
40 
 

, isohyperth
ป็นลูกคลื่นลอน

บริเวณสันดินริ

เป็นดินร่วนหรื
ดเล็กน้อย (pH
งและสีนํ้าตาล
ดินเหนียวสีนํ้า
เป็นกลางถึงเป็
 รากชอนไชได
ติ ปรับปรุงด้ว

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

สูง ป

สูง 

hermic Oxya
นลาดเล็กน้อย

ริมนํ้าหรือเนิน

การไหลบ่าข
รือดินร่วนปน
H5.5-6.5)  ดิ
ลปนเหลือง ป
าตาลสีนํ้าตาล
ป็นด่างปานกล
ด้ยาก 
วยอินทรียวัตถ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

สูง 

aquic (Ultic) 
ย ความลาดชั

นตะกอนรูปพัด

ของน้ําบนผิว
ดินเหนียว สีน้
ดินล่างตอนบน
ปฏิกิริยาดินเป็
ลปนเทา มีจุด
ลาง (pH 7.0-

ถุและใช้ปุ๋ยอิน

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
 Haplustalfs

ชัน 1-3 % 

ด 

ดิน ช้า 
นํ้าตาลเข้มหรื
นเป็นดินร่วน
ป็นกรดเล็กน้อ
ดประสีแดงปน
-8.0) 

นทรีย์ร่วมกับ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ls 
s 

อสีนํ้าตาลปน
นเหนียวถึงดิน
อยถึงเป็นด่าง
นเหลืองและสี

บปุ๋ยเคมี  เพ่ือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น
น
ง
สี

อ



ชุดดิน 
การจําแน
 Ultic Ha
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
 โดยแรงโ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
แป้ง สีนํ้า
ร่วนปนดิ
ดิน เป็นก
จะพบหนิ
ข้อจํากัด
เจริญเติบ
ข้อเสนอ
ธรรมชาติ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
aplustalfs 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
โน้มถ่วงของโล
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
าตาลปนเทาห
นเหนียวปนก
กรดจัดถึงกรด
นที่กําลังสลาย
 

บโตของรากพืช
แนะ 
ติ เพ่ือเป็นแหล
างเคมี คว

 (

0

25

50

มวกเหล็ก
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
ภาคกลาง
เกิดจากก

ลกของหินดิน
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
หรือสีนํ้าตาลเข
กรวดมาก หรอื
ดเล็กน้อย (pH
ยตัวที่ความลกึ

เป็นดินต้ื
ช 

ไม่ควรนํา
ล่งต้นนํ้าลําธา
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ต

ก 
skeletal, mix

อนลาดถึงเนิน
งที่สูงตอนกลา
การสลายตัวผุพ
ดานที่มีสีจาง 

ง 
นถึงหินต้นกํา
ข้ม ปฏิกิริยาดิ
อดินร่วนเหนีย
H 5.5-6.5)  
กไม่เกิน 50 ซม
้น พบช้ันหิน

ามาใช้ประโย
าร 
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

นกลาง ปา

ต่ํา ปา
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xed, semiac

นเขาหรือเขา 
างของประเทศ
พังอยู่กับที่ แล
 หินสเลท หรื

เนิด ดินบนเป็
ดินเป็นกรดจัด
ยวปนทรายแป้
ดินล่างตอนล
ม. จากผิวดิน
นพ้ืนที่ความลึ

ยชน์ในการเพ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, shallo

มีความลาดชัน
ศ ภาคตะวันต
ละ/หรือ  เคลื
รือหินที่คล้ายค

การไหลบ่าข
ป็นดินร่วนหรือ
ดถึงกรดกลาง
ป้งปนกรวดมา
ล่าง สีนํ้าตาลป

ลึกไม่เกิน 50

พาะปลูก คว

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง

ow, isohyper

ัน 4-35 % 
ตกและภาคเห
ลือ่นย้ายมาเป็น
คลึงกัน 

ของน้ําบนผิว
อดินร่วนปนท
ง (pH 5.5-7.
าก หรือดินเหน
ปนเหลืองหรือ

0 ซม. จากผิว

รปล่อยและร

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง ป

ต่ํา 

Ser
rthermic, 

หนือ 
นระยะทางใก

ดิน เร็ว 
ราย 
0) ดินบนตอน
นียวปนกรวด
อสีนํ้าตาลหรือ

วดิน เป็นอุป

รักษาให้คงไว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ies Ml 

กล้ๆ 

นล่าง เป็นดิน
มากปฏิกิริยา
อสีนํ้าตาลเข้ม

สรรคในการ

ว้เป็นป่าตาม

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

น
า
ม 

ร

ม



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ของหินอั
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
บนเป็นดิ
เล็กน้อย 
หินทัฟฟ์ป
เป็นกรดป
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ัคนีพวก หินไร
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นร่วนปนทรา
(pH 5.5-6.5)
ปะปนอยู่มาก
ปานกลาง (pH
 
แนะ 
ลติพืชโดยใช้ป๋
างเคมี คว

 (

0

25

50

ม่วงค่อม 
A) Loamy-s

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
ตะกอนนํ้

รโอไลท์ หินทั
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ายปนเศษหิน 
) ดินล่างเป็นดิ
กกว่า 35 % โ
H 5.5-6.0)   

เป็นดินต้ืน
จัดทําระบ

ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
ราบเรียบถึงลูก
ณตะพักลํานํ้า
นํ้าพาและวัสดุ
ทฟัฟ์ 

ง 
นถึงช้ันก้อนก
สีนํ้าตาลถึงสีน
ดินร่วนปนทร
โดยปริมาตร 

นถึงช้ันกรวดแ
บบอนุรักษ์ดิน
มกับปุ๋ยเคมี 
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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xed, isohyp
กคลื่นลอนลา
ระดับสูง 

ดุที่เคลื่อนย้าย

กรวดและหินม
นํ้าตาลเข้มหรื
ายปนเศษหิน
สีนํ้าตาลปนเ

และหินมนเลก็
นและน้ําที่เหม

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic T
ดเล็กน้อย คว

ยมาเป็นระยะ

การไหลบ่าข
มนเล็กหนาแน
รือสีนํ้าตาลปน
นหนาแน่นมาก
เหลืองถึงสีแด

ก ความอุดมส
มาะสมโดยใช้วิ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic (Kandi
วามลาดชัน 1-

ทางไม่ไกลนัก

ของน้ําบนผิว
น่นต้ังแต่ภายใ
นเทา ปฏิกิริยา
ก มีกรวดและห
ดงปนเหลือง ป

สมบูรณ์ตํ่า 
วิธีพืช เพ่ิมคว

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
ic) Paleustu
-5 % 

ก โดยแรงโน้ม

ดิน ช้าถึงเร็
ใน 50 ซม. จ
าดินเป็นกรดจั
หินมนเล็กขอ
ปฏิกิริยาดินเป

วามอุดมสมบูร

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Mm 
ults 

มถ่วงของโลก

ว 
จากผิวดิน ดิน
จดัถึงเป็นกรด
งหินไรโอไลท์
ป็นกรดจัดถึง

รณ์แก่ดินและ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ก

น
ด
ท ์
ง

ะ



ชุดดิน 
การจําแน
Ustifluv
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ตะกอนน
ปฏิกิริยาด
แป้ง หรือ
เป็นกรดป
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปัญหาน้ํา
ร่วมกับปุ๋
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ents 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นํ้าพา เมื่อมีน
ดินเป็นกรดป
อดินร่วนปนท
ปานกลางถึงเป็
 
แนะ 
าท่วมบ่าหรือ
ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
างเคมี คว

 (

0

25

50

ป่าสัก 
A) Fine-silty

ราบเรียบ
  
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
นํ้าท่วมล้นฝั่ง
านกลางถึงเป็
ราย สีนํ้าตาล
ป็นกรดเล็กน้อ

อาจมีนํ้าท
หลีกเลี่ยง

อแช่ขัง อาจป
มผลผลิต 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

y, mixed, 

ถึงเป็นลูกคลื่น

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
ง 
กมาก ที่มีกา
 ดินบนเป็นดิ

ปนกลาง (pH 
ลหรือสีนํ้าตาล
อย (pH 6.0-6
ท่วมบ่าและแช
งการปลูกในช
ปลูกพืชไร่หรือ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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superacti

นลอนลาดเล็ก

บริเวณสันดินริ

รสลับช้ันของ
ดินร่วนหรือดิ
6.0-7.0) ดินล
ลปนเหลืองหรื
6.5) 
ช่ขังระดับสูงใ
ช่วงกลางฤดูฝ
อพืชผัก ปรับ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

านกลาง ป

ต่ํา ป

ive, nonac

กน้อย ความล

ริมแม่นํ้าป่าสัก

การไหลบ่าข
งเน้ือดินต่างๆ
ดินร่วนปนทร
ล่างเป็นดินร่ว
รือสีนํ้าตาลปน

นฤดูฝน 
ฝนที่มีฝนตกห
บปรุงบํารุงดิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

cid, isohyp

ลาดชัน 0-3 %

ก 

ของน้ําบนผิว
ๆ เน่ืองจากก
รายแป้ง สีนํ้า
วนปนทรายแป้
นเทา มีจุดปร

หนักมาก ในพ
นโดยใช้อินทรี

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

สูง 

ต่ํา 

Ser
perthermic 

% 

ดิน ช้า 
การทับถมเป็น
าตาลหรือสีนํ้
ป้ง ดินร่วนเห
ระสีนํ้าตาลแก

พ้ืนที่ชลประท
รียวัตถุ และใ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ต่ํา 

ies Pa 
Oxyaquic

นประจํา ของ
้าตาลปนเทา
นียวปนทราย
ก่ ปฏิกิริยาดิน

ทานและไม่มี
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

c 

ง
า 
ย
น

มี
ย์



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
หินปูนใน
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินล่างเป็
ดินเป็นก
ดินล่าง 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ประโยชน
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
นสภาพภูมิประ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ป็นดินเหนียว 
รดปานกลางถึ

 
แนะ 
น์ให้แก่พืช 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ปากช่อง 
A) Very fine

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากก

ะเทศแบบคาส
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
สีนํ้าตาลปนแ
ถึงเป็นกลาง (

ความอุดม
ควรใส่ปุ๋ย

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ต

e, kaolinitic,
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสลาย
สต์ 

ง 
กมาก ดินบน
แดงเข้ม สีแด
(pH 6.0-7.0)

มสมบูรณ์ค่อน
ยคอกและปุ๋ย

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

นกลาง ปา

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงลูกคลื่นล

ยตัวอยู่กับที่ แ

นเป็นดินเหนีย
ง อาจพบก้อน
) ในดินบนแล

นข้างตํ่า เสี่ยง
หมัก เพ่ือทําใ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

ต่ํา 

hermic Rhod
ลอนลาด มีคว

และ/หรือ เศ

การไหลบ่าข
ยวหรือดินเหนี
นเหล็กและแม
ะเป็นกรดจัดม

ต่อการขาดแค
ให้ดินมีสมบัติ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ํา 

dic Kandiust
วามลาดชัน 2

ษหินเชิงเขาข

ของน้ําบนผิว
นียวปนทราย
มงกานีสสะสม
มากถึงเป็น   

คลนนํ้าในฤดูเ
ติทางกายภาพ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
tox 

2-8 % 

ของหินดินดา

ดิน ปานกล
ยแป้ง สีนํ้าตา
มใน     ดินล่
 กรดจัด (pH

เพาะปลูก 
พที่ดีขึ้นและเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Pc 

านที่แทรกกับ

าง 
ลปนแดงเข้ม

ล่าง  ปฏิกิริยา
H 4.5-5.5) ใน

พ่ิมแร่ธาตุที่มี

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

บ

ม 
า
น

มี



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินเป็นก
ร่วนเหนีย
แก่หรือแ
ข้อจํากัด
ฤดูเพาะป
ข้อเสนอ
ปรับปรุง
เหมาะสม
แหล่งนํ้าโ
กายภาพข
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
รดจัดถึงเป็นก
ยวปนทรายใน
ดงปนเหลือง 
 
ปลูกและเสี่ยง
แนะ 
ความอุดมสม
ม การไถพรวน
โดยการ     ข
ของดิน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

พิชัย 
A) Coarse-l

ราบเรียบ
ตะกอนหิ
เกิดจากต
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
กรดเล็กน้อย 
นตอนล่าง มีสี
ปฏิกิริยาดินเป

เน้ือดินคอ่
ต่อการชะล้าง

โดยทั่วไป
มบูรณ์ของดิน
นแต่น้อยและก
ขุดสระ ใช้ปุ๋ย

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

loamy, mixe
ถึงลูกคลื่นลอ
นดาดเชิงเขา 

ตะกอนของหนิ

ง 
กมาก ดินบน
(pH 5.5-6.
สีนํ้าตาลหรือสี
ป็นกรดจัดมา
อนข้างเป็นทร
งพังทลาย 
ปเหมาะสมปา
น ป้องกันการ
การปลูกพืชแ
ยคอก ปุ๋ยหมัก

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ed subactive
อนลาดเล็กน้อ
หรือตะกอนล

นตะกอนเน้ือห

เป็นดินร่วนป
5) ดินล่างมีเนื
สีนํ้าตาลปนแ
ก (pH 4.5-5
ราย มีความอุด

านกลางสําหรั
รขาดน้ําและ

แบบสลับ (inte
ัก และปุ๋ยเคมี

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

e isohypert
ย มีความลาด
ล้างขอบเขาจา
หยาบชะมาทับ

การไหลบ่าข
นทรายหรือดิ
น้ือดินเป็นดิน
ดงอ่อน หรือสี
.0) ในดินล่าง
ดมสมบูรณ์ตํ่า

รับปลูกพืชไร่ 
การชะล้างพั
ercropping) 
มี เพ่ือเพ่ิมแร่

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

hermic Oxy
ดชัน 0-5 % 
ากลุ่มหินทรา
บถมบนพ้ืนผวิ

ของน้ําบนผิว
ดินทรายปนดิน
ร่วนปนทราย
สีนํ้าตาลปนแ
 
า เสี่ยงต่อการข

แต่ควรมีวิธีก
ังทลาย การเ
เป็นตัวอย่างท
ธาตุต่างๆ ให้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
yaquic Paleu

ยเน้ือหยาบ 
วของการเกลีย่

ดิน ปานกล
นร่วน มีสีนํ้าต
ยในตอนบนแล
แดง จะพบจุด

ขาดแคลนน้ํา

การจัดการที่เ
เลือกระยะเว
ที่ควรจะกระท
ห้แก่ดินและเพิ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Pch 
ustults 

ยผิวแผ่นดิน 

าง 
ตาล ปฏิกิริยา
ละอาจพบดิน
ประสีนํ้าตาล

สําหรับพืชใน

หมาะสมเพ่ือ
วลาปลูกพืชที่
ทํา การจัดหา
พ่ิมสมบัติทาง

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

า
น
ล

น

อ
ที่
า
ง



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แรงโน้มถ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ผิวดิน ดิน
ปฏิกิริยาด
เล็กน้อย 
ไรโอไลท์
กรดจัดมา
ข้อจํากัด
จะถูกชะล
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ถ่วงของโลกขอ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นบนเป็นดินร
ดินเป็นกรดจัด
(pH 5.5-6.5
์ หินทัฟฟ์ปะป
ากถึงเป็นกรด
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ไพศาลี 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

องหินอัคนีพว
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
ร่วนปนทรายห
ดถึงเป็นกรด 
5) ดินล่างเป็น
ปนอยู่หนาแน
ดจัด (pH 4.5-

เป็นดินต้ืน
ได้ง่าย 

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขา ไหล
การสลายตัวผุ
กหินไรโอไลท์

ง 
กปานกลางถึง
หรือดินร่วนป

นดินร่วนปนเศ
น่นมาก มากก
-5.5)   
นถึงช้ันกรวดแ

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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xed, isohyp
อยถึงลูกคลื่นล
ล่เขาและเชิงเข
ผุพังอยู่กับที่แ
ท ์หินทัฟฟ์ 

งช้ันก้อนกรว
ปนทรายปนเศ

ศษหินถึงดินร่ว
กว่า 35 % โด

และหินมนเล็

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic T
ลอนชัน ความ
ขา 
ละวัสดุที่เคลื่

การไหลบ่าข
ดและหินมนเ
ศษหิน สีนํ้าต

วนปนทรายป
ดยปริมาตร สี

ก ความอุดมส

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic (Kandi
มลาดชัน 2-20

อนย้ายมาเป็น

ของน้ําบนผิว
เล็กหนาแน่นต
าลถึงสีนํ้าตา

นเศษหิน มีก
สีนํ้าตาล สีนํ้า

สมบูรณ์ตํ่า พ้ืน

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
ic) Haplustu
0 % 

นระยะทางไม

ดิน ช้าถึงเร็
ต้ังแต่ภายใน 
ลเข้มหรือสีนํ้

รวดและหินม
ตาลอ่อน ปฏิ

้นที่ที่มีความล

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Phi 
ults 

ม่ไกลนัก โดย

ว 
50 ซม. จาก

นํ้าตาลปนเทา

มนเล็กของหิน
ฏิกิริยาดินเป็น

ลาดชันสูง ดิน

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ย

ก
า 

น
น

น

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้มหรือสี
เล็กน้อย 
นํ้าตาลปน
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
พ้ืนที่ชลป
นํ้าดีขึ้น โ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สนํ้ีาตาลปนเท
(pH 6.0-6.5
นเหลืองหรือสี
 
แนะ 
ประทาน นอก
โดยการเพ่ิมอิน
างเคมี คว

 (

0

25

50

สระโบสถ์
A) Fine-silty

ราบเรียบ
ตะพักลําน
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึ
ทาเข้ม มีจุดปร
5) ดินล่างเป็น
สนํ้ีาตาลแก่  ป

ความอุดม
ปรับปรุงบ

กฤดูทํานาอาจ
นทรียวัตถุ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

ถ์ 
y, mixed, se
ถึงค่อนข้างรา
นํ้าเก่าระดับตํ่
ตะกอนนํ้าพา
เลว 

กมาก ดินบน
ระสีนํ้าตาลปน
ดินร่วนเหนียว
ปฏิกิริยาดินเป็
มสมบูรณ์ค่อน
บํารุงดินโดยใ
จปลูกพืชไร่หรื

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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emiactive, is
าบเรียบ มีควา
ตํ่าหรือตะกอน

นเป็นดินร่วนป
นเหลืองหรือสี
วปนทรายแป้
ป็นกรดเล็กน้อ
นข้างตํ่า 
ช้อินทรียวัตถุ
รือพืชผัก ซึ่งจ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง ป

านกลาง ป

sohyperther
ามลาดชัน 0-2
นนํ้าพารูปพัด

การไหลบ่าข
ปนทรายแป้ง
สนํ้ีาตาลแก่ ป
ป้ง สีนํ้าตาลปน
อยถึงเป็นด่างป

ถุ และเพ่ิมผลผ
จะต้องยกร่อง

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

ปานกลาง

ปานกลาง

rmic Aeric E
2% 

ของน้ําบนผิว
หรือดินร่วนเ
ฏิกิริยาดินเป็น
นเทา และมีสี
ปานกลาง (pH

ผลิตโดยใช้ปุ๋ย
และปรับสภา

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Endoaqualfs

ดิน ช้า 
เหนียวปนทรา
นกรดปานกล
สีเทาในตอนล่า
H 6.5-8.0) 

ยอินทรีย์ร่วมก
าพดินให้ร่วนซุ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Sab 
s 

ายแป้ง สีเทา
างถึงเป็นกรด
าง มีจุดประสี

กับปุ๋ยเคมี ใน
ซุยและระบาย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

า
ด
สี

น
ย



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
วัสดุดินห
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
สีนํ้าตาลเ
ดินเหนีย
จัด (pH 
และสีเทา
ในช้ันลึกๆ
ข้อจํากัด
รากพืชเสี
ข้อเสนอ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
หรือหินที่เคลื่อ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
เข้มหรือสีนํ้าต
ว สีนํ้าตาลเข้
5.0-5.5)  ดิน
า  พบรอยถูไถ
ๆ 
 
สยีหายได้ 
แนะ 
างเคมี คว

 (

0

25

50

สมอทอด
A) Very-fine

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากก

นย้ายมาเป็นร
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
ตาลปนแดงเข้
้มหรือสีนํ้าตา

นล่างตอนล่าง
ถเป็นมัน ปฏิกิ

ดินเหนียว

ปรับปรุงดิ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

 
e, smectitic
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสลายต
ระยะทางใกล้
าง 
ง 
กมาก ดินบน
้ม ปฏิกิริยาดิน
าล มีจุดประสี
เป็นดินเหนียว
กิริยาดินเป็นด

วจัดและแน่น

ดินให้ร่วนซุยโ
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงลูกคลื่นล

ตัวของหินบะ
้ๆ โดยแรงโน้ม

เป็นดินร่วนป
นเป็นกลางถึง
สีนํ้าตาลปนแด
ว สีนํ้าตาลปน
ด่างปานกลาง 

ทึบ  ไถพรวน

โดยใช้อินทรีย
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง ป

hermic Chro
ลอนลาด ควา

ซอลท์ หินแอ
มถ่วง บริเวณ

การไหลบ่าข
ปนดินเหนียว 
งเป็นด่างปานก
ดงหรือสีแดง 
นเหลืองหรือสี
(pH 8.0)  มั

นลําบาก และ

วัตถุ และใช้ปุ๋
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

omic Haplus
ามลาดชัน 3-1

นดีไซท์ และหิ
ลาวาหลากแล

ของน้ําบนผิว
ดินเหนียวปน
กลาง (pH 7.0
ปฏิกิริยาดินเ

สีนํ้าตาลปนเท
ักพบก้อนปูนท

เมื่อดินแห้ง ดิ

ปุยอินทรีย์ร่วม
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
sterts 
10 % 

หินปูน และ/ห
ละเชิงเขา 

ดิน ช้าถึงปา
นทรายแป้ง ห
0-8.0) ดินล่า
เป็นกรดจัดมา
ทา มีจุดประสีน
ทุติยภูมิปะปน

ดินจะแตกระแ

มกับปุ๋ยเคมีเพ่ื
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Sat 

หรือที่เกิดจาก

านกลาง 
หรือดินเหนียว
งตอนบนเป็น
ากถึงเป็นกรด
นํ้าตาล สีแดง
นกับเศษหินผุ

แหงอาจทําให้

พ่ือเพ่ิมผลผลิต
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ก

ว 
น
ด
ง 
ผุ

ห้

ต 



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
แก่และสี
เหนียวสีเ
ล่าง  ในฤ
กลางถึงด
ปฏิกิริยาด
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
พืชผักสว
คุณสมบัติ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สแดงปนเหลือ
เทาเข้มและสเี
ฤดูแล้งหน้าดิน
ด่างปานกลาง
ดินเป็นด่างปา
 
แนะ 
นครัวได้ ควร
ติทางกายภาพ
างเคมี คว

 (

0

25

50

สิงห์บุรี 
A) Very-fine

ราบเรียบ
ที่ราบลุ่มน
ตะกอนนํ้
เลว 

 ช้า 
น เป็นดินลกึ
อง ปฏิกิริยาดิ
เทา มีจุดประ
นจะแตกระแห
 (pH 6.0-8.
านกลาง (pH 

เป็นที่ลุ่มต
ควรทําคัน

รมีการปรับปรุ
พและทางเคมี
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ต

e,mixed, se
  มีความลาด
นํ้าท่วมถึงในภ
้าพาบริเวณทีต่

ก ดินบน เน้ือ
น เป็นกรดปา
สีนํ้าตาล  สีนํ้
หง ปฏิกิริยาดิ
.0)  ดินล่างตอ
8.0) 
ตํ่า มักมีนํ้าท่ว
นดินก้ันนํ้า เ
งบํารุงดิน โด
ของดินให้ดีขึ้น
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

นกลาง 

ต่ํา 
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miactive, no
ดชัน 0-1 % 
ภาคกลาง 
ตํ่าในแอ่งที่รา

ดินเป็นดินเหน
านกลางถึงด่า

นํ้าตาลปนเหลื
นเป็นกรดปา
อนล่างเป็นดิน

วมลึก 80 ซม.
พ่ือควบคุมระ
ยการใส่ปุ๋ยอิน
น 
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

onacid, isoh

าบนํ้าท่วม 

การไหลบ่าข
นียว สีเทาเข้ม
างปานกลาง(
องหรือสีนํ้าตา
นกลาง (pH 6
นเลนเหนียวสี

. นาน 7-8 เดื
ะดับนํ้าและใ
นทรีย์ เช่น ปุ๋

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

hyperthermi

ของน้ําบนผิว
มหรือสีนํ้าตาล
pH 6.0-8.
าลเข้ม พบรอ
6.0) ในดินบน
สีเขียวมะกอก 

อนในช่วงฤดูฝ
ในฤดูแล้งยังใ
ยคอก ปุ๋ยหมั

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ic Vertic  En

ดิน ช้า 
ลปนเทา มีจุด
.0) ดินบนตอ
อยไถลและหน้
น ปฏิกิริยาดิน
 สีเทาถึงสีเทา

ฝน 
ใช้ปลูกพืชไร่บ
ัก ปุ๋ยพืชสด  

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Sin 
ndoaquepts

ดประสีนํ้าตาล
นล่างเป็นดิน

น้าอัดมันในดิน
นเป็นกรดปาน
าปนเขียวเข้ม

บางชนิดหรือ
เพ่ือปรับปรุง

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ล
น
น
น
ม  

อ
ง



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ที่เกิดจาก
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เหนียวถงึ
6.0-7.0) 
เล็กน้อย 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินน้อยที
เพาะปลกู
สมบัติท

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
กวัสดุดินหรือหิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
งดินเหนียว สีน
ดินล่างเป็นดิ
(pH 6.0-7.5)
 
แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้
ก ควรให้คงสภ
างเคมี คว

 (

0

25

สบปราบ 
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
 พบบริเวณ
เกิดจากก

หินที่เคลื่อนย้า
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
นํ้าตาลปนเทา
นเหนียว สีนํ้า
) 

ดินต้ืน 
บริเวณที่ม

ั้งจัดทําระบบ
ภาพป่าหรือฟ้ื
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินตะกอน
การผุพังสลายต
ายมาเป็นระย

ง 
นหรือต้ืนมาก
าเข้มมากหรือ
าตาลปนเทาเข

มีความลาดชัน
บอนุรักษ์ดินแ
นฟูสภาพป่า
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงลูกคลื่นล
นรูปพัด และต
ตัวของหินบะ
ยะทางใกล้ๆ โ

กถึงช้ันหินพ้ืนภ
อสีนํ้าตาลเข้มม
ข้มมากหรือสีน

ันไม่มากนักแ
และนํ้าที่เหมา

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง ป

ic Lithic Hap
ลอนลาด ควา
ะกอนตะพักล
ซอลท์และแอ
โดยแรงโน้มถ่ว

การไหลบ่าข
ภายใน 50 ซม
มาก ปฏิกิริยา
นํ้าตาลเข้ม ป

และดินไม่ต้ืนม
าะสมโดย ใช้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

ปานกลาง

plustolls 
ามลาดชัน 2-1
ลาํนํ้าเก่าระดับ
อนดีไซท์  บริเว
วง 

ของน้ําบนผิว
ม.  จากผิวดิน
าดินเป็นกรดป
ฏิกิริยาดินเป็น

มาก อาจใช้ปลู
้วิธีพืช  พ้ืนที่

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

สูง ป

Ser

12 % 
บตํ่า 
วณลาวาหลา

ดิน ช้าถึงเร็
น ดินบนเป็นดิ
ปานกลางถึงเป็
นกรดปานกล

ลูกพืชไร่ได้ แ
ที่ลาดชันสูงไม

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ies So 

ก และรวมถึง

ว 
ดินร่วนปนดิน
ป็นกลาง (pH
ลางถึงเป็นด่าง

ต่ต้องรบกวน
ม่ควรนํามาใช้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง

น
H 
ง

น
ช้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
หรือดินเห
กลางถึงเ
เม็ดปูนป
(pH 8.0)
ข้อจํากัด
สมดุลธาต
ข้อเสนอ
เคมีของดิ
จุลธาตุเพิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
หนียวปนทรา
ป็นด่างปานก
น สีนํ้าตาลห
) ใต้ช้ันดินลงไ
 
ตุอาหารโยเฉพ
แนะ 
ดินในเบื้องต้น
พ่ิมเติมสําหรบั
างเคมี คว

 (

0

25

50

ตาคลี 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
 
เกิดจากต
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ายแป้ง สีดํา สี
กลาง (pH 7.
รือสีนํ้าตาลเข
ไปเป็นช้ันปูนม

ดินต้ืนถึง
พาะการขาดฟ

เพาะปลูก
นโดยการคลุก
บพืชบางชนิดเม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, car
อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาทั

ง 
นถึงช้ันปูนมาร
สีเทาเข้มมาก
0-8.0) ดินล่า
ข้ม และมีสีขา
มาร์ลสีขาวทั้ง
ช้ันปูนมาร์ล

ฟอสฟอรัสและ
กพืชที่มีระบบ
เคล้าด้วยอินท
มื่อพืชเริ่มแสด
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา ปา
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rbonatic, iso
อยถึงลูกคลื่นล

ทบัถมอยู่บนช้ั

ร์ลที่พบภายใ
ก สีนํ้าตาลปน
างเป็นดินร่วน
าวของผงปูนท
ที่เป็นเม็ดและ
ซึ่งจะมีผลกร
ะจุลธาตุบางช
รากสั้น  ได้แ
ทรียวัตถุ ใช้ปุ๋
ดงอาการขาด
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

านกลาง 

ohypertherm
ลอนลาด ควา

ช้ันปูนมาร์ล บ ิ

การไหลบ่าข
ใน 50 ซม.จาก
นเทาเข้มมาก 
ปนดินเหนียว
ทุติยภูมิหรือปู
ะที่เช่ือมต่อกัน
ระทบทางกา
ชนิด 
ก่ พืชไร่ และ

ปุยเคมีโดยเฉพ
 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง 

สูง 

mic Entic Ha
ามลาดชัน 3-1

ริเวณเนินตะก

ของน้ําบนผิว
กผิวดิน ดินบน
หรือสีนํ้าตาล

วหรือดินร่วนเ
ปูนมาร์ล ปฏิกิ
นหนาแน่น 
ยภาพและทา

พืชผัก ปรับป
พาะฟอสฟอรัส

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
aplustolls 
12 % 

กอนรูปพัด 

ดิน ช้าถึงปา
นเป็นดินร่วน
ลเข้มมาก ปฏิ
เหนียวปนทรา
กิริยาดินเป็นด

างเคมีต่อพืช

ปรุงสมบัติทาง
สในรูปที่ละล

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Tk 

านกลาง 
ปนดินเหนียว

ฏิกิริยาดินเป็น
ายแป้ง และมี
ด่างปานกลาง

 ดินอาจขาด

กายภาพและ
ายช้า และให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ว
น
มี
ง 

ด

ะ
ห้     



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
มีจุดประ
เป็นดินเห
ดินเป็นกล
แห้งและแ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
อินทรีย์ร่
สํารองไว้ใ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สีนํ้าตาลหรือ
หนียวหรือดิน
ลางถึงเป็นด่า
แข็งแตกระแห
 
แนะ 
วมกับปุ๋ยเคมี
้ใช้เมื่อฝนทิ้งช
างเคมี คว

 (

0

25

50

วัฒนา 
A) Fine, sm

ราบเรียบ
 
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึก
สีนํ้าตาลปนเห
เหนียวปนทร
างปานกลาง (
หงเป็นร่องลึก

เน้ือดินเห
ปรับปรุงโ

อัตราตํ่า  ไถพ
ช่วง เพ่ือป้องกั
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

mectitic, isoh
ถึงค่อนข้างรา

ตะกอนนํ้าพาบ
เลว 

กมาก ดินบน
หลือง ปฏิกิริย
รายแป้ง สีเทา
pH 7.0-8.0)
 ดินล่างลึกๆ 

หนียวจัด ยากต
โครงสร้างของ
พรวนในขณะ
กันไม่ให้ดินแต
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
าบเรียบ ความ

บริเวณส่วนตํ่า

เป็นดินเหนียว
ยาดินเป็นกรด
าหรือสีเทาเข้ม
) และจะพบร
จะพบช้ันก้อน
ต่อการไถพรว
งดินโดยการเพิ
ะที่ดินมีความชื
ตกระแหงและ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Ustic End
มลาดชัน 0-1 

าของเนินตะกอ

การไหลบ่าข
วหรือดินเหนี
ดเล็กน้อยถึงเป็
ม มีจุดประสีน
รอยถูไถเป็นมัน
นปูนทุติยภูมสิ
วน และแตกระ
พ่ิมอินทรียวัตถ
ช้ืนพอเหมาะ 
 ทําลายระบบ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง 

สูง 

doaquerts 
% 

อนรูปพัดและ

ของน้ําบนผิว
ยวปนทรายแ
ป็นด่างปานกล
นํ้าตาลหรือสีน
น ในฤดูแล้งห
สะสมหนาแน่น
ะแหง ทําให้ร
ถุ และเพ่ิมผล
ไม่แห้งและเปี

บรากของพืช 
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

ะที่ราบระหว่า

ดิน ช้า 
แป้ง สีดําหรือส
ลาง (pH 6.5
นํ้าตาลปนเหลื
หรือฝนทิ้งช่วง
น 
ากพืชเสียหาย
ลผลิตพืชให้สูง
ปียกเกินไป จั
ถ้าพ้ืนที่เพียงพ
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Wa 

งเขา 

สีเทาเข้มมาก
5-8.0) ดินล่าง
ลือง ปฏิกิริยา
งนานๆ ดินจะ

ย 
งขึ้นโดยใช้ปุ๋ย
ัดหาแหล่งนํ้า
พอ 
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ก 
ง
า
ะ

ย
า



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
มาเป็นระ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
กําลังสล
ปฏิกิริยา
ปนทราย 
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
ดินน้อยที
ผลผลิตพื
สภาพป่า
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ะยะทางใกล้ๆ 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ายตัวที่ความ
ดินเป็นกรดป
 สีนํ้าตาลปนแ
 

แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้ง
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
 
างเคมี คว

 (

0

25

50

วังนํ้าเขียว
A) Loamy, 

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

โดยแรงโน้มถ
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ื
มลึกประมาณ
ปานกลางถึงเป็
แดงหรือสีแดง

เป็นดินต้ืน

บริเวณที่มี
จัดทําระบบอ
นทรีย์ร่วมกับ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

ว 
mixed, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขา ไหล
การผุพังสลายต
ถ่วงของโลก 

ง 
นถึงช้ันเศษหิ

ณ 80 ซม. ลงไ
ป็นกลาง (pH 
งปนเหลือง ป
นถึงช้ันเศษหิ

มีความลาดชัน
อนุรักษ์ดินและ
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hyperthermi
อยถึงเป็นลูกค
ล่เขาและเชิงเข
ตัวของหินทรา

หิน หนาแน่นต
ไป ดินบนเป็
6.0-7.0)  ดิ

ฏิกิริยาดินเป็น
หินหนาแน่น พื

นไม่มากนัก แ
ะนํ้าที่เหมาะส
ที่ลาดชันสูงไม

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

สูง 

ic Lithic Hap
คลื่นลอนชัน ค
ขา 
าย และรวมถึ

การไหลบ่าข
ต้ังแต่ภายใน 
นดินร่วนปน

ดินล่างเป็นดิน
นกรดจัดมากถึ
พ้ืนที่ที่มีความ

และดินไม่ต้ืนม
สมโดยใช้วิธีพืช
ม่ควรนํามาใช้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

สูง 

plustults 
ความลาดชัน 

ถึงที่เกิดจากวัส

ของน้ําบนผิว
50 ซม.จากผิ
ทราย สีนํ้าต
ร่วนปนทราย
ถึงเป็นกรดปา
มลาดชันสูง ดิ

มาก อาจใช้ปล
ช เพ่ิมความอุ
เพาะปลูก คว

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

2-20 % 

สดุดินหรือหิน

ดิน ปานกล
ผิวดิน และพบ
าลปนเทาถึง

ยถึงดินมีเศษหิ
านกลาง 
ดินจะถูกชะล้า

ลูกพืชไร่ได้ แ
อุดมสมบูรณ์แ
วรให้คงสภาพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

สูง 

ies Wk 

นที่เคลื่อนย้าย

างถึงเร็ว 
บช้ันหินพ้ืนที่
สีนํ้าตาลเข้ม

หินร่วนเหนียว

างพังทลายได้

แต่ต้องรบกวน
แก่ดินและเพ่ิม
พป่าหรือฟ้ืนฟู

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง 

ย

ที่
ม 
ว

ด้

น
ม
ฟู



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
หินดินดา
หรือหินที
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ทรายแป้
ตอนบนเ
ล่างตอนล
นํ้าตาลป
มากถึงเป็
ข้อจํากัด
พ้ืนที่มีคว
ข้อเสนอ
สูงขึ้น จดั
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
าน หินทรายแ
ที่เคลื่อนย้ายม
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ง สีนํ้าตาลเข้ม
ป็นดินเหนียว
ล่างเป็นดินเห
นแดงหรือสีน้

ปนกรดเล็กน้อ
 
วามลาดชันสูง
แนะ 
ดระบบการปลู
างเคมี คว

 (

0

25

50

วังสะพุง 
A) Fine, mi

ลูกคลื่นล
 
เกิดจาก

แป้ง หินโคลน
าเป็นระยะทา

ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
มถึงสีนํ้าตาลป
ว สีแดงปนเหล
หนียวมีเศษหิน
นํ้าตาลปนเหลื
อย (pH 4.5-6

เป็นดินลึ
ง  ดินเกิดการช

ปรับปรุง
ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสล
น หินชนวน หิ
างใกล้ๆ โดยแ

ง 
กปานกลาง ดิ
ปนเทาเข้ม ป
ลืองถึงสีแดง 
นปะปนหนาแ
ลือง มีจุดประ
.5) 
กปานกลาง ร
ชะล้างพังทลา
บํารุงดินและ
บบอนุรักษ์ดิน
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงเป็นลูกค

ายตัวของหิ
นฟิลไลท์ เป็น
แรงโน้มถ่วงบริ

ดินบนเป็นดิน
ปฏิกิริยาดินเป็
ปฏิกิริยาดินเ
แน่น  และส่ว
ะสีนํ้าตาลปนเ

รากของพืชที่
ายได้ง่าย 
ะใช้ปุ๋ยอินทรี
นและน้ําให้เหม
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

สูง ป

hermic Typic
คลื่นลอนลาด 

นตะกอนเน้ื
นต้น บริเวณพื
ริเวณเชิงเขา

การไหลบ่าข
นร่วน ดินร่วน
นกรดปานกล
เป็นกรดจัดมา
วนใหญ่พบช้ัน
เหลือง สีแดง 

มีระบบรากลึ

ย์หรือปุ๋ยชีวภ
มาะสมกับสภ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง

c Haplustalf
ความลาดชัน

้อละเอียดแ
พ้ืนที่ภูเขา แล

ของน้ําบนผิว
นปนดินเหนียว
ลางถึงเป็นกลา
ากถึงกรดปาน
นหินพ้ืนภายใ
และสีนํ้าตาล

ลึกอาจถูกจํากั

ภาพ ร่วมกับป
าพความ ลาด
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
fs 
น 2-12 % 

ละหินที่แปร
ละรวมถึงที่เกิ

ดิน ช้าถึงเร็
วหรือ   ดินร่ว
าง (pH 6.0-
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7.2 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดลพบุรี สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของดินสําหรับ

การปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่28 (กอง
สํารวจและจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ใน ตารางที่ 5สรุปได้ดังน้ี 

1. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว  สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดินBm-A, Bm-br-A, Bpo-A, Ck-A, 

Cn-A, Kk-A, Sin-A,Wa-A และ Wa-f-Aมีเน้ือที่64,6895 ไร่ หรือร้อยละ 16.694 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
  1.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องเสี่ยงต่ออันตรายจาก

นํ้าท่วม เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและความอุดมสมบูรณ์ตํ่าได้แก่ ชุดดินBag-A, Bag-csk-A, Bag-vd-A, 
Don-gm-A, Ksr-A, Lb-gm-A, Mm-fsi-A, Pch-gm,fl-A, Pch-hb,fl-A, Pch-hb,fl-B, Pch-hb,gm,fl-A, Pch-
hb,gm,fl-A/b, Pch-hb,gm,fl-B/b, Pch-hb,gm-A, Pch-hb,gm-A/b, Sa-A, Sa-fsi-Aและ Sab-A มีเน้ือที่
ประมาณ 427,455 ไร่หรือร้อยละ 11.031ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.3ชุดดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากข้อจํากัดรุนแรงเรื่องเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา
มาก และมีเนื้อดินเป็นทราย เรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขาและพ้ืนที่ปะปนด้วย
หินพ้ืนโผล่ได้แก่ ชุดดิน Cd-A, Cd-B, Cd-C, Cm-fsi-A, Cm-mw,fsi-A, Don-B, Don-md,cal,f-B, Kak-B, Kak-
C, Kak-D, Kak-E, Kld-B, Kld-C, Lb-A, Lb-B, Lb-br-A, Lb-br-B, Lb-md,br-A, Lb-md,br-B, Lb-md-A, Lb-
md-B, Ln-A, Ln-B, Ln-C, Ls-A, Ml-B, Ml-C, Ml-D, Mm-A, Mm-B, Mm-C, Mm-fsi-B, Pa-A, Pc-A, Pc-B, 
Pc-C, Pc-br-A, Pc-md-B, Pch-B, Pch-fl-B, Pch-hb,fl-A, Pch-hb,fl-B, Pch-hb,md,fl-B, Pch-hb,md-B, 
Pch-hb-A, Pch-hb-B,Pc-md-C, Pch-md,fl-B, Pch-md-B, Phi-B, Sat-B, Sat-C, So-A, So-B, So-C, So-D, 
Tk-A, Tk-B, Tk-C, Tk-D, Tk-br-B, Tk-br-C, Tk-md,br-B, Tk-md-A, Tk-md-B, Wk-B, Ws-B, Ws-C, Cd-Ln-
B, Cd-Sat-A, Cd-So-C, Don-md,cal,f-B-RL, Don-md,cal,f-C-RL, Hs-C-RC, Hs-D-RC, Hs-E-RC, Hs-br-B-
RC, Hs-br-C-RC, Hs-br-D-RC, Hs-br-E-RC, Kak-Kak-md-B, Ln-Sat-B, Ml-E-RL, Ml-Ws-B, Mm-C-RL, Phi-
C-RL, Phi-D-RL, Phi-E-RL, So-B-RL, So-C-RL, So-D-RL, So-E-RL, Tk-Lb-B, Wk-C-RC, Wk-C-RL, Wk-D-
RC, Wk-D-RLและ Wk-E-RCเน้ือที่ประมาณ 2,268,859ไร่ หรือร้อยละ 58.555ของเน้ือที่ทั้งหมด 

2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดินCd-A, Cd-B, Cm-fsi-A, Cm-

mw,fsi-A, Don-B, Don-md,cal,f-B, Kak-B, Kld-B, Lb-A, Lb-B, Lb-br-A, Lb-br-B, Lb-md,br-A, Lb-md,br-
B, Lb-md-A, Lb-md-B, Ln-A, Ln-B, Ls-A, Ml-B, Mm-A, Mm-B, Mm-C, Mm-fsi-B, Pa-A, Pc-A, Pc-B, Pc-
C, Pc-br-A, Pc-md-B, Pch-B, Pch-fl-B, Pch-hb,fl-A, Pch-hb,fl-B, Pch-hb,md,fl-B, Pch-hb,md-B, Pch-
hb-A, Pch-hb-B,Pc-md-C, Pch-md,fl-B, Pch-md-B, Phi-B, Sat-B, So-A, So-B, Tk-md,br-B, Tk-md-A, 
Tk-md-B, Wk-B, Ws-B, Cd-Ln-B, Cd-Sat-A และ Ml-Ws-Bมีเน้ือที่ประมาณ 1,793,763 ไร่ หรือร้อยละ 
46.291ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงเรื่องสภาพ
ภูมิประเทศท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดการระบายนํ้าค่อนข้างเลวและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดินได้แก่ 
ชุดดิน Bag-A, Bag-csk-A, Bag-vd-A, Don-gm-A, Lb-gm-A, Mm-fsi-A, Pch-gm,fl-A, Pch-hb,fl-A, Pch-
hb,fl-B, Pch-hb,gm,fl-A, Pch-hb,gm,fl-A/b, Pch-hb,gm,fl-B/b, Pch-hb,gm-A, Pch-hb,gm-A/b, Cd-C, 
Kak-C, Kld-C, Ln-C, Ml-C, Sat-C, So-C, Tk-A, Tk-B, Tk-C, Tk-br-B, Tk-br-C, Ws-C, Cd-So-Cและ Tk-Lb-B
มีเน้ือที่ประมาณ 568,922 ไร่ หรือร้อยละ 14.682ของเน้ือที่ทั้งหมด  
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  2.3ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่องมีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนชัน และพบหินพ้ืนโผล่ หรือก้อนหินโผล่มากกว่าร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ได้แก่ ชุดดิน
Kak-D, Ml-D, So-D, Tk-D, Don-md,cal,f-B-RL, Don-md,cal,f-C-RL, Hs-C-RC, Hs-D-RC, Hs-br-B-RC, Hs-
br-C-RC, Hs-br-D-RC, Mm-C-RL, Phi-C-RL, Phi-D-RL, So-B-RL, So-C-RL, So-D-RL, Wk-C-RC, Wk-C-RL, 
Wk-D-RC และ Wk-D-RLมีเน้ือที่ประมาณ 157,529 ไร่ หรือร้อยละ 4.067ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.4ชุดดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเร่ืองสภาพภูมิประเทศ
เป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เสี่ยงต่ออันตรายจากนํ้าท่วมและพบหินพ้ืนโผล่ หรือก้อนหินโผล่มากกว่าร้อยละ 
25 ของพ้ืนที่ ได้แก่ ชุดดิน Ksr-A, Sa-A, Sa-fsi-A, Sab-A, Bm-A, Bm-br-A, Bpo-A, Ck-A, Cn-A, Kk-A, Sin-
A,Wa-A, Wa-f-A, Hs-E-RC, Hs-br-E-RC, Ml-E-RL, Phi-E-RL, So-E-RL และWk-E-RC มีเน้ือที่ประมาณ 
1,228,547 ไร่ หรือร้อยละ 31.706ของเน้ือที่ทั้งหมด 

3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศราบเรียบถึงลูก

คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีเศษ
หินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพื้นโผล่ ได้แก่ ชุดดินCd-A, Cd-B, Cd-C, Cm-fsi-A, Cm-mw,fsi-A, Don-B, Don-
md,cal,f-B, Kak-B, Kld-B, Kld-C, Lb-A, Lb-B, Lb-br-A, Lb-br-B, Lb-md,br-A, Lb-md,br-B, Lb-md-A, 
Lb-md-B, Ln-A, Ln-B, Ln-C, Ls-A, Pc-A, Pc-B, Pc-C, Pc-br-A, Pc-md-B, Pch-fl-B, Pch-hb,fl-A, Pch-
hb,fl-B, Pch-hb,md,fl-B,Pc-md-C, Pch-md,fl-B, Sat-B, Sat-C, Tk-md,br-B, Tk-md-A, Tk-md-B, Ws-C, 
Cd-Ln-B, Cd-Sat-A และ Ln-Sat-B และ มีเน้ือที่ประมาณ 1,490,473 ไร่ หรือร้อยละ 38.465 

  3.2ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงในเร่ือง 
การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นทราย เป็นดินลึกปานกลางและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนใน
เนื้อดิน ได้แก่ ชุด Mm-A, Mm-B, Mm-C, Mm-fsi-B, Pa-A, Pch-B, Pch-hb,md-B, Pch-hb-A, Pch-hb-
B,Pch-md-B, Tk-A, Tk-B, Tk-C, Tk-D, Tk-br-B, Tk-br-C, Kak-Kak-md-B, Ml-Ws-B และ Tk-Lb-B มีเน้ือที่
ประมาณ 639,631 ไร่ หรือร้อยละ 16.506ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  3.3ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเรื่องเน้ือ
ดินเป็นทราย เป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดินและการกร่อนดินรุนแรง ได้แก่ ชุดดินKak-B, 
Kak-C, Kak-D, Kak-E, Ml-B, Ml-C, Ml-D, Phi-B, So-A, So-B, So-C, So-D, Wk-B, Ws-B, Cd-So-C, Don-
md,cal,f-B-RL, Don-md,cal,f-C-RL, Hs-C-RC, Hs-D-RC, Hs-E-RC, Hs-br-B-RC, Hs-br-C-RC, Hs-br-D-RC, 
Hs-br-E-RC, Ml-E-RL, Mm-C-RL, Phi-C-RL, Phi-D-RL, Phi-E-RL, So-B-RL, So-C-RL, So-D-RL, So-E-RL, 
Wk-C-RC, Wk-C-RL, Wk-D-RC, Wk-D-RLและ Wk-E-RC มีเน้ือที่ประมาณ 414,588 ไร่หรือร้อยละ 10.702 

 3.4ชุดดินที่ไม่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเร่ืองอันตราย
จากนํ้าท่วมหรือนํ้าแช่ขัง ได้แก่ ชุดดิน Bm-A, Bm-br-A, Bpo-A, Ck-A, Cn-A, Kk-A, Ksr-A, Sin-A, Sa-A, Sa-
fsi-A, Sab-A,Wa-A และ Wa-f-Aมีเน้ือที่ประมาณ 1,204,069 ไร่ หรือร้อยละ 31.073 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 
35 ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายได้แก่ ชุดดินBag-A, Bag-csk-A, Bag-vd-A, Don-gm-A, Ksr-A, Lb-gm-
A, Mm-fsi-A, Pch-gm,fl-A, Pch-hb,fl-A, Pch-hb,fl-B, Pch-hb,gm,fl-A, Pch-hb,gm,fl-A/b, Pch-hb,gm,fl-
B/b, Pch-hb,gm-A, Pch-hb,gm-A/b, Sa-A, Sa-fsi-A, Sab-A, Cd-A, Cd-B, Cd-C, Cm-fsi-A, Cm-mw,fsi-A, 
Don-B, Don-md,cal,f-B, Kak-B, Kak-C, Kak-D, Kak-E, Kld-B, Kld-C, Lb-A, Lb-B, Lb-br-A, Lb-br-B, Lb-
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md,br-A, Lb-md,br-B, Lb-md-A, Lb-md-B, Ln-A, Ln-B, Ln-C, Ls-A, Ml-B, Ml-C, Ml-D, Mm-A, Mm-B, 
Mm-C, Mm-fsi-B, Pa-A, Pc-A, Pc-B, Pc-C, Pc-br-A, Pc-md-B, Pch-B, Pch-fl-B, Pch-hb,fl-A, Pch-hb,fl-B, 
Pch-hb,md,fl-B, Pch-hb,md-B, Pch-hb-A, Pch-hb-B,Pc-md-C, Pch-md,fl-B, Pch-md-B, Phi-B, Sat-B, 
Sat-C, So-A, So-B, So-C, So-D, Tk-A, Tk-B, Tk-C, Tk-D, Tk-br-B, Tk-br-C, Tk-md,br-B, Tk-md-A, Tk-
md-B, Wk-B, Ws-B, Ws-C, Cd-Ln-B, Cd-Sat-A, Cd-So-C, Kak-Kak-md-B, Ln-Sat-B, Ml-Ws-BและTk-Lb-B
มีเน้ือที่ประมาณ 2,376,447ไร่ หรือร้อยละ 61.329ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง
อันตรายจากนํ้าท่วมและน้ําแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืชเป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดิน
มีการกร่อนดินรุนแรงและสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา ได้แก่ ชุดดินBm-A, Bm-br-A, Bpo-A, Ck-A, Kk-A,Wa-
A, Wa-f-A,Sa-A, Sa-fsi-A, Sab-A,Don-md,cal,f-B-RL, Don-md,cal,f-C-RL, Hs-C-RC, Hs-D-RC, Hs-E-RC, 
Hs-br-B-RC, Hs-br-C-RC, Hs-br-D-RC, Hs-br-E-RC, Ml-E-RL, Mm-C-RL, Phi-C-RL, Phi-D-RL, Phi-E-RL, 
So-B-RL, So-C-RL, So-D-RL, So-E-RL, Tk-Lb-B, Wk-C-RC, Wk-C-RL, Wk-D-RC, Wk-D-RLและ Wk-E-RCมี
เน้ือที่ประมาณ 862,359 ไร่หรือร้อยละ 22.257 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  4.3 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเรื่อง
อันตรายจากนํ้าท่วมและน้ําแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช ได้แก่ ชุดดิน Cn-Aและ Sin-Aมีเน้ือที่ประมาณ 
104,403 ไร่ หรือร้อยละ 2.694ของเน้ือที่ทั้งหมด 

5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาด
ชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่าร้อย
ละ 90 ของพ้ืนที่จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมทั้งอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร รวมทั้งแหล่งนํ้าขนาด
ใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและโดยมนุษย์ มีเน้ือที่ประมาณ 440,851ไร่ หรือร้อยละ11.377ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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ตารางที่ 5 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

1 Bag-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 49,409 1.275

2 Bag-csk-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 22,449 0.579

3 Bag-vd-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 3,168 0.082

4 Bm-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 262,137 6.765

5 Bm-br-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 32,428 0.837

6 Bpo-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 41,038 1.059

7 Cd-A P-Vp N-I F-I L-I 126,026 3.252

8 Cd-B P-Vtp N-I F-I L-I 189,549 4.892

9 Cd-C P-Vt N-IIIt F-I L-I 921 0.024

10 Ck-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 21,042 0.543

11 Cm-fsi-A P-Vp N-I F-I L-I 15,895 0.41

12 Cm-mw,fsi-A P-Vp N-I F-I L-I 6,261 0.162

13 Cn-A P-I N-Vf F-Vf L-IIIf 17,135 0.442

14 Don-B P-Vtp N-I F-I L-I 3,733 0.096

15 Don-gm-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 1,734 0.045

16 Don-md,cal,f-B P-Vd N-I F-I L-I 27,973 0.722

17 Kak-B P-Vtp N-I F-IVc L-I 475 0.012

18 Kak-C P-Vtp N-IIIt F-IVc L-I 9,500 0.245

19 Kak-D P-Vtp N-IVt F-IVc L-I 1,627 0.042

20 Kak-E P-Vtp N-Vt F-IVtc L-IIt 238 0.006

21 Kk-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 136,644 3.526

22 Kld-B P-Vtp N-I F-I L-I 7,530 0.194

23 Kld-C P-Vtp N-IIIt F-I L-I 1,134 0.029

24 Ksr-A P-IIs N-Vf F-Vf L-IIf 34,893 0.901

25 Lb-A P-Vp N-I F-I L-I 353,030 9.111

26 Lb-B P-Vtp N-I F-I L-I 242,444 6.257

27 Lb-br-A P-Vp N-I F-I L-I 1,409 0.036

28 Lb-br-B P-Vtp N-I F-I L-I 6,479 0.167

29 Lb-gm-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 135,969 3.509

30 Lb-md,br-A P-Vp N-I F-I L-I 25,421 0.656

31 Lb-md,br-B P-Vtp N-I F-I L-I 1,380 0.036
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

32 Lb-md-A P-Vp N-I F-I L-I 975 0.024

33 Lb-md-B P-Vtp N-I F-I L-I 3 0.001

34 Ln-A P-Vp N-I F-I L-I 11,275 0.291

35 Ln-B P-Vtp N-I F-I L-I 58,720 1.515

36 Ln-C P-Vtp N-IIIt F-I L-I 3,153 0.081

37 Ls-A P-Vp N-I F-I L-I 43,712 1.128

38 Ml-B P-Vtp N-I F-IVc L-I 34,395 0.888

39 Ml-C P-Vtp N-IIIt F-IVc L-I 16,392 0.423

40 Ml-D P-Vtp N-IVt F-IVc L-I 11,742 0.303

41 Mm-A P-Vp N-I F-IIIg L-I 45,802 1.182

42 Mm-B P-Vtp N-I F-IIIg L-I 27,631 0.713

43 Mm-C P-Vtp N-I F-IIIg L-I 475 0.012

44 Mm-fsi-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 3,194 0.082

45 Mm-fsi-B P-Vtp N-I F-IIIg L-I 658 0.017

46 Pa-A P-Vp N-I F-IIIs L-I 3,027 0.078

47 Pc-A P-Vp N-I F-I L-I 132,367 3.416

48 Pc-B P-Vtp N-I F-I L-I 24,205 0.625

49 Pc-C P-Vtp N-I F-I L-I 2,062 0.053

50 Pc-br-A P-Vd N-I F-I L-I 5,678 0.147

51 Pc-md-B P-Vtp N-I F-IIIc L-I 1,518 0.039

52 Pc-md-C P-Vtp N-I F-IIIc L-I 5,402 0.139

53 Pch-B P-Vtp N-I F-IIIs L-I 11,900 0.307

54 Pch-fl-B P-Vtp N-I F-I L-I 6,161 0.159

55 Pch-gm,fl-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 3,012 0.078

56 Pch-hb,fl-A P-Vp N-I F-I L-I 8,089 0.209

57 Pch-hb,fl-B P-Vtp N-I F-I L-I 21,576 0.557

58 Pch-hb,gm,fl-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 30,115 0.777

59 Pch-hb,gm,fl-A/b P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 536 0.014

60 Pch-hb,gm,fl-B/b P-IIsw N-IIId F-IIIcd L-I 3,104 0.080

61 Pch-hb,gm-A P-IIsw N-IIId F-IIIsd L-I 17,718 0.457
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ตารางที่ 5 (ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

62 Pch-hb,gm-A/b P-IIsw N-IIId F-IIIsd L-I 5,425 0.140

63 Pch-hb,md,fl-B P-Vtp N-I F-IIIsc L-I 6,906 0.178

64 Pch-hb,md-B P-Vtp N-I F-IIIsc L-I 1,904 0.049

65 Pch-hb-A P-Vp N-I F-IIIs L-I 3,144 0.081

66 Pch-hb-B P-Vtp N-I F-IIIs L-I 8,030 0.207

67 Pch-md,fl-B P-Vtp N-I F-IIIc L-I 13,450 0.347

68 Pch-md-B P-Vtp N-I F-IIIsc L-I 6,220 0.161

69 Phi-B P-Vtp N-I F-IVc L-I 43,602 1.125

70 Sa-A P-IIs N-Vf F-Vf L-IIf 7,631 0.197

71 Sa-fsi-A P-IIs N-Vf F-Vf L-IIf 14,306 0.369

72 Sab-A P-IIs N-Vf F-Vf L-IIf 94,792 2.446

73 Sat-B P-Vtp N-I F-I L-I 16,804 0.434

74 Sat-C P-Vtp N-IIIt F-I L-I 337 0.009

75 Sin-A P-I N-Vf F-Vdf L-IIIf 87,268 2.252

76 So-A P-Vp N-I F-IVc L-I 14,707 0.380

77 So-B P-Vtp N-I F-IVc L-I 50,772 1.310

78 So-C P-Vtp N-IIIt F-IVc L-I 10,553 0.272

79 So-D P-Vtp N-IVt F-IVc L-I 20 0.001

80 Tk-A P-Vp N-IIIg F-IIIg L-I 24,057 0.621

81 Tk-B P-Vd N-IIIg F-IIIg L-I 106,953 2.76

82 Tk-C P-Vtp N-IIItg F-IIIg L-I 34,683 0.895

83 Tk-D P-Vtp N-IVt F-IIIg L-I 373 0.010

84 Tk-br-B P-Vtp N-IIIg F-IIIg L-I 47,346 1.222

85 Tk-br-C P-Vtp N-IIItg F-IIIg L-I 14,319 0.370

86 Tk-md,br-B P-Vtp N-I F-I L-I 27,861 0.719

87 Tk-md-A P-Vp N-I F-I L-I 21,310 0.55

88 Tk-md-B P-Vtp N-I F-I L-I 21,971 0.567

89 Wa-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 42,586 1.099

90 Wa-f-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf 6,617 0.171

91 Wk-B P-Vtp N-I F-IVc L-1 12,383 0.320
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

92 Ws-B P-Vtp N-I F-I L-I 5,202 0.134

93 Ws-C P-Vtp N-IIIt F-I L-I 5,900 0.152

94 Cd-Ln-B P-Vtp N-I F-I/IIIc L-I 20,391 0.526

95 Cd-Sat-A P-Vp N-I F-I L-I 542 0.014

96 Cd-So-C P-Vt N-IIIt/IIItc F-I/IVc L-I 406 0.011

97 Don-md,cal,f-B-RL P-Vtr N-IVr F-IVr L-IIr 2,694 0.070

98 Don-md,cal,f-C-RL P-Vtr N-IVr F-IVr L-IIr 1,751 0.045

99 Hs-C-RC P-Vtr N-IVr F-IVcr L-IIr 4,086 0.105

100 Hs-D-RC P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIr 1,073 0.028

101 Hs-E-RC P-Vtr N-Vt F-IVtcr L-IIr 365 0.009

102 Hs-br-B-RC P-Vd N-IVr F-IVcr L-IIr 810 0.021

103 Hs-br-C-RC P-Vtr N-IVr F-IVcr L-IIr 30 0.001

104 Hs-br-D-RC P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIer 127 0.003

105 Hs-br-E-RC P-Vtr N-Vt F-IVtcr L-IIter 26 0.001

106 Kak-Kak-md-B P-Vtp N-I F-IVc/IIIc L-I 15,406 0.398

107 Ln-Sat-B P-Vtp N-I F-I L-I 25,153 0.649

108 Ml-E-RL P-Vtr N-Vt F-IVtr L-IIter 793 0.021

109 Ml-Ws-B P-Vtp N-I F-IVc/IIIc L-I 24,769 0.639

110 Mm-C-RL P-Vtr N-IVtr F-IVr L-IIr 122 0.003

111 Phi-C-RL P-Vtr N-IVr F-IVcr L-IIr 47,516 1.226

112 Phi-D-RL P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIer 6,195 0.160

113 Phi-E-RL P-Vtr N-Vt F-IVtcr L-IIter 1,853 0.048

114 So-B-RL P-Vtr N-IVr F-IVcr L-IIr 14,148 0.365

115 So-C-RL P-Vtr N-IVr F-IVcr L-IIr 12,731 0.329

116 So-D-RL P-Vtr N-IVr F-IVcr L-IIr 2,668 0.069

117 So-E-RL P-Vtr N-Vt F-IVtcr L-IItr 485 0.013

118 Tk-Lb-B P-Vtp N-IIIg/IIm F-I L-I 17,435 0.450

119 Wk-C-RC P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIr 22,165 0.572

120 Wk-C-RL P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIr 4,608 0.119

121 Wk-D-RC P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIer 20,616 0.532

122 Wk-D-RL P-Vtr N-IVtr F-IVcr L-IIer 2,427 0.063
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว  หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

123 Wk-E-RC P-Vtr N-Vt F-IVtcr L-IIter 20,718 0.535

124 ES             35,299 0.911

125 SC P-Vt N-Vt F-Vt L-IIIt 405,552 10.466

126 W             90,786 2.343

รวมพ้ืนท่ี 3,874,846 100
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7.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
 1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
 จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,874,846ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านการเกษตร 3,255,118

ไร่ หรือร้อยละ84.01ของเน้ือที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ซึ่งได้แก่ชุดดินวังนํ้าเขียว (Wk) ชุดดินสระ
โบสถ์ (Sab)ชุดดินไพศาลี (Phi) ชุดดินพิชัย (Phi) ชุดดินม่วงค่อม (Mm) มีเน้ือที่ประมาณ 438936 ไร่ หรือร้อยละ
11.33 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 การเพ่ิมผลผลิตพืชที่ปลูกในดินเหล่าน้ีจําเป็นต้องมีการปรับปรุงบํารุงดิน รวมท้ังการจัดการอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม โดยประการแรกจะต้องมีการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน รวมทั้งการเพ่ิมเติมธาตุอาหารพืชให้แก่
ดินในรูปของปุ๋ยด้วย แต่การใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน จําเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในด้านชนิด
ของพืช ประเภทของดิน ชนิดของปุ๋ย ปริมาณที่ใช้ วิธีที่ใช้ และระยะเวลาการใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นทางเลือก
หน่ึงที่สามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อย่างชัดเจน แต่เน่ืองจากในปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาค่อนข้างแพง 
ดังน้ันการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน คือ การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ 
และปุ๋ยพืชสด เป็นต้น ก็เป็นอีกทางหน่ึงที่สามารถช่วยเพ่ิมธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน อีกทั้งปุ๋ยอินทรีย์จะช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินร่วนซุยดีขึ้น และเกษตรกรยังสามารถผลิตเองได้ เช่น การทําปุ๋ยหมักจากเศษ
พืชในไร่นา จากมูลสัตว์ หรือการไถกลบพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 

 2) ปัญหาดินเน้ือปูน 
 ดินเน้ือปูนในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ชุดดินตาคลี (Tk)มีพ้ืนที่ 316308 ไร่ หรือร้อยละ 8.16 ของเน้ือ

ที่ทั้งหมด ดินเน้ือปูนที่พบนอกจากจะมีผงปูนทุติยภูมิและเม็ดปูนในเน้ือดินยังพบช้ันของผงปูนทุติยภูมิและเม็ดปูน
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-8.5 
ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์
ต่อพืชได้ เช่น ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  

 แนวทางแก้ไขดินเน้ือปูนการทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิด
ของพืชที่ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือ
ลดความเป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้นบริเวณที่เป็นดินเน้ือปูน 

 3) ดินต้ืน 
 ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดย

ปริมาตรภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารและอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าและทําให้เห่ียวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อ่ืน ได้แก่ชุดดินหินซ้อน (Hs) ชุด
ดินแก่งคอย (Kak) ชุดดินมวกเหล็ก(Ml) ชุดดินม่วงค่อม (Mm) ชุดดินไพศาลี(Phi) ชุดดินสบปราบ (So) ชุดดินตา
คลี (Tk) และชุดดินวังนํ้าเขียว(Wk) มีพ้ืนที่ 735,820ไร่ หรือร้อยละ 18.105ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 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  
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 4) การกร่อนของดิน 
 บางบริเวณ มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นถึงเป็นเนินเขาและมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ทําให้ง่ายต่อ

การถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็นร่องกว้าง ทําความ
เสียหายกับพืชที่ปลูกและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดินและการไถพรวน 

 แนวทางการแก้ไข การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณน้ี ควรมีการไถพรวนให้น้อยที่สุดและไถขวาง
ความลาดชัน ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี มีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ ในพ้ืนที่ที่เป็นร่องที่เกิด
จากการกร่อน ควรไถกลบและปรับปรุงดิน พร้อมเปลี่ยนทางเดินของนํ้าไหลบ่า เพ่ือไม่ให้เกิดการกร่อนซ้ําในพ้ืนที่
เดิม 

 5) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 
 พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการ

เกษตรกรรม เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เสียค่าใช้จ่าย
สูงมาก และยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าอีกด้วย ได้แก่ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีพ้ืนที่ 405,552 ไร่ 
หรือร้อยละ 10.466 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

6) ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 
ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนผิว พื้นที่

บริเวณน้ีไม่เหมาะสมทางด้านการเกษตรกรรม มีเน้ือที่ประมาณ48,996 ไร่ หรือร้อยละ1.26 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
7) ที่ดินหินพ้ืนโผล่ 
พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่เป็นพ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ของพ้ืนผิว พ้ืนที่บริเวณน้ีไม่เหมาะสมทางด้านการเกษตรกรรม ควรปล่อยไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติหรือปลูกสวน
ป่า มีเน้ือที่ประมาณ35,009 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

7.4 ปัญหาการจัดการ 
 1)ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
 ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สําคัญในการที่ทําให้ดินเสื่อมโทรมโดยเฉพาะ

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดเทต้ังแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
เหมาะสม และจะมีความรุนแรงมากขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ภูเขาที่เปิดป่าทําการเกษตร หรือบริเวณท่ีทําไร่เลื่อนลอย 
โดยท่ีนํ้าฝนจะเป็นตัวการในการกร่อนและชะเอาดิน และแร่ธาตุอาหารพืชออกไปสู่ที่ตํ่า ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมี
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันแก้ไข และรักษาคุณภาพของดินให้คงสภาพและใช้ประโยชน์ใน
ระยะเวลายาวนาน โดยการไถพรวนตามแนวระดับ การใช้พืชและวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชสลับสําหรับบริเวณที่
ลาดชันมากก็ควรมีการทําคันดิน หรือคันพืช (โดยการปลูกต้นแฝก) เพ่ือชะลอความเร็วของน้ํา หรืออาจมีการทํา
ขั้นบันได 

 2)ปัญหาการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ในกรณีของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าน้ันจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต แต่ในดินที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ปานกลาง หรือสูงแล้วก็จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ เพ่ือรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้คงอยู่ 
เพราะทุกคร้ังที่มีการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ันหมายถึง ได้เอาแร่ธาตุอาหารออกไปจากดิน ถ้าไม่มีการเพ่ิมธาตุอาหารลง
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ไปในดิน การใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานดินก็จะเสื่อมโทรม และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า การใส่ปุ๋ย
ควรจะใส่ทั้งปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ อาทิ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ควบคู่กันไป 
ทั้งน้ีจะต้องอยู่ในปริมาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม หลังเก็บเก่ียวควรมีการไถกลบตอซังให้คลุกเคล้ากับดิน เป็น
การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ไม่ควรเผาทําลายซากพืช 

 

8. สรุป 
 

จังหวัดลพบุรีมีเน้ือที่ประมาณ 3,874,846 ไร่ พบดินอยู่ทั้งหมด 31 ชุดดิน  มีเน้ือที่ประมาณ 3,259,204 
ไร่หรือ 84.12 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 615,642 ไร่หรือ 
15.88 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 123 หน่วยแผนที่ จําแนกเป็นหน่วยเด่ียว 93 หน่วย 
เป็นหน่วยผสม 30 หน่วยจากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดลพบุรี สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัด
ของดินสําหรับการปลูกพืชทางการเกษตร เช่น ดินส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว เน่ืองจากการระบาย
นํ้าดี และเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาดินที่พบ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าดิน
เน้ือปูนดินต้ืนการกร่อนของดินที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหินและที่ดินหินพ้ืนโผล่พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยเก่ียวกับเรื่องเสี่ยงต่ออันตรายจาก
นํ้าท่วม เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามีเน้ือที่รวมประมาณ1,074,350ไร่หรือร้อยละ
27.725ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเนื่องจากข้อจํากัดรุนแรงเรื่องเสี่ยงต่อการขาด
แคลนนํ้ามาก และมีเนื้อดินเป็นทราย เรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขาและพ้ืนที่
ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่มีเน้ือที่ประมาณ2,268,859 ไร่หรือร้อยละ58.555ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงเร่ืองสภาพภูมิประเทศที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดการระบายน้ําค่อนข้างเลวและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดิน มีเน้ือที่ประมาณ 
2,362,685 ไร่ หรือร้อยละ 60.973 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่เน่ืองจากมีข้อจํากัด
รุนแรงในเรื่องมีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา พบหินพ้ืนโผล่หรือก้อนหินโผล่มากกว่าร้อย
ละ 25 ของพ้ืนที่และเสี่ยงต่ออันตรายจากนํ้าท่วมมีเน้ือที่ประมาณ 1,386,076 ไร่หรือร้อยละ 35.773 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่อง การระบายนํ้าค่อนข้าง
เลว เน้ือดินเป็นทรายและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดิน มีเน้ือที่ประมาณ 2,130,104 ไร่ หรือร้อยละ
54.971ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงถึงรุนแรงมากใน
เรื่องเน้ือดินเป็นทราย เป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดินและการกร่อนดินรุนแรง รวมทั้ง
อันตรายจากนํ้าท่วมหรือนํ้าแช่ขังมีเน้ือที่ประมาณ 966,762 ไร่หรือร้อยละ 24.951ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรบัปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 ไม่มีนํ้าแช่ขังนาน
จนทําให้พืชเสียหาย มีเน้ือที่ประมาณ 2,376,447 ไร่ หรือร้อยละ 61.329 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อย
เหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากเน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงถึงรุนแรงมากในเร่ืองอันตรายจากนํ้าท่วม
และน้ําแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืชเป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรังหรือเศษหินปะปนในเน้ือดินมีการกร่อนดินรุนแรง
สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขามีเน้ือที่ประมาณ 2,047,678 ไร่ หรือร้อยละ 61.14 9ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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