
 
 

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 จังหวัดสุพรรณบุร ี
ข้อมูลระดบัชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูล

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

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

รายงานการสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยการแพร่กระจายของทรัพยากรดิน 
ลักษณะ สมบัติของดิน ข้อจํากัดและแนวทางในการจัดการดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น ซึ่งสามารถ
นํามาใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตรกรรม 
การประเมินคุณภาพที่ดิน การผังเมือง การชลประทานการนําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และใช้สนับสนุนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

 
2. วัตถุประสงค์ 

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

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 



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) หมายถึง ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ธรณีสัณฐาน (Landform) หรือภูมิลักษณ์หมายถึงแบบรูปหรือลักษณะของพ้ืนผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาท่ีราบสูงที่ราบนํ้าท่วมและอื่นๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

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

พีดอน (pedon) คือ ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าเป็นดินหน่ึง 
หน่วยหลายพีดอน (polypedon) 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 พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
C 5-12 พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
D 12-20 พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนชัน ลาดชันสูง
E 20-35 พ้ืนท่ีเนินเขา สูงชันปานกลาง
F >35-50 พ้ืนท่ีภูเขา สูงชัน

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime) สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มี

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

ความช้ืนในดินระดับ aquic หมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

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

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

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

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 360-1045 เมตร จะมีช้ันอุณหภูมิดิน 
hyperthermic 

ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีสูงกว่า 22 และความแตกต่างของอุณหภูมิดินระหว่างฤดูร้อนและฤดู
หนาวมากกว่า 5 องศาเซลเซียส 

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

 
4. ข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น 

 
การสํารวจทรัพยากรดินได้เริ ่มดําเนินการครั้งแรกภายใต้โครงการชลประทานเจ้าพระยา ซึ ่งเริ ่ม

ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2507 ที่ประตูระบายนํ้ามโนรมย์เป็นโครงการแรก และขยายออกไปยังประตูระบาย
นํ้าต่างๆ สําหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ภายใต้ประตูระบายนํ้าบรมธาตุ (Kevieและคณะ, 1965)ประตูนํ้า
ระบายนํ้าท่าโบสถ์ (Kevieและคณะ, 1969) ประตูระบายนํ้าชัณสูตร(Kevieและ Yenmanas, 1972)ประตูนํ้า
ระบายนํ้าโพธิ์พระยา สามชุก และส่วนขยายของสามชุก (Kevieและ Yenmanas, 1972)ประตูนํ้าระบายนํ้า
เริงราง นครหลวง มหาราช ผักไห่ (Kevieและ Yenmanas, 1972)โดยเป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด 
(semi-detailed) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 4-10 จุดต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตร และศึกษาดินถึงระดับ
ความลึกประมาณ 100 เซนติเมตร ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2507-2511 หลังจากนั้นก็ได้มีการสํารวจดินใน
บางพื้นที่อีก แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเนื้อที่ไม่มากนัก (วิสูจน์ และคณะ, 2511; พลพฒัน์และคณะ, 2537) ใช้
หน่วยแผนที่ในระดับชุดดินและหน่วยดินสัมพันธ์ 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2508-
2517 เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) ร่วมกับการใช้ข้อมูล
ภายใต้โครงการชลประทานเจ้าพระยาเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วย
แผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000(กองสํารวจและจําแนกดิน,2537)หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 
2534ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน
(นิพันธ์และคณะ,2534)และครั้งสุดท้าย ในปีพ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศโดยนําข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และจัดทําขอบเขตดินเบื้องต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดินและหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 
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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 
จังหวัดสุพรรณบุรีต้ังอยู่ในเขตภาคกลาง ด้านตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 330ถึง 15เหนือ 

และเส้นแวงที่ 99 2530ถึง 100 1836 ตะวันออก และตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 
107 กิโลเมตร มีเน้ือที่ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 
คือ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอบางปลาม้า  อําเภอเดิมบางนางบวช  อําเภอดอนเจดีย์  อําเภอสามชุก  อําเภอ
ศรีประจันต์  อําเภอสองพ่ีน้อง  อําเภออู่ทอง  อําเภอด่านช้างและ อําเภอหนองหญ้าไซ  มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่างๆ (ภาพที่ 1) ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

6.2. สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะโดยท่ัวไปของจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีความลาด

ชันร้อยละ 0-2 พบอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวต้ังแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มน้ีอยู่สูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 3-10 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทํานา มีแม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึง อยู่ทั่วไป แม่นํ้าสายสําคัญ ได้แก่ 
แม่นํ้าสุพรรณบุรี มีนํ้าไหลตลอดปี ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ในช่วงฤดูนํ้าหลากอาจเกิดปัญหานํ้าท่วมได้ 
ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภออู่ทอง ตลอดจนขึ้นไปทางเหนือขนานกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดกาญจนบุรี สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันร้อยละ 2-12 สลับ
กับเนินเขา ส่วนทางด้านตะวันตกของอําเภอด่านช้าง สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับกับลูกคลื่นลอนชันจนถึง
เทือกเขาสูงชัน  เป็นเทือกเขาที่ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาสูงสุดอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,123 
เมตร ที่เขาไม้ตะแบก มีลําธารเล็ก ๆหลายสายไหลลงสู่ห้วยกระเสียวซึ่งอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา ปัจจุบัน คือ 
เขื่อนกระเสียว ถัดจากที่ราบระหว่างหุบเขามาทางตะวันออก ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขาและค่อยๆ
ลาดลงมาทางทิศตะวันออกจนถึงที่ราบลุ่ม และแม่นํ้าท่าจีน (แม่นํ้าสุพรรณบุรี) 
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ภาพที่ 1  ที่ต้ังและขอบเขตการปกครองของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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6.3. ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาทั่วไป(จากแผนที่ธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี มาตราส่วน 1:250,000 ระวาง ND47-7 

จังหวัดสุพรรณบุรีและ ND47- 3 จังหวัดนครสวรรค์) พบว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี  (ภาพที่ 3) 
แบ่งออกได้ดังน้ี 

 6.3.1 ยุคควอเทอร์นารีถึงปัจจุบัน (Quaternary to Recent : Qal)เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนนํ้า  ซึ่งเป็นยุคที่มีอายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยายุคน้ีเริ่มเมื่อประมาณ 22 ล้านปี ลงมาจนถึงปัจจุบัน ตะกอน
เหล่าน้ีเป็นพวกโคลนตม ดินเหนียว ทราย ทรายแป้ง กรวดศิลาแลงที่ยังไม่จับตัวกันแข็งเป็นหิน ความหนาของ
ตะกอนมีความแตกต่างไม่สม่ําเสมอกัน อาจหนาเพียงไม่ก่ีเมตรจนถึงหลายสิบเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบนํ้าท่วมถึง
ของตะกอนลํานํ้า (recent floodplain alluvium) และที่ลุ่มตํ่า (swamps) พบอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดต้ังแต่
เหนือสุดถึงใต้สุด ประกอบด้วยดินเหนียว ดินทรายแป้งและดินทราย ส่วนเนินตะกอนรูปพัด (old alluvial fan) 
ซึ่งถูกนํ้าพามาทับถมเป็นระยะทางใกล้ ๆ ส่วนที่ราบข้ันบันไดระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูงเกิดจากการทับถม
ของตะกอนลํานํ้าเก่าประกอบด้วยกรวด หิน ทราย ทรายแป้ง และศิลาแลง 

 6.3.2 ยุคคาร์บอนิเฟอร์รัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน (Carboniferous Devonion and 
Silurion Period)หินในยุคทั้งสามน้ีประกอบด้วยหินรวมสองหมวด คือ  

 1) หมวดหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi Formation : Dsk) หินชุดน้ีประกอบด้วย
หินดินดาน หินทราย และมีช้ันหินพวกฟิลไลต์ อาจีลไลท์ควอทไซต์ และหินชนวนแทรกอยู่บนพ้ืนหินที่เป็นหินปูน 
หินหมวดน้ีพบทั่วไปทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือของจังหวัด ต้ังแต่เขาโดดทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
อําเภออู่ทองขึ้นไปทางเหนือตามแนวเขตแดนจังหวัดจนถึงบ้านซับดินดํา ส่วนเขาโดด (inselberg) บริเวณอําเภอ
เดิมบางนางบวชและทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด พบหินหมวดน้ีกระจายอยู่ทั่วไป โดยครอบคลุมพ้ืนที่
อําเภอด่านช้าง อําเภอเดิมบางนางบวชและอําเภอสามชุก 

 2) หมวดหินราชบุรี (RatchaburiFormation :pCrb)ประกอบด้วบช้ันหินปูนหนาทึบ สีเทา
ถึงสีเทาอ่อน เน้ือละเอียด เกิดสลับกับหินดินดาน หินทรายหินโคลนหินกรวดมนและหินทัฟฟ์ภูเขาไฟสอดแทรก
ระหว่างช้ันหินปูน หินหมวดนี้พบอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดจากเทือกเขาที่อยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอ
เมืองและบริเวณอําเภอด่านช้าง  

 จะเห็นได้ว่าหินสองหมวดดังกล่าว คือ หมวดหินชุดกาญจนบุรีและหมวดหินชุดราชบุรีเป็นหิน
ตะกอน ซึ่งพบในสภาพเนินเขาเต้ียๆ จนถึงภูเขาสูงชัน 

 6.3.3 ยุคเทอร์เชียรี (Tertiary period :Tbs) หินยุคน้ีเริ่มเมื่อ 63 ล้านปีมาแล้ว พบเป็นเนิน
เขา (hills) ทางด้านตะวันตกของอําเภอด่านช้าง บริเวณใกล้กับนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์พบอยู่สอง
แห่งใกล้เคียงกันและมีขนาดเท่าๆ กัน ประกอบด้วยหินบะซอลต์และหินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พบปะปนกับเนิน
เขาหมวดหินกาญจนบุรี 

 6.3.4 ยุคไทรแอสซิก(Triassic period :TRgr) หินยุคน้ีเริ่มต้นเมื่อ 230 ล้านปีมาแล้วพบเป็น
ภูเขาสูงและมีบริเวณกว้าง พบอยู่ทางด้านตะวันตกของอําเภอด่านช้าง อยู่ติดกับเขาหมวดหินชุดกาญจนบุรีและ
เขาหมวดหินชุดราชบุรี ประกอบด้วยหินแกรนิตและหินแกรโนไดโอไรท์ 

 6.3.5 ยุคพรี-เพอร์เมียน(Pre-permian period: pPng)หินยุคน้ีเริ่มต้นเมื่อประมาณ 280 
ล้านปีมาแล้ว พบเป็นเนินเขาเต้ียๆทางตอนเหนือติดกับเขตจังหวัดชัยนาท พบอยู่ติดกับหมวดหินกาญจนบุรี พบ
เพียงแห่งเดียวในจังหวัด ประกอบด้วยหินไนส์และหินชีสต์ 

 หินในยุคเทอร์เชียรีและยุคไทรแอสซิก เป็นหินพวกหินอัคนี เกิดจากของเหลว (magma) ใต้พ้ืน
พิภพแทรกขึ้นมา หินบางชนิด เช่น หินแกรนิต เกิดจากหินที่เย็นตัวลงก่อนที่จะโผล่พ้นผิวดินขึ้นมา ส่วนหินบะ
ซอลต์จะเย็นตัวหลังจากที่โผล่พ้นผิวดินแล้ว สําหรับหินยุคพรี-เพอร์เมียน เป็นหินแปร เกิดจากการแปรสภาพมา
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จากหินตะกอนและหินอัคนี ในบริเวณท่ีต้องใช้อุณหภูมิและความดันค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนแปลง ส่วนหินยุค
คาร์บอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน เป็นพวกหินตะกอนเกิดจากการทับถมอัดตัวของตะกอนต่างๆ เช่น 
ก้อนกรวด ทรายและดินเหนียว โดยใช้เวลาที่ยาวนานจนอัดตัวแข็งกลายเป็นหิน ตะกอนเหล่าน้ีเกิดขึ้นใน  ยุคควอ
เทอร์นารี ถึงปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 2  แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
จากการศึกษาสภาพทางธรณีสัณฐาน  พบว่าเป็นสภาพพ้ืนที่ที่ เ กิดจากการทับถม (deposition 

landform) และถูกลดระดับให้ตํ่าลงโดยขบวนการปรับระดับของพ้ืนที่ (denudationalprecesses) ตัวการที่
เก่ียวข้องกับการสร้างตัวของสภาพพ้ืนที่ทั้งสองแบบ คือ นํ้าซึ่งเป็นตัวการที่ชะล้างวัตถุออกไปจากพ้ืนที่และนําวัตถุ
ไปทับถม สภาพทางธรณีสัณฐานของจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะต่างๆ ดังน้ี (ภาพที่ 2) 

 1. หน่วยสภาพพ้ืนที่ที่กําเนิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา(structure unit) มีลักษณะทาง
โครงสร้างธรณีวิทยาหรือโครงสร้างทางธรณีด้ังเดิม เป็นหน่วยพ้ืนผิวโลกที่มีความทนทานต่อการถูกผุพังและ
สลายตัว ประกอบด้วยลักษณะของสันเขาหรือแนวของสันเขาที่เกิดจากการคดโค้งโก่งงอแบบกระทะควํ่า กระทะ
หงาย และแนวรอยเลื่อนตัวของหินโครงสร้าง (anticlinal synclinal ridge and fault) เป็นหน่วยโครงสร้างที่มี
พ้ืนที่มากที่สุด พบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด และลักษณะของสันเขาที่เกิดจากการโค้งงอไปทางเดียว
ของหินโครงสร้าง (monoclonal ridge) เน่ืองจากถูกตัดขาดหรือบริเวณใกล้เคียงยุบตัวลงไป จากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกและใต้ผิวโลก  

 2. บริเวณลาดชันเขา (scarp zone)พบถัดจากส่วนต่อจากหน่วยโครงสร้างลงมา มีความลาดชัน
มากกว่าร้อยละ 20 ปกติจะพบร่องรอยของการถูกกัดเซาะ  ลักษณะของร่องจะกว้างหรือลึก ขึ้นอยู่กับชนิดของหิน 
ปริมาณพืชที่ขึ้นอยู่บนพ้ืนที่บริเวณน้ัน ตลอดจนความลาดเทของพ้ืนที่  

 3. เขาโดด(inselberg)ส่วนใหญ่ลักษณะของเนินเขาสูงไม่เกิน 300 เมตร ความลาดชันมากกว่า
ร้อยละ 20 พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภออู่ทอง บริเวณอําเภอเดิมบางนางบวช 
และอําเภอด่านช้าง  

 4. หน่วยพ้ืนที่ที่สลายตัวอยู่กับที่ เน่ืองจากกระบวนการปรับระดับของพ้ืนที่ (denudation unit) 
ในแผนที่ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา พ้ืนที่ตํ่าสุดอยู่เหนือระดับทะเลปานกลางประมาณ 100 
เมตร และสูงสุด ซึ่งเป็นภูเขาสูงประมาณ 317 เมตร ซึ่งอาศัยความลาดเอียงของพ้ืนที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น     
2 หน่วย ดังน้ี 

  4.1 ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน (undulating to rolling)เกิดจากลักษณะพ้ืนที่
ที่สลายตัวผุพังเพ่ือปรับระดับพ้ืนที่สูงตํ่า มีความลาดชันประมาณร้อยละ 5-12 มักพบทางด้านตะวันตกและด้าน
เหนือของหุบเขา (valley fill) เป็นบริเวณที่มีอัตราการสลายตัวผุพังสูง เน่ืองจากวัตถุต้นกําเนิดดินในบริเวณน้ีเกิด
จากหินที่ง่ายต่อการสลายตัวผุพัง  

  4.2 ลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา (rolling to hilly) เกิดจากลักษณะพ้ืนที่ที่สลายตัวผุพัง
เพ่ือปรับระดับพ้ืนที่สูงต่ํามีความลาดชันระหว่าง ร้อยละ 12-35 ความรุนแรงของการถูกกัดเซาะปานกลางถึง
รุนแรง (moderated to strongly dissected) มักพบในบริเวณตอนเหนือและตะวันออกของตัวอําเภอด่านช้าง 
พ้ืนที่บริเวณน้ีมักจะพบหินที่ค่อนข้างทนทานต่อการสลายตัวผุพัง  

 5. หุบเขาทับถม (valley fill)เป็นลักษณะวัตถุที่พังทลายลงมาทับถมโดยแรงโน้มถ่วงของโลก พบ
ในบริเวณด้านตะวันตกของอําเภอด่านช้าง ทอดตัวเป็นหุบเขายาวตามแนวเหนือใต้ ทางด้านตะวันตกมีลําห้วยกระ
เสียวไหลผ่าน มีลักษณะแคบ ลึก ความลาดเทของแนวลํานํ้าเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอตลอดแนว  หุบเขา ปัจจุบันกรม
ชลประทานได้สร้างเข่ือนก้ันนํ้าขึ้นในบริเวณน้ีช่ือว่า เขื่อนชลประทานกระเสียว  

 6. หน่วยสภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์(piedmont surface unit)เป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนเน้ือหยาบ เช่น ทราย และกรวดหิน ซึ่งถูก    พัดพามาจากภูเขา และเนินเขา โดยกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียว
และตะกอนที่ละเอียดกว่าจะถูกนํ้าที่ไหลค่อนข้างช้าพัดพามาทับถมเป็นบริเวณกว้าง กินเน้ือที่ไปจนถึงแม่นํ้า
สุพรรณบุรี หน่วยพ้ืนที่ น้ีส่วนใหญ่ทางด้านทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันตํ่า 
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โดยเฉพาะช่วงทางด้านตะวันออกใกล้กับแม่นํ้าสุพรรณบุรี ความลาดชันเพียงร้อยละ 1-2 และค่อยๆ ลาดชันขึ้นไป
ทางทิศตะวันตก บริเวณตัวอําเภอด่านช้าง ความลาดชันสูงสุดประมาณร้อยละ 10 สามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี 

  6.1 สภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง(piedmont sloping type, 
generally, slope gradient more than 5%)สภาพพ้ืนที่ส่วนมากพบตามที่ลาดเชิงเขา (colluvium slope) 
ทางด้านตะวันตกของอําเภอเมืองติดกับเขตแดนจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณติดกับอําเภอด่านช้าง มีความลาด
ชันระหว่างร้อยละ 6-10 พ้ืนผิวถูกกัดเซาะรุนแรงปานกลาง ดินช้ันล่างมีกรวดหินปะปนและมีปริมาณน้อยหรือ
ขนาดของก้อนหินแตกต่างกันตามระยะห่างไกลจากภูเขา  

  6.2 สภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์ที่มีความลาดชันระหว่างร้อยละ 3-5 (piedmont 
sloping type, slightly dissected slope gradient 3-5%)ส่วนใหญ่มักจะพบตามพ้ืนที่ที่ถัดลงมาจากพ้ืนที่ ที่มี
ความลาดชันค่อนข้างสูง บริเวณพื้นที่ติดต่อกับอําเภออู่ทองไปทางตะวันตก เป็นแนวยาวขึ้นไปทางเหนือขนานไป
กับทิวเขา และมักจะพบปูนมาร์ลปะปนในดินและพ้ืนผิวดิน ความรุนแรงของการกัดเซาะเล็กน้อย  

  6.3 สภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์ที่มีความลาดชันตํ่ากว่าร้อยละ 3 (piedmont sloping 
type, very slightly dissected slope gradient less than 3%) ส่วนใหญ่มักพบทางตอนเหนือของจังหวัด โดย
พ้ืนที่ลาดเทจากตะวันตกลงมาทางด้านตะวันออกเช่ือมกับที่ราบแม่นํ้าสุพรรณบุรี มีความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ 3 

 7. ที่ราบตะกอนนํ้าพา(alluvial plain)ลักษณะของตะกอนลํานํ้ามี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
ตะกอนลํานํ้าซึ่งเกิดจากลํานํ้าใหญ่ เช่น แม่นํ้าสุพรรณบุรี เป็นต้น ลํานํ้าเหล่าน้ีแยกออกมาจากแม่นํ้าเจ้าพระยา 
และไหลผ่านจังหวัดตามแนวเหนือใต้ นําเอาตะกอนมาทับถม บริเวณน้ีอยู่ทางซีกตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด 
ตะกอนลํานํ้าอีกลักษณะหน่ึง คือ เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (coalescing alluvium fan) ซึ่งเกิดจากลํานํ้าที่สําคัญ 
ได้แก่ ห้วยกระเสียว นอกน้ันเกิดจากลํานํ้าเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ แนวทิศทางของลํานํ้าจะไหลจากเนิน
เขา และแนวเทือกเขาทางด้านตะวันตกลงสู่แม่นํ้าสุพรรณบุรี ทางด้านตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด หน่วยพ้ืนที่ราบตะกอนทั้งสองอย่างดังกล่าวที่ปรากฏอยู่มีสันดินริมแม่นํ้าเก่าและใหม่ รอยทางนํ้าโค้ง
ตวัด (meander scar) ทะเลสาบรูปแอกหรือบึงโค้ง (oxbow lake) ที่ลุ่มหลังคันดิน (backswamp) เป็นต้น  

 8. ที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึง(former tidal flat) ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มตํ่า นํ้าท่วมสูงและ
ท่วมนาน มีแม่นํ้าสุพรรณบุรีไหลผ่าน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลเก่า เน้ือดินเป็นดินเหนียว มี
ความลาดชันร้อยละ 0-1 พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  

วัตถุต้นกําเนิดดิน เป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหน่ึง นอกเหนือไปจากสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ พืช
พรรณและอายุขัย ซึ่งทําให้เกิดดินต่างๆ ก่อกําเนิดขึ้นมา ชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นตัวการสําคัญในการ
ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ที่ทําให้ดินมีคุณลักษณะแตกต่างกันไป วัตถุต้นกําเนิดดินที่สํารวจพบ แบ่งออกได้ ดังน้ี 

 1) พวกที่เกิดอยู่กับที่ (in situ) เป็นพวกที่เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ของหิน แร่ ทําให้
เปลี่ยนสภาพจากของแข็งแน่นทึบ มาเป็นวัตถุที่มีขนาดอนุภาคเล็กลง ส่วนใหญ่จะหมายถึงวัตถุต้นแหล่ง ซึ่งเป็น
หินหรือแร่ในส่วนประกอบของเปลือกโลก โดยจะมีส่วนประกอบทางเคมี ทางกายภาพ แร่ธาตุและโครงสร้างที่
แตกต่างกันไป ชนิดของหินที่สํารวจพบ ได้แก่ หินแกรนิต  แกรโนไดโอไรท์  แอนดีไซต์  ไรโอไลต์ทัฟฟ์  หินปูน  
หินทราย  หินทรายแป้ง  หินดินดาน  หินไนส์และหินชีสต์ ซึ่งทําให้เกิดดินเน้ือหยาบหรือละเอียดแตกต่างกันไป 
ได้แก่  บริเวณสันเขา (ridge) และที่ลาดเท (slope) พบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด คือ บริเวณอําเภอ
ด่านช้าง หินที่เกิดบริเวณน้ีเป็นพวกหินแกรนิตและหินทราย ทอดเป็นแนวยาวเหนือใต้สําหรับบริเวณพ้ืนที่ตะพักลํา
นํ้าระดับตํ่าที่เป็นปูน ซึ่งวัตถุต้นกําเนิดมาจากปูนและหินปูน บริเวณท่ีพบ คือ ทางเหนือของอําเภออู่ทองต่อกับ
อําเภอดอนเจดีย์ ลักษณะของดินจะเป็นดินเหนียวจัด มีการยืดหดตัวสูง เศษหินปูนหรือปูนมาร์ลอาจพบในดิน เป็น
บริเวณที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางระหว่าง 8-14 เมตร  
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 2) พวกที่ถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมเป็นระยะทางใกล้ๆ(short transported)ได้แก่บริเวณร่อง
นํ้ากัดเซาะและทับถมระหว่างเขา (dissected channel) ในบริเวณเหล่าน้ี จะให้วัตถุต้นกําเนิดดินที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงคล้ายคลึงกับพวกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เน่ืองจากถูกเคลื่อนย้ายจากสันเขาและที่ลาดเทลงไปทับถมอยู่
ระหว่างร่องเขา เป็นระยะทางใกล้ๆ  

 3) พวกที่เกิดจากการทับถมของตะกอน โดยมีตัวนําพา (transported parent material) วัตถุ
ต้นกําเนิดดินเหล่าน้ี จะถูกพัดพามาทับถมโดยขบวนการทางธรณีวิทยา เช่น โดยลมหรือธารน้ําไหล วัตถุที่เป็น
องค์ประกอบจะแตกต่างไปจากหินต้นกําเนิดด้ังเดิมอย่างมากมาย ได้แก่ บริเวณที่ราบตะกอนนํ้าพาทั้งเก่าและใหม่   
แบ่งออกได้ ดังน้ี 

 (ก) บริเวณที่ราบน้ําท่วมถึง (flood plain of river alluvium) เกิดจากตะกอนนํ้า
พามาทับถมบนที่ราบนํ้าท่วมถึง พบตามชายฝั่งแม่นํ้าสุพรรณบุรี ในช่วงปีหน่ึงๆ จะมีนํ้าท่วมและพัดพาตะกอนไป
ทับถมบนสองฝั่งของแม่นํ้า ในที่ลุ่มเน้ือดินจะเป็นดินเหนียว ส่วนบนดินสันริมนํ้าเน้ือดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วน
หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีไมก้าปะปนอยู่ 

(ข) บริเวณที่ราบน้ําท่วมถึงที่ถูกทับถมโดยตะกอนของน้ํากร่อย(flood plain of 
brackish water)เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อยพามาทับถมบนที่ราบนํ้าท่วมถึง พบบริเวณบางส่วนของอําเภอเมือง 
อําเภอสองพ่ีน้องและอําเภอบางปลาม้า ตะกอนส่วนใหญ่จะมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวและมีซัลไฟด์ สะสมในเนื้อดิน
และเกิดเป็นสารประกอบไพไรต์(FeS2) พบในดินช้ันล่างลึกประมาณ 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ส่วนดินช้ันบนพบ
ตะกอนที่นํ้าจืดพามาทับถม  

(ค) บริเวณพื้นที่ตะพักลําน้ําระดับตํ่า(low terrace)เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมบน
ตะพักลํานํ้าระดับตํ่าดินที่พบจะมีการพัฒนาช้ันดินมากกว่าดินที่เกิดบนที่ราบน้ําท่วมถึง พ้ืนที่โดยท่ัว ๆ ไปมีสภาพ
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันร้อยละ 0-2 มักจะพบจอมปลวกบริเวณพ้ืนที่เหล่าน้ีด้วยเน้ือดินจะ
เป็นดินเน้ือละเอียด เน้ือดินที่พบจะมีต้ังแต่ดินเหนียวจนถึงดินร่วนปนเหนียว 

(ง) บริเวณตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง(middle and high terrace) เกิด
จากตะกอนนํ้าพามาทับถมบนตะพักลํานํ้าระดับกลางและระดับสูง ดินที่พบจะมีการพัฒนาช้ันดินมาก พ้ืนที่
โดยท่ัวไปเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชันร้อยละ 2-35 เน้ือดินจะเป็นดินเน้ือละเอียด 
เน้ือดินที่พบจะมีต้ังแต่ดินเหนียวจนถึงดินร่วนปนเหนียว 

6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากตารางที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,063.7  มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตกมาก

ที่สุดในรอบปีคือ เดือนกันยายน  มีปริมาณน้ําฝนถึง 257.4  มิลลิเมตรเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือนมกราคม 
มีปริมาณนํ้าฝนประมาณ 5.8  มิลลิเมตร  

ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบปีร้อยละ73  เดือนมกราคมและเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีความช้ืนสัมพัทธ์
ตํ่าสุด คือร้อยละ 68  ส่วนเดือนกันยายนและ เดือนตุลาคม   มีความช้ืนสัมพัทธ์สูงที่สุดคือร้อยละ 80   

อุณหภูมิเฉลี่ยรอบปี 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในรอบปีคือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูง  
37.0 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิตํ่าสุดคือเดือนมกราคมและเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19.8 องศา
เซลเซียส 

จากตารางที่ 2 อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,063.7  มิลลิเมตร   
จํานวนวันฝนตกตลอดปีมี 101  วัน เดือนที่ฝนตกมากที่สุดในรอบปีคือ เดือนกันยายน  มีปริมาณนํ้าฝนถึง 257.4  
มิลลิเมตรเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือนมกราคม มีปริมาณนํ้าฝนประมาณ 5.8  มิลลิเมตร เดือนที่มีวันฝนตก
มากที่สุดในรอบปีคือ  เดือนกันยายน มีจํานวนวันฝนตกถึง 19 วัน และเดือนที่มีวันฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือน
มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม มีวันฝนตก 1 วัน 
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ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบปีร้อยละ73  เดือนมกราคมและเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีความช้ืนสัมพัทธ์
ตํ่าสุด คือร้อยละ 68  ส่วนเดือนกันยายนและ เดือนตุลาคม   มีความช้ืนสัมพัทธ์สูงที่สุดคือร้อยละ 80   

อุณหภูมิเฉลี่ยรอบปี 33.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในรอบปีคือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูง  
37.0 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิตํ่าสุดคือเดือนมกราคมและเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19.8 องศา
เซลเซียส 

ฤดูกาลจังหวัดสุพรรณบุรีมี 3 ฤดูได้แก่ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคมรวม 4 เดือน
ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคมรวม 5 เดือนและ ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์
รวม 3 เดือน 
ตารางที่ 1  ปริมาณนํ้าฝน คา่ศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของจังหวัดสุพรรณบุรี ในคาบ 
30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 3.7 6.4 71.0 32.1 20.8 25.9 125.9 62.95 
กุมภาพันธ์ 6.9 7.2 73.0 34.0 22.7 27.5 133.1 66.55 
มีนาคม 20.5 17.8 72.0 35.4 24.2 28.9 170.4 85.2 
เมษายน 48.8 53.5 71.0 37.0 25.7 30.5 186.9 93.45 
พฤษภาคม 121.8 97.3 74.0 35.8 25.8 29.9 180.3 90.15 
มิถุนายน 91.1 84.1 75.0 34.7 25.5 29.2 162.8 81.4 
กรกฎาคม 99.0 88 76.0 34.2 25.1 28.7 156.8 78.4 
สิงหาคม 118.4 101.3 77.0 34.1 25.0 28.6 150.4 75.2 
กันยายน 230.9 150.4 80.0 33.5 24.8 28.3 135.1 67.55 
ตุลาคม 205.1 139.2 80.0 32.4 24.5 28 129.1 64.55 
พฤศจิกายน 43.3 39.4 74.0 31.7 22.8 26.9 126.8 63.4 
ธันวาคม 6.4 9.2 70.0 31.0 20.3 25.2 129.8 64.9 
รวม 995.9 793.8 74.4 33.8 23.9 28.1 1787.4 893.7 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 
สุพรรณบุ

เดือน

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

ที่มา: ศูน
 

6.6

ภาพที่ 3 
 
 

2  ปรมิาณนํ้า
บุรี ในคาบ 30

น 

ป ิ

ทั้งหม
(มม

ม 7.2
ันธ์ 15.7

26.7
น 54.4
คม 115.
น 91.5
คม 102.
ม 105.
น 225.

214.
ายน 42.2
ม 8.0

1009
นย์ภูมิอากาศ ส

6. ความสม
 

 ช่วงฤดูที่เหม

 เสี่ยง

าฝน ค่าศักย์ก
0 ปี (พ.ศ. 252
ริมาณน้ําฝน 

มด
.) 

ใช้ได้จริ
(มม.)

2 7.1 
7 15.3
7 25.6
4 49.7
.8 94.3
5 78.1
.6 85.8
.0 87.4
.6 144.2
.4 140.9
2 39.4
0 7.9 
9.1 775.7
สํานักพัฒนาอุ

มดุลน้าํ 

มาะสมกับการ

งต่อการขาดนํ้า  

การคายระเหย
26-2556) 

ความชื้
สัมพัท

(%)
ริง\1 
) 

74.0
3 74.0
6 71.0
7 71.0
3 76.0
 76.0

8 78.0
4 77.0
2 81.0
9 83.0
4 76.0

74.0
7 75.8
อุตุนิยมวิทยา 

รปลูกพืช และ

         เสี่ยงต่อน
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ยนํ้า ความช้ืนส

ชืน้
ทธ ์

อุ

สูงสุด

 31.2 
 34.0 
 35.4 
 36.7 
 35.0 
 34.3 
 33.5 
 33.6 
 33.4 
 32.4 
 31.6 
 31.0 

8 33.5
(\1เกิดจากกา

ะช่วงที่เสี่ยงต่อ

นํ้าท่วมขัง        

สัมพัทธ์ และอ

อุณหภูมิ (°C)

ตํ่าสุด 

18.5 
21.1 
23.0 
24.5 
24.5 
24.4 
24.0 
24.0 
23.8 
23.3 
21.2 
19.2 
22.6 

รคํานวณ) 

อการขาดนํ้าจั

   เหมาะสมต่อก

อุณหภูมิของ 

ค่า

เฉลี่ย 
(มม

24.8 
27.4 
28.9 
30.2 
29.4 
29.1 
28.4 
28.4 
28.1 
27.7 
26.5 
25.1 
27.8 1

จงัหวัดสุพรรณ

การเพาะปลูก 

อําเภออู่ทอง 

าศักย์การคาย

Eto 
ม./เดือน) (

126.5 
132.9 
172.9 
193.8 
170.5 
158.7 
152.3 
151.9 
133.7 
124 

128.4 
126.9 

1772.5 

ณบุรี 

จังหวัด

ยระเหยน้ํา 

1/2ETo \1 
(มม./เดือน)

63.25 
66.45 
86.45 
96.9 
85.25 
79.35 
76.15 
75.95 
66.85 

62 
64.2 
63.45 

886.25 



ภาพที่ 4 
 

6.7
ใ

เดือนเฉลี่
ใช้โปรแก

2
 

ของพืช อ
 
ด

ตุลาคม ร
2

2
 

ของพืช อ
 
ด

เมษายน 
 

 ช่วงฤดูที่เหม

7. การวิเคร
ในการวิเคราะ
ลีย่ และค่าศักย
กรม Cropwat
1. สุพรรณบุรี
1) ช่วงระยะเ
2) ช่วงที่ไม่เห

-  ช่ว
อยู่ในช่วงต้นเดื

-  ช่ว
ดังน้ัน ช่วงฤดู
รวมเวลา 183
2. อําเภออู่ทอ
1) ช่วงระยะเ
2) ช่วงที่ไม่เห

-  ช่ว
อยู่ในช่วงต้นเดื

-  ช่ว
ดังน้ัน ช่วงฤด
ถึง วันที่ 26 ต

           เสี่ยงต

มาะสมกับการ

ราะหช์่วงฤดูเพ
ะห์ข้อมูลเพ่ือห
ยภาพการคาย
tเพ่ือหาช่วงระ
รี 
วลาที่เหมาะส

หมาะสมต่อกา
วงเสี่ยงต่อการ
ดือนพฤศจิกา
วงนํ้ามากพอ 
ดูปลูกพืชที่เหม
3 วัน 
อง สุพรรณบุรี
วลาที่เหมาะส

หมาะสมต่อกา
วงเสี่ยงต่อการ
ดือนพฤศจิกา
วงนํ้ามากพอ 
ดูปลูกพืชที่เห
ตุลาคม รวมเว

ต่อการขาดนํ้า   

รปลูกพืช และ

พาะปลูกพืช
หาช่วงเวลาที่เ
ยระเหยนํ้าขอ
ะยะเวลาที่เหม

สมต่อการเพา
รเพาะปลูก แ
รขาดน้ํา จะมี
ยนถึงเดือนกล
เป็นช่วงที่ปรมิ
มาะสมในพ้ืนที

รี 
สมต่อการเพา
รเพาะปลูก แ
รขาดน้ํา จะมี
ยนถึงเดือนพฤ
เป็นช่วงที่ปรมิ
หมาะสมในพ้ื
วลา 191 วัน

       เสี่ยงต่อน
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ะช่วงที่เสี่ยงต่อ

เหมาะสมในก
องพืชรายเดือน
มาะสมในการ

ะปลูก จะอยู่ใ
แบ่งเป็น 
มีปริมาณนํ้าฝน
ลางเดือนพฤษ
มาณนํ้าฝนมา
ที่เขตจังหวัดสุ

ะปลูก  จะอยู
แบ่งเป็น 
มีปริมาณนํ้าฝน
ฤษภาคม 
มาณนํ้าฝนมา

พ้ืนที่เขต อําเภ

นํ้าท่วมขัง       

อการขาดนํ้าอํ

การเพาะปลูก 
นเฉลี่ย (Evap
รปลูกพืชของจั

ในช่วงเดือนพ

นและการกระ
ษภาคม 
าก อยู่ในช่วงก
สพุรรณบุรี คือ

ยู่ในช่วงเดือนพ

นและการกระ

าก อยู่ในช่วงมิ
ภออู่ทอง  จัง

       เหมาะสมต

อําเภออู่ทอง จั

โดยใช้ข้อมูล
potranspirat
จงัหวัดชัยนาท

ฤษภาคมถึงเดื

ะจายน้อยไม่เพี

กลางเดือนสิงห
อระหว่าง วันที

พฤษภาคมถึงเ

ะจายน้อยไม่เพี

มิถุนายนถึงเดือ
งหวัดสุพรรณ

ต่อการเพาะปลูก

จงัหวัดสุพรรณ

ลเก่ียวกับปริม
tion : ETo) ซึ
ทสรุปได้ดังน้ี 

ดือนพฤศจิกา

พียงพอต่อกา

หาคมถึงเดือน
ที่ 20 เมษายน

เดือนพฤศจิกา

พียงพอต่อกา

อนกันยายน 
ณบุรี คือระหว

ก 

ณบุรี 

าณนํ้าฝนราย
ซึ่งคํานวณโดย

ยน 

รเจริญเติบโต

นตุลาคม  
น ถึง วันที่ 20

ายน 

รเจริญเติบโต

ว่าง วันที่ 18

 

ย
ย

ต

0 

ต

8 
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7. ผลการศึกษา 
 

7.1 ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรดินในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกได้เป็น 33 ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ2,887,135ไร่

หรือ 86.215 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด เป็นหน่วยดินเชิงซ้อน 5 หน่วย มีเน้ือที่ประมาณ18,990ไร่หรือ 0.567
เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมดและเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 3ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 442,630ไร่หรือ13.218
เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด (ตารางที่ 3) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 115หน่วยแผนที่ จําแนกเป็นหน่วยเด่ียว 
99หน่วย เป็นหน่วยผสม 13หน่วย พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 3 หน่วย (ตารางที่ 4) อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 3  ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ์  เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละ 

1 ชุดดินอยุธยา Ay     308,094  9.200
2 ชุดดินบางเลน Bl       27,468  0.820
3 ชุดดินบ้านหมี่ Bm       23,010  0.687
4 ชุดดินบางเขน Bn       38,467  1.149
5 ชุดดินเชียงใหม่ Cm       48,423  1.446
6 ชุดดินชัยนาท Cn     358,464  10.705
7 ชุดดินจันทึก Cu        6,219  0.186
8 ชุดดินเดิมบาง Db     427,633  12.770
9 ชุดดินดอนเจดีย์ Dc       92,135  2.751
10 ชุดดินดงยางเอน Don       43,389  1.295
11 ชุดดินหินซ้อน Hs           385  0.012
12 ชุดดินกบินทร์บุรี Kb        2,441  0.073
13 ชุดดินโคกกระเทียม Kk       12,462  0.372
14 ชุดดินกลางดง Kld       22,710  0.678
15 ชุดดินเขาพลอง Kpg     194,254  5.801
16 ชุดดินกําแพงแสน Ks     275,428  8.224
17 ชุดดินลพบุรี Lb       26,002  0.777
18 ชุดดินลาดหญ้า Ly       48,768  1.455
19 ชุดดินมวกเหล็ก Ml       44,128  1.318
20 ชุดดินมโนรมณ์ Mn       76,980  2.299
21 ชุดดินแม่ริม Mr           332  0.010
22 ชุดดินนครปฐม Np     123,934  3.701
23 ชุดดินปราณบุรี Pr        1,556  0.046
24 ชุดดินสรรพยา Sa        6,420  0.192
25 ชุดดินสระบุรี Sb       65,439  1.954
26 ชุดดินเสนา Se     283,958  8.480
27 ชุดดินไทรงาม Sg       25,273  0.755
28 ชุดดินสิงห์บุรี Sin     144,551  4.317
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ตารางที่ 3(ต่อ)  ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ์  เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละ 
29 ชุดดินทับเสลา Tas        1,639  0.049
30 ชุดดินตาคลี Tk       57,040  1.703
31 ชุดดินท่ายาง Ty       45,966  1.372
32 ชุดดินวังไฮ Wi        1,311  0.040
33 ชุดดินวังสะพุง Ws       52,856  1.578

34 
หน่วยดินเชิงซ้อนระหว่างชุดดินเดิมบางและชุดดินดอน
เจดีย์ 

Db-Dc        9,174  0.274

35 หน่วยดินเชิงซ้อนระหว่างชุดดินลาดหญ้าและชุดดินท่ายาง Ly-Ty           412  0.012

36 
หน่วยดินเชิงซ้อนระหว่างชุดดินมวกเหล็กและพ้ืนที่เต็มไป
ด้วยก้อนหิน 

Ml-RL        2,173  0.065

37 
หน่วยดินเชิงซ้อนระหว่างชุดดินมวกเหล็กและชุดดินวังสะ
พุง 

Ml-Ws        2,892  0.087

38 
หน่วยดินเชิงซ้อนระหว่างชุดดินท่ายางและพ้ืนที่เต็มไปด้วย
ก้อนหิน 

Ty-RL        4,339  0.129

39 พ้ืนที่เต็มไปด้วยก้อนหิน RL        7,666  0.229
40 พ้ืนที่สูงชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ SC     406,798  12.148
41 แหล่งนํ้า W       28,166  0.841

รวม   3,348,755  100.000
 

ตารางที่ 4 หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชุดดิน คําอธิบาย พื้นที่ (ไร่) เปอร์เซ็น

1 Ay-A ชุดดินอยุธยาทีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์     121,466  3.627
2 Ay-va-A ดินอยุธยาที่เป็นกรดจัดมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์     186,628  5.573
3 Bl-A ชุดดินบางเลนทีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       27,468  0.820
4 Bm-f-A ดินบ้านหมี่ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       23,010  0.687
5 Bn-A ชุดดินบางเขนทีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       38,467  1.149
6 Cm-A ชุดดินเชียงใหมม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์        1,977  0.059

7 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหมท่ี่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต ์

      46,446  1.387

8 Cn-A ชุดดินชัยนาททีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์     311,666  9.307

9 Cn-fsi-A 
ดินชัยนาทที่เปน็ดินทรายแป้งละเอียดมีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

      46,798  1.398

10 Cu-B ชุดดินจันทกึที่มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        3,639  0.109
11 Cu-C ชุดดินจันทกึที่มคีวามลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์        2,580  0.077
12 Db-A ชุดดินเดิมบางทีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์     257,343  7.685

13 Db-fl-A 
ดินเดิมบางที่เปน็ดินร่วนละเอียดที่มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

    170,290  5.085
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชุดดิน คําอธิบาย พื้นที่ (ไร่) เปอร์เซ็น

14 Db-fl-A-Dc-A 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างดินเดมิบางที่เป็นดินรว่น
ละเอียดและชุดดินดอนเจดีย์ มคีวามลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

       9,174  0.274

15 Dc-A ชุดดินดอนเจดยี์ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์       57,892  1.729

16 Dc-fl-A 
ดินดอนเจดีย์ทีเ่ป็นดินร่วนละเอยีดมีความลาดชนั 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

      27,702  0.827

17 Dc-gm,fl-A 
ดินดอนเจดีย์ทีม่ีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียดมี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

       6,541  0.195

18 Don-A ชุดดินดงยางเอนที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        3,766  0.112
19 Don-B ชุดดินดงยางเอนที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์       33,589  1.003

20 Don-fl-A 
ดินดงยางเอนทีเ่ป็นดินร่วนละเอียดมีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

  
6,034  

0.180

21 Hs-C ชุดดินหินซ้อนทีม่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์           385  0.012

22 Kb-hb-B 
ดินกบินทร์บุรทีีเ่ป็นด่างสูงมีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

       2,441  0.073

23 Kk-A ชุดดินโคกกระเทียมที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       12,462  0.372
24 Kld-A ชุดดินกลางดงทีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       19,890  0.594
25 Kld-B ชุดดินกลางดงทีม่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        2,792  0.083
26 Kld-C ชุดดินกลางดงทีม่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์             28  0.001
27 Kpg-A ชุดดินเขาพลองที่มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์        9,538  0.285
28 Kpg-B ชุดดินเขาพลองที่มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซน็ต์       31,199  0.932

29 Kpg-C ชุดดินเขาพลองที่มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซน็ต์ 
  

919  
0.027

30 Kpg-fl-B 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นเป็นดินร่วนละเอียดมีความลาดชัน  
2-5 เปอร์เซ็นต ์

       3,155  0.094

31 Kpg-gm,fl-A 
ดินเขาพลองที่มจีุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียดมี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

  
4,328  

0.129

32 Kpg-gm-A 
ดินเขาพลองที่มจีุดประสีเทามีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

          823  0.025

33 Kpg-hb,fl-A 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนละเอยีดมี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

      50,597  1.511

34 Kpg-hb,fl-B 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนละเอยีดมี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

          233  0.007

35 Kpg-hb,gm,fl-A 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูง มีจดุประสีเทาและเป็นดินร่วน
ละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

       2,693  0.080

36 Kpg-hb,gm-A 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงและมีจุดประสีเทา มคีวามลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

       7,556  0.226

37 Kpg-hb,mw,fl-B 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูง มกีารระบายนํ้าดีปานกลาง
และเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

      15,775  0.471
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชุดดิน คําอธิบาย พื้นที่ (ไร่) เปอร์เซ็น

38 Kpg-hb,mw-A 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงและมีการระบายนํ้าดปีาน
กลางมีความลาดชัน 0-2 เปอรเ์ซ็นต ์

       4,092  0.122

39 Kpg-hb,mw-B 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงและมีการระบายนํ้าดปีาน
กลางมีความลาดชัน 2-5 เปอรเ์ซ็นต ์

       1,788  0.053

40 Kpg-hb-B ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์       27,066  0.808

41 Kpg-hb-C 
ดินเขาพลองทีเ่ป็นด่างสูงมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

          367  0.011

42 Kpg-mw,fl-A 
ดินเขาพลองที่มกีารระบายนํ้าดปีานกลางและเป็นดิน
ร่วนละเอียดมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

      24,907  0.744

43 Kpg-mw,fl-B 
ดินเขาพลองที่มกีารระบายนํ้าดปีานกลางและเป็นดิน
ร่วนละเอียดมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

          453  0.014

44 Kpg-mw-A 
ดินเขาพลองที่มกีารระบายนํ้าดปีานกลางมีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต ์

       6,722  0.201

45 Kpg-vtks-B 
ดินเขาพลองที่มชีั้นขนาดอนุภาคเป็นดินทรายหรือดิน
ทรายปนกรวดหนามากกว่า100 เซนติเมตรจากผิวดินแร่
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

       2,043  0.061

46 Ks-A ชุดดินกําแพงแสนที่มีความลาดชัน 0-2 เปอรเ์ซ็นต ์        5,776  0.172

47 Ks-Ks-mw,fl-A 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินกําแพงแสนและชุดดิน
กําแพงแสนที่มกีารระบายนํ้าดปีานกลางและเป็นดิน
ร่วนละเอียดมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

      22,455  0.671

48 Ks-Ks-mw-A 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินกําแพงแสนและดิน
กําแพงแสนที่มกีารระบายนํ้าดปีานกลางมีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต ์

    200,565  5.989

49 Ks-gm-A 
ดินกําแพงแสนที่มีจุดประสีเทามีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

      36,370  1.086

50 Ks-mw-A 
ดินกําแพงแสนที่มีการระบายนํ้าดีปานกลางมีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

      10,262  0.306

51 Lb-A ชุดดินลพบุรทีี่มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์        9,940  0.297
52 Lb-br-B ดินลพบุรีทีเ่ป็นสีน้ําตาลมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์         6,13  0.185
53 Lb-gm-A ดินลพบุรีที่มจีุดประสีเทามีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์        9,879  0.295
54 Ly-B ชุดดินลาดหญ้าที่มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซน็ต์       29,330  0.876

55 Ly-Ty-B 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินลาดหญ้าและชุดดินท่า
ยางมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

          412  0.012

56 Ly-d,mw-B 
ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นดินลึกและมีการระบายนํ้าดปีานกลาง
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

          197  0.006
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชุดดิน คําอธิบาย พื้นที่ (ไร่) เปอร์เซ็น

57 Ly-d-B ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นดินลึกมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        1,565  0.047

58 Ly-d-C 
ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นดินลึกมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

          624  0.019

59 Ly-gm-A 
ดินลาดหญ้าที่มจีุดประสีเทามีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

            81  0.002

60 Ly-hb,col-B 
ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบมีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

          650  0.019

61 Ly-hb,d-B 
ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นด่างสูงและเป็นดินลึกมีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต ์

       6,836  0.204

62 Ly-hb,d-C 
ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นด่างสูงและเป็นดินลึกมีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ 

       3,833  0.114

63 Ly-hb-B ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นด่างสูงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        3,829  0.114

64 Ly-hb-C 
ดินลาดหญ้าทีเ่ป็นด่างสูงมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

       1,823  0.054

65 Ml-clB ชุดดินมวกเหล็กที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์        2,780  0.083
66 Ml-clC ชุดดินมวกเหล็กที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์       14,705  0.439
67 Ml-clD ชุดดินมวกเหล็กที่มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์        5,437  0.162

68 Ml-D-RL 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินมวกเหล็กและพื้นที่เต็ม
ไปด้วยกอ้นหินมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 

          928  0.028

69 Ml-E ชุดดินมวกเหล็กที่มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต ์        2,509  0.075

70 Ml-Ml-md-B 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินมวกเหล็กและดิน
มวกเหล็กที่เป็นดินลึกปานกลางมีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

       1,431  0.043

71 Ml-Ml-md-C 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินมวกเหล็กและดิน
มวกเหล็กที่เป็นดินลึกปานกลางมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

       8,456  0.253

72 Ml-Ws-B 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินมวกเหล็กและชุดดิน
วังสะพุงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

       1,533  0.046

73 Ml-Ws-C 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินมวกเหล็กและชุดดิน
วังสะพุงมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์

       1,359  0.041

74 Ml-cal-B 
ดินมวกเหล็กทีม่ีคาร์บอเนตอิสระของแคลเซียมและ
แมกนีเซียมมากมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

       5,999  0.179

75 Ml-cal-B-RL 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างดินมวกเหล็กที่มีคาร์บอเนต
อิสระของแคลเซียมและแมกนีเซียมมากและพื้นที่เต็มไป
ด้วยกอ้นหินมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

       1,245  0.037

76 Ml-cal-C 
ดินมวกเหล็กทีม่ีคาร์บอเนตอิสระของแคลเซียมและ
แมกนีเซียมมากมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

       2,467  0.074
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชุดดิน คําอธิบาย พื้นที่ (ไร่) เปอร์เซ็น

77 Ml-md-C 
ดินมวกเหล็กทีเ่ป็นดินลึกปานกลางมีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

          344  0.010

78 Mn-A ชุดดินมโนรมยท์ี่มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์       76,980  2.299
79 Mr-B ชุดดินแม่ริมที่มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์           332  0.010
80 Np-A ชุดดินนครปฐมที่มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์     123,934  3.701
81 Pr-A ชุดดินปราณบุรทีี่มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์        1,556  0.046
82 RL พื้นที่เต็มไปด้วยก้อนหิน        7,666  0.229
83 SC พื้นที่สูงชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์     406,798  12.148
84 Sa-A ชุดดินสรรพยาที่มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์        3,580  0.107

85 Sa-fsi-A 
ดินสรรพยาที่เป็นนดินทรายแป้งละเอียดมีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต ์

       2,840  0.085

86 Sb-A ชุดดินสระบุรทีีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       65,439  1.954
87 Se-A ชุดดินเสนาที่มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์     283,958  8.480

88 Sg-tks-B 
ดินไทรงามทีเ่ปน็สีดํามากว่า 50 ซม.จากผิวดนิแร่มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

      25,273  0.755

89 Sin-A ชุดดินสิงห์บรุีทีม่ีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์     144,551  4.317
90 Tas-B ชุดดินทับเสลาที่มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซน็ต์        1,479  0.044
91 Tas-C ชุดดินทับเสลาที่มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซน็ต์           160  0.005
92 Tk-A ชุดดินตาคลีที่มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์       23,731  0.709
93 Tk-B ชุดดินตาคลีที่มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        5,970  0.178
94 Tk-br-B ดินตาคลีที่เป็นสีน้ําตาลมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        9,252  0.276

95 Tk-md-A 
ดินตาคลีที่เป็นดินลึกปานกลางมีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

       1,076  0.032

96 Tk-md-B 
ดินตาคลีที่เป็นดินลึกปานกลางมีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

      17,011  0.508

97 Ty-B ชุดดินท่ายางทีม่ีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        5,348  0.160
98 Ty-C ชุดดินท่ายางทีม่ีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์       36,414  1.087
99 Ty-D ชุดดินท่ายางทีม่ีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์        3,394  0.101

100 Ty-D-RL 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินท่ายางและพื้นที่เต็มไป
ด้วยกอ้นหินมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์

       1,302  0.039

101 Ty-E ชุดดินท่ายางทีม่ีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซน็ต์           513  0.015

102 Ty-E-RL 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างชดุดินท่ายางและพื้นที่เต็มไป
ด้วยกอ้นหินมีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต ์

          619  0.018

103 Ty-hb-C ดินท่ายางที่เป็นด่างสูงมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์           297  0.009

104 Ty-hb-D-RL 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างดินท่ายางทีเ่ป็นด่างสูงและ
พื้นที่เต็มไปด้วยก้อนหินมีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต ์

       2,375  0.071
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลําดับ ชุดดิน คําอธิบาย พื้นที่ (ไร่) เปอร์เซ็น

105 Ty-hb-E-RL 
หน่วยดินเชงิซ้อนระหว่างดินท่ายางทีเ่ป็นด่างสูงและ
พื้นที่เต็มไปด้วยก้อนหินมีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต ์

            43  0.001

106 W แหล่งน้ํา       28,166  0.841
107 Wi-A ชุดดินวังไฮที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์           520  0.016
108 Wi-B ชุดดินวังไฮที่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์           791  0.024
109 Ws-B ชุดดินวังสะพงุที่มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซน็ต์        3,133  0.094
110 Ws-C ชุดดินวังสะพงุที่มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซน็ต์        5,400  0.161
111 Ws-D ชุดดินวังสะพงุที่มีความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต์           744  0.022

112 Ws-cal,d-B 
ดินวังสะพุงมีคาร์บอเนตอิสระของแคลเซียมและ
แมกนีเซียมมากและเป็นดินลึกมีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

       5,438  0.162

113 Ws-d-A ดินวังสะพุงที่เปน็ดินลึกมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์           236  0.007
114 Ws-d-B ดินวังสะพุงที่เปน็ดินลึกมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์       18,344  0.548
115 Ws-d-C ดินวังสะพุงที่เปน็ดินลึกมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์       19,561  0.584

รวม  3,348,755  100.000
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ชุดดิน อยุธยา Series Ay 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ  
ภูมิสัณฐาน ที่ราบนํ้าทะเลเคยขึ้นถึง (former tidal flats)  
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนลํานํ้าผสมกับตะกอนภาคพ้ืนสมุทรพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) 
ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทานํ้าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 
5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่างช้ันดิน
บนและดินล่าง ดินมีกํามะถันสูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.0) 
ข้อจํากัด ดินเป็นกรดจัด  ทําให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟอสฟอรัส 
ข้อเสนอแนะ ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล  จะทําให้พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน บ้านจ้อง Series Bg 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
ภูมิสัณฐาน พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเน้ือละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หิน
ทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วง บริเวณเชิงเขา หรือเกิดจากตะกอนดินที่ถูกนํ้าพาบริเวณเนิน
ตะกอนรูปพัด 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบน เน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีผสมของสีนํ้าตาล
ปนเทาเข้มกับสีเทาเข้ม มีจุดเป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  สีนํ้าตาลเข้มถึงสีนํ้าตาลปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินล่างเป็นดินเหนียว สีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)ประสีนํ้าตาลปนเหลืองเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง 
(pH 6.5-8.0) พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดินล่าง ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ดินล่าง เน้ือดินเป็นดินเหนียว 
สีผสมของสีเทากับสีนํ้าตาลปนเหลืองเข้มถึงสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าและเป็นกรด  สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน ดินเกิดการ
ชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี และใช้
วัสดุปูนปรับแก้ความเป็นกรดของดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสม 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน บางเลน Series Bl 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, smectitic,  isohyperthermic Vertic Endoaquolls 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 1-4 เมตร  จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
ภูมิสัณฐาน  
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าทะเลผสมกับตะกอนลํานํ้า ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดําหรือสีเทา ปฏิกิริยาดิน เป็นกลางถึง
เป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.0-8.0)  ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีเทาปนนํ้าตาลอ่อนสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก 
มีจุดประสีนํ้าตาลปนเขียวและสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0)  ดินล่างตอนล่างเน้ือดิน
เป็นดินเหนียว  สีเทาปนน้ําตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา  มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง 
(pH 8.0)  ในดินล่างลึกลงไปจะพบดินเลนสีนํ้าเงินมีปริมาณกํามะถันตํ่า  จะพบรอย ถูไถ และผลึกยิปซัม 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝน  ลึก 50-200 ซม.   นานประมาณ 6 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
  25-50 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน บ้านหมี่ Series Bm 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 % อยู่สูง 4-20 เมตร จากระดับนํ้าทะเล                             
ภูมิสัณฐาน ภาคกลางและที่สูงตอนกลางของประเทศในบริเวณที่มีภูเขาหินปูน 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสะสมของตะกอนดินเหนียวในพ้ืนที่ราบลุ่มที่นํ้าท่วมหรือรอยต่อระหว่างลาน
ตะพักขั้นตํ่ากับพ้ืนที่ราบลุ่มนํ้าท่วม 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเน้ือดินเป็นดินเหนียวมีสีดําหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลถึงสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างมีสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลเข้มหรือสี
นํ้าตาลปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 7.0) ดินล่างตอนล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม  มีจุดประสี
นํ้าตาลปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง จะพบรอยไถล อาจพบก้อน
หินปูนสะสมในดินล่าง 
ข้อจํากัด นํ้าท่วมขังในฤดูฝน  ลึก 30-40 ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้ดินดีมีความร่วนซุยเพ่ิมขึ้น  การระบายนํ้าจะดีขึ้นด้วย  ดิน
สามารถดูดซับปุ๋ยไว้ได้ดีไม่ถูกชะล้างไปได้ง่าย ๆ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน บางเขน Series Bn 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 2-4 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
ภูมิสัณฐาน ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มนํ้าเคยท่วมถึง 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มมีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กลาง (pH 7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนนํ้าตาลอ่อนจุดประสีนํ้าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเข้ม
หรือสีดํา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดิน
เหนียว มีสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนนํ้าตาลและสีแดง
ดินล่างลึกลงไปจะพบดินเลนสีนํ้าเงิน  มีปริมาณกํามะถันตํ่า  จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมในฤดูฝน  ลึก 50 ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ถ้าปลูกพืชผักตลอดจนผลไม้ต่างๆ จําเป็นต้องยกร่องให้สูงพ้นนํ้าท่วม  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ผลผลิตดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 สูง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน เชียงใหม่ Series Cm 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic 
Ustifluvents 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณสันดินริมนํ้า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาใหม่ 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินต่างๆ เน่ืองจากการทับถมเป็นประจํา ของ
ตะกอนนํ้าพา เมื่อมีนํ้าท่วมล้นฝั่ง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสี
นํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน
ปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมก้าตลอดช้ันดิน 
ข้อจํากัด อาจมีนํ้าท่วมบ่าและแช่ขังในฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาก ในพ้ืนที่ชลประทานและไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมบ่าหรือแช่ขัง อาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ชัยนาท Series Cn 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic  Aeric (Vertic) Endoaquepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพาบริเวณที่ตํ่าในแอ่งที่ราบนํ้าท่วม 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบน เน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีผสมของสีนํ้าตาล
ปนเทาเข้มกับสีเทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-
8.0) พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดินล่าง ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ดินล่าง เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีผสม
ของสีเทากับสีนํ้าตาลปนเหลืองเข้มถึงสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก  50  ซม.  นาน 2-3 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ทํานา  ควรมีระบบการชลประทานเข้าช่วย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์   และปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน จันทึก Series Cu 
การจําแนกดิน (USDA) Sandy, siliceous, isohyperthermic, coated Typic Ustipsamments 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต บนบริเวณพ้ืนผิวเหลือจากการกร่อน
ซอยแบ่ง 
การระบายน้ํา ค่อนข้างมาก 
การซึมผ่านได้ของน้ํา มาก การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลกัษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนตลอด อาจพบก้อนกรวดปะปนในดินล่าง ดิน
บนเป็นสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่างเป็นสีเทาปนชมพูหรือสีนํ้าตาลอ่อน กรวดที่พบเป็นแร่ควอตซ์และเฟลด์สปาร์ อาจ
พบจุดประสีในช้ันหินต้นกําเนิดที่กําลังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน
และเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินล่าง 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินเป็นทราย โครงสร้างของดินเลว 
ข้อเสนอแนะ ควรจะสงวนไว้เป็นป่าธรรมชาติ ถ้าหากมีความจําเป็นที่จะต้องนํามาใช้ในด้านการเกษตร 
ควรจัดหาแหล่งนํ้าให้เพียงพอในช่วงฤดูเพาะปลูกและควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุแก่พืชและทําให้สมบัติของดินดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน เดิมบาง Series Db 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนตะพักลํานํ้าเก่าระดับตํ่าหรือเนินตะกอนนํ้าพารูป
พัด 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนตะพักลํานํ้าใหม่ 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
นํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทาปนนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทามีจุดประสีนํ้าตาลแก่ สีนํ้าตาลปนเหลือง สีเหลืองปน
นํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีเทาปนนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสี
แดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) 
ข้อจํากัด เป็นดินที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว มีนํ้าท่วมในฤดูฝนลึก 30 ซม.  นาน 4  เดือน  
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ควบคู่กับปุ๋ยเคมี 
เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นและช่วยเพ่ิมธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน นอกจากน้ีในช่วงฤดูแล้ง
หลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ถ้ามีแหล่งนํ้าเพียงพอก็อาจจะใช้ปลูกพืชไร่อายุสั้นบางชนิดและพืชผักสวนครัวได้ดี 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ดอนเจดีย์ Series Dc 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน  1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ด้านเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนลํานํ้าพามาทับถมบนเนินตะกอนรูปพัดหรือสันดินริมนํ้าเก่า 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัด (pH 5.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
ข้อจํากัด เน้ือดินเป็นทรายจัด นํ้าซึมผ่านได้ค่อนข้างเร็ว ดินอุ้มนํ้าไว้ได้น้อย เสี่ยงต่อการขาดแคลน
นํ้าในช่วงฤดูการเพาะปลูก  ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ย    พืชสด 
เพ่ือการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นสามารถอุ้มนํ้าไว้ได้ดีขึ้นและควรใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วย  
เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 
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ชุดดิน ดงยางเอน Series Don 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณเนินตะกอนนํ้าพารูปพัดและตะพักลํานํ้า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรอืดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาล
เข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)  
ข้อจํากัด ดินที่ใช้ปลูกพืชไร่มานาน ใต้ช้ันไถพรวนมักแน่นทึบ รากชอนไชได้ยาก 
ข้อเสนอแนะ ทําลายช้ันดานใต้ช้ันไถพรวนโดยไถให้ลึกกว่าปกติ และใช้อินทรียวัตถุในการปรับสภาพ
ดินให้ร่วนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง 
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ชุดดิน หินซ้อน Series Hs 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเขา 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเขา เนินเขา ไหล่เขาและเชิงเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืน ดินบนเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียวหรือ    สีแดงปนนํ้าตาล ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  ดินล่างเป็นดินเหนียวส่วนใหญ่พบช้ันหินพ้ืนของหินปูนภายใน 
25-50 เซนติเมตร จากผิวดิน  สีนํ้าตาลปนแดง สีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืน รากของพืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพความ ลาดชันของพ้ืนที่ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน กบินทร์บุรี Series Kb 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal , kaolinitic, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้าระดับสูง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพาพัดมาทับถมบนตะพักลํานํ้าระดับสูง 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงลึกปานกลางถึงช้ันลูกรังหนาแน่นต้ังแต่ประมาณ 30-60 ซม.  
จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล บางบริเวณอาจพบลูกรังปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียวและมีลูกรัง สีนํ้าตาลปนแดง 
หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงลึกปานกลางถึงช้ันลูกรังหนาแน่น ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  พ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  ที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน
และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไม่ควรนํามาใช้เพาะปลูก 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
 (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน โคกกระเทียม Series Kk 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน พบมากบริเวณตอนเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลางใกล้ภูเขาหินปูน 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนที่มีแร่ดินเหนียวพวกมอนต์โมริลโลไนต์มากถูกนํ้าพัดพามาทับถมอยู่บน
ตะพักลํานํ้าค่อนข้างใหม่หรือที่ราบนํ้าท่วมถึง 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นดินเหนียวตลอด ดินบนเป็นดินเหนียวสีดําหรือสีเทาเข้ม จุดประสี
นํ้าตาลเข้ม และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสี
เทาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0) ในดิน
ล่างลึกลงไป หน้าดินจะแตกระแหงในฤดูแล้ง จะพบรอยไถล ก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมและก้อนหินปูนสะสม
ในดินล่างลึกมาก 80 ซม. ดินล่างตอนล่าง เป็นดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเขียวมะกอกและพบจุดประสีนํ้าตาลปน
เหลือง สีเหลืองปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0) 
ข้อจํากัด เป็นที่ราบลุ่มตํ่า มีนํ้าท่วมขังลึกมากกว่า 1 เมตร นาน 5-6 เดือนในช่วงฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ พ้ืนที่บริเวณน้ีส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างสูง ถ้าสามารถจัดการ
ควบคุมระดับนํ้าที่มีนํ้าท่วมแช่ขังใหพ้อเหมาะสําหรับปลูกข้าวนาดําได้  จะช่วยเพ่ิมผลผลิตของข้าวให้เพ่ิมขึ้นได้ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
  25-50 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน  Series  
การจําแนกดิน (USDA)  
สภาพพื้นที่  
ภูมิสัณฐาน  
วัตถุต้นกําเนิด  
การระบายน้ํา  
การซึมผ่านได้ของน้ํา  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน   
ลักษณะสมบัติของดิน  
ข้อจํากัด  
ข้อเสนอแนะ  
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25       
  25-50       
  50-100       
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ชุดดิน เขาพลอง Series Kpg 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 
Paleustults 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณตะพักลํานํ้า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาลเข้มหรือสี
นํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปน
ทรายในส่วนลึกๆ  สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ดินที่ใช้ปลูกพืชไร่มานานใต้ช้ันไถพรวนมักแน่นทึบ รากชอนไชได้
ยาก 
ข้อเสนอแนะ ทําลายช้ันดานใต้ช้ันไถพรวนโดยไถให้ลึกกว่าปกติ และใช้อินทรียวัตถุในการปรับสภาพ
ดินให้ร่วนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอ โดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน กําแพงแสน Series Ks 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณด้านตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางของแม่นํ้าต่าง ๆ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนเนินตะกอนรูปพัด สันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน (pH 8.0)  ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือ
ดินร่วน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0)  ดินล่างตอนล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเข้ม พบเกล็ดแร่ไมกาตลอดหน้าตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสม
ปะปนอยู่ในดินช้ันล่างปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0) 
ข้อจํากัด อาจจะขาดน้ําในช่วงฤดูเพาะปลูกซึ่งจะทําให้พืชชะงักการเจริญเติบโต 
ข้อเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป  ถ้ามีการชลประทานหรือมีแหล่งนํ้า
เพียงพอ ดินน้ีจะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชให้กับดินและทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 สูง ต่ํา สูง สูง สูง สูง 
  25-50 ปานกลาง ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง 
  50-100 ปานกลาง ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ลพบุรี Series Lb 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พบส่วนใหญ่ทางด้านเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลางหรือที่สูงตอนกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาที่มีแร่ดินเหนียวส่วนใหญ่เป็นพวกมอนต์มอริลโลไนต์ ทับถมอยู่ 
บนช้ันปูนมาร์ล  หรือตะพักเขาหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผวิดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง
ปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเข้มมาก พบช้ันปูนมาร์ลในระดับลึก 80 ซม. 
ลงไป  ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่อง กว้างกว่า 1 ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกน้ีจะคงอยู่
นาน จะพบรอยไถลและหน้าตัดดินมีมวลก้อนกลมปูนสะสมอยู่ทั่วไป  ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจัด (pH 
8.0-9.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีดําหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0 ) 
ข้อจํากัด เป็นดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกนํ้าจะแฉะ ถ้าไถพรวนไม่ถูกวิธีจะทําให้
การไพรวนยากลําบากและทําให้โครงสร้างของดินเสีย 
ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงฝ้ายหรือข้าวโพด แต่ควรไถพรวน
ดินในขณะที่ดินมีความช้ืนเหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
  25-50 สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
  50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
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ชุดดิน ลาดหญ้า Series Ly 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณไหลเขาและเชิงเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรง
โน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพ้ืน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลาง  ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย     สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปน
เทาหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดิน
ร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย   สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดงและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองในช่วงความลึก 
50-125 ซม. จากผิวดิน ก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์  หินทราย  หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวล
สารกลมของหินลูกรังกระจายอยู่ทั่วไปในช้ันดินปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา และการกัดกร่อนของดิน  ถ้าไม่มีการ
จัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูก
พืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยให้ดินอุ้มนํ้า และยึดธาตุอาหาร
พืชได้ดีขึ้น  พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

ชุดดิน มวกเหล็ก Series Ml 
การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, mixed, semiactive, shallow, isohyperthermic, 
 Ultic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขา มีความลาดชัน 4-35 % 
ภูมิสัณฐาน ภาคกลางที่สูงตอนกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาคเหนือ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ  เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ 
 โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่คล้ายคลึงกัน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผา่นได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  เร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงหินต้นกําเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลปนเทา
หรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินร่วนปนดินเหนียวปน
กรวดมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัดถึง
กรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินล่างตอนล่าง สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลเข้ม จะพบหินที่กําลัง
สลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวดิน 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืน พบช้ันหินพ้ืนที่ความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวดิน เป็นอุปสรรคในการ
เจริญเติบโตของรากพืช 
ข้อเสนอแนะ ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ควรปล่อยและรักษาให้คงไว้เป็นป่าตาม
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน มโนรมย์ Series Mn 
การจําแนกดิน (USDA) fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ด้านเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนตะพักลํานํ้าใหม่ 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้าตาล มีจุดประสี
นํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ดินล่างตอนล่างเป็น
ดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีเทาหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง จะพบศิลาแลงอ่อน ก้อน
เหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่างหรือตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
6.0-6.5) 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ควรใช้ทํานาหรือปลูกพืชที่ใช้นํ้ามาก ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมความ อุดม
สมบูรณ์ของดิน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน นครปฐม Series Np 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน พบทางด้านหรือและตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนนํ้าพาหรือตะพักลํานํ้า 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
นํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย(pH 5.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีนํ้าตาลปนเหลืองในดินบนและดินล่าง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างตอนล่าง และจะพบมวลก้อนกลมของเหล็ก
และแมงกานีสปะปนอยู่  พบมวลก้อนกลมของปูนในดินล่างในระดับความลึก 80 ซม.จากผิวดินลงไป  ปฏิกิริยาดิน
เป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก  50  ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ทํานา  ควรมีระบบการชลประทานเข้าช่วย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์   และปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 
  25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 
  50-100 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 
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ชุดดิน เพชรบุรี Series Pb 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Aquic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนส่วนตํ่าของเนินตะกอนรูปพัด ตะพักลํานํ้าค่อนข้าง
ใหม่หรือสันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบน เป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสี
นํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง จะพบจุดประเล็กน้อยปฏิกิริยาดิน เป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลปนเหลืองจุดประสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดิน เป็นกรด
ปานกลาง (pH 6.0) 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  มีนํ้าท่วมขังลึก 3 ซม. นาน 4 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ทํานา ต้องมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น ทําให้ดินมีความสามารถในการอุ้มนํ้าได้ดีขึ้น  และ
ช่วยให้ดูดซับธาตุอาหารไว้ได้ดีขึ้น ไม่ถูกชะล้างไปได้โดยง่าย 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ปราณบุรี Series Pr 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Paleustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเน้ือหยาบบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดงเข้ม  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ใน
ดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 5.5-6) ในดินล่าง 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย 
ข้อเสนอแนะ ปลูกพืชไร่ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน สรรพยา Series Sa 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic (Fluventic) 
Haplustepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ริมฝั่งแม่นํ้า  และสันดินริมนํ้า 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  สีนํ้าตาลปนเทา  มีจุด
ประสีเทา  ปฏิกิริยาดินเเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0)  ดินบนตอนล่างมีลักษณะเนื้อดินและสีไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ตะกอนที่นํ้าพามาทับถมในแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน  เช่นเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ร่วนเหนียว  สีนํ้าตาลปนเหลืองเข้ม  มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก่ และพบเกล็ดแร่ไมกาปะปนอยู่
ตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างตอนล่าง เป็นดินร่วนปนทราย 
สีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด อาจมีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ทํานา  ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์และแร่ธาตุที่จําเป็นแก่พืชให้กับดิน  และทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการระบายน้ํา
ของดินและป้องกันนํ้าขัง โดยทําการระบายนํ้าผิวดิน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน สระบุรี Series Sb 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Vertic (Aeric) 
Endoaquepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนน้ําพาบนส่วนตํ่าของตะพักขั้นตํ่าหรือพ้ืนที่รอยต่อของที่ราบนํ้าท่วมกับตะพักขั้น
ตํ่า 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านไดข้องน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินเหนียวสีเทาเข้ม  หรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสี
นํ้าตาลแก่และสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแป้ง สีออกนํ้าตาล มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่ (pH 8.5) พบรอยไถล 
ผิวหน้าอัดมัน และพบการสะสมก้อนเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยู่ในดินล่างลึกลงไป  ใน
ฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน 
ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน  โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ
ปุ๋ยเคมี  เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  25-50 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 

  50-100 ตํ่า สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน เสนา Series SE 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic  Endoaquepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน บริเวณที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึงทางด้านใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลํานํ้า 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินเหนียว สีดํา หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสีนํ้าตาลปนเทาหรือสี
นํ้าตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสี
นํ้าตาลปนเทา พบจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-
4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปนนํ้าตาล  จะพบจุดประสีเหลืองฟาง
ข้าวของสารประกอบกํามะถันปนอยู่ในระดับความลึกต้ังแต่ 50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมันและผลึก
ยิปซัม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-8.0) 
ข้อจํากัด ดินเป็นกรดจัดมาก มีนํ้าท่วมสูง 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใช้ทํานาหว่านได้เพียงอย่าง
เดียว ผลผลิตตํ่า ในบริเวณพ้ืนที่เขตชลประทานใช้ทํานาดํา หรืออาจปลูกพืชผักและพืชไร่ในฤดูแล้ง แต่ผลผลิตไม่ดี
นัก 
ข้อเสนอแนะ ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม โดยการใช้ปูนมาร์ล และไถคลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้
ต้ังแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กันเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้ง
ทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ไทรงาม Series Sg 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) 
Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-3 % 
ภูมิสัณฐาน  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา บริเวณสันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายสีนํ้าตาลปนเทาเข้มถึงสีนํ้าตาล
เข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทราย
แป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินล่างลึกๆ อาจ
พบช้ันทราย และดินน้ีมีเกล็ดไมก้าตลอดช้ันดิน 
ข้อจํากัด ดินค่อนข้างเป็นทราย มีอินทรียวัตถุตํ่า 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน สิงห์บุรี Series Sin 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, semiactive, nonacid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพาบริเวณที่ตํ่าในแอ่งที่ราบนํ้าท่วม 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบน เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล
แก่และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง(pH 6.0-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดิน
เหนียวสีเทาเข้มและสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดิน
ล่าง ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ในดินล่างตอนบน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0)  ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปน
เขียวเข้ม  ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด เป็นที่ลุ่มตํ่า มักมีนํ้าท่วมลึก 80 ซม. นาน 7-8 เดือนในช่วงฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ ควรทําคันดินก้ันนํ้า เพ่ือควบคุมระดับนํ้าและในฤดูแล้งยังใช้ปลูกพืชไร่บางชนิดหรือ
พืชผักสวนครัวได้ ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  เพ่ือปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ทับเสลา Series Tas 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, subactive, isohyperthermic Ultic (Typic) Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณเขา เนินเขา ไหล่เขาและเชิงเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต รวมทั้งหินแกรนิตที่แปรสภาพพวกไมก้า
ชีสต์และไมก้าไนส์ และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของ
โลก 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหินและก้อนหินหนาแน่นมาก พบช้ันหินพ้ืนในช่วงความ
ลึกตํ่ากว่า 50-125 ซม. จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายปนเศษหิน สีนํ้าตาลเข้มหรือสี
นํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ร่วนปนทรายปนเศษหินและก้อนหินมาก สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) จะพบเกล็ดไมก้าตลอดชั้นดิน 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงช้ันก้อนหินหนาแน่น พ้ืนที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้
ง่าย 
ข้อเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก (ไม่เกิน 12%) และดินไม่ต้ืนมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ 
แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไม่ควรนํามาใช้เพาะปลูก ควรให้คงสภาพ
ป่าหรือฟ้ืนฟูสภาพป่า 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ตาคลี Series Tk 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, carbonatic, isohyperthermic Entic Haplustolls 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-12 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาทับถมอยู่บนช้ันปูนมาร์ล บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันปูนมาร์ลที่พบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดํา สีเทาเข้มมาก สีนํ้าตาลปนเทาเข้มมาก หรือสีนํ้าตาลเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็น
กลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง และมี
เม็ดปูนปน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลเข้ม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง 
(pH 8.0) ใต้ช้ันดินลงไปเป็นช้ันปูนมาร์ลสีขาวทั้งที่เป็นเม็ดและที่เช่ือมต่อกันหนาแน่น 
ข้อจํากัด ดินต้ืนถึงช้ันปูนมาร์ลซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีต่อพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 
ข้อเสนอแนะ เพาะปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น  ได้แก่ พืชไร่ และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องต้นโดยการคลุกเคล้าด้วยอินทรียวัตถุ ใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายช้า และให้     
จุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการขาด 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
  25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน ท่ายาง Series Ty 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณที่เป็นเนินเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรง
โน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพ้ืน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันเศษหินและหินพ้ืน ดินบนเป็นดินร่วนปนเศษหินหรือดินร่วนปนทรายปน
เศษหิน สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-
6.0) ดินล่าง เป็นดินร่วนปนทรายปนเศษหิน พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์และ
หินดินดาน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 4.5-5.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เป็นดินต้ืนและเนื้อดินปนเศษหิน เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้า และ
การกัดกร่อนของดิน เน่ืองจากพ้ืนที่มีความลาดชันสูง 
ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูก
พืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยให้ดินอุ้มนํ้า และยึดธาตุอาหาร
พืชได้ดีขึ้น  พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน วังสะพุง Series Ws 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเขา 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณเขา เนินเขา ไหล่เขาและเชิงเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเน้ือละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น 
หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น รวมทั้งเกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมา
เป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือ   ดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง สีนํ้าตาลเข้มถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  ดินล่าง
ตอนบนเป็นดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดิน
ล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแน่น  และส่วนใหญ่พบช้ันหินพ้ืนภายใน 100 ซม. จากผิวดิน  สี
นํ้าตาลปนแดงหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง สีแดง และสีนํ้าตาล  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) 
ข้อจํากัด เป็นดินลึกปานกลาง รากของพืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต สภาพ
พ้ืนที่มีความลาดชันสูง  ดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพความ ลาดชันของพ้ืนที่ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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7.3 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดสุพรณบุรี สามารถจําแนกชั้นความเหมาะสมและข้อจํากัดของดิน

สําหรับการปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่
28(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ในตารางที่ 5 สรุปได้ดังน้ี 

 1. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว  สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดินBm-f-A, Cn-A, Cn-fsi-A, Mn-A, 
Np-Aและ Sb-A มีเน้ือที่ประมาณ 647,827ไร่ หรือร้อยละ 19.346ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องเสี่ยงต่ออันตรายจาก
นํ้าท่วม เน้ือดินเป็นทรายและเสี่ยงต่อการขาดน้ําเล็กน้อยได้แก่ ชุดดิน Ay-A, Ay-va-A, Bl-A,Bn-A, Db-A, Db-fl-A, 
Kk-A, Sa-A, Sa-fsi-A, Sin-A และSe-A มีเน้ือที่ประมาณ 434,053ไร่ หรือร้อยละ 12.962ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงเรื่องเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนนํ้าปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายและดินมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลวได้แก่ ชุดดิน Dc-gm-A, 
Kpg-gm-fl-A, Kpg-gm-A, Kpg-hb,gm,fl-A, Kpg-hb,gm-A, Ks-gm-A, Lb-gm-Aและ Ly-gm-Aเน้ือที่ประมาณ 
68,271ไร่ หรือร้อยละ 2.038ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเนื่องจากข้อจํากัดรุนแรงเรื่องเสี่ยงต่อการขาดแคลน
นํ้ามาก และมีเนื้อดินเป็นทรายได้แก่ ชุดดิน Cm-A, Cm-fsi-A, Don-A, Don-fl-A, Kld-A, Kpg-hb,fl-A, Kpg-
hb,mw-A, Kpg-mw,fl-A, Kpg-mw-A, Ks-A, Ks-Ks-mw,fl-A, Ks-Ks-mw-A, Ks-mw-A, Lb-A, Tk-A, Tk-
md-A และWs-d-A เน้ือที่ประมาณ 448,010ไร่ หรือร้อยละ 13.378ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.5 ชุดดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากเรื่องสภาพภูมิประเทศที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขาและพื้นที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ได้แก่ ชุดดิน Cu-B, Cu-C, Dc-A, Dc-fl-A, 
Don-B, Hs-C, Kb-hb-B, Kld-B, Kld-C, Kpg-B, Kpg-C, Kpg-fl-B, Kpg-hb,fl-B, Kpg-hb,mw,fl-B, Kpg-hb,mw-B, 
Kpg-hb-B, Kpg-mw,fl-B, Kpg-vtks-B, Lb-br-B, Ly-B, Ly-d,mw-B, Ly-d-B, Ly-d-C, Ly-hb,col-B, Ly-hb,d-B, 
Ly-hb,d-C, Ly-hb-B, Ly-hb-C, Ly-Ty-B, Ml-B, Ml-C, Ml-cal-B, Ml-cal-B-RL, Ml-cal-C, Ml-D, Ml-D-RL, 
Ml-E, Ml-md-C, Ml-Ml-md-B, Ml-Ml-md-C, Ml-Ws-B, Ml-Ws-C, Mr-B, Pr-A, Sg-tkd-B, Tas-B, Tas-C, Tk-B, 
Tk-br-B, Tk-md-B, Ty-B, Ty-C,Ty-D, Ty-D-RL, Ty-E, Ty-E-RL, Ty-hb-C, Ty-hb-D-RL, Ty-hb-E-RL, 
Wi-A, Wi-B, Ws-cal,d-B, Ws-B, Ws-C, Ws-D, Ws-d-B และ Ws-d-C มีเน้ือที่ประมาณ 483,423 ไร่ หรือร้อยละ 
14.435 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.6 หน่วยดินเชิงซ้อนที่มีช้ันความเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละหน่วยแผนที่ดินที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นได้แก่ ชุดดิน Db-fl-A-Dc-Aเน้ือที่ประมาณ 9,174ไร่ หรือร้อยละ 0.274ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดินCm-A,Cm-fsi-A, Don-A, Don-

B, Don-fl-A, Kld-A,Kld-B, Kpg-hb,fl-A, Kpg-hb,fl-B, Kpg-hb,mw,fl-B,Ks-A, Ks-Ks-mw,fl-A, Ks-Ks-mw-A, Ks-
mw-A, Lb-A, Lb-br-B, Ly-hb-B,Tk-md-A, Tk-md-B,Wi-A, Wi-B, Ws-B, Ws-d-A และ Ws-d-Bมีเน้ือที่
ประมาณ 481,220 ไร่ หรือร้อยละ 14.370 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ตํ่าเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยและเสี่ยงอันตรายจากนํ้าท่วมหรือมีนํ้าแช่ขัง ได้แก่ ชุดดิน 
Dc-A, Dc-fl-A,Kpg-fl-B, Kpg-mw,fl-A, Kpg-mw,fl-B, Ly-B, Ly-d,mw-B, Ly-d-B, Ly-hb,d-B, Mr-B, Pr-A, Sa-A, 
Sa-fsi-A และ Tas-Bมีเน้ือที่ประมาณ 161,824ไร่ หรือร้อยละ 4.833ของเน้ือที่ทั้งหมด  
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  2.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลวเป็นดินลึกปานกลางและ
มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดินได้แก่ ชุดดิน Cu-B, Cu-C, Dc-gm-A, Hs-C, Kb-hb-B, Kld-C, Kpg-A, 
Kpg-B, Kpg-C, Kpg-gm,fl-B, Kpg-gm-A, Kpg-hb,gm,fl-A, Kpg-hb,gm-A, Kpg-hb,mw-A, Kpg-hb,mw-
B,Kpg-hb-B, Kpg-hb-C, Kpg-mw-A, Ks-gm-A, Lb-gm-A, Ly-d-C, Ly-gm-A, Ly-hb,col-B, Ly-hb,d-C, Ly-hb-C, 
Ml-B, Ml-C, Ml-Ml-md-B, Ml-Ml-md-C, Ml-Ws-C, Ml-md-C, Sg-tkd-B, Tas-C, Tk-A, Tk-B, Tk-br-B, Ty-B, 
Ty-C,Ty-hb-C, Ws-cal,d-B, Ws-C และ Ws-d-Cมีเน้ือที่ประมาณ 331,844 ไร่ หรือร้อยละ 9.91ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเร่ืองสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเนินเขา เนื้อดินเป็นทราย เป็นดินตื้นและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดินได้แก่ ชุดดิน
Kpg-vtks-B, Ml-D, Ml-cal-B, Ml-cal-C, Ty-D และ Ws-Dมีเน้ือที่ประมาณ 20,084 ไร่ หรือร้อยละ 0.599 ของเน้ือ
ที่ทั้งหมด 

  2.5 ชุดดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเรื่องสภาพภูมิ
ประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชัน เสี่ยงต่ออันตรายจากน้ําท่วมและพื้นที่ปะปนด้วยหินพื้นโผล่ ได้แก่ ชุดดิน Ay-A, 
Ay-va-A, Bl-A, Bm-f-A,Bn-A, Cn-A, Cn-fsi-A, Db-A, Db-fl-A, Kk-A, Mn-A, Np-A, Ml-E, Sin-A, Se-A, Sb-A, 
Ty-E, Ty-E-RL และ , Ty-hb-E-RLมีเน้ือที่ประมาณ 1,894,144 ไร่ หรือร้อยละ 56.563ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.6 หน่วยดินเชิงซ้อนที่มีช้ันความเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละหน่วยแผนท่ีดินที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นและพื้นที่ปะปนด้วยหินพื้นโผล่ที่มีข้อจํากัดรุนแรงมาก ได้แก่ ชุดดิน Db-fl-A-Dc-A, Ly-Ty-B, Ml-D-RL, 
Ml-Ws-B, Ml-cal-B-RL, Ty-D-RL และ Ty-hb-D-RLมีเน้ือที่ประมาณ 16,969 ไร่ หรือร้อยละ 0.507ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

 3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศราบเรียบถึงลูก

คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีเศษ
หินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพื้นโผล่ ได้แก่ ชุดดินCm-A, Cm-fsi-A, Dc-A, Dc-fl-A, Don-A, Don-B, Don-fl-
A,Kld-A,Kld-B, Kpg-hb,fl-A, Kpg-fl-B, Kpg-hb,fl-A, Kpg-hb,mw,fl-B, Kpg-mw,fl-A, Kpg-mw,fl-B, Ks-
A,Ks-Ks-mw,fl-A, Ks-Ks-mw-A, Ks-mw-A, Lb-A, Lb-br-B, Ly-d,mw-B, Ly-d-B, Ly-d-C, Ly-hb,d-B, Ly-hb,d-
C,Pr-A, Wi-A, Wi-B, Ws-cal,d-B, Ws-d-B และ Ws-d-Cมีเน้ือที่ประมาณ 552,026 ไร่ หรือร้อยละ 16.484 

  3.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยเรื่องเสี่ยงอันตรายจากนํ้าท่วมหรือมีนํ้าแช่ขัง ได้แก่ ชุดดิน Sa-Aและ Sa-
fsi-A มีเน้ือที่ประมาณ 6,420ไร่ หรือร้อยละ 0.192 

  3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพภูมิ
ประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เป็นดินลึกปานกลางและมีกรวด ลูกรัง 
หรือเศษหินปะปนในเนื้อดินได้แก่ ชุดดินDb-A, Db-fl-A,Db-fl-A-Dc-A, Dc-A, Dc-fl-A, Dc-gm-A, Hs-C, Kb-
hb-B, Kpg-A, Kpg-B, Kpg-C,Kpg-gm-fl-A, Kpg-gm-A, Kpg-hb,gm,fl-A, Kpg-hb,gm-A, Kpg-hb,mw-A, Kpg-
hb,mw-B, Kpg-hb-B, Kpg-hb-C,Kpg-mw-A,Ks-gm-A, Lb-gm-A, Ly-B, Ly-Ty-B, Ly-gm-A,Ly-hb,col-B, Ly-hb-
B, Ly-hb-C,Mr-B, Sg-tkd-B, Ty-B, Ty-C,Ty-D, Ty-E, Ty-hb-C, Ws-B, Ws-C และ Ws-Dมีเน้ือที่ประมาณ
764,379 ไร่ หรือร้อยละ 22.824 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

  3.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเร่ืองเน้ือ
ดินเป็นทราย เป็นดินต้ืนมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดินและการกร่อนดินรุนแรง ได้แก่ ชุดดิน Cu-B, 
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Cu-C,Kpg-vtks-B,Ml-B, Ml-C, Ml-D,Ml-E,Ml-cal-B,Ml-cal-C,Ml-md-C, Tas-B, Tas-C, Tk-A, Tk-B, Tk-br-
B, Tk-md-A และ Tk-br-Bมีเน้ือที่ประมาณ 101,182 ไร่ หรือร้อยละ 3.021 

  3.5 ชุดดินที่ไม่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงมากในเรื่องอันตราย
จากนํ้าท่วม ได้แก่ ชุดดิน Ay-A, Ay-va-A, Bl-A, Bm-f-A, Bn-A, Cn-A, Cn-fsi-A, Kk-A, Mn-A, Np-A, Sin-A, 
Se-A, Sb-Aมีเน้ือที่ประมาณ 1,462,827 ไร่ หรือร้อยละ 43.684 

  3.6 หน่วยดินเชิงซ้อนที่มีช้ันความเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละหน่วยแผนท่ีดินที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นและพ้ืนที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ที่มีข้อจํากัดรุนแรงมาก ได้แก่ ชุดดิน Ml-D-RL, Ml-Ml-md-B, Ml-Ml-md-C, 
Ml-Ws-B, Ml-Ws-C, Ml-cal-B-RL, Ty-D-RL, Ty-E-RL, Ty-hb-D-RLและ Ty-hb-E-RLมีเน้ือที่ประมาณ 
19,291 ไร่ หรือร้อยละ 0.577ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 
35 ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายได้แก่ ชุดดินCm-A,Cm-fsi-A, Cu-B, Cu-C, Dc-A, Dc-fl-A, Dc-gm-A, 
Don-A, Don-fl-A, Don-B, Hs-C, Kld-A, Kld-B, Kld-C, Kpg-A, Kpg-B, Kpg-C, Kpg-fl-B, Kpg-hb,fl-
B,Kpg-hb,mw,fl-B, Kpg-hb,mw-B, Kpg-hb-B, Kpg-mw,fl-B, Kpg-vtks-B,Kpg-hb,fl-A, Kpg-hb,mw-A, 
Kpg-mw,fl-A, Kpg-mw-A, Kpg-gm-fl-A, Kpg-gm-A, Kpg-hb,gm,fl-A, Kpg-hb,gm-A, Ks-A, Ks-Ks-mw,fl-A, 
Ks-Ks-mw-A, Ks-mw-A, Ks-gm-A, Lb-A, Lb-br-B,Lb-gm-A, Ly-gm-A Ly-B, Ly-d,mw-B, Ly-d-B, Ly-d-C, 
Ly-hb,col-B, Ly-hb,d-B, Ly-hb,d-C, Ly-hb-B, Ly-hb-C, Ly-Ty-B, Ml-md-C, Pr-A, Sg-tkd-B, Tas-B, 
Tas-C, Tk-A, Tk-md-A, Tk-md-B, Wi-A, Wi-B, Ws-d-A,Ws-cal,d-B, Ws-B, Ws-C, Ws-d-B และ Ws-d-C มี
เน้ือที่ประมาณ 858,477 ไร่ หรือร้อยละ 25.633 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง
อันตรายจากนํ้าท่วมและน้ําแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืชเป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดิน
มีการกร่อนดินรุนแรงและสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา ได้แก่ ชุดดินAy-A, Ay-va-A, Bl-A,Bn-A, Bm-f-A, Cn-A, 
Cn-fsi-A, Db-A, Db-fl-A, Kk-A, Kb-hb-B, Mn-A, Np-A, Sa-A, Sa-fsi-A, Sin-A, Se-A, Sb-A, Ml-B, Ml-C, 
Ml-D, Ml-E, Ml-cal-B, Ml-cal-C, Mr-B, Tk-B, Tk-br-B, Tk-md-B, Ty-B, Ty-C,Ty-D, Ty-E, Ty-hb-Cและ 
Ws-D มีเน้ือที่ประมาณ 2,019,213 ไร่ หรือร้อยละ 60.298 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  4.3หน่วยดินเชิงซ้อนที่มีช้ันความเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละหน่วยแผนท่ีดินที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นและพ้ืนที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ที่มีข้อจํากัดรุนแรงมาก ได้แก่ ชุดดิน Ml-D-RL, Ml-Ml-md-B, Ml-Ml-md-C, 
Ml-Ws-B, Ml-Ws-C, Ml-cal-B-RL, Ty-D-RL, Ty-E-RL, Ty-hb-D-RL และ Ty-hb-E-RL มีเน้ือที่ประมาณ 
28,465 ไร่ หรือร้อยละ 0.851ของเน้ือที่ทั้งหมด 

5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาด
ชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่าร้อย
ละ 90 ของพ้ืนที่จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมทั้งอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร รวมทั้งแหล่งนํ้าขนาด
ใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและโดยมนุษย์มีเน้ือที่ประมาณ 442,630 ไร่ หรือร้อยละ 13.218 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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ตารางที่ 5 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลําดับ 
หน่วยแผนท่ี 

 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

1 Ay-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf    121,466       3.627 
2 Ay-va-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf    186,628       5.573 
3 Bl-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf      27,468       0.820 
4 Bm-f-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf      23,010       0.687 
5 Bn-cA P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf      38,467       1.149 
6 Cm-A P-IVpw N-I F-I L-I       1,977       0.059 
7 Cm-fsi-A P-IVpw N-I F-I L-I      46,446       1.387 
8 Cn-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf    311,666       9.307 
9 Cn-fsi-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf      46,798       1.398 
10 Cu-B P-Vt N-IIIs F-IVs L-I       3,639       0.109 
11 Cu-C P-Vt N-IIIts F-IVs L-I       2,580       0.077 
12 Db-A P-IIsw N-Vf F-IIId L-IIf    257,343       7.685 
13 Db-fl-A P-IIsw N-Vf F-IIId L-IIf    170,290       5.085 
14 Db-fl-A-Dc-A P-IIs/P-Vt N-Vf/N-IIm F-IIId/FIIIs L-IIf/L-I       9,174       0.274 
15 Dc-A P-Vw N-IIn FIIIs L-I      57,892       1.729 
16 Dc-fl-A P-Vw N-IIn F-I L-I      27,702       0.827 
17 Dc-gm-A P-IIIsw N-IIId F-IIId L-I       6,541       0.195 
18 Don-A P-IVw N-I F-I L-I       3,766       0.112 
19 Don-B P-Vt N-I F-I L-I      33,589       1.003 
20 Don-fl-A P-IVw N-I F-I L-I       6,034       0.180 
21 Hs-C P-Vt N-IIIt F-IIIg L-I          385       0.012 
22 Kb-hb-B P-Vt N-IIIg F-IIIg L-IIg       2,441       0.073 
23 Kk-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf      12,462       0.372 
24 Kld-A P-IVp N-I F-I L-I      19,890       0.594 
25 Kld-B P-Vt N-I F-I L-I       2,792       0.083 
26 Kld-C P-Vt N-IIIt F-I L-I           28       0.001 
27 Kpg-A P-IVp N-IIIs F-IIIs L-I       9,538       0.285 
27 Kpg-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      31,199       0.932 
29 Kpg-C P-Vt N-IIIts F-IIIs L-I          919       0.027 
30 Kpg-fl-B P-Vt N-IIn F-I L-I       3,155       0.094 
31 Kpg-gm,fl-A P-IIIsw N-IIId F-IIId L-I       4,328       0.129 
32 Kpg-gm-A P-IIIsw N-IIId F-IIIsd L-I           23       0.025 
33 Kpg-hb,fl-A P-IVpw N-I F-I L-I      50,597       1.511 
34 Kpg-hb,fl-B P-Vt N-I F-I L-I          233       0.007 
35 Kpg-hb,gm,fl-A P-IIIsw N-IIId F-IIId L-I       2,693       0.080 
36 Kpg-hb,gm-A P-IIIsw N-IIId F-IIIsd L-I       7,556       0.226 
37 Kpg-hb,mw,fl-B P-Vt N-I F-I L-I      15,775       0.471 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลําดับ 
หน่วยแผนท่ี 

 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

38 Kpg-hb,mw-A P-IVw N-IIIs F-IIIs L-I       4,092       0.122 
39 Kpg-hb,mw-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I       1,788       0.053 
40 Kpg-hb-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      27,066       0.808 
41 Kpg-hb-C P-Vt N-IIIts F-IIIs L-I          367       0.011 
42 Kpg-mw,fl-A P-IVw N-IIn F-I L-I      24,907       0.744 
43 Kpg-mw,fl-B P-Vt N-IIn F-I L-I          453       0.014 
44 Kpg-mw-A P-IVw N-IIIs F-IIIs L-I       6,722       0.201 
45 Kpg-vtks-B P-Vt N-IVs F-IVs L-I       2,043       0.061 
46 Ks-A P-IVw N-I F-I L-I       5,776       0.172 
47 Ks-Ks-mw,fl-A P-IVw N-I F-I L-I      22,455       0.671 
48 Ks-Ks-mw-A P-IVw N-I F-I L-I    200,565       5.989 
49 Ks-gm-A P-IIIw N-IIId F-IIId L-I      36,370       1.086 
50 Ks-mw-A P-IVp N-I F-I L-I      10,262       0.306 
51 Lb-A P-IVp N-I F-I L-I       9,940       0.297 
52 Lb-br-B P-Vt N-I F-I L-I       6,183       0.185 
53 Lb-gm-A P-IIIw N-IIId F-IIId L-I       9,879       0.295 
54 Ly-B P-Vt N-IInt F-IIIg L-I      29,330       0.876 
55 Ly-Ty-B P-Vt N-IIn/N-IIIg F-IIIg L-I          412       0.012 
56 Ly-d,mw-B P-Vt N-IInt F-I L-I          197       0.006 
57 Ly-d-B P-Vt N-IInt F-I L-I       1,565       0.047 
58 Ly-d-C P-Vt N-IIIt F-I L-I          624       0.019 
59 Ly-gm-A P-IIIw N-IIId F-IIIdg L-I           81       0.002 
60 Ly-hb,col-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I          650       0.019 
61 Ly-hb,d-B P-Vt N-IIn F-I L-I       6,836       0.204 
62 Ly-hb,d-C P-Vt N-IIIt F-I L-I       3,833       0.114 
63 Ly-hb-B P-Vt N-I F-IIIg L-I       3,829       0.114 
64 Ly-hb-C P-Vt N-IIIt F-IIIg L-I       1,823       0.054 
65 Ml-B P-Vt N-IIItg F-IVcg L-IIg       2,780       0.083 
66 Ml-C P-Vtc N-IIItgc F-IVcg L-IIg      14,705       0.439 
67 Ml-D P-Vtc N-IVtgc F-IVcge L-IIg       5,437       0.162 

68 Ml-D-RL P-Vtc 
N-IVtgc/N-

Vtr 
F-IVctg/F-

Vtr 
L-IIg/L-IIIr          928       0.028 

69 Ml-E P-Vtc N-Vt F-IVcge L-IIg       2,509       0.075 

70 Ml-Ml-md-B P-Vt N-IIIgc/N-IIIg 
F-IVcge/F-

IIIg 
L-IIg/L-I       1,431       0.043 

71 Ml-Ml-md-C P-Vt 
N-IIItgc/N-

IIItg 
F-IVctg/F-

IIItg 
L-IIg/L-I       8,456       0.253 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลําดับ 
หน่วยแผนท่ี 

 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

72 Ml-Ws-B P-Vt N-IIItgc/N-I 
F-IVcge/F-

I 
L-IIg/L-I       1,533       0.046 

73 Ml-Ws-C P-Vt N-IIItcg/N-IIIt 
F-IVtg/F-

IIIt 
L-IIg/L-I       1,359       0.041 

74 Ml-cal-B P-Vtc N-IVg F-IVcg L-IIg       5,999       0.179 

75 Ml-cal-B-RL P-Vt/P-Vr N-IVg/N-Vr 
F-IVcgk/F-

Vr 
L-I/L-IIIr       1,245       0.037 

76 Ml-cal-C P-Vtc N-IVg F-IVg L-IIg       2,467       0.074 
77 Ml-md-C P-Vt N-IIItg F-IVg L-I          344       0.010 
78 Mn-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf      76,980       2.299 
79 Mr-B P-Vt N-IInt F-IIIg L-IIg          332       0.010 
80 Np-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf    123,934       3.701 
81 Pr-A P-Vw N-IIn F-I L-I       1,556       0.046 
82 RL P-Vtr N-Vtr F-Vtr L-IIIr       7,666       0.229 
83 SC P-Vt N-Vt F-Vtr L-IIIt    406,798     12.148 
84 Sa-A P-IIsw N-IIf F-IIf L-IIf       3,580       0.107 
85 Sa-fsi-A P-IIsw N-IIf F-IIf L-IIf       2,840       0.085 
86 Sb-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf      65,439       1.954 
87 Se-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf    283,958       8.480 
88 Sg-tkd-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      25,273       0.755 
89 Sin-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf    144,551       4.317 
90 Tas-B P-Vt N-IInt F-IVg L-I       1,479       0.044 
91 Tas-C P-Vt N-IIIt F-IVg L-I          160       0.005 
92 Tk-A P-IVw N-IIIg F-IVg L-IIg      23,731       0.709 
93 Tk-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-IIg       5,970       0.178 
94 Tk-br-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-IIg       9,252       0.276 
95 Tk-md-A P-IVp N-I F-IVg L-I       1,076       0.032 
96 Tk-md-B P-Vt N-I F-IVg L-I      17,011       0.508 
97 Ty-B P-Vtc N-IIItcg F-IIIg L-IIg       5,348       0.160 
98 Ty-C P-Vtc N-IIItcg F-IIIg L-IIg      36,414       1.087 
99 Ty-D P-Vtc N-IVtg F-IIItg L-IIge       3,394       0.101 

100 Ty-D-RL P-Vtc N-IVtg/N-Vtr 
F-IIItg/F-

Vtr 
L-IIg/L-IIIr       1,302       0.039 

101 Ty-E P-Vtc N-Vt F-IIItg L-IItg          513       0.015 

102 Ty-E-RL P-Vtc N-Vt/N-Vtr 
F-IIItg/F-

Vtr 
L-IIg/L-IIIr          619       0.018 

103 Ty-hb-C P-Vtc N-IIItcg F-IIIg L-IIg          297       0.009 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลําดับ 
หน่วยแผนท่ี 

 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

104 Ty-hb-D-RL P-Vtc N-IVtg/N-Vtr 
F-IIItg/F-

Vtr 
L-IIge/L-IIIr       2,375       0.071 

105 Ty-hb-E-RL P-Vtc N-Vt/N-Vtr 
F-IIItg/F-

Vtr 
L-IItge/L-IIIr           43       0.001 

106 W              28,166       0.841 
107 Wi-A P-Vwp N-I F-I L-I          520       0.016 
108 Wi-B P-Vt N-I F-I L-I          791       0.024 
109 Ws-B P-Vt N-I F-IIIg L-I       3,133       0.094 
110 Ws-C P-Vt N-IIIt F-IIItg L-I       5,400       0.161 
111 Ws-D P-Vt N-IVt F-IIIg L-IIe          744       0.022 
112 Ws-cal,d-B P-Vt N-IIIt F-I L-I       5,438       0.162 
113 Ws-d-A P-IVp N-I F-I L-I          236       0.007 
114 Ws-d-B P-Vt N-I F-I L-I      18,344       0.548 
115 Ws-d-C P-Vt N-IIIt F-I L-I      19,561       0.584 

รวม 3,348,755  100.000
 
7.4 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
 จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี มีปัญหาดินที่สําคัญ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย รวมท้ัง

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารตํ่าและถูกชะพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ ชุดดิน Cu, Db, Prและ Tasมี
เน้ือที่ประมาณ 437,047 ไร่ หรือร้อยละ 13.051 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

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

 2) ปัญหาดินด่างจัด 
 ดินด่างจัดในจังหวัดสุพรรณบุรี พบเพียงเล็กน้อยบริเวณที่มีเขาหินปูนได้แก่ ชุดดิน Kk, Lb และ

Tkมีเน้ือที่ประมาณ 95,504 ไร่ หรือร้อยละ 2.852 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมี ผงปูนทุติยภูมิ 
และเม็ดปูนในเน้ือดินยังพบช้ันของ ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทํา
ให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหาร
พืชบางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี ทองแดง 
แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  

 แนวทางแก้ไข การทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิดของพืชที่
ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความ
เป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 

 3) เป็นดินทรายจัด 
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 ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ้าและดูดซับธาตุอาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินช้ันล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อ
การกร่อน ทําให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกดินที่เป็นทรายจัดในพ้ืนที่
จังหวัด ได้แก่ ชุดดิน Cm, Cu และ Kpg-vtks มีเน้ือที่ประมาณ 10,239 ไร่ หรือร้อยละ 0.306 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางแก้ไข การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่บริเวณน้ี ควรเลือกชนิดพืชที่ศักยภาพเหมาะสมมาใช้
ปลูก เพื่อล7ดต้นทุนในการผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปุ๋ยหมัก 
อัตรา1-4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ดพันธ์ุ5-10 กก.ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และ
ใช้วัสดุคลุมดิน ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดแคลนนํ้า 
การใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในช้ันดินล่างก่อนที่พืชจะนําไปใช้ได้
หรือสูญเสียออกไปจากพ้ืนที่ เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก 

 4) เป็นดินเปรี้ยวจัด 
ดินเปร้ียวจัดเป็นดินที่เกิดจากตะกอนของนํ้ากร่อย และตะกอนนํ้าทะเลซึ่งจะมีสารประกอบซัลไฟด์ในรูป

ของแร่ไพไรท์สารน้ีเมื่อถูกออกซิไดซ์จะให้สารประกอบสีเหลืองฟางข้าวที่เรียกว่าจาโรไซต์ (jarosite) ในช้ันหน้าตัด
ของดิน และมีกรดกํามะถันเกิดขึ้นดินจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก pH ของดินมีค่า 3.0-4.5 หรือตํ่ากว่าเป็นผลทํา
ให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า ขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างรุนแรงและมีสารพิษจากเหล็กและ
อลูมิน่ัมมากจนเป็นอันตรายต่อพืชดินที่ดินเปรี้ยวจัดในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ ชุดดิน Seมีเน้ือที่ประมาณ 
283,958 ไร่ หรือร้อยละ 8.48 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไขดินเปรี้ยวจัดน้ัน ในแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีการแก้ไขด้วยวิธีการเดียวหรือหลายวิธี
รวมกัน แล้วแต่การจัดการ โดยมีวิธีการดังน้ี คือ  

  1. การยับย้ังความเป็นกรดของดินเพ่ิมขึ้น บริเวณที่มีนํ้าชลประทาน ดินควรมีนํ้าขังแช่ 
เพ่ือไม่ให้หน้าดินแห้ง ถ้าหน้าดินแห้งอากาศจะแทรกลงไปในดิน ทําปฏิกิริยากับแร่ไพไรท์ที่หลงเหลืออยู่ในดิน ทํา
ให้เกิดสารจาโรไซท์ และกรดกํามะถัน จะทําให้ดินเป็นกรดเพ่ิมขึ้น  

  2. การล้างกรดออกจากดิน ทําได้ด้วยทั้งนํ้าฝนและนํ้าชลประทาน ปล่อยให้นํ้าขังระยะ
สั้นๆ แล้วระบายออก ควรทําหลายๆ ครั้งและต่อเน่ืองกันทุกปี จะช่วยในการลดกรดในดิน ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถ
ระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ได้ ให้ปล่อยนํ้าขังแช่ในแปลงนาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดความเป็นกรดของดิน  

  3. การแก้ไขความเป็นกรด ที่ได้ผล คือ การใช้ปูนต่างๆ เช่น ปูนขาว ปูนมาร์ล ปูน
เปลือกหอย หินปูนบด หรือหินปูนฝุ่น เป็นต้น ใส่ลงไปในดินเพ่ือลดความเป็นกรดในดินให้น้อยลง และช่วยลด
ปริมาณสารพิษต่างๆ ให้อยู่ระดับที่ไม่เป็นพิษต่อพืช อัตราที่ใช้อยู่ระหว่าง 2-4 ตันต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
การเป็นกรดของดินและชนิดของปูน ใส่ครั้งหน่ึงจะมีผลอยู่ได้ประมาณ 5 ปี    นอกจากน้ีความอุดมสมบูรณ์ยังอยู่
ในระดับตํ่าถึงระดับปานกลาง    จึงจําเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยและปุ๋ยอินทรีย์หรือปลูกพืชบํารุงดินสลับกับการ
ปลูกข้าว 

 5) ดินต้ืน 
 ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดย

ปริมาตรภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารและการอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดน้ําและทําให้เห่ียวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อ่ืน ในจังหวัดสุพรรณบุรีพบ
ปัญหาดินต้ืน ได้แก่ ชุดดิน Hs, Kb, Ml, Mrและ Ty มีเน้ือที่ประมาณ 93,252 ไร่ หรือร้อยละ 2.785 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 
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 แนวทางการแก้ไข เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มีเศษหินหรือก้อนหินอยู่บริเวณหน้าดินมาก 
เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรมและการดูแลรักษา โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน 
ไม่ทําลายไม้พ้ืนล่าง ขุดหลุมปลูก พร้อมปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักอัตรา 25-50 กก.ต่อหลุมหรือปุ๋ยคอกอัตรา 10-20 กก.
ต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดินหรือปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
รักษาความช้ืนและลดการกร่อนของดิน พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานหรือพืชขาดนํ้า สําหรับในพ้ืนที่
ที่มีหินกระจัดกระจายอยู่บนดินมาก ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่
อาศัยเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร สําหรับในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ควรฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นป่าหรือปลูก
ไม้ใช้สอยโตเร็ว  

 6) การกร่อนของดิน 
 พบบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขา และมีเน้ือดินค่อนข้างเป็น

ทราย ทําให้ง่ายต่อการถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็น
ร่องกว้าง ทําความเสียหายกับพืชที่ปลูกเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรีพบปัญหานี้ ได้แก่ 
ชุดดิน Cu, Ml, Ly, Tasและ Ty มีเน้ือที่ประมาณ 146,720 ไร่ หรือร้อยละ 4.38 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

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

 7) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 
 พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการ

เกษตรกรรม เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เสียค่าใช้จ่าย
สูงมาก และยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าไม้อีกด้วย ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือที่
ประมาณ 406,798 ไร่ หรือร้อยละ 12.148 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

  
8. สรุป 

 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีเน้ือที่ประมาณ 3,348,755 ไร่ พบชุดดินทั้งหมด33 ชุดดิน มีลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภออู่ทองทอดขึ้นไปทางเหนือขนานกับเส้นแบ่ง
ขอบเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนทางด้านตะวันตกของอําเภอด่านช้าง สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดสลับกับลูกคลื่นลอนชันจนถึงเทือกเขาสูงชัน เป็นเทือกเขาที่ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี ถัดจากเขามา
ทางตะวันออกจะเป็นแนวเนิน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันและค่อยๆลาดลงมาทางทิศตะวันออกจนถึงที่ลาบลุ่มแม่
นํ้าท่าจีน ซึ่งค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการพัดพามาทับถมของตะกอนลํานํ้า เนินตะกอนรูปพัด 
และตะกอนลํานํ้าผสมกับตะกอนนํ้าทะเลเก่า  

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยเก่ียวกับการขาดแคลนนํ้าและเน้ือ
ดินเป็นทรายมีเน้ือที่รวมประมาณ 1,347,128 ไร่หรือร้อยละ 40.227 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสม
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สําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรง เก่ียวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกและการ
ระบายนํ้าของดินดีปานกลางมีเน้ือที่ประมาณ931,433 ไร่หรือร้อยละ 27.813 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเร่ือง สภาพภูมิประเทศ เน้ือ
ดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าเป็นดินลึกปานกลางและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดิน มีเน้ือที่
ประมาณ 974,928 ไร่ หรือร้อยละ 29.113 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมี
ข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศเนื้อดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เป็นดินลึกปานกลางและมี
กรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดิน มีเน้ือที่ประมาณ 1,914,288 ไร่หรือร้อยละ 57.162 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องการระบายนํ้าค่อนข้าง
เลว เน้ือดินเป็นทรายและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดิน มีเน้ือที่ประมาณ 1,322,825 ไร่ หรือร้อยละ
39.500ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่องอันตราย
จากนํ้าท่วมเป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดินและพ้ืนที่ปะปนไปด้วยหินโผล่มีเน้ือที่ประมาณ 
1,564,009 ไร่หรือร้อยละ 46.705 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทํา
ให้พืชเสียหาย มีเน้ือที่ประมาณ 858,447 ไร่ หรือร้อยละ 25.633 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสม
สําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา ดินต้ืนมาก มีเศษหิน
ปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช มีเน้ือ
ที่ประมาณ 2,047,678 ไร่ หรือร้อยละ 61.149 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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