
 
 

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 กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาการด้านการสํารวจจําแนกดินที่มีความทันสมัย
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 จังหวัดกําแพงเพชร 
ข้อมูลระดบัชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูล

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

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

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

 
2. วัตถุประสงค์ 

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

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดกําแพงเพชร 
 



 
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) หรือภูมิลักษณ์ หมายถึง แบบรูปหรือลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาท่ีราบสูงที่ราบนํ้าท่วมและอื่นๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

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

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

ไปจรดพ้ืนที่ที่ไม่มีดินหรือถึงพ้ืนที่ดินอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในระบบอนุกรมวิธานดินถือว่าเป็น
หน่วยการจําแนกในระดับชุดดิน มีความหมายเหมือนsoil individual 

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

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

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

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

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

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มีนํ้า

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

ความช้ืนในดินระดับ aquic หมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

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

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

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

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

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

 
4. ข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดกําแพงเพชรได้เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 เป็นการ

สํารวจเพ่ือจะทราบสภาพโดยทั่วๆ ไปของดิน และพ้ืนที่ที่จะพัฒนาที่ดิน ตามความต้องการของจังหวัดและกรม
พัฒนาที่ดิน เพ่ือจะใช้พ้ืนที่แปลงน้ีเป็นที่จัดสรรให้ราษฎร์เข้าประกอบการเกษตร โดยเป็นการสํารวจดินแบบ
ค่อนข้างละเอียด (semi-detailed) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 1-2 จุดต่อพ้ืนที่หน่ึงตารางกิโลเมตร มีหน่วย
แผนที่เป็นชุดดิน (Duangcheep, 1964; ดวงชีพ, 2507)นอกจากน้ียังมีการสํารวจดินในบางพ้ืนที่อีกภายใต้
โครงการ หรือตามความต้องการของหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเน้ือที่ไม่มากนัก เป็นการสํารวจดิน
ระดับค่อนข้างละเอียด ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน (วิจิตร, 2511; . วิสูจน์และวิจิตร, 2511;.สน่ัน, 2515;  วิสูตร
และธนู, 2516; .ประสงค์และคณะ, 2522; ประพันธ์ศักด์ิ, 2524; สุนันท์, 2526; พูนศักด์ิ, 2534) 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2522-2524
เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับ
จังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000(ณรงค์และประสงค์, 2541)
หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2533ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ใน
ระดับกลุ่มชุดดิน(สันต์และคณะ, 2533)และคร้ังสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศ
โดยนําข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นช้ันความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และจัดทําขอบเขตดินเบื้องต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดิน
และหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 

 
5. อุปกรณ์และวิธีการดําเนนิงาน 

 
5.1. อุปกรณ์การดําเนนิงาน 

1. อุปกรณ์สํารวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สํารวจดิน ทําแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น 
เครื่องมือวัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพ้ืนที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน กรดอ่อนสําหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและ
สภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสําหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 



 
5 
 

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

5.2. วิธีการดําเนนิงาน 
5.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

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

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

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

4. กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม่  

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

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

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

ดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
5.2.3 การจัดทําแผนที่ดินและรายงาน 

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

6.1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดกําแพงเพชร มีพ้ืนที่ประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,379,681 ไร่ อยู่ระหว่าง

เส้นรุ้งที่ 15° 51´ 30´´ ถึง 16° 54´ 54´´ เหนือและระหว่างเส้นแวงที่ 98° 58´ 00´´ ถึง 100°03´ 00´´ ตะวันออก   
สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบจนถึงเป็นพ้ืนที่ภูเขา มีความลาดชัน 0 ถึงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 26-1,900 เมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,283.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 
28 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 75 เปอร์เซ็นต์ ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 358 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอวังเจ้า จังหวัดตากและอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกและอําเภอโพธ์ิทะเล  
    อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

6.2. สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกําแพงเพชรโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีความลาดชันระหว่าง 0-2 

เปอร์เซ็นต์ พบอยู่ในเขตอําเภอเมืองและด้านตะวันออกของจังหวัดในเขต อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง 
อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือและบางส่วนของอําเภอพรานกระต่าย อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 26-70 
เมตร บริเวณท่ีมีสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน มีความลาดชันต้ังแต่ 2-20 เปอร์เซ็นต์ อยู่ถัดจาก
บริเวณท่ีเป็นที่ราบไปทางทิศตะวันตกระหว่างที่ราบด้านตะวันออกกับภูเขาสูงด้านตะวันตก มีลักษณะเป็นเนินเขา
เต้ียๆ สลับกับที่ราบ พบทางด้านตะวันตกของอําเภอขาณุลักษบุรี อําเภอคลองขลุง ทางด้านทิศเหนือของอําเภอ
พรานกระต่ายและเขตอําเภอคลองลาน สภาพพ้ืนที่แบบเนินเขาหรือภูเขาพบทางด้านทิศเหนือของอําเภอพราน
กระต่ายและทางด้านตะวันตกของจังหวัดติดต่อกับจังหวัดตากเป็นแนวสูง ทิวเขาสูงต้ังแต่ 1,000-1,900 เมตร 
บริเวณเทือกเขาแหล่งน้ีเป็นแหล่งต้นนํ้าของคลองขลุง คลองสวนหมากและ คลองวังเจ้า ไหลลงสู่แม่นํ้าปิง สรุปคือ
ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดกําแพงเพชรด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมาเป็นตะกอนรูปพัดทางด้านตะวันออก 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ต้ังและขอบเขตการปกครองของจังหวัดกําแพงเพชร 
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6.3. ธรณีวิทยา 
จากข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี (ภาพที่ 2) พบว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาในจังหวัด

กําแพงเพชร แบ่งออกได้ ดังน้ี 
1. หินมหายุคก่อนแคมเบรียน 
เป็นหินที่มีอายุมากกว่า 570 ล้านปีเป็นเขาสูงทอดยาวเป็นเทือกเขา พบทางด้านตะวันตกของจังหวัดใน

แนวเหนือใต้ หินที่พบส่วนใหญ่เป็นหินไนส์ หินแกรนิต-ไนส์ หินชีสต์หินควอร์ตไซต์ หินแคล์กซิลิเกต์และหินอ่อน 
พบบริเวณนํ้าตก คลองนํ้าไหล 

2. หินมหายุคพาลีโอโซอิก  
มีอายุประมาณ 570-230 ล้านปี ได้แก่ หินทัฟฟ์ หินแกรย์แวก หินอาร์จิลไลต์ หินปูนและหินเชิร์ต พบ

บริเวณเขาหย่อมด้านเหนือด้านใต้และบางส่วนของเทือกเขาด้านตะวันตก แบ่งออกได้ ดังน้ี 
 1) หินยุคแคมเบรียน อายุประมาณ 570-500 ล้านปี ได้แก่หิน ควอร์ตไซต์ หินซีสต์ พบทางทิศ

ตะวันตกของจังหวัด บริเวณบ้านโป่งนํ้าร้อน 
 2) หินยุคออร์โดวิเชียน อายุประมาณ 435 ล้านปี เป็นเขาหินปูนสีเทาดํา พบอยู่สองฟากคลอง

สวนหมากทางด้านทิศตะวันตกของบ้านโป่งนํ้าร้อน 
 3) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน มีอายุประมาณ 435-345 ล้านปี ได้แก่ หินฟิลไลต์ หินฟิลลิติกทัฟฟ์ 

หินแกรย์แวกหินอาร์วัลไลท์ พบบริเวณเขาหย่อมในเขตอําเภอพรานกระต่าย บริเวณเขาสว่างอารมณ์พบหินอ่อนสี
ขาว ชมพู เหลืองและสีคารมอ่อน พบหินเชิร์ตสลับหินฟิลไลต์ช้ันบางๆ ที่เขาละเวียนในเขตอําเภอขาณุลักษบุรี 

 4) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส มีอายุประมาณ 345-280 ล้านปี ได้แก่ หินกรวดมนและหินทรายที่
คลองวังชมพู 

3. หินมหายุคมีโซโซอิก 
มีอายุประมาณ 230-141 ล้านปี ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ หินไรโอไลต์ นอกจากน้ี

ยังมีหินกรวดมนของหินไรโอไลต์และหินแอนดีไซต์ แบ่งออกได้ดังน้ี 
 1) ยุคยูแรสสิกตอนล่าง ส่วนใหญ่เป็นหินทราย ควอรตซ์ หินดินดาน นอกจากน้ียังมีหินกรวดมน

ของไรโอไลต์และควอรตซ์ 
 2) ยุคยูแรสสิก-ไทรแอสสิก เป็นหินภูเขาไฟ ได้แก่ หินไรโอไลต์ แอนดีไซต์หินทัฟฟ์ หินกรวด พบ

ในบริเวณเทือกเขาด้านตะวันตกของจังหวัด 
4. หินในยุคควอเทอร์นารี  
เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าในยุค Quaternary เป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยา ตะกอน

เหล่าน้ีเป็นพวกโคลนตม ดินเหนียว ทราย ทรายแป้ง กรวดและศิลาแลง ความหนาของตะกอนไม่แน่นอน อาจ
หนาเพียงไม่ก่ีเมตรจนถึงหลายสิบเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงและที่ลุ่มตํ่า พบอยู่ในตอนกลางของ
จังหวัดต้ังแต่เหนือสุดถึงใต้สุด ประกอบด้วยดินเหนียว ดินทรายแป้งและดินทราย อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล 26-70 
เมตร ส่วนเนินตะกอนรูปพัดและตะพักลําน้ําระดับตํ่า เป็นแหล่งสะสมของดินทรายดินทรายแป้งที่มีอายุมากกว่า  
บริเวณที่สูงสุดอยู่ที่บ้านทุ่งนาขวัญอยู่สูงจากละดับนํ้าทะเล 60-170 เมตร เป็นพวกช้ันกรวด ทรายปนกรวด 
บริเวณบ้านเนินกรวดและวังเจ้า พบช้ันศิลาแลงปนกรวดและช้ันทรายโผล่ให้เห็น บริเวณบ้านพรานกระต่ายถึง
อําเภอเมืองจะพบช้ันศิลาแลงและลูกรัง 
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ภาพที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยา จงัหวัดกําแพงเพชร 
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นกําเนิดดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร พอจะแบ่งออกได้เป็นหมวดหมู่ ดังน้ี  
1. สภาพทางธรณีสัณฐาน จากการศึกษาสภาพทางธรณีสัณฐาน พบว่าเป็นสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจากการทับ

ถม (depositional landform) และถูกลดระดับให้ตํ่าลงโดยขบวนการปรับระดับของพ้ืนที่ตัวการที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างตัวของสภาพพื้นที่ทั้งสองแบบ คือ นํ้าเป็นตัวการที่ชะล้างวัตถุออกไปจากพ้ืนที่และนําพาวัตถุไปทับถม 
สภาพทางธรณีสัณฐานของจังหวัดกําแพงเพชร มีลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

 1) หน่วยสภาพพ้ืนที่ที่มีกําเนิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา (structure unit) มีลักษณะทาง
โครงสร้างทางธรณีวิทยาหรือโครงสร้างธรณีด้ังเดิม เป็นหน่วยพ้ืนผิวโลกที่มีความทนทานต่อการสลายตัวผุพัง 
ประกอบด้วยลักษณะของสันเขาหรือแนวของสันเขาที่เกิดจากการคดโค้งโก่งงอแบบกระทะควํ่า กระทะหงายและ
แนวยุบตัวของโครงสร้างหิน เป็นหน่วยโครงสร้างที่มีพ้ืนที่มากที่สุดพบทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดและ
ลักษณะของสันเขาที่เกิดจากการโค้งงอไปทางเดียวของหินโครงสร้าง (monoclinal ridge) เนื่องจากถูกตัดขาด
หรือบริเวณใกล้เคียงยุบตัวลงไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ 

 2) บริเวณลาดชันเชิงเขา พบถัดจากส่วนต่อจากหน่วยโครงสร้างลงมา มีความลาดชันมากกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ จะพบร่องรอยของการถูกกัดเซาะลักษณะของร่องจะกว้างหรือลึกขึ้นกับชนิดของหินที่ลองรับและพืช
พรรณที่ปกคลุมพ้ืนที่ ตลอดจนความลาดเทของพ้ืนที่ 

 3) เขาโดด ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเนินเขา สูงไม่เกิน 300 เมตร ความลาดชันมากกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  

 4) หน่วยพ้ืนที่ที่สลายตัวอยู่กับที่เน่ืองจากการบวนการปรับระดับของพ้ืนที่ (denudation unit) 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา พ้ืนที่ตํ่าสุดอยู่เหนือกว่าระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตร 
และที่สูงสุดซึ่งเป็นภูเขาสูงประมาณ 317 เมตร ซึ่งอาศัยความลาดเอียงของพ้ืนที่ แบ่งเป็น 2 หน่วยย่อย ดังน้ี 

  ก. ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน (undulating to rolling) เกิดจากลักษณะพ้ืนที่ที่
สลายตัวผุพังเพ่ือปรับระดับพ้ืนที่สูงตํ่า มีความลาดเท 5-12 เปอร์เซ็นต์ พบทางด้านตะวันตกและด้านเหนือของหุบ
เขา เป็นบริเวณท่ีมีอัตราการสลายตัวผุพังสูง เน่ืองจากวัตถุต้นกําเนิดดินในบริเวณน้ีเกิดจากหินที่ง่ายต่อการ
สลายตัวผุพังสูง 

  ข. ลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา (rolling to hilly) เกิดจากลักษณะพ้ืนที่ที่สลายตัวผุพัง
เพ่ือปรับระดับพ้ืนที่สูงตํ่า มีความลาดเท 12-30 เปอร์เซ็นต์ ความรุนแรงของการกัดเซาะปานกลางถึงรุนแรง พ้ืนที่
บริเวณน้ีมักจะพบหินที่ค่อนข้างทนทานต่อการสลายตัวผุพัง 

 5) หุบเขาทับทม (valley fill) เป็นลักษณะวัตถุที่พังทลายลงมาทับถมโดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
ทอดเป็นหุบเขายาวตามแนวเหนือใต้ มีลักษณะแคบ ลึก ความลาดเทของแนวลํานํ้าเป็นอย่างสม่ําเสมอตลอดแนว
หุบเขา 

 6) หน่วยสภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์ (piedmont surface unit) เป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนเน้ือหยาบ เช่น ทราย และกรวดหิน ซึ่งถูกพัดพามาจากภูเขา และเนินเขาโดยกระแสนํ้าที่ไหลเช่ียว 
ตะกอนที่ละเอียดกว่าจะถูกนํ้าที่ไหลค่อนข้างช้าพัดพามาทับถมเป็นบริเวณกว้าง กินเน้ือที่ไปจนถึงแม่นํ้าปิง สภาพ
พ้ืนที่มีความลาดเทตํ่า โดยเฉพาะช่วงทางด้านตะวันออกใกล้กับแม่นํ้าปิง ความลาดเทเพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์ และ
ค่อยๆ ลาดชันขึ้นไปทางทิศตะวันตก แบ่งตามความลาดเทของพ้ืนที่ได้ดังน้ี 

  ก. สภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มักพบตามที่ลาด
เชิงเขา พ้ืนผิวถูกกัดเซาะรุนแรงปานกลาง ดินช้ันล่างมีกรวดหินปะปนและมีปริมาณน้อยหรือขนาดของก้อนหิน
แตกต่างกันตามระยะห่างไกลจากภูเขา 
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  ข. สภาพพ้ืนที่แบบเพียดมอนท์ที่มีความลาดเทระหว่าง 2-5 เปอร์เซ็นต์ พบตามพ้ืนที่ที่
ถัดลงมาจากพ้ืนที่ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูงและมักจะพบปูนมาร์ลปะปนในดินและพ้ืนผิวดิน ความรุนแรงของ
การกัดเซาะเล็กน้อย 

  ค. สภาพพื้นที่แบบเพียดมอนท์ที่มีความลาดเทตํ่ากว่า 2 เปอร์เซ็นต์ พบทางตอนเหนือ
ของจังหวัดโดยพ้ืนที่ลดาจากตะวันตกลงมาทางด้านตะวันออกเช่ือมกับที่ราบ  

 7) ที่ราบตะกอนลํานํ้า (alluvium plain) ลักษณะของตะกอนลํานํ้ามี 2 ลักษณะด้วยกันคือ 
ตะกอนลํานํ้าซึ่งเกิดจากลํานํ้าใหญ่คือลํานํ้าปิง ลํานํ้าน้ีไหลผ่านจังหวัดตามแนวเหนือใต้นําเอาตะกอนมาทับถมจาก
การที่มีนํ้าล้นฝั่ง แต่ปัจจุบันการล้นฝั่งของน้ําค่อนข้างน้อยเน่ืองจากการควบคุมนํ้าของเขื่อนภูมิพล ตะกอนลํานํ้า
อีกลักษณะหน่ึง คือตะกอนลํานํ้ารูปพัด (coalescing alluvium fans) ซึ่งเกิดจากลํานํ้าที่สําคัญ เช่น คลองสวน
หมาก คลองขลุง คลองวังเจ้าและคลองแขยง เป็นต้น นอกน้ันเกิดจากลํานํ้าเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ แนว
ทิศทางของลํานํ้าจะไหลจากเนินเขาและแนวเทือกเขาจากตะวันตกสู่แม่นํ้าปิง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดด้าน
ตะวันออกของแม่นํ้าปิงเกิดจากตะกอนรูปพัดและถูกกัดกร่อนปรับสภาพพ้ืนที่โดยระบบลํานํ้าขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่
จะไหลลงไปทางทิศตะวันออก 

2. วัตถุต้นกําเนิดดิน เป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหน่ึง นอกจากสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณ
และอายุการเกิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการกําเนิดดิน ชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นตัวการสําคัญในการ
ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ที่ทําให้ดินมีลักษณะแตกต่างกันไป วัตถุต้นกําเนิดที่สํารวจพบแบ่งออกคือ พวกที่เกิดอยู่กับ
ที่ (residuum) เป็นพวกที่เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ของหินและแร่ ชนิดที่พบได้แก่ หินแกรนิต แกรโนไดโอ
ไรท์ แอนดีไซท์ ไรโอไลต์ทัฟฟ์ หินปูน หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินไนส์และหินชิสต์ พวกที่ถูกคลื่อนย้าย
มาทับถมเป็นระยะทางใกล้ๆ ได้แก่บริเวณร่องนํ้ากัดเซาะและทับถมระหว่างเขา และพวกที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนท่ีถูกพัดพามาด้วยนํ้า ทั้งจากตะกอนลํานํ้า และตะกอนรูปพัด ในส่วนของสันดินริมนํ้าจะมีลักษณะเป็นดิน
ร่วนหรือดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนทราย ที่มีไมกาปน ส่วนของตะกอนรูปพัดจะมีเนื้อเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง 
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนปนทรายตามร่องของตะกอนรูปพัดจะพบวัสดุดินค่อนข้างละเอียด เช่น
เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้งและ ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นต้น 

6.5. สภาพภูมิอากาศ 
เมื่อนํามาใช้พิจารณาจําแนกประเภทของภูมิอากาศตามระบบของ Koppen (Koppen’s Classification 

of Climate) พบว่าบริเวณจังหวัดกําแพงเพชร จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ( Aw : 
Tropical Savannah Climate Type) ซึ่งหมายถึงเขตอากาศร้อนช้ืนที่มีฝนตกชุกและไม่มีฤดูหนาวที่แท้จริง ฝน
ตกเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่าน้ัน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปีน้อยกว่า 2,540 มิลลิเมตรและในเดือนที่แล้งที่สุดมี
ปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่า 60.9 มิลลิเมตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส   

ช่วงฤดูกาลของจังหวัดกําแพงเพชร แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูฝนต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ในช่วงน้ีทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดจากอ่าวเบงกอล อ่าวไทย
และจากพายุดีเปรสช่ันจากทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเก๋ียขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วเลยเข้ามาถึงภาคเหนือของ
ประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็น
ช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้งมาจากประเทศจีน และต้ังแต่ปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาล่วงหน้ามรสุม โดยได้รับอิทธิพลจากลมสรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
พัดมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยประกอบกับเป็นช่วงที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงมีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากถือ
เป็นช่วงฤดูร้อน 

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 คาบ 30 ปี (พ.ศ.2526-2556) จะเห็นว่าจังหวัดกําแพงเพชร มีปริมาณนํ้าฝน
เฉลี่ยตลอดปี 1,318.6 มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือเดือนกันยายน ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝน 276.5มิลลิเมตร
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เดือนที่แล้งที่สุด คือเดือนมกราคม ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนเพียง 2.5มิลลิเมตรค่าศักย์การคายระเหยนํ้ารวมทั้งปี 
1,363.2 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.4องศาเซลเซียส  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเดือนที่ร้อนที่สุด 
และเดือนที่หนาวที่สุดมีเพียงเล็กน้อย คือ แตกต่างกันเพียง 18.4องศาเซลเซียส โดยที่ร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน  
ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 37.2 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคมและมกราคม มีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 
18.8องศาเซลเซียส ลักษณะอุณหภูมิแบบน้ีเป็นลักษณะของประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อน ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  
76.4 เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด  คือ 85 เปอร์เซ็นต์  ส่วนเดือนที่มีความช้ืนสัมพัทธ์
ตํ่าสุด คือ เดือนมีนาคม โดยมีค่าเท่ากับ66 เปอร์เซ็นต์   

 
ตารางที่ 1 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของจังหวัดกําแพงเพชรในคาบ 

30 ปี (พ.ศ.2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(ม.ม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(ม.ม.) 

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

1/2ETo \1 
(ม.ม./เดือน)

มกราคม 2.5 1.8 71.0 32.1 18.8 24.8 101.3 50.65 
กุมภาพันธ์ 13.2 13.2 67.0 34.3 20.5 26.8 112.5 56.25 
มีนาคม 41.1 28.9 66.0 35.7 22.7 28.6 142.4 71.20 
เมษายน 52.7 42.7 67.0 37.2 24.9 30.4 157.9 78.95 
พฤษภาคม 201.5 135.3 77.0 35.1 25.2 29.2 144.6 72.30 
มิถุนายน 165.7 113.8 82.0 33.6 25.1 28.4 113.9 56.95 
กรกฎาคม 157.6 115.1 82.0 33.0 24.9 28.0 109.7 54.85 
สิงหาคม 168.0 125.5 84.0 32.7 24.8 27.8 102.4 51.20 
กันยายน 276.5 151.8 85.0 32.7 24.4 27.6 101.5 50.75 
ตุลาคม 195.0 132.4 84.0 32.2 23.8 27.2 94.5 47.25 
พฤศจิกายน 37.2 46.1 79.0 31.7 21.6 26.0 89.9 44.95 
ธันวาคม 7.6 5.5 74.0 30.9 18.8 24.1 92.6 46.30 
รวม 1318.6 912.1 76.4 33.4 23.0 27.4 1363.2 681.6 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
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6.6. ความสมดุลน้าํ 

 

 
ภาพที่3 ช่วงฤดูที่เหมาะสมกับการปลูกพืช และช่วงที่เสี่ยงต่อการขาดน้ําจังหวัดกําแพงเพชร 
 

6.7. การวิเคราะหช์่วงฤดูเพาะปลูกพืช 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณน้ําฝนราย

เดือนเฉลี่ยและค่าศักยภาพการคายระเหยน้ําของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) เพ่ือหาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการปลูกพืชของจังหวัดกําแพงเพชร 

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

เจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนตกมาก อาจทําให้เกิดนํ้าท่วม ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง

เดือนตุลาคม 
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตจังหวัดกําแพงเพชร คือระหว่าง วันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 

1 พฤศจิกายน รวมเวลา 202 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เสี่ยงต่อการขาดนํ้า            เสี่ยงต่อนํ้าท่วมขัง           เหมาะสมต่อการเพาะปลก 
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7. ผลการศึกษา 
 
7.1 ความสัมพันธร์ะหว่างธรณีวิทยา ธรณีสณัฐาน และชุดดินในจังหวัดกําแพงเพชร 
สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และชุดดิน ได้ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่4 ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และชุดดินในจังหวัดกําแพงเพชร 
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7.2 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดกําแพงเพชรพบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 28 ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 

4,241,190 ไร่หรือ 78.837 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 
1,138,491 ไร่หรือ21.163 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด (ตารางที่6) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 120 หน่วยแผนที่ 
จําแนกเป็นหน่วยเด่ียว 111 หน่วย เป็นหน่วยผสม 5 หน่วย พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วย (ตารางที่7) อธิบาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 2 ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน AC 34,350 0.639

2 ชุดดินบ้านไร่ Bar 115,982 2.156

3 ชุดดินเชียงคาน Ch 28,349 0.527

4 ชุดดินเฉลียงลับ Cl 34,270 0.637

5 ชุดดินเชียงใหม่ Cm 79,342 1.475

6 ชุดดินหินซ้อน Hs 387 0.007

7 ชุดดินคลองขลุง Khk 414,058 7.697

8 ชุดดินขาณุ Khu 484,845 9.013

9 ชุดดินกําแพงเพชร Kp 750,885 13.958

10 ชุดดินโกสัมพี Ksp 266,641 4.956

11 ชุดดินลํานารายณ์ Ln 3,145 0.058

12 ชุดดินลานสัก Lsk 154,185 2.866

13 ชุดดินลาดหญ้า Ly 57,442 1.068

14 ชุดดินมวกเหล็ก Ml 13,515 0.251

15 ชุดดินแม่ริม Mr 59,843 1.112

16 ชุดดินหนองฉาง Nch 39,380 0.732

17 ชุดดินนครสวรรค์ Ns 1,467 0.027

18 ชุดดินไพศาลี Phi 6,321 0.118

19 ชุดดินโพทะเล Plo 388,901 7.229

20 ชุดดินพรานกระต่าย Prk 36,170 0.672

21 ชุดดินพิษณุโลก Psl 75,790 1.409

22 ชุดดินไทรงาม Sg 178,198 3.312
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ตารางที่ 2(ต่อ) ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
23 ชุดดินสุโขทัย Skt 557,198 10.357

24 ชุดดินสันป่าตอง Sp 2,001 0.037

25 ชุดดินทับเสลา Tas 123,549 2.297

26 ชุดดินทับทัน Tht 37,776 0.702

27 ชุดดินท่ายาง Ty 171,017 3.179

28 ชุดดินอุทัย Uti 126,183 2.346

29 สันดอนทรายกลางนํ้า POINT BAR 5,398 0.100

30 สันทรายริมนํ้า SAND BAR 2,801 0.052

31 พ้ืนที่นํ้า W 26,514 0.493

32 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC 1,103,778 20.518

   5,379,681 100.000
 
ตารางที่ 3 หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร  
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 AC-pd-A 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน ที่มีการระบายนํ้าเลว มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

34,350 0.638

2 Bar-B ชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 40,104 0.745

3 Bar-C ชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 24,660 0.458

4 Bar-D ชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 5,751 0.107

5 Bar-fl-B 
ดินบ้านไร่ ทีเ่ปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

39,248 0.730

6 Bar-fl-C 
ดินบ้านไร่ ทีเ่ปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

6,219 0.116

7 Ch-B ชุดดินเชียงคาน มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 17,221 0.320

8 Ch-C ชุดดินเชียงคาน มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 9,134 0.170

9 Ch-D ชุดดินเชียงคาน มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 1,994 0.037

10 Cl-A ชุดดินเฉลียงลับ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 34,270 0.637

11 Cm-A ชุดดินเชียงใหม ่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 29,689 0.552

12 Cm-fl-A 
ดินเชียงใหม่ ที่เป็นดินร่วนละเอยีด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

8,327 0.155
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ตารางที่ 3(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร  
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

13 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซ็นต ์

41,326 0.768

14 Hs-B ชุดดินหินซ้อน มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 387 0.007

15 Khk-A ชุดดินคลองขลุง มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์ 291,920 5.426

16 Khk-col-A 
ดินคลองขลุง ทีเ่ป็นดินร่วนหยาบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

7,425 0.138

17 Khk-hb-A 
ดินคลองขลุง ทีม่ีธาตุเป็นด่างสูง มีความลาดชนั 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

26,086 0.485

18 Khk-mw-A 
ดินคลองขลุง ทีม่ีการระบายนํ้าดีปานกลาง มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต ์

30,603 0.569

19 Khk-nopic-A 
ดินคลองขลุง ทีไ่ม่มีศิลาแลงอ่อน มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

28,601 0.532

20 Khk-nopic,col-A 
ดินคลองขลุง ทีไ่ม่มีศิลาแลงอ่อน ที่เป็นดินร่วนหยาบ มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

13,175 0.245

21 Khk-pd-A 
ดินคลองขลุง ทีม่ีการระบายนํ้าเลว มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

16,248 0.302

22 Khu-B ชุดดินขาณุ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 178,857 3.325

23 Khu-col-B ดินขาณุ ที่เป็นดินร่วนหยาบ มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 171,331 3.185

24 Khu-fsi-A 
ดินขาณุ ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

14,570 0.271

25 Khu-gm,pic-A 
ดินขาณุ ที่มีจุดประสีเทา มีศิลาแลงอ่อน มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

13,935 0.259

26 Khu-hb-B ดินขาณุ ที่มีธาตุเป็นด่างสูง มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 52,788 0.981

27 Khu-lsk-B 
ดินขาณุ ที่เป็นดินร่วนปนชิ้นหยาบ มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

8,132 0.151

28 Khu-mw-A 
ดินขาณุ ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

2,777 0.052

29 Khu-mw-B 
ดินขาณุ ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

4,615 0.086

30 Khu-mw,col-A 
ดินขาณุ ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ทีเ่ป็นดนิร่วนหยาบ  
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

27,708 0.515

31 Khu-mw,col-B 
ดินขาณุ ที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ทีเ่ป็นดนิร่วนหยาบ  
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

10,132 0.188

32 Kp-A ชุดดินกําแพงเพชร มีความลาดชัน 0-2 เปอรเ์ซ็นต ์ 160,415 2.982
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ตารางที่ 3(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร  
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

33 Kp-fl-A 
ดินกําแพงเพชร ที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

103,983 1.933

34 Kp-gm-A 
ดินกําแพงเพชร ที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

140,927 2.620

35 Kp-gm,f-A 
ดินกําแพงเพชร ที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดินละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

983 0.018

36 Kp-gm,fl-A 
ดินกําแพงเพชร ที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดินร่วนละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

53,890 1.002

37 Kp-B ชุดดินกําแพงเพชร มีความลาดชัน 2-5 เปอรเ์ซ็นต ์ 6,206 0.115

38 Ksp-A ชุดดินโกสัมพี มีความลาดชัน 0-2เปอร์เซ็นต ์ 15,628 0.290

39 Ksp-B ชุดดินโกสัมพี มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 199,991 3.717

40 Ksp-C ชุดดินโกสัมพี มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 39,919 0.742

41 Ksp-D ชุดดินโกสัมพี มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 1,046 0.019

42 Ksp-mw-A 
ดินโกสัมพี ที่มกีารระบายนํ้าดีปานกลาง มีความลาดชัน 0-2
เปอร์เซ็นต ์

897 0.017

43 Ksp-mw-B 
ดินโกสัมพี ที่มกีารระบายนํ้าดีปานกลาง มีความลาดชัน 2-5
เปอร์เซ็นต ์

3,890 0.072

44 Ksp-gm,fl-B 
ดินโกสัมพี ที่มีจดุประสีเทา ที่เป็นดินร่วนละเอยีด มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

5,270 0.098

45 Ln-B ชุดดินลํานารายณ์ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซน็ต์ 3,145 0.058

46 Lsk-B ชุดดินลานสัก มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 47,143 0.876

47 Lsk-C ชุดดินลานสัก มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 70,334 1.307

48 Lsk-D ชุดดินลานสัก มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 13,124 0.244

49 Lsk-fl-B 
ดินลานสัก ที่เปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

14,035 0.261

50 Lsk-fl-C 
ดินลานสัก ที่เปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์

8,912 0.166

51 Lsk-fl-E 
ดินลานสัก ที่เปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต ์

637 0.012

52 Ly-A ชุดดินลาดหญ้า มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2,695 0.050

53 Ly-B ชุดดินลาดหญ้า มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 29,318 0.545

54 Ly-C ชุดดินลาดหญ้า มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,771 0.033

55 Ly-gm-A 
ดินลาดหญ้า ทีม่ีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

1,250 0.023
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ตารางที่ 3(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร  
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

56 Ly-mw,d-A 
ดินลาดหญ้า ทีม่ีการระบายนํ้ามีปานกลาง ทีเ่ป็นดินลึก มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

3,650 0.068

57 Ly-d-B ดินลาดหญ้า ทีเ่ป็นดินลึก มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1,726 0.032

58 Ly-mw-B 
ดินลาดหญ้า ทีม่ีการระบายนํ้ามีปานกลาง มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต ์

5,937 0.110

59 Ly-col-B 
ดินลาดหญ้า ทีเ่ป็นดินร่วนหยาบ มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

7,327 0.136

60 Ml-C ชุดดินมวกเหล็ก มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซน็ต์ 4,456 0.083

61 Ml-D ชุดดินมวกเหล็ก มีความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต์ 9,059 0.168

62 Mr-B ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 29,517 0.549

63 Mr-C ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 14,100 0.262

64 Mr-D ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 13,006 0.242

65 Mr-E ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 3,220 0.060

66 Nch-A ชุดดินหนองฉาง มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์ 12,233 0.227

67 Nch-fsi-A 
ดินหนองฉาง ทีเ่ป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซ็นต ์

27,147 0.505

68 Ns-B ชุดดินนครสวรรค์ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 739 0.014

69 Ns-C ชุดดินนครสวรรค์ มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 684 0.013

70 Ns-E ชุดดินนครสวรรค์ มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์ 44 0.001

71 Phi-B ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 3,261 0.061

72 Phi-C ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 2,616 0.049

73 Phi-D ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 444 0.008

74 Plo-A ชุดดินโพทะเล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 243,376 4.524

75 Plo-fsi-A 
ดินโพทะเล ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

145,525 2.705

76 Prk-A ชุดดินพรานกระต่ายมี ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 36,170 0.672

77 Psl-A ชุดดินพิษณุโลก มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 61,340 1.140

78 Psl-fsi-A 
ดินพิษณุโลก ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซ็นต ์

14,450 0.269

79 Sg-A ชุดดินไทรงาม มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 57,109 1.062

80 Sg-B ชุดดินไทรงาม มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 9,953 0.185

81 Sg-fl-A 
ดินไทรงาม ทีเ่ปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

37,966 0.706
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ตารางที่ 3(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร  
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

82 Sg-gm-A ดินไทรงาม ที่มจีุดประสีเทา มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 14,763 0.274

83 Skt-A ชุดดินสุโขทัย มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 201,268 3.741

84 Skt-fl-A 
ดินสุโขทัย ที่เปน็ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

50,601 0.941

85 Skt-fsi-A 
ดินสุโขทัย ที่เปน็ดินทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

179,995 3.346

86 Skt-lb-A 
ดินสุโขทัย ที่มีธาตุเป็นด่างต่ํา มคีวามลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

17,270 0.321

87 Skt-lb,fl-A 
ดินสุโขทัย ที่มีธาตุเป็นด่างต่ํา เป็นดินร่วนละเอยีด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

7,856 0.146

88 Skt-lb,fsi-A 
ดินสุโขทัย ที่มีธาตุเป็นด่างต่ํา เป็นดินทรายแป้งละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

30,418 0.565

89 Skt-nopic-A 
ดินสุโขทัย ที่ไมม่ีศิลาแลงอ่อน มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

16,662 0.310

90 Skt-nopic,fl-A 
ดินสุโขทัย ที่ไมม่ีศิลาแลงอ่อน ที่เป็นดินร่วนละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

8,578 0.159

91 Skt-pd-A 
ดินสุโขทัย ที่มีการระบายนํ้าเลว มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

43,056 0.800

92 Skt-pd,fsi-A 
ดินสุโขทัย ที่มีการระบายนํ้าเลว ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด 
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

1,494 0.028

93 Sp-A ชุดดินสันป่าตอง มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์ 1,432 0.027

94 Sp-gm-A 
ดินสันป่าตอง ทีม่ีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

569 0.011

95 Tas-B ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 13,657 0.254

96 Tas-C ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 47,547 0.884

97 Tas-D ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 53,481 0.994

98 Tas-E ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซน็ต์ 8,864 0.165

99 Tht-A ชุดดินทัพทัน มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 36,639 0.681

100 Tht-B ชุดดินทัพทัน มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1,137 0.021

101 Ty-B ชุดดินท่ายาง มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 87,086 1.619

102 Ty-C ชุดดินท่ายาง มคีวามลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 55,583 1.033

103 Ty-D ชุดดินท่ายาง มคีวามลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 24,580 0.457

104 Uti-A ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 8,493 0.158
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ตารางที่ 3(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดกําแพงเพชร  
ลําดับ หน่วยแผนที ่ คําอธิบาย เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 

105 Uti-B ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 67,501 1.255

106 Uti-C ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 5,008 0.093

107 Uti-gm-A ดินอุทัย ที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1,922 0.036

108 Uti-fl-A 
ดินอุทัย ที่เป็นดนิร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

2,992 0.056

109 Uti-fl-B 
ดินอุทัย ที่เป็นดนิร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

4,147 0.077

110 Uti-tks-B 
ดินอุทัย ที่เป็นดนิทรายลึก 50-100 เซนติเมตร มีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

13,085 0.243

111 Uti-vtks-B 
ดินอุทัย ที่เป็นดนิทรายลึกมากกว่า 100 เซนตเิมตร มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

23,035 0.428

112 Kp-Kp-fl-A 
หน่วยผสม ของชุดดินกําแพงเพชร กับดินกําแพงเพชรที่เป็น
ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

284,481 5.288

113 Ly-Ty-B 
หน่วยผสม ของชุดกินลาดหญ้า กับชุดดินท่ายาง มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

6,681 0.124

114 Ly-Ty-C 
หน่วยผสม ของชุดกินลาดหญ้า กับชุดดินท่ายาง มีความ
ลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์

855 0.016

115 Sg-Kp-fl-A 
หน่วยผสม ของชุดดินไทรงาม กับดินกําแพงเพชร ที่เป็นดิน
ร่วนละเอียด มคีวามลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

52,839 0.982

116 Sg-Kp-fl-B 
หน่วยผสม ของชุดดินไทรงาม กับดินกําแพงเพชร ที่เป็นดิน
ร่วนละเอียด มคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

5,568 0.103

117 POINT BAR สันดอนทรายกลางนํ้า 5,398 0.100

118 SAND BAR สันทรายริมน้ํา 2,801 0.052

119 W พื้นที่น้ํา 26,514 0.493

120 SC พื้นที่ลาดชันเชงิซ้อน 1,103,778 20.518

รวมพื้นที ่ 5,379,681 100.000
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ชุดดิน ตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน Series Ac 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Fluventic  
Endoaquepts (Haplustepts) 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 %  
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาใหม่ 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงลึกมาก มีลักษณะการสลับช้ันของเนื้อดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายอาจพบกรวดท้องนํ้าปะปนในช้ันดินล่าง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาล
ปนเทา พบจุดประสีแดง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและเป็นดินเน้ือหยาบ รวมท้ังอาจมีความเสี่ยงเรื่องนํ้าท่วมฉับพลัน 
ข้อเสนอแนะ ใช้อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปรับสภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น ปลูกพืชอายุสั้น 
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 บ้านไร่ Series Bar 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Haplustult 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินแกรนิต 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินแกรนิต บริเวณที่มีการเกล่ียผิวแผ่นดิน (Denudation 
surface) 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนหนาประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปน
ทรายปนกรวดเล็กน้อย สีเข้มของนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่าง
ตอนบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย ดินล่างช้ันถัดไปในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิว
ดินเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีเข้มของ
นํ้าตาลปนเหลือง และมักพบช้ันหินพ้ืนภายในช้ันความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
กรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
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 ต่ํา 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 เชียงคาน Series Ch 
การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 4-20 % 
ภูมิสัณฐาน พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเน้ือละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น หินดินดาน หิน
ทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันลูกรังหนาแน่น  ภายใน 50 ซม.  จากผิวดิน  
ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวปนลูกรัง สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหนาแน่นมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดงในช้ันหินที่ผุพัง
สลายตัว ลูกรังในชุดดินเชียงคานส่วนใหญ่เป็นเศษหินที่ถูกเคลือบด้วยสารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่เรียกว่า
ลูกรังเทียม (pseudo-laterite) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงช้ันลูกรังหนาแน่นและความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง  
ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
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 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน เฉลียงลับ Series Cl 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาและตะพักลํานํ้าระดับตํ่า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาถึง
สีเทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก่  ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) 
ข้อจํากัด ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน 
นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการ
เพ่ิมอินทรียวัตถุ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน เชียงใหม่ Series Cm 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic 
Ustifluvents 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-3 % 
ภูมิสัณฐาน  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณสันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินต่างๆ เน่ืองจากการทับถมเป็นประจํา ของ
ตะกอนนํ้าพา เมื่อมีนํ้าท่วมล้นฝั่ง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสี
นํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วน  ปนทราย หรือดิน
ร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมก้าตลอดช้ัน 
ข้อจํากัด อาจมีนํ้าท่วมบ่าและแช่ขังระดับสูงในฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ หลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาก 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 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 กําแพงเพชร Series Kp 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-3 % 
ภูมิสัณฐาน พบมากในภาคเหนือ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณสันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง  สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเข้ม  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
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 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
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ชุดดิน ขาณุ Series Khu 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleustalfs 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้าระดับสูง พบบริเวณด้านตะวันตกของแม่นํ้าปิง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนตะพักลํานํ้า   
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินกรดจัด
ถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเหลือง  
ปฏิกิริยาดินกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5)  ในดินล่างตอนล่าง เป็นดินหนียวปนทราย  สีเหลืองปนแดง
ถึงนํ้าตาลปนแดง  มีจุดประสีนํ้าตาลแก่และสีแดงปนเหลือง  อาจพบมวลก้อนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสม
ในดินล่าง 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ ปลูกพืชไร่  ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กันไป เพ่ือ
ปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสร้างของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน 
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 คลองขลุง Series Khk 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aeric(Plintic) Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ส่วนตํ่าของเนินตะกอนรูปพัด หรือบนตะพักลํานํ้าระดับกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณที่ราบของเนินตะกอนรูปพัดหรือตะพักลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลปนเทา
ถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้มมาก มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นร่วนเหนียวปนทราย สีเทาอ่อน มีจุดประ สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงอ่อนสี
แดง 5-50 %โดยปริมาตร อาจพบก้อนลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7) 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุตํ่า และแน่นทึบ 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ใน
พ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผักซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบาย
นํ้าดีขึ้นโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน โกสัมพี Series Ksp 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal , kaolinitic, isohyperthermic Typic(Plinthic) Haplustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้าระดับสูง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพาพัดมาทับถมบนตะพักลํานํ้าระดับสูง รองรับด้วยตะกอนกรวดกลมมน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงลึกปานกลางถึงช้ันลกูรังหนาแน่นต้ังแต่ประมาณ 30-60 ซม.  
จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียวและมีลูกรัง หรือเศษหินกลมมนที่ถูกเคลือบด้วยสารประกอบ
ออกไซด์ของเหล็กสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
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 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ชุดดิน ลํานารายณ์ Series Ln 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic Haplustolls 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-6 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลท์ หินแอนดีไซท์ และหินปูน บริเวณพ้ืนที่ภูเขา 
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา หรือเกิดจาก
ตะกอนนํ้าพา บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลาง พบช้ันหินผุและก้อนปูนทุติยภูมิที่ระดับความลึก 50-100 ซม. ดิน
บนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง
ปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง และพบก้อนปูนทุติยภูมิปะปนในดิน
ล่างๆ และเศษหินผุ สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) เมื่อดินแห้ง อาจ
แตกระแหงเป็นร่องลึก ดินช้ันล่างจะพบรอยถูไถเป็นมัน 
ข้อจํากัด ดินลึกปานกลางและพบช้ันปูนทุติยภูมิในดินล่าง ซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทาง
เคมีสําหรับพืชที่มีระบบรากลึก ดินอาจขาดสมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบาง
ชนิด เมื่อดินแห้ง ดินอาจแตกระแหงทําให้รากพืชเสียหายได้ 
ข้อเสนอแนะ การปลูกพืชที่มีระบบรากลึกเช่นไม้ผล จําเป็นต้องปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดินล่างในเบ้ืองต้นโดยการใช้อินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้าและใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายช้า 
และให้เพ่ิมจุลธาตุเมื่อพืชแสดงอาการขาด จัดหาแหล่งนํ้าสํารองไว้ใช้เมื่อฝนทิ้งช่วง เพ่ือป้องกันไม่ให้ดิน
แตกระแหงและทําลายระบบรากของพืช ถ้ามีพ้ืนที่พอ 
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 ลานสัก Series Lsk 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินแกรนิต 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต หินไนท์ และหินซีสท์ บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และ
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
6.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย มีสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.0 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  เสี่ยงต่อการขาดนํ้าเล็กน้อยถึงปานกลางหากฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี หา
แหล่งนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไม้ผล จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือ
ทั้งสองวิธีร่วมกัน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ชุดดิน ลาดหญ้า Series Ly 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน พบอยู่ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากบริเวณคาบสมุทรหรือชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศ 
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 
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ชุดดิน มวกเหล็ก Series Ml 
การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, mixed, semiactive, shallow, isohyperthermic, 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขา มีความลาดชัน 4-35 % 
ภูมิสัณฐาน ภาคกลางที่สูงตอนกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาคเหนือ  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ  เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ 
 โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่คล้ายคลึงกัน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านไดข้องน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  เร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงหินต้นกําเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 
แป้ง สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดิน
ร่วนปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยา
ดิน เป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินล่างตอนล่าง สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลเข้ม 
จะพบหินที่กําลังสลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 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 แม่ริม Series Mr 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพา ส่วนใหญ่เป็นพวกกรวดและหินมนเล็กบริเวณเนินตะกอนรูปพัด หรือ
ตะพักลํานํ้า 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถงึเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันก้อนกรวดและหินมนเล็กหนาแน่นต้ังแต่ภายใน 50 ซม. จาก
ผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน อาจมีกรวดและ  หินมนเล็กปะปน สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาล
เข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด  
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปน
อยู่หนาแน่นมาก มากกว่า 35 % โดยปริมาตร ดินล่างลึกๆ อาจเป็นดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเหลืองถึงสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)   
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงช้ันกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดิน
จะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
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 ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
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ชุดดิน หนองฉาง Series Nch 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Paleaquults 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะกอนตะพักลํานํ้าเก่าระดับตํ่า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาจากหินแกรนิตมาทับถมอยู่บนเนินตะกอนนํ้าพารูปพัดหรือตะพัก
ลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุด
ประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กลาง (pH 6.0-7.0) 
ข้อจํากัด เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 
ข้อเสนอแนะ ใช้ทํานา  ต้องปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก  เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุที่
จําเป็นแก่พืชให้กับดินและทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ชุดดิน นครสวรรค์ Series Ns 
การจําแนกดิน (USDA) loamy-skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 6-35 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินแปรพวกไมกาชีสต์และไมก้าไนส์ บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และรวมถึงที่
เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหินและก้อนหินหนาแน่นมาก พบช้ัน 
หินพ้ืนในช่วงความลึกตํ่ากว่า 50-125 ซม. จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มี
เศษหินปะปนเล็กน้อย สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-
6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียวและมีเศษหินและก้อนหินปะปนอยู่มาก สีนํ้าตาล
ปนแดงหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) จะพบเกล็ดไมก้าตลอด
ช้ันดิน 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงช้ันก้อนหินหนาแน่น พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้
ง่าย 
ข้อเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก (ไม่เกิน 12%) และดินไม่ต้ืนมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ 
แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
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 ไพศาลี Series Phi 
การจําแนกดิน (USDA) loamy-skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic Ultic Haplustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 6-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนที่ชายเขา เนินเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินไรโอไลท์ บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหิน
ที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันเศษหินและก้อนหินหนาแน่นมาก พบช้ัน 
หินพ้ืนในช่วงความลึกตํ่ากว่า 50-125 ซม. จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มี
เศษหินปะปน สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียวและมีเศษหินและก้อนหินปะปนอยู่มาก สีนํ้าตาลอ่อนหรือสี
นํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงช้ันก้อนหินหนาแน่น พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 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 ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 
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ชุดดิน โพนทะเล Series Plo 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ส่วนตํ่าของเนินตะกอนรูปพัด 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู่บนส่วนตํ่าของเนินตะกอนรูปพัด 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ทรายแป้งหรือดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) 
ข้อจํากัด มีนํ้าท่วมขังในฤดูฝนลึก  50  ซม.  นาน 1-2 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 พรานกระต่าย Series Prk 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric  
(Plinthic) Epiaquults [Petroferric Epiaquults] 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนชะมาทับถมอยู่บนส่วนตํ่าของพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลวถึงเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาลปน
เทาหรือสีนํ้าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนก้อนกรวดมาก สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพู  จะพบช้ันลูกรังที่
ยึดเกาะกันค่อนข้างแน่นหรืออาจเป็นแผ่นแข็งภายในความลึก 50 ซม. จาก   ผิวดิน ใต้ช้ันน้ีลงไปจะพบดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทราย สีขาวหรือสีเทาอ่อน พบจุดประพวกสีแดง สีเหลืองหรือสีนํ้าตาลตลอดหน้าตัดดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  มีช้ันลูกรังที่ยึดเกาะกันค่อนข้างแน่น  พบภายใน  50 
ซม. จากผิวดิน ทําให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช 
ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ให้กับดินและทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ชุดดิน พิษณุโลก Series Psl 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง บริเวณตอนล่างของภาคเหนือแถบแม่นํ้ายมและแม่นํ้า
น่าน 
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 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 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 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 สุโขทัย Series Skt 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้าระดับกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา บริเวณตะพักลํานํ้าระดับกลาง 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาล
ปนเทาถึงสีเทาปนน้ําตาลอ่อน มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือ
สีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงอ่อนสีแดง 5-50 %  โดยปริมาตร อาจพบก้อนลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีอินทรียวัตถุตํ่า และแน่นทึบ 
ข้อเสนอแนะ ไถพรวนให้ลึกและปรับปรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้
ร่วนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
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 สันป่าตอง Series Sp 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 
Paleustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะพักลํานํ้า 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาลเข้มหรือสี
นํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน
เหนียวปนทรายในส่วนลึกๆ  สีนํ้าตาลซีดหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) 
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 ทับเสลา Series Tas 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, subactive, isohyperthermic Ultic (Typic) Haplustalfs 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินแกรนิต  
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต หินไนท์ และหินซีสท์ บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และ
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีนํ้าตาล
เข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5)  ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดหินปริมาณมากกว่าร้อย
ละ 35 จะพบช้ันดินปนกรวดปนเศษหินน้ีต้ืนกว่า 50 ซม. จากผิวดิน สีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.5) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนมีเศษหินมาก  มีความลาดชันสูง ขาดแคลนนํ้า 
ข้อเสนอแนะ ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลํา
ธาร 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา 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 ทัพทัน Series Tht 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Paleaquults 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะกอนตะพักลํานํ้าเก่าระดับตํ่า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาจากหินแกรนิตมาทับถมอยู่บนเนินตะกอนนํ้าพารูปพัดหรือตะพัก
ลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุด
ประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดิน
ร่วนปนทราย สีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 
6.0-7.0) 
ข้อจํากัด เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 
ข้อเสนอแนะ ไถพรวนให้ลึกและปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืชให้
สูงขึ้นโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผักซึ่งจะต้องยกร่อง
และปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา 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 ท่ายาง Series Ty 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน พบอยู่ทั่วไป  ยกเว้นในภาคใต้ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจาการผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรง
โน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซท์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์แทรกอยู่ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันกรวด ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน มีกรวดและเศษหินก้อน
หินปนอยู่ตอนบนประมาณ 15-34 %โดยปริมาตร  สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
ปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกว่า 35 %โดยปริมาตร เพ่ิมขึ้นตามความลึก จะพบช้ันดินปนกรวดปนเศษหินน้ี
ต้ืนกว่า 50 ซม.  จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0 )  ดินล่าง
ตอนล่างเป็นช้ันเศษหินกรวดของหินทราย 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนมีเศษหินมาก  มีความลาดชันสูง ขาดแคลนนํ้า 
ข้อเสนอแนะ ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลํา
ธาร 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน อุทัย Series Uti 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic (Oxyaquic) 
Paleustults 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน พบบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะกอนตะพักลํานํ้าเก่าระดับสูง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาจากหินแกรนิตมาทับถมอยู่บนเนินตะกอนรูปพัด 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
6.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล อาจพบจุดประสีนํ้าตาลเข้มภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0) 
ข้อจํากัด เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี หา
แหล่งนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไม้ผล จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือ
ทั้งสองวิธีร่วมกัน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา 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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7.3 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดกําแพงเพชร สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของดิน

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

 1.  ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว  สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
   1.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดิน Cl-A, Plo-A, Plo-fsi-
A, Psl-A, Psl-fsi-A, Skt-A, Skt-fsi-A, Skt-lb-A, Skt-lb,fl-A, Skt-lb,fsi-A, Skt-nopic-A, Skt-nopic,fl-A, Skt-
pd-A, Skt-pd,fsi-A มีเน้ือที่ประมาณ 1,005,558 ไร่ หรือร้อยละ 18.691 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   1.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้า
เล็กน้อยและเรื่องเน้ือดินเป็นทราย ได้แก่ ชุดดิน Khk-pd-A, Khk-A, Khk-hb-A, Khk-nopic-A, Kp-gm,f-A, Nch-
fsi-A, Skt-fl-A มีเน้ือที่ประมาณ 441,586 ไร่ หรือร้อยละ 8.209 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   1.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเร่ืองเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ําปานกลาง เน้ือดินเป็นทราย ดินมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ได้แก่ ชุดดิน AC-pd-A, 
Khk-col-A, Khk-mw-A, Khk-nopic,col-A, Nch-A, Sg-gm-A, Prk-A, Tht-A, Khu-gm,pic-A, Kp-gm-A, Kp-
gm,f-A, Kp-gm,fl-A, Ly-gm-A เน้ือที่ประมาณ 395,360 ไร่ หรือร้อยละ 7.348 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   1.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องเส่ียงต่อการขาด
แคลนนํ้ามาก และมีเน้ือดินเป็นทราย ได้แก่ ชุดดิน Sp-gm-A, Uti-gm-A เน้ือที่ประมาณ 2,491 ไร่ หรือร้อยละ 
0.047 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
   2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดิน Cm-fl-A, Cm-fsi-A, 

Hs-B, Khu-hb-B, Kp-A, Kp-fl-A, Kp-B, Ln-clB, Kp-Kp-fl-Aและ Kp-fl-B มีเน้ือที่ประมาณ 690,262 ไร่ หรือร้อย
ละ 12.830 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   2.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดม
สมบูรณ์ตํ่าและเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ ชุดดิน Bar-B, Bar-fl-B, Bar-fl-C, Khu-B, Khu-
col-B, Khu-fsi-A, Khu-gm,pic-A, Khu-lsk-B, Khu-mw-A, Khu-mw-B, Khu-mw,col-A, Khu-mw,col-B, Ksp-
mw-A, Ksp-mw-B, Ksp-gm,fl-B, Lsk-B, Lsk-fl-B, Ly-A, Ly-B, Ly-gm-A, Ly-mw,d-A, Ly-d-B, Ly-mw-B, Ly-
col-B, Phi-B, Phi-C, Phi-D, Sg-fl-A, Uti-A, Uti-gm-A, Uti-fl-A, Uti-B, Uti-C, Uti-fl-B, Ly-Ty-Bและ Ly-Ty-C มี
เน้ือที่ประมาณ 782,652 ไร่ หรือร้อยละ 14.550 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

   2.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงใน
เรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว และพ้ืนที่ปะปน
ด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน AC-pd-A, Bar-C, Ch-B, Ch-C, Ch-D, Cm-A, Khk-A, Khk-col-A, Khk-hb-A, Khk-
mw-A, Khk-nopic-A, Khk-nopic,col-A, Khk-pd-A, Kp-gm-A, Kp-gm,f-A, Kp-gm,fl-A, Ksp-A, Ksp-B, Ksp-C, 
Ksp-D, Lsk-C, Lsk-fl-C, Ly-C, Ml-C, Mr-B, Mr-C, Nch-A, Nch-fsi-A, Ns-B, Ns-C, Prk-A, Sg-A, Sg-B, Sg-gm-A, 
Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Skt-lb-A, Skt-lb,fl-A, Skt-lb,fsi-A, Skt-nopic-A, Skt-nopic,fl-A, Skt-pd-A, Skt-
pd,fsi-A, Sp-A, Sp-gm-A, Tas-B, Tas-C, Tht-A, Tht-B, Ty-B, Ty-C, Uti-tks-BและUti-vtks-B มีเน้ือที่ประมาณ 
2,137,549 ไร่ หรือร้อยละ 39.734 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   2.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่อง
สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา เน้ือดินเป็นทรายการระบายนํ้าของดินเลว และพ้ืนที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุด
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ดิน Bar-D, Cl-A, Lsk-D, Ml-D, Mr-D, Plo-A, Plo-fsi-A, Tas-Dและ Ty-D มีเน้ือที่ประมาณ 542,172 ไร่ หรือร้อย
ละ 10.078ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
   3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศ

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็น
ทราย ไม่มีเศษหินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินCm-fl-A, Cm-fsi-A, Kp-A, Kp-fl-A, Kp-B, Kp-gm-
A, Kp-gm,f-A, Kp-gm,fl-A, Kp-Kp-fl-Aและ Sg-fl-A มีเน้ือที่ประมาณ 838,504 ไร่ หรือร้อยละ 15.587 

   3.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดโดยมีข้อจํากัดเล็กน้อยเร่ืองดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ได้แก่ ชุดดิน Khu-B, Khu-fsi-
A, Khu-gm,pic-A, Khu-hb-B, Khu-mw-A, Khu-mw-B, Lsk-fl-B, Lsk-fl-C, Ly-d-B, Uti-fl-Aและ Uti-fl-B มี
เน้ือที่ประมาณ 299,354 ไร่ หรือร้อยละ 5.565 

   3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพ
ภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็น
ทราย มีเศษหินปะปนในเน้ือดินและดินเป็นด่างจัด ได้แก่ ชุดดิน C-pd-A, Bar-B, Bar-C, Bar-D, Bar-fl-B, Bar-fl-
C, Cm-A, Khk-A, Khk-col-A, Khk-hb-A, Khk-mw-A, Khk-nopic-A, Khk-nopic,col-A, Khk-pd-A, Khu-col-
B, Khu-mw,col-A, Khu-lsk-B, Khu-mw,col-B, Ln-clB, Lsk-B, Lsk-C, Lsk-D, Lsk-fl-E, Ly-A, Ly-B, Ly-C, 
Ly-gm-A, Ly-mw-B, Ly-col-B, Nch-A, Nch-fsi-A, Sg-A, Sg-B, Sg-gm-A, Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Skt-lb-
A, Skt-lb,fl-A, Skt-lb,fsi-A, Skt-nopic-A, Skt-nopic,fl-A, Skt-pd-A, Skt-pd,fsi-A, Sp-A, Sp-gm-A, Tht-A, 
Tht-B, Uti-A, Uti-B, Uti-C, Uti-gm-A, Ly-Ty-B, Ly-Ty-C, Sg-Kp-fl-Aและ Sg-Kp-fl-B มีเนื้อที่ประมาณ
1,861,110 ไร่ หรือร้อยละ 34.595 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   3.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรง
ในเร่ือง สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินต่ืน การระบายนํ้าของดินเลว เน้ือดินปนเศษหิน
และมีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ ได้แก่ ชุดดิน Ch-B, Ch-C, Ch-D, Hs-B, Ksp-A, Ksp-B, Ksp-C, Ksp-D, Ksp-
mw-A, Ksp-mw-B, Ksp-gm,fl-B, Ly-mw,d-A, Ml-C, Ml-D, Mr-B, Mr-C, Mr-D, Mr-E, Ns-B, Ns-C, Ns-E, 
Phi-B, Phi-C, Phi-D, Plo-fsi-A, Prk-A, Psl-A, Psl-fsi-A, Tas-B, Tas-C, Tas-D, Tas-E, Ty-B, Ty-C, Ty-D, Uti-
tks-Bและ Uti-vtks-B มีเน้ือที่ประมาณ 964,576 ไร่ หรือร้อยละ 17.930 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
   4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิ

ประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อย
ละ 35 เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายได้แก่ ชุดดิน Bar-B, Bar-C, Bar-D, Bar-fl-B, 
Bar-fl-C, Ch-B, Ch-C, Ch-D, Cl-A, Cm-A, Cm-fl-A, Cm-fsi-A, Hs-B, Khk-A, Khk-col-A, Khk-hb-A, Khk-
mw-A, Khk-nopic-A, Khk-nopic,col-A, Khk-pd-A, Khu-B, Khu-col-B, Khu-fsi-A, Khu-gm,pic-A, Khu-
hb-B, Khu-lsk-B, Khu-mw-A, Khu-mw-B, Khu-mw,col-A, Khu-mw,col-B, Kp-A, Kp-fl-A, Kp-gm-A, Kp-
gm,f-A, Kp-gm,fl-A, Kp-B, Ksp-A, Ksp-B, Ksp-C, Ksp-mw-A, Ksp-mw-B, Ksp-gm,fl-B, Ln-clB, Lsk-B, 
Lsk-C, Lsk-D, Lsk-fl-B, Lsk-fl-C, Ly-A, Ly-B, Ly-C, Ly-gm-A, Ly-mw,d-A, Ly-d-B, Ly-mw-B, Ly-col-B, 
Ml-C, Ml-D, Mr-B, Mr-C, Nch-A, Nch-fsi-A, Ns-B, Ns-C, Ns-E, Phi-B, Phi-C, Phi-D, Prk-A, Sg-A, Sg-B, Sg-
fl-A, Sg-gm-A, Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Skt-nopic-A, Skt-nopic,fl-A, Skt-pd-A, Skt-pd,fsi-A, Sp-A, Sp-
gm-A, Tas-B, Tas-C, Tas-D, Tht-A, Tht-B, Ty-B, Ty-C, Ty-D, Uti-A, Uti-B, Uti-C, Uti-gm-A, Uti-fl-A, Uti-
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fl-B, Uti-tks-B, Uti-vtks-B, Kp-Kp-fl-A, Ly-Ty-B, Ly-Ty-C, Sg-Kp-fl-Aและ Sg-Kp-fl-B มีเน้ือที่ประมาณ 
3,715,376 ไร่ หรือร้อยละ 69.063 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

   4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงใน
เรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช ได้แก่ ชุดดิน AC-pd-A, Ksp-D, Lsk-fl-E, Mr-D, Mr-E, Plo-A, 
Plo-fsi-A, Psl-A, Psl-fsi-Aและ Tas-E มีเน้ือที่ประมาณ 525,814 ไร่ หรือร้อยละ 9.774 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาด
ชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่าร้อย
ละ 90 ของพ้ืนที่จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมทั้งอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร มีเน้ือที่ประมาณ 
1,103,778 ไร่ หรือร้อยละ 20.518 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
ตารางที่ 4 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

1 AC-pd-A P-IIIsw N-IIId F-IIId L-IIf    34,350 0.638

2 Bar-B P-Vt N-IIn F-IIIc L-I    40,104 0.745

3 Bar-C P-Vt N-IIIt F-IIIc L-I    24,660 0.458

4 Bar-D P-Vt N-IVt F-IIIc L-I      5,751 0.107

5 Bar-fl-B P-Vt N-IIn F-IIIc L-I    39,248 0.730
6 Bar-fl-C P-Vt N-IItn F-IIIc L-I      6,219 0.116

7 Ch-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I    17,221 0.320

8 Ch-C P-Vt N-IIIgt F-IVg L-I      9,134 0.170

9 Ch-D P-Vt N-IIIgt F-IVgt L-I      1,994 0.037
10 Cl-A P-I N-IVd F-V L-I  34,270 0.637

11 Cm-A P-Vw N-IIIs F-IIIs L-I 29,689 0.552

12 Cm-fl-A P-Vw N-I F-I L-I      8,327 0.155

13 Cm-fsi-A P-Vw N-I F-I L-I   41,326 0.768

14 Hs-B P-Vt N-I F-IVc L-I        387 0.007

15 Khk-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 291,920 5.426
16 Khk-col-A P-IIIsw N-IIIds F-IIIds L-I     7,425 0.138

17 Khk-hb-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 26,086 0.485

18 Khk-mw-A P-IIIsw N-IIId F-IIId L-I    30,603 0.569

19 Khk-nopic-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I 28,601 0.532

20 Khk-nopic,col-A P-IIIsw N-IIIsd F-IIId L-I 13,175 0.245

21 Khk-pd-A P-IIsw N-IIId F-IIId L-I   16,248 0.302
22 Khu-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I   78,857 3.325

23 Khu-col-B P-Vt N-IIn F-IIIs L-I 171,331 3.185

24 Khu-fsi-A P-Vw N-IIn F-IIn L-I   14,570 0.271
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ตารางที่ 4 (ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

25 Khu-gm,pic-A P-IIIw N-IIn F-IIn L-I  13,935 0.259

26 Khu-hb-B P-Vt N-I F-IIn L-I  52,788 0.981
27 Khu-lsk-B P-Vt N-IIn F-IIIg L-I    8,132 0.151

28 Khu-mw-A P-Vw N-IIn F-IIn L-I    2,777 0.052

29 Khu-mw-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I     4,615 0.086

30 Khu-mw,col-A P-Vw N-IIn F-IIIs L-I   27,708 0.515

31 Khu-mw,col-B P-Vt N-IIn F-IIIs L-I   10,132 0.188

32 Kp-A P-Vw N-I F-I L-I 160,415 2.982
33 Kp-fl-A P-Vw N-I F-I L-I    03,983 1.933

34 Kp-gm-A P-IIIw N-IIId F-I L-I 140,927 2.620

35 Kp-gm,f-A P-IIw N-IIId F-I L-I    983 0.018

36 Kp-gm,fl-A P-IIIsw N-IIId F-I L-I 53,890 1.002

37 Kp-B P-Vt N-I F-I L-I   6,206 0.115

38 Ksp-A P-Vw N-IIIg F-IVg L-I  15,628 0.290
39 Ksp-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I  199,991 3.717

40 Ksp-C P-Vt N-IIIg F-IVg L-I 39,919 0.742

41 Ksp-D P-Vt N-IVgt F-IVgt L-IIg 1,046 0.019

42 Ksp-mw-A P-Vw N-IIn F-IVg L-I    897 0.017

43 Ksp-mw-B P-Vt N-IIn F-IVg L-I   3,890 0.072

44 Ksp-gm,fl-B P-Vt N-IIn F-IVg L-I  5,270 0.098
45 Ln-clB P-Vt N-I F-IIIc L-I 3,145 0.058

46 Lsk-B P-Vt N-IIn F-IIIs L-I  47,143 0.876

47 Lsk-C P-Vt N-IIIt F-IIIs L-I 70,334 1.307

48 Lsk-D P-Vt N-IVt F-IIIs L-I  13,124 0.244

49 Lsk-fl-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I   14,035 0.261

50 Lsk-fl-C P-Vt N-IIIt F-IIn L-I  8,912 0.166
51 Lsk-fl-E P-Vt N-Vt F-IIIt L-IIt   637 0.012

52 Ly-A P-Vw N-IIn F-IIIg L-I  2,695 0.050

53 Ly-B P-Vt N-IIn F-IIIg L-I 29,318 0.545

54 Ly-C P-Vt N-IIIt F-IIIg L-I  1,771 0.033

55 Ly-gm-A P-IIIw N-IIn F-IIIg L-I   1,250 0.023

56 Ly-mw,d-A P-Vw N-IIn F-IIn L-I   3,650 0.068
57 Ly-d-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I    1,726 0.032

58 Ly-mw-B P-Vt N-IIn F-IIIg L-I   5,937 0.110
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ตารางที่ 4 (ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

59 Ly-col-B P-Vt N-IIn F-IIIg L-I  7,327 0.136

60 Ml-C P-Vt N-IIIct F-IVc L-I 4,456 0.083
61 Ml-D P-Vt N-IVct F-IVct L-I 9,059 0.168

62 Mr-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I 29,517 0.549

63 Mr-C P-Vt N-IIIg F-IVg L-I   14,100 0.262

64 Mr-D P-Vt N-IVgt F-IVgt L-IIg  13,006 0.242

65 Mr-E P-Vt N-Vgt F-IVgt L-Iig     3,220 0.060

66 Nch-A P-IIIs N-IIId F-IIId L-I 12,233 0.227
67 Nch-fsi-A P-IIs N-IIId F-IIId L-I 27,147 0.505

68 Ns-B P-Vt N-IIIct F-IVc L-I        739 0.014

69 Ns-C P-Vt N-IIIct F-Ivc L-I      684 0.013

70 Ns-E P-Vt N-Vct F-IVct L-I       44 0.001

71 Phi-B P-Vt N-IIt F-IVg L-I     3,261 0.061

72 Phi-C P-Vt N-IIt F-IVg L-I     2,616 0.049
73 Phi-D P-Vt N-IIt F-IVgt L-I      444 0.008

74 Plo-A P-I N-IVd F-V L-IIf  243,376 4.524

75 Plo-fsi-A P-I N-IVd F-IVc L-IIf 145,525 2.705

76 Prk-A P-IIIsc N-IIIc F-IVc L-I   36,170 0.672

77 Psl-A P-I N-Vd F-IVd L-IIf   61,340 1.140

78 Psl-fsi-A P-I N-Vd F-IVd L-IIf 14,450 0.269
79 Sg-A P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I 57,109 1.062

80 Sg-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I    9,953 0.185

81 Sg-fl-A P-Vt N-IIn F-I L-I   37,966 0.706

82 Sg-gm-A P-IIIsw N-IIIs F-IIIs L-I  14,763 0.274

83 Skt-A P-I N-IIId F-IIId L-I 201,268 3.741

84 Skt-fl-A P-IIs N-IIId F-IIId L-I 50,601 0.941
85 Skt-fsi-A P-I N-IIId F-IIId L-I 179,995 3.346

86 Skt-lb-A P-I N-IIId F-IIId L-I   17,270 0.321

87 Skt-lb,fl-A P-I N-IIId F-IIId L-I      7,856 0.146

88 Skt-lb,fsi-A P-I N-IIId F-IIId L-I 30,418 0.565

89 Skt-nopic-A P-I N-IIId F-IIId L-I   16,662 0.310

90 Skt-nopic,fl-A P-I N-IIId F-IIId L-I     8,578 0.159
91 Skt-pd-A P-I N-IIId F-IIId L-I 43,056 0.800

92 Skt-pd,fsi-A P-I N-IIId F-IIId L-I 1,494 0.028 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

93 Sp-A P-Vw N-IIIs F-IIIs L-I 1,432 0.027 

94 Sp-gm-A P-IVw N-IIIs F-IIIs L-I 569 0.011 
95 Tas-B P-Vt N-IIIg F-IVc L-I 3,657 0.254 

96 Tas-C P-Vt N-IIIgt F-IVc L-I 7,547 0.884 

97 Tas-D P-Vt N-IVgt F-IVct L-I     53,481  0.994

98 Tas-E P-Vt N-Vgt F-IVct L-IIt    8,864  0.165

99 Tht-A P-IIIs N-IIIds F-IIIds L-I     36,639  0.681

100 Tht-B P-Vt N-IIIds F-IIIds L-I     1,137  0.021
101 Ty-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I   87,086  1.619

102 Ty-C P-Vt N-IIIgt F-IVg L-I   55,583  1.033

103 Ty-D P-Vt N-IVgt F-IVgt L-I 24,580  0.457

104 Uti-A P-Vw N-IIn F-IIIs L-I   8,493  0.158

105 Uti-B P-Vt N-IIn F-IIIs L-I    67,501  1.255

106 Uti-C P-Vt N-IInt F-IIIst L-I    5,008  0.093
107 Uti-gm-A P-IVsw N-IIn F-IIIs L-I      1,922  0.036

108 Uti-fl-A P-Vw N-IIn F-IIn L-I   2,992  0.056

109 Uti-fl-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I    4,147  0.077

110 Uti-tks-B P-Vt N-IIIst F-IVs L-I     13,085  0.243

111 Uti-vtks-B P-Vt N-IIIst F-IVs L-I     23,035  0.428

112 Kp-Kp-fl-A P-Vw N-I F-I L-I   284,481  5.288
113 Ly-Ty-B P-Vt N-IIn F-IIIg/F-IVg L-I    6,681  0.124

114 Ly-Ty-C P-Vt N-IInt F-IIIg/F-IVg L-I    855  0.016

115 Sg-Kp-fl-A P-Vw N-IIIs/N-I F-IIIs/F-I L-I    52,839  0.982

116 Sg-Kp-fl-B P-Vt N-IIIs/N-I F-IIIs/F-I L-I     5,568  0.103

117 POINT BAR - - - -     5,398  0.100

118 SAND BAR - - - -     2,801  0.052
119 W - - - -      6,514  0.493

120 SC - - - - 1,103,778  20.518

รวมเนื้อท่ี 5,379,681 100.00
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7.4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
 จังหวัดกําแพงเพชร มีปัญหาดินที่สําคัญ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย รวมท้ัง

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารตํ่าและถูกชะพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ ชุดดิน Ac, Bar, Khk, Khu, 
Lsk, Ly, Mr, Nch, Prk, Sp, Tht และ Uti มีเน้ือที่ประมาณ 1,562,215 ไร่ หรือร้อยละ 29.04 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 
 ดินด่างจัดในจังหวัดกําแพงเพชร พบเพียงเล็กน้อยบริเวณที่มีเขาหินปูนได้แก่ ชุดดิน Ln มีเน้ือที่

ประมาณ 3,145 ไร่ หรือร้อยละ 0.058 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมี ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูน
ในเนื้อดินยังพบช้ันของ ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืช
บางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี  ทองแดง 
แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  

 แนวทางแก้ไข การทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิดของพืชที่
ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความ
เป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 

 3) เป็นดินทรายจัด 
 ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ้าและดูดซับธาตุอาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินช้ันล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อ
การกร่อน ทําให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกดินที่เป็นทรายจัดในพ้ืนที่
จังหวัด ได้แก่ ชุดดิน Cm, Uti-tksและ Uti-vtks มีเน้ือที่ประมาณ 65,809 ไร่ หรือร้อยละ 1.223 ของเน้ือที่
ทั้งหมด นอกจากน้ัน ยังมีพ้ืนที่เป็นสันทรายริมนํ้า (SAND BAR ) และสันดอนกลางนํ้า(POINT BAR) เน้ือดินจะเป็น
ทรายจัด มีปริมาณธาตุอาหารตํ่ามาก มีการใช้เป็นแหล่งทรายสําหรับก่อสร้างและมีการปลูกพืชล้มลุก แต่เสี่ยงต่อ
การถูกนํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก  มีเน้ือที่ประมาณ 8,199 ไร่ หรือร้อยละ 0.152 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 แนวทางแก้ไข การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่บริเวณน้ี ควรเลือกชนิดพืชที่ศักยภาพเหมาะสมมาใช้
ปลูก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-
4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ดพันธ์ุ5-10 กก.ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และใช้วัสดุ
คลุมดิน ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดแคลนน้ํา การใช้
ปุ๋ยเคมีควรใช้ทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในช้ันดินล่างก่อนที่พืชจะนําไปใช้ได้หรือ
สูญเสียออกไปจากพ้ืนที่ เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก 

 4) ดินต้ืน 
 ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดย

ปริมาตรภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารและการอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าและทําให้เห่ียวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อ่ืน ในจังหวัดกําแพงเพชรพบ
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ปัญหาดินต้ืน ได้แก่ ชุดดิน Ch, Hs, Ksp, Ml, Ns, Phi, Ty และ Tas มีเน้ือที่ประมาณ 611,246 ไร่ หรือร้อยละ 
11.362 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

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

 5) การกร่อนของดิน 
 พบบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขา และมีเน้ือดินค่อนข้างเป็น

ทราย ทําให้ง่ายต่อการถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็น
ร่องกว้าง ทําความเสียหายกับพืชที่ปลูกเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดิน จังหวัดกําแพงเพชรพบปัญหานี้ ได้แก่ ชุด
ดิน Bar, Khu, Lsk, Ml, Mr, Ns, Phi และ Ty มีเน้ือที่ประมาณ 1,007,175 ไร่ หรือร้อยละ 18.722 ของเนื้อที่
ทั้งหมด 

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

 6) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 
 พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการ

เกษตรกรรม เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เสียค่าใช้จ่าย
สูงมาก และยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าไม้อีกด้วย ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือที่
ประมาณ 1,103,778 ไร่ หรือร้อยละ 20.518 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 
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8. สรุป 
 
จังหวัดกําแพงเพชรมีเน้ือที่ประมาณ 5,379,681 ไร่ พบชุดดินทั้งหมด 28 ชุดดิน ส่วนใหญ่เป็นดิน ที่เกิด

จากการพัดพามาทับถมของตะกอนเป็นเนินตะกอนรูปพัดโดยจะพบในบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าปิงจนไปสุด
ขอบเขตจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร โดยในเนินตะกอนรูปพัดน้ีมีชุดดินที่สําคัญคือชุดดินกําแพงเพชร (Kp) ซึ่ง
เป็นชุดดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีศักยภาพในการผลิตทั้งพืชไร่และไม้ผล มีเน้ือที่ประมาณ 750,885 ไร่ หรือ
ร้อยละ 20.518 ของเน้ือที่ทั้งหมด  และด้านทิศตะวันตกของแม่นํ้าปิงจนถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานพ้ืนที่จะเป็น
ตะพักลํานํ้าต้ังแต่ระดับตํ่าถึงระดับสูง ต่อจากน้ันจะเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินที่สลายตัวผุพังอยู่กับที่และหรือ
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินวัตถุต้นกําเนิดดิน มีสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา 
ลูกคลื่นลอนชัน ลูกคลื่นลอนลาดรวมไปถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดบ้างเก่ียวกับการขาดแคลนนํ้าและในบริเวณเน้ือดิน
เป็นทรายมีเน้ือที่ประมาณ 1,842,504 ไร่ หรือร้อยละ 34.249 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสม
สําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรง เก่ียวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกและการ
ระบายนํ้าของดินดีปานกลางมีเน้ือที่ประมาณ 2,491 ไร่ หรือร้อยละ 0.047 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินไม่เหมาะสม ดิน
เป็นด่างและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ประมาณ 3,610,463 ไร่ หรือร้อยละ 67.113 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมและ
พ้ืนที่ปะปนไปด้วยหินโผล่ ก้อนหินและเศษหิน มีเน้ือที่ประมาณ 542,172 ไร่ หรือร้อยละ 10.078 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล แต่มีข้อจํากัดในเร่ือง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินไม่เหมาะสม การ
ระบายนํ้าของดินไม่เหมาะสม ดินเป็นด่างจัด และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ประมาณ 2,998,968 ไร่ หรือ
ร้อยละ 55.746 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม สมบัติทางกายภาพไม่เหมาะสมและพ้ืนที่ปะปนไปด้วยหินโผล่ ก้อนหินและเศษหิน 
มีเน้ือที่ประมาณ 964,576 ไร่ หรือร้อยละ 17.930 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่
มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหาย มีเน้ือที่ประมาณ 3,715,376 ไร่ หรือร้อยละ 69.063 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วน
ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา 
ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็น
อันตรายต่อพืช มีเน้ือที่ประมาณ 525,814 ไร่ หรือร้อยละ 9.774 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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